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 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رفانلا
 10116 عءانت' لع 15 2 ا112وأ1 هز جا 1:603ءا1عاتت عر 0

 حادخذ]11' ناث' نال

 رفعت ودأ ليبن :رب
 1211[1ععا[عءانت 0ع 2 ورا ناو م 0_0 لذف1 خ1

 ريرفخلا ةردأ نه
 ؛يبرعلا ىضم رود ىلع رماتلا يف اومهاس نم

 يف ىوقلا نازيم نم اهطقسي نا تاداسلل اوحسفاو

 اهديقيو :ديفيد بماك تايقافتادن اهليكبو ,ةقطنملا

 اورمآت نيذلا مهسفنا مه :؛ةبكريمالا تادعاسملاب

 نومهاسي نيذلا مهو .اهتروثو نيطسلف ىلع اولازامو
 وا ,ودعلا عم مهنواعتب اما .قارعلا ىلع رمآتلا يف
 رطخلا مهمهدي نا مهباقترا وا :ناودعلا ىلع مهدمص

 تالاحلا دعغبا يفو .«,مهاوكشر» اونلعي ىتح

 سافنا نومتكد نيذلا مهسفلا مهو !«مهجاجتحا

 .اهيار نع ريبعتلاو كرحتلا نم اهنوعنميو ريهامجلا
 نم تاناهر طقسأو :مهلامآ قارعلا بيخ . ءالؤه

 مهسوؤرب اوظفتحيل هطوقس ىلع مهنم اونهار

 .مهعقاومو
 بعرلا دودتس فلخ ريدهلا عمسب د قارعلاو

 : ١" 6 رادباوخأ ودو
 هنامبا دسحو هت ممأن نما يذلا قارعللاو

 اهدودح نع اعافد هتالوطيو هتايح..ذنو هلاضنب

 رسجفني نا ريدهلا اذه ىلا علطتي .امريصمو اهئاقبو

 سوؤؤرلا لمحي ام يف لمحي امرا. اليس موي تاذ
 !ةرخنلا لوقعلاو

 ,رصنلاب اللكم هتكرعم نم دوعي نيح قارعلاو
 ديعبي فيدكو ,ةثياغلا يدبالا رتبي فدك فرعيس

 ريرحت :ةياديبلا ةطقن ىلا برعلا ةيضق يف ةلداعملا

 .ودعلا عم حلص الو :ةيبرعلا ضرالا
 ةمالا ءادعا عم تامواسملا لك طقستسو

 [0.نيدحيتارتسلا
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 نذالثلاو ةعساتلا ىركالا

 .يكارتشلا يبرعلا ثعبلا بزح سيماتل
 ماع ََص ةذلادكو

 .قلفع لدشدم الذسالا ثدحن

 .فرحلل سسأللا كاقلا ماعلا نيالا
 .ةهالا هذه ةدرجت خام عصصنأ و مها نع

 لبقلا قاههجاوبام رطخأ نعو
 .هجيلخ ىلا نطولا طيحم نم

 هذبأؤر ءاذصد ثدحن

 اهدلا ةبوجت نع
 خارعلا قةديدجلا ةلحلاو ٠

 ,رصنلا و دومصلا تاناكما هل تيفو يتلا

 اهناطع و ةمالا تاردف :ايلسا ق دئاقلا رود نغو

 ةكاردا ةدل مشب ثدحنو

 رهف رونو
 .نطسلف ةرؤنو

 ةفاك يبرعلا برفملاو قرشملا اياضق نعو
 اننمأ واننطوب طدحب ام لك نغو

 .اميققا و هضرفد امو

 اهبف رحانتلا و دعانشلا و يدرتلا ةلاح لحفتساو
 وعلا نيلضانملا و نيوفلا لع

 دحوم فقوم يلع ءاقللا ةرورض نم
 ةيخيرت ةرداس نمض ةيموقلا ناثفلا قلتخم ربصي

 ,.ةمالا هزه لاقدإل

 .قتسملا يموقلا اهعورشم مسر هاجتاب يدسلاو
 ١5/3 ناسين ل ١617 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ©

 نولضانملا قافرلا اهيأ
 ةديجملا انتمأ ريهامج اي
 :ميظعلا نهارا اقيحتك ءاتبأ اد

 امك :ملاعلا قارعلا ءىجافي ىرخأ ةرم
 هتاردقب ةيبرعلا ةمألا ءيجافي

 قامعا نم رجفتت يتلا :ةدودحماللا [']
 ,ةروطخلا ةفلاب تالاحلاو ,.ةيعصلا فقاوملا
 ذاذفالا لاطبألا الا اهتهجاوم ىلع ىوقي ال يتلا
 اهأده يذلا بوعشلا الاو ...خيراتلا ْق نوردانلا

 .ةنعصلا اهرضاخح قورظ اهتحضنا امك :اهخمرات
 لكل .لمابشلا ضوهتلا نم اديدج ادهع حتفت نآل
 .يموقلا هطسو ىلع عشي . ةايحلا بناوج
 نرفاوحو ءاعادباو ,ةلاضصا يناسنالا هطيحمو

 ,ءادقلاو ةلوطبلل جذامنو .قالطنالاو ددحتلل

 ناسنالاو .ًاومسو اقلأت ةايحلا ديزد ام لكلو

 .ءاطع و ايماست

 لالخ قارعلا اهضاخ يتلا ةريخالا ةكرعملاف
 هتما نعو هضرأ نع اعافد نييضاملا نيرهشلا

 يف برحلا كراعم عومجمل ةصالخ تناك .اهلك
 يتلا ةديدجلا ةلاحلل ةصالخو .تسلا اهتاونس

 ؛.ةيروثلا هتبرجت ةيادب ذنم قارعلا اهشيعي
 رصنلا رسل هكالتما ىلع امساحو ًاديدج أديكأتو

 ثادحالاو نمزلا نا لب .هيف ةعجر ال يئاهن لكشب
 اخوسر الا هديزت ال .تدقعتو تَبْعَّص امهم
 .جضنلاو رادتقالا ٍْق ءاقتراو .ةددحتم ةيودحو

 ...برعلا قارع ةروص ةكرعملا هذه ىف تزرب امك

 تاجاتنلا يف قباسلا نم حضوا لكشب ةمآلا قارع
 ترّبع يتلاو ,ةكرعملا هذه تبكاو يتلا ةيبدالا

 ةمألا ىلع فوخلا نعو .يموقلا قارعلا رود نع
 .قارعلا سم ام اذإ اهريسأب

 ةكرعملا لالخ قارعلا ضرا ىلع ققحت ام نا

 برحلا هذه لوصف نم لصف وهو .ةريخالا
 يف ةرم نم رثكا ثدحت ال ةلاح نع ربعي ةيلوطبلا
 :.يخس ءادفو .ةقراخ ةلوطب :دحاولا نرقلا

 تالاجم نم لاجم لك يف عادبال او ءاطعلا يف رجفتو
 يرست .دحومو جهوتمو ضهان بعشو .ةايحلا
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 سساتلا 8 قرشلا ف
 نأ رثثالا عبرتلا عملا بزعل سما دناذلل .هاعلا نيمألا ملطع لش النمللا

 ا ا

 ! سرخلا
3 

 اهل ديسجت هنا .. مالا نع ةباينلا نمربكأ قارعلارود
 قيزمتلا اذه نم رثكا لعفيس ينويهصلا نايكلا ناك له
 ؟نشمد لتحي ناك ول يبرعلا مسجلا يف

 - نيطسلفريرحتل ئه يمالظلا جذومنلارطقن حفدت يتن

 .ةدلاخلا مدقلاو ءىدابملاب ةنمؤم حور هيف

 .ةراضحلابو ةايحلاب .هسفن تقولا يف ةنمؤمو
 ش .قوفتلاو .مدقتلاو

 ىلغا يّحضُيو .لسبتسيو .لتاقي بعش
 ءرج وه .هبحيو هب نمؤي امع اعافد تايحضتلا
 مهلتساو ءاهعومجمب ةمالا دسج هنكلو .ةما نم
 نمزلا يف عاطتساو ءاهتلاسر ددجو .ءاهخيرات

 نا :ركنتلاو ةلفغلاو ةقرفلا فورظ ىف و ءبعصلا
 ةمالا ريمض ناب اقثاو ,هتمأل ليقتسملا قيرط قشي

 ةايحلا ءادن عم بواجتيو ظقيتسي نا ثبلي نل
 فلتخمب برعلا بجاو نم ناكف .ضوهنلا ةداراو
 ولو ىتح .ةديرفلا ةلاحلا هذهب اومتهي نا مهتائف
 نعد و محلا يصاقا يف تققحت

 اهيلع اوعلظيف :نيملسملاو برعلل ةلض

 مهب فيكف .ةردان ةبرجتو ةربخ اهنم اويستكيو
 ,مهنطو نم ءرج قوفو .مهنيعا ماما ققحتت يهو
 ؟مهل ءاقشا يدبا ىلعو

 1 م1 منو نمعطات معمق

 يبرعلا يغولا قيرط ىلع لفده
 يذلا حيحصلا ريدقتلاو .برعلا ةقافتسا نا

 حضاولا يعولاو ؛قارعلا برحل هولوي نا بجي
 ؛برحلا هذه داعباو يناعمل لماشلاو قيمعلاو

 - :نيفده قيقحت لجا نم ةبجاو
 تناك يتلا ةميسجلا راطخالا يعو :لوألا

 يناردالا ناودعلا لالخ نم ةيبرعلا ةمالا ددهت

 ناو ؛ةمألا نع قارعلا اهعفد ينلاو .قارعلا ىلع

 لكو :ةظقدلا لك بحوتستو .ةلئام لازن ام تناك

 .يئاهن لكشب يفتنتو لوزت ىتح .دادعالا
 يتلا ةديدجلا ةايحلا ىلع فرعتلا وه : يناثلاو

 راطخالا كلت مامأ دمصد نأ نم قارعلا تَنُكَم

 وه اذهو ,ةيخيرات تاراصتنا ققحي ناو .ةلئاهلا
 ,ةديدجلا ةادحلا ىلع عالطالا :يباجيالا فدهلا

 ؛اهيف قمعتلا و اهعم لعافتلاو :ةديدجلا ةلاحلاو

 نا نكمي يتلا دعاوقلاو ءىدابملا ٍصالختساو

 دادعألا ىف يلبقتسم جذدومنك ىذتخحت ناو ٠ ,مّمَهُت

 .نيطسلف ريرحت برحل حيحصلا

 ةمألا نعو :قارعلا نع عفدت ينلا برحلا نا

 ,فلختملا :يمالظلا جذومنلا راطخا ةيبرعلا
 قارعلا ىلا ةومياديكت 8 نا يذلا ,ضدملا

 ِق قضتتناو ٠ ,قلاتو عادبا نم  قارعلا يف هتثدحا

 نغ يهلت ال :ةلوطبلاو ءادفلاو ءاطعلاو ح ورلا

 ةيادب ف ضعبلا مّهوت امك :نيظسلف ةكرعم
 نآلا ىنح كلذ ىلع .ءرحآلا ضعبلا رصدو .برحلا

 ةئيهتلا اهل ءىتهت لب .ةهوبشم ضارغأل
 شيجلا مجحي شنجح نادعاي .؛ةحيحصلا

 ةءافكلا نم عيفرلا ىوتسملا اذهيو .يقارعلا

 ُِق قارعلا بعشك بعش دادعاب و .رادتقالاو

 تادحضتلل هلمحتو :هدومصو هنتدحوو .هتضهن

 ينبي هنأب نامياو ,عافدناو ءيعوو عوط نع
 ...ةيبرعلا ةمأللو قارعلل اديدج اخيرات

 اهل دري ملو .برحلا ديري ال قارعلاف .كلذ عمو
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 يف ريصملا ةكرعمل هسفن َدِعّيو .:ةضهنلا قيرط ىلع هح
 ,عاطتسا هناف .هيلع تصضرف دقو اَمأ .نيطسلف

 ةيسفنلا ايازملا نم ديدعلا كالثتماو :ضوهنلا

 ةفاضإلاب .راكتبالاو :ءريصلاو .دومصلاك :ةنيمثلا

 ةيركسع ةربخ يقارعلا شيجلا: باسستكا ىلا
 اهتهحاوم ْق ةييرعلا ةمالا ةردق ززعت .ةردان

 .ينويهصلا ودعلا عم ةيمتحلا

 ةيجذوفنلا ةروصلا لتكن نح
 ةنلاهتلا ةيرعلا انتمآءائخاا ام

  :لساوبلا قارعلا دونح اد

 ةيجمهلا ةجوملا كلتل هيدصتب قارعلا نا
 ةيبرغلا ةمالا نقناو :هسفن نقنا دق :ةلوقعماللا
 ,ناريا بوؤعنش ةيعوت يف مهَسإ امك :اهتضهنو
 يتلا ةنحملا هذه نم اهماما ناقنالا قيرط حتفو
 ,هسفن ذقنا قارعلا نا :لوقن امدنعو .اهب تلزن
 .اهتضهن ليقتسمو ةيبرعلا ةمالا ةيصخش ذقناو

 يتلا ,ةيمالسالا ةيبرعلا ةيصخشلا ينعن انناف
 هكارو ةكورو مماسإلا ةررونت عيتتست
 مهلتسي يذلا :قارعلا نم ٌردجأ ْنَمو .ةيراضحلا
 فارشتساو يعو نم .ةيموقلا ثعبلا ءىدابم
 : هتيلقعو ؛ينيمخلا ةكرح اهلكشت يتلا رطاخملا

 ةغيصلا ىلعو .ةبورعلاو مالسالا ىلع .هعامطاو
 نمؤي يتلا ةيموقلا ةضهنللو ةبورعلل ةديدجلا
 هموهفمب :مالسالا لكشي يتلاو .ثعبلا اهب
 ؟اهروحمو اهحور .يروثلا

 هذه ىف تاراصتنا نم قارعلا هققح ام نا
 برحلا اهتثدحا يتلا تالوحتلا كلذكو .برحلا
 ىلع يروثلا دادعالا ةجيتن يه . ؛اهَتَقَّمَعو :هيف

 يف ددرتلا مدعو .ةيروثلا ةثيدحلا ةيموقلا يْدَه
 ,ةماركلاو .ةدايسلاو :ضرالا نع عافدلا

 امناو ءقارعلا دودح دنع فقت ال يتلا ءىدابملاو

 لمشت امناو :رضاحلا ىلع رصتقت الو .ةمالا لمشت

 ءيشلاو .ينيمخلا ناودع هدده يذلا ليقتسملا

 تاونس لالخ ةصاخبو :قارعلا يف ققحت يذلا
 ةيبرعلا ةايحلل ةيجذومن ةروص وه .برحلا
 ىلع اهنكلو .لبقتسملل ةروص يا ...ةضهانلا
 ةلماك اهريتعن نا نكمي ال ءاهقلأتو اهتمظع
 هذه لعافتت نا وه يعيبطلا ءيشلا نأل .ةيئاهنو

 ةيبرعلا راطقالا ةيقب لاضن عم ةروصلا
 ىلا ةجاحلا َسَمأِب ةيبرعلا راطقالاف .اهبراجتو
 :يقارعلا بعشلا يف يرست يتلا حورلا هذه

 نم ديزمب رعشي قارعلا نا امك .لطبلا هشيجو
 ىلا نانتئمطالاو .ةناصحلاو .ةقثلاو .ةوقلا

 ْف ةيلجتملا حورلا هذه يقتلت امدنع .لبقتسملا
 ةقيمعلا تادادعتسالا عم .هدومصو هبيعو

 يف و ؛ىرخالا ةيبرعلا راطقالا ريهامج يف ةنماكلا
 ريرحتو .اهتاقاط قالطا ىلا ديعبلا اهعلطت
 كراعملا لوخدو :ءلاضنلا ىلا شطعتلاو .اهتدارا
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 فلختلا بساور نم صلختلا لجا نم ةيريصملا

 كراعملا وج ...ّراحلا يقنلا ّوجلا قلخو .دومجلاو

 رهصنتو .,تانايخلاو ضارمالا هعم يفتنت يذلا

 :ةدارالا دحوم ايعش نوكتل عمتجملا تاّئف لك

 اهراصتنا ةيمتحو هتمأي انمؤم .هسفن نم اقثاو

 نزاوتيو نئمطي ال قارعلاف ...اهتضهن قيقحتو
 زاجعالا نم بيرقلا رادققالا اذه مغر ءرقتسيو
 الا .اهققحي يتلا تاراصتنالاو :هيلع نهرم يذلا

 اهتريسم نمو ,ةمالا مسج نم هعضوم ذحا !ذا

 برخل ةيبرغلا ةباجتسالا ريتعن انناف كلذل
 ءانثا ىلحأ و حضوا ةروصب تزرب يتلاو .قارعلا

 .ةيعون ةلقن وأ .:ةيحص ةرهاظ .ةريخالا ةكرعملا

 يتلا ةديدجلا ةايحلا ىلع فرعتلا برعلا ىلع
 قمعتلاو ..راصتنالاو دومصلا نم قارعلا" تنكم

 رسرحتل داذعالا 1 يل هادم جلومنك اهدف

 يتلا راطقأللو :ةلداعلا هبرحلو قارعلل مهم كلذو
 ىف ءلكشت اهنأل .ةباجحتسالا هذه اهيف رهظت
 نماضتلا قيرط ىلع طقف سيل :ةوطخ .انداقتعا
 يلخادلا ررحتلا قيرط ىلع ةوطخ امناو .يموقلا
 راصتنالا ىلا اهؤانبا ردابي امدنع ءراطقالا كلت يف
 يذلا ءيبرعلا قارعلا ةكرعم يه ةيموق ةكرعمل
 هتيلوؤسمب روعشلا يف ايعيلط فورظلا لك يف ناك
 ثعبلا بزح لاضن ذخا نا دعب ةصاخو ,ةيموقلا
 قارعلا حبصأف .جضنلا اذه جضنو .هادم هدف

 هتاسراممو هريكفت ْق ةيبرعلا ةمألل افدارم

 .برحلا نم تاونس تس تنهري امك ؛هروعشو

 يدسصتلا رارق ءارو ثالثلا خئاقحلا
 ةباينلا نم ربكا برحلا هذه يف قارعلا رود نا

 ىلع ناك دقف .اهل ديسجت هنا .ةيبرعلا ةمالا نع
 اسم .:هتاذ نمو .هسفن نم جرختسي نا ىقارعلا

 نودراحب ءادعالا نأل .ءاعمج ةمالا خوق يزاوي

 براحيل ءاج ينيمخلاف ,طقف قارعلا سيلو ةمالا
 تارابتعال قارعلاب أدبي نا لهستساو :ةبورعلا
 ةمالا ةيصخش وه هفده ْنكلو .ةفورعم ةريثك
 ,مهتيموق نم برعلا سيئيت وه ...ةيبرعلا
 وه . نيدلا فالغب فلغم اهنع ليدب ميدقتو

 ةياصولا ىوس لهعفلاو ةقيقحلا يف سيل

 قارعلا ةدابق تنهري دقو .ةيسرافلا ةنميهلاو

 ناودعل يدصتلا ىف ءيرجلا اهرارقب .ةيخيرانلا

 - :ثالثلا قئاقحلا هذه ةحص ىلع .ينيمخلا

 نا دعب .ةكرعملا لوخد يف ددرتلا مدع :الوا

 لوخد نأيو ,ةيضقلا ةلادعي ةعانقلا ترفاوت

 ي واست ةيلاغ ةيساسا ميق نع عافدلل وه ةكرعملا

 .ةاكذحلا

 ةكرعم نأب حضاولا ينالقعلا كاردالا :ايناث
 .ةلداع ريغ اهنأل حجنت نا نكمي ال رخآلا فرطلا

 اهناو ءعسوتلاو ةرطيسلل ٌّبُحو ٌناودع يه نإ
 ةعييط اهضفرت .ةفلختم فادهأ ىلا ىعست
 .رصعلا حور اهضفرت امك .ةايحلا

 عمتجملا ءانمل نقتملا دادعالا ةيمها :اثلاث

 :هضرا نع عافدلا نم نكمتن يكل .ضهانلا

 .هتارجفمو .هميقو .هتماركو
 ضعب ىلع تنهرب برحلا نم تاوئس تس

 ,ةينيمخلا ةرسهاظلا نا :اهلوا .ةمهملا قئاقحلا
 ةافاجمو .ءلشفلا نم هيلا تلآ ام ىلا تلآ يتلا

 تاليو نم ناريا بوعشب لزن امو .رصعلاو ملعلا
 نا نكمي ناك ام ...ةفلختملا ةيلقعلا هذه بيسب
 قيقحت ىلع ةرداق الو .هتعدا ام يف ةقداص نوكت

 اهب تنم ينلا ينامالاو مالحالاو دوعولا

 ,اهفلخت بيسب .ةيمالسالاو ةيناردبالا بوعشلا

 ,بصعتلا تاعزن عم اهقايسناو .اهقالغناو
 مديقت ناو .عسوتلا عامطاو .يرصنعلا دقحلاو
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 ناك . ةيادبلا ذنم ةرهاظلا هزهل ةيقارعلا ةدادقلا

 .ةيقاث ةرظن نع مني ابئاص امييقت
 تاراصتنالا نا :قئاقحلا هذه يناثو

 نم يقارعلا دومصلا هيلع نهرب امو .ةيقارعلا
 ةينطو نمو .مدقتم يعو نمو .قيمع ناميا
 كلتل ةجيتن ءاج دق ءليصا يموق ءامتناو .ةقيرع
 شيجلاو بعشلا تدّحو يتلا ةردانلا ةلاحلا

 نكت مل ول ققحتن نا نكمي ناك ام يتلاو :ةدايقلاو
 ةيرجتلا ءدب ذنم ةحيبحصو ةميلس تامدقملا

 جضن نم هب تريمن امو ءقارعلا يف ةيروثلا
 قيمع يوضهن رفاحو ةعاجشو ةينالقعو
 .اهميقو ةمألا خيراتل ماهلتسا نمو :ججاتمو
 ,ةدودحماللا هتاردقيو بعشلاب نامياو

 لمعللو ضوهنلل يراضحلا هدادعتسابو
 ...يخيراتلا

 سرالا لدجونسي نلاهجإو
 ةبسنلاب ايوناثو ايداع أرما سيل هنا

 طورشلا هذه ققحتت نأ :يبرعلا ليقتسملل

 هتاوقلو قارعلا بعشل ةردانلا ةيعصلا

 بجوتسي ام برعلا اهيف ىري ال نأو .ةحلسملا
 مامتهالا يع لكس امو :ليلحتلاو سردلا

 امك .ةيلبقتسم ةيبرع ةوقك ةيامحلاو ةياعرلاو
 ةرهاظ لشفت نا .ايوناثو ايداع ًارما سبل هنا

 .قارعلا ءانبا يديأ ىلع ةينيمخلا ةرهاظلا مجحب
 دالبلا حاستكا ف حجنت نااهل داري ناكو
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 ,.ةيفئاطلا بورحلاو نتفلاب اهعرزتل .ةيبرعلا
 اهيلا تلأ يتلا ةجيتنلا هذه لخدت ال ناو
 تائفلا عيمج باسح يف ةينيمخلا ةرهاظلا
 لمعت يتلا :ةلضانملاو ةفقثملاو ةيعاولا ةبيرعلا

 .يبرعلا لدقتسملا ءانبل

 تس ذنم قارعلا اهضوخي يتلا ةكرعملا نا
 ,ةمالا ضرأ نع اعافد :طقف :تسيل :تاونس

 .اهثارن ميقو .اهلبقتسمو .اهتيموقو .اهتدايسو
 نع عئارو يوق ريبعت اضيا يه لب .اهتضهنو
 نا ذا .ةمالا ةضهن ...ةضهنلا هذه تاردمم مها

 ةلاسر مظعا يضاملا ف تلمح يتلا ةيبرعلا ةمالا

 نم يحوب مويلا فرعت :ملاعلا ىلا ةيناسنا
 ال ةدلاخلا ةلاسرلا ميدقل اهعاجرتسا نا ؛اهتلاصا

 نيماظنلا نم لكل ةينادخلا ةقرافملا هقحلت ام ردقب

 يبرعلا فصلا ةدحوب ىذأ نم يسللاو يروسلا

 يموقلا كولسلا يف دمعتم نوذش نع ردعت اهناف
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 :مامالا ىلا مدقتلاب لب .ءارولا ىلا عوجرلاب نوكي
 فوخلا زئارغل صيخرلا جييهتلا يف نوكي الو
 ليطعت فو ,ىمعالا بصعتلاو ةيهاركلاو
 دوعصلا يف لب .مالظلاو لهجلا ميمعتو لوقعلا
 ةلاخلاب ديدج نم ءاقتلالل يل وطبلا قاشلا

 يتلا .هب ةرخازلاو عادبالل ةعفادلا ةدحصلا

 .ديجملا يضاملا كلذ يف دادجالا اهغلب

 ءادشالا لك ىلا ةفاضالاب قارعلا ةكرعمف «نذا
 ,ةيبرعلا ةمالا نع ةباين اهنع عفادت يتلا ةنيمثلا
 ,ثعدلا اهجضنا ةايحلا ىلا ةرظن ةكرعم يه
 ةيرقبعلاو .يبرعلا لقعلا ةعيبطب ةلصتم
 دذه ىلا تمي يذلا مالبسالا تازيممبو .ةيدبرعلا

 ةقيثو ةلصب ةيرقبعلا هذهو ,ةعيبطلا
 نوزرحي نيذلا لاطيالا نويقارعلا نولنتاقملاف

 :مهتايحضتو مهتعاجشب ةرهابلا تاراصتنالا

 هزه :نوذقني ام نمض نم ءاضبا .نوذقني امنا

 قيرط برعلا ماما حتفت يتلا ةايحلا ىلا ةرظنلا
 .ةنزاوتملا ةيّحصلا ةراضحلاو مدقتلاو يَقُرلا

 يرعلا بواجتلا روذب تعدسأ اذإ
 ْ نويثعبلا قافرلا اهيأ
 :ةييرعلا ظنا ريهامج اي
 راصتناب ءماع لك يف رصنلا حور ززعتت امكو

 سشبجلا دنع ناسبألا قمعتيو رهاب ديدج

 .ةيؤرلا عستتو .ةقثلا حسرتنو ,بعشلاو

 :ماع لك يف كلذك ...دلاونتو يناعملا فشكتتو

 بزحلا ةقث ززعتت .تاراصتنالا هذه لضفبو

 ىلا ؛:هتيؤر دادزتو هرودب هناميا قمعتي و .هسفنب

 ءافصضو اقمع .لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا

 .الومشو

 ماوعا نم هقبس ام لك ىلع هرايتما ماعلا اذهلو
 لك نع ةزيمتم تناك ةريخالا ةكرعملا نأل .برحلا
 ناعم هل اهيف راصتنالا نألو :كراعم نم اهقبس ام
 .ةيبرعلا ةمآلاو قارعلا لبقتسم ىلع جئاتن هلو
 اذا ةصاخ ؛برحلا ةياهن اهجئاتن برقت دقو
 بواجتلا يف :نآلا .ترهظ يتلا روذبلا تعنيا
 نكلو .هقيس ام لك نع فلتخي يذلا يبرعلا
 نوكت نا وه .هلمؤنو هرظتنن يذلا مهألا ءيشلا

 ,ةلماش ةقيمع ةيموق ةظقي ةيادب ةكرعملا هذه
 :ةكرحملا حور مهلتسي يبعش لمع ةيادبو
 .اهلك ةيبرعلا راطقالا لمشيو

 ةولتشاتلا قافرلا ايما
 :ميظعلا قارعلا يف انبعش ءانبا اي
 ةعساتلا ىركذلا ليقتسي يذلا انبزح نا

 قارعلا عم هل :لوالا هرمتؤم نداقعنال نيثالثلاو

 ةرصن ةكرح ذنم .ةزيمتم ةقالعو ليوط خيرات
 سسسأتل ناك دقلو .نآلا ىتح ١54١ ماع قارعلا

 ةيادب يف ءقارعلا يف ثعبلا بزح عرف
 ذا :بزحلا ةريسم ىف ةصاخ ةيمها :تانيسمخلا
 ,ةيدجلاب امود نييقارعلا نييثعبلا ءامتنا زّيمت
 بزحلا نكلو ؛يذحتلا ةعاجشو ناميالا ةرارحبو
 ةلقن لقتنا ءزومت !١ .ةروث دعب :قارعلا يف

 نع ةروثلل ىلوالا تاونسلا ذنم ربعو ,ةيعون
 .جضنلاو ةءافكلاو ةرادجلا نم ديدح ىوتسم

 قارعلا ةبرجت نوكت ناب عقوتلاب حمسي لكشب
 يطعت يكل ؛بشهاومو تافصو طورش اهل ترفاوت

 اهداعبا ةثيدحلا ةيموقلا هتركفلو ثعبلا بزحل

 تاقاطو .ةمالا حور نع ريبعتلا ف ىوصقلا

 ةيرجتلا اهنم لعجي يذلا ءيشلا .بعشلا

 .ةيجذومنلا ةيموقلا
 لصاوتملا عادبالا فو .اهقلآت ىف ةيرجتلا هذه

 لالخ نم يماستلاو قمعتلا اذه يفو 2ديازتملاو

 تايحضتلاو ءادفلا ةمظعو ,2كراعملا مادتحا

 ؛يبرعلا ليقتسملا ةروص سمالت .تالوطبلاو
 ءانب ءوه ثعبلا ملحو .ثعبلا ملح وه يذلا
 ةمآلا ءانب ةداعاو .ديدجلا يبرعلا ناسنالا

 ةصاخبو .ةريبكلا تاضهنلا نأل .ةيبرعلا
 نمو :ةدلاخلا ةيحورلا ميقلا نم ةمهلتسملا

 سوفنلا ينيت ةقالك تاضهن يه :خيراتلا ةلاصا

 ءافصلا اهل ديعت ثيحب .اديدج ءانب لوقعلاو
 - يذلا رهوجلا نع اهل فشكتو .ومسلاو قمعلاو
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 لماوع طقاستتو تفاهتت امنيب .عيمجلا دّحوي
 زجاوحلا لكو .داقحالاو :ةرظنلا قيضو .ةقرفتلا
 فشتكيف .طاطخنالا ءاوجا يف تمكارت ينلا

 فشتكد هسفن تقولا يفو ,ليضالا هردق يبرعلا

 .هاخا

 فو «بزحلا ريصض يف امود قارعلا ناك دقل

 لثمدت هنأ ؛«يراضحلا يموقلا هعورشم ريمض

 نيب ةلصلاف .يموقلا ناوفدعلاو يدحتلا رصنع

 تاراصتنالاو تالوطبلا نيبو بزحلا سنسأت

 ةلص يه ,مويلا قارعلا اهققحي يتلا ةيخيراتلا
 تايادب عضاوت نم مغرلاب .ةيوضعو ةيح
 .برحلا هذه ىف تاراصتنالا ةمظعو بزحلا

 نا نكمي ناك ام ةعضاوتملا هتايادب ىف بزحلاف
 ةريسم عطقي ناو .دوجولا زيح ىلا جرخي
 نكي مل ول .نينسلا نم ةفاسملا هذهب ةيلاضن
 .اهخيرات ةلاصاو .ةمالا يف ةادحلا ةدارا امهلتسم

 لبقتسملا ءانب لجأ نم اهريهامج ةحلصمو
 هبرح يف مويلا قارعلا وه املثم .عدبملا ضهانلا
 اهثارت ةمظعو ةمالا ةدارا مهلتسي ةلداعلا

 .يراضحلا ليقتسملا ءانب يف ةعورشملا اهلاماو

 رشننالا ىلا ةبادبلا نم ثهدلا
 نولضافلا ىافرلا اهنا
 - :ةلضانملا ةيبرعلا انتما ريهامج اب

 .يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح .انبزح نا
 بازحالا ةأشن نع فورعم وه امل افالخ

 بزحلا نا ىنعمب .ةمألا عنص نم وه :تاكرحلاو
 اولمعي مل .هوأدبو هوسشسأ نيذلا هصاخشاب

 ,ةيبرعلا ةايحلا ةغيصل رّوصت عضو نم رثكا
 يلعاةمإلا لمعت :ةضهنلل يروتا عووشم ققو
 اهروصت يتلا ةغيصلا هذهو .هقيمعتو هئانغا

 رارصالاب ةزيمتم اهنكلو ؛ةطيسب ةغيص ثعبلا
 اهنا يا ...مدقتلل مساحلا رايخلاو ةلاصالا ىلع

 ةنامضمب مدقتلا رايخو .ةلاصالل يروثلا رؤصتلا

 تاعانق نم بزحلا روصت دلو دقف .ةلاضالا

 ةلمجل ةيح ةيسفنو ةيركف ةاناعمو ةقيمع
 دلوملا راحلا ينطولا ءامتنالا ءاهالوا :قئاقح

 ةقيقحلاو .رامعتسالا نم مساح يررحت فقومل

 دلؤوملا يراضحلا يموقلا ءامتنالا يه .ةيناثلا

 ةقيقحلاو .ةراضحو ةروثك مالسالا يدينل

 مدقتلا ينيتو ,رصعلا ىلا ءامتنالا يه .ةثلاثلا

 يتلا :ةلاصالا لمكي ءيساسا رايخك مساح لكشب

 .لعفلا نع ةيئاغو ةرماض هنودب ىقبت
 هتييبشب الثمم ءيبرعلا بعشلا بواجت دقو

 راكفالا عم ةديرعلا راطقالا نم ددع ف هعئالطو

 اهيف دجو هنأل ,بزحلا اهحرط يتلا ةغيصلاو
 ىعرو ءاهعم لعافتف ,هتاعلطتو هتاجاحل ةروص
 «بزحلا وه يذلا :ةضهنلل يروثلا عورشملا

 :همدهل تالواحملاو بعاصملا مغر هيلع ظفاحو

 يف نويثعبلا نولضانملا رمتساو .هنركف مدهو
 نم اهريغو :قارعلاو ندرالاو نانبلو ةيروس
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 .هيلع نوصرحيو عورشملا اذه نولمحي .راطقالا
 نا ىلا .ءادهشلا مدو ركفلاو دهجلاب هنوذغيو
 ةيتاذلا طورشلا .زومت ١7 ةروث دعب :هل ترفاوت
 عنص يذلا .يوقلا ءيلملا ققحتلل :ةيعوضوملاو
 .ةدلاخلا لامعالا ىوتسم غلب اخيرات

 كلمت ال اليوط انمز ثعبلا ةركف تيقب دقل
 عم .اهنكلو .راشتنالا ىلع اهدعاست يتلا لئاسولا

 يبرعلا بعشلا نم ةريثك اطاسوا تلصو .كلذ

 طاسوألا هذه اهتلمحف .ةطاسبيو ةلوهسو رسيب

 ءاقبلا بابساب اهتدماو اهتذغو ةيبعشلا
 اويلاتف .ءادعالا راثا يذلا رمالا .رارمتسالاو

 نم ءارتفالاو رمآتلاب اهلتق اولواحو اهيلع
 ...لخادلا نم ريوزتلاو فييزتلاو .جراخلا
 .قشمد ماكح لعفي امك بزحلا مسإبو

 تلظ اهنا وه :ثعبلا ةكرحل زيمملا ءيشلا نا
 يتلا ىلوالا ةليضالا ةروصلاب ةظفتحمو ةدماص
 ريمض عم اهيواجت نم ةقثاو تلظو ءاهنم تقلطنا
 يذلا .بزحلا رمتساو .ترمتسا كلذلو .بعشلا

 ةديرعلا ةدحولا اهيف لثمت :ةضهنلا نع ةركف وه
 اماع نيعيرا نم رثكا دعب يه اهو .بلقلاو ةاونلا

 اهناكو ؛ةيتف ودبت .اهراشتناو اهروهظ ىلع
 ريغو عساو اهماما لاجملا ناو .ءوشنلا ةثيدح
 ,اهب ةفرعم يبرعلا بعشلا دادزي يكل دودحم

 .احوضو يه دادزتو

 ءادعالا لواح يذلا فييزتلا لك ددبتيو

 « تالواحملا لك مغر لظتس يهو .اهب هقاصلإ
 اهتعانق ىلعو .اهسفنب اهتقث ىلع ةَّرِصُم
 اهنأب اهثوشن ةظحل ذنم اهقفار يذلا اهميمصتو
 ,ريبكلا هنطو ءازجأ لك يف .يبرعلا بعشلا لكل
 ىلا باستنالاب ةنمؤملا بعشلا تاثف لكلو

 ةبورعلا طبرت يتلا ةقالعلابو :ةبورعلا
 .مالسالاب

 ةيورعلاو ...مالسالا ند ةمدقحلا ةقالحلا

 نولمهاتملا قاقزلا اهنا
  :ةديجملا انتما ءانبأ اب

 :مالسالا انييحا ةيبرعلا ةمآلل بحلا عفادب
 مهف نم رثكا انبرتقا نا دعبو ,ةعفايلا نسلا ذنم
 انبح يف صخلتي انتمأل انبح ىحضا .مالسالا
 ةما يه ةيبرعلا ةمالا نوك يفو .مالسالل

 لك انصلخا انناب .انسوفن ألمت ةقيمع ةقث نا
 ,اهتحلصمل ءانتمأل انرمعغ لاوط .,صالخالا

 انك انناو .اهلبقتسملو :اهتديقعلو .اهخيراتلو
 مالسالاو ةحيحصلا ةيورعلا ثيح امود

 .حبحصلا

 ةريسم لاوط انتقفار يتلا ةخسارلا انتعانقو
 هل بتكيل ناك ام بزحلا اذه نا يه :بزحلا
 قداصلا بواحجتلاو دومصلاو رارمتسالاو ءاقدلا

 دوه لع مهي عل قل ءيبوهلا اضعش جور خب

 نم هنلعأ ام عم ماتلا قدصلا ىلعو ؛سسالا
 يه مالسالاب ةميمحلا ةقالعلا هذه نا .تاعانق

 .صلاخلا درجتلاب موسوملا .يخيراتلا عونلا نم
 هذهو .يعولا اذه ذخأي نا ايعيبط اًئيش ناكو

 بوعشلا هلثمت ام كردنف ءامهداعبا لك ةفظاعلا

 رعشنو :ةيبرعلا ةمآلل دنسو قمع نم ةيمالسالا
 ظافتحالا عم نكلو ءىبرقلا ةفطاعب اهوحن
 قئاقحلا ضعبيو .ركفلا يف ماتلا حوضولاب
 اهتيصخش ةيبرعلا ةمألل نا :يهو .ةيساسالا
 اهضرا دودحو ,ةزيمتملا ةيراضحلا ةيموقلا
 عم ةينيدلا ةديقعلا يف اهكارتشا ناو .ةحضاولا

 سمط ىلا رجي نا زوجي ال .بوعشلا نم اهريغ
 .ضرالا هذه ىلع ناودعلا و :ةبصخشلا هذه

 ملكعم تايغ نا لع تلد خيراتلا براجتو

 برغلا نادقفو :ةيموقلا ةيبرعلا ةيصخشلا
 الو :ةيبرعلا ةمالا حلاص يف انوكي مل .مهتدايسل
 ل « ىردك ةقيقح ةمث ناو .ماليسالا حلاسص قف

 نا :يهو ءضارغالا ووذو نورباكملا الا اهلهاجتي
 ةصاخ ةقالع مالسالاب ةيبرعلا ةمالا ةقالع

 مهفي نا نكمي الف .مالساللو اهل ةيريصمو ةيويح
 الو ءيبرعلا بعشلا همهفي املثم ٌبعش مالسالا

 ةطبارلا لثمب مالسالا وحن ٌدَحأ رعشي نا نكمي
 .هوحن برعلا امهب رعشي نيتللا ةيلوؤسملاو

 اهنكلو .ءاعبمج برعلا ةبضق نيطسلف نا

 اهنا كلذ نم رثكا .نيينيطسلفلا ىلا ةيسنلاب

 ةمالا نطو وه ىنعملا اذهب مالسالاو .نطو

 ةملك لمحت ام لكي :يداملاو يحورلا ةيبرعلا
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 ةغللا َبُحَو ؛لهالاو ضرالا ّبُح يناعم نم نطو
 .خيراتلاو

 ,.ةيموقلا لودنلاو تايموقلا رصع رصعلاو

 بصعتلا ٌركْنُي .ةيموقلل انموهفم ناك نئلو
 يذلا يناسنالا بناجلا ىلع حلتو ٠ .يرصنعلا

 ىلع صرحيو .ةيورعلل مالسالا هبسكا
 بوعشلاو برغلا نيب ةقالعلا ةيصوصخ
 نود لوحي موهفملا اذه ناف .ىرخالا ةيمالسالا
 اهلزانتو .اهريغ ةيصخش يف ةيبرعلا ةمآلا نابوذ
 ةعيرذ ةيا تحت .دحأل اهلالقتساو اهتدايس نع
 .أديم وأ راعش يا مسإبو .تناك

 بحي ال يذلا ملسملل اديدش يبجع ناك نئلو
 بحي ال يذلا يبرعلل دشا يبجعف .برعلا

 ةيراضحلا ةيموقلا انتيؤر تناك دقلو ...مالسالا

 ةداقلا نم ردان عون نيسح مادص
 قارعلا ىلا ثعدلا ةيده هنا

 .ةمآلا ىلا قارعلا ةيدهو ..

 نا نكمي ةيروس بعش نا قدصي نم كانه سيل
 سعشلا ناك ولو ,دسأ ظفاح فقومب ًاعنتقم نوكي
 بئاج ىلا لاتقلا يف ةكراشملا ىلا عفدنال رح

 .قارعلا

 دعاسب نا ؛:برحلا ةيادب ذنم كلذو ,ةمالا ليقتسمل

 ةبورعلا ننب ةقالعلا ةدضوصخا نع فشكلا

 ريغ ةيبرعلا فئاوطلا فشتكت نا ىلع :مالسالاو

 ,اهتراضحو .اهتفاقث وه ماليسألا نا .ةملسملا

 ممالا تاراضح هب يهابت :اهتبورع يف ءيش نمثاو
 .ىرخالا

 ناك ,ةديدع نينسب بزحلا ةيادب لبق نمو
 هذه ىلع يبرغلا قاقثلا رامعتسالا رطخل انكاردا

 ةيرغلا نم فئاوطلا هذه نذاقنا ناو .فئاوطلا

 ةيبرعلا ةفاقثلا قيمعت ريغب نوكي ال ؛ةيراضحلا
 .اهلك ةمالل ةفاقثك اهميمعتو ةيمالسالا

 اعارص ضوخي يذلا ؛يرامعتسالا برغلا نا

 ةمالاو مالسالا دض ةديدع نورق ذنم ايخيرات
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 ,يرصضنعلاو ينيدلا بصعتلا عفادب .ةيبرعلا

 دنشا هوبلا حيبصا ,ةنميهلاو لالفتسالا بحو

 يف دجو نا ذنم .مالسالاو برعلل ءادع

 ةدحو لطعبل ةدوشنملا هتلاض ةشويهصلا

 ىلع هترطيس رمتست ىتح .مهتضهنو برعلا
 .اهعقومو اهتاورثل هلالغتساو ةيبرعلا دالبلا

 ةيعسوتلا ةيرامعتسالا ةيسايسلا ةكارشلا هذه

 نم ريثكب رطخا يه .ةينويهصلاو برغلا نيب
 ةكارش ىلا دنتست اهنا نا ءيسايس فلاحت درجم

 .نينسلا تائم اهرمع ةقيمع ةمفاقث ةيراضح

 رامعتسالل ةيداعم ىوق مويلا ملاعلا فو
 مالسالاو برعلا نيبو اهنيب سيل . ةيرصنعللو
 دو ةينويهصلا نيبو اهنيب سيلو .ةيخيرات داقحا
 عساو لاجم ةمثو .ةحلصملا يف كارتشا الو

 رطخ عفدل ؛ةيبرعلا ةمالا نيبو اهنيب نواعتلل
 .كرتشم

 : نولضانملا قافرلا اهيا

 ةلصاف ةيخيرات ةرتف يف تدجو ثعبلا ةكرح
 ةبرطضم ةلحرمو اهضارغا تدفنتسا ةلحرم نيب

 ةلحرملا ...ةحضاو ريغ ليقتسملل اهتيؤرو ةقلق

 ةيموقلا ةلحرم تناك اهضارغا تدفنتسا يتلا
 عارصلا اهاضتقا يتلا ةدرجملا ةيبرعلا

 نكت ملف .ةينامثعلا ةنميهلا دض يررحتلا

 راعش وه ناك يذلا مالسالا راعش عفر عيطتست
 نا دعب ىتح لاحلا ترمتساو .ةنميهملا ةلودلا

 تدجتساو ,كلذ تبحوتسا يتلا فورظلا تلاز

 راطقالا ىلع يبرغلا رامعتسالا ةنمديه فورظ

 ىلا رومالا تداعا يتلا يه فورظلا هذه .ةيبرعلا

 ىلا ...ةيورعلا ىلا خالبسالا تداعا نيح :اهباصن

 ةيراضحلا ةهجاوملا ةرورضل .ةيبرعلا ةيموقلا
 ةيسنلاب متي مل كلذ نكلو .يبرغلا رامعتسالا عض

 فورظلل ليلحتو ةسارد ةجيتن ثعبلا ةكرح ىلا
 ةاناعم ةجيتن ءاج ام ردقب :ةدجتسملاو ةميدقلا

 ةبرجتلا نمو .يحلا عقاولا نم تدلو ةليوط
 يررحتلا لاضنلا فورظ تابجومو ةهيزنلا
 يف تصخلت دقو .يموقلاو ينطولا .يعامتجالاو

 امهنم تدلو .مالسالا ىلا ةرظنو مدقتلا ىلا ةرظن

 ةيناسنا ةيبرع ةروثك مالسالل ةديدج ةرظن
 ةلحرم لك ف ثاعبنالاو ددجتلل ةلباق ةيراضح
 اذكهو .ةيبرعلا ةمالا ةايح نم ةيريصم ةيخيرات
 وهق ءاحوضو دادزي يبرعلا لبقتسملا قيرط أدب
 نكلو :مدقتلا هاجتاب ةروثلا لالخ نم الا ىنبب ال

 مالسالا ةروث اهدسحجت يتلا ةلاصالا ماهلتساب

 اهداعياو يناسنالا اهرهوجو يبرعلا اهعقاوب
 .ةيراضحلا

 ةبرتلا قارعلا يف دجي نا ثعبلا ردق ناك دقل
 .ةليصالا ةيبعشلا حورلاو .ةبصخلا ةيموقلا
 دادعتسالاو .يراضحلا يعادبالا خانملاو

 مالسالا نوكي ,ةيخيرات ةضهنل يلاعلا يلوطبلا
 .اهماهلا ردصم يروثلا هموهفمب

 يدرعلا مقالا يف تافرذملا رطخأ

 اهتلابسرو مالا" يسوق نودمؤلا قيلضافلا اهيا
 -:ةدلاكلا انكما ءاقنأ أي
 اهضوخي يتلا برحلا تفشك يذلا تقولا يف

 ةيادب يه يتلاو هيف ةديدجلا ةوقلا نع ,قارعلا
 لك يف ةيبرعلا ريهامجلا اهنع ضخمتت يتلا ةوقلا
 عضولا يف تاضقانتلا نع اضيا تفشك .اهراطقا
 ,زجعلاو .يدرتلا ةلاح نع كلذكو .يبرعلا
 سوفن يف لتاقلا سايلا عرزت داكت يتلا ةنايخلاو
 .اهل ريسفت داجيا يف لوهذلا دح مهريحتو .برعلا

 ةديلو تاضقانتلا هذه ضعب تناك اذاو
 اهمظعم ناف .عمتجملا يف ةدوجوملا ضارمالا
 نم .ةيبيرعلا ةمالا ءادعا لمع رهاظم سكعب

 ماكحاو ةقدبو اليوط .ةنياهصو نييلايربما
 اوئجوف نا دعب .اهيلا برعلا اولصويل ءاهدو
 اذه تانيسمخ يف ةيروثلا ةيبرعلا ةوقلا يلجتب
 مهضارغا قيقحت نم ءادعالا نكمت دقو .نرقلا
 ةيودحولا ةيجيتارتسالا بايغ ببسب :ةثيبخلا
 ىلع ةرداقلاو ؛ةيبرعلا ةوقلا هذه عم ةثفاكتملا
 بيست كلذكو .اهومنو اهرارمتسا نامض

 لئاصفلا نيب تلحفتسا يتلا تافالخلا
 اهضعب براحت اهتلعجف ةيموقلا تاكرحلاو

 ءعادعالا ةهحاوم ف دحوتت نا نم الدب .اضعب

 صاخشالاو . مهعم ةنواعتملا ةلغتسملا تاثفلاو

 بيرختلاو ردغلا راودأب مايقلا نوضتري نيذلا
 ءادعالا حجن ام رثكا لعلو .مهنع ةباين ةنايخلاو
 وه ...مهلالغتساو مهترطيس ةحلصمل هقيقحت يف
 قنختو :بعشلا عمقت مكح ةمظنا ةيامح وا ةماقا
 ةعورشملا اهتاعافدنا دمجتو .ريهامجلا تاعلطت
 ...اهفادهاو اهرعاشم ةقيقح نع ريبعتلل

 يف تاقرافملاو تاضقانتلا برغاو رطخا نا

 ةيبرع ةمظنا فوقو يه «نهارلا يبرعلا عقاولا
 امك .يبرع رطق دنض يبنجا ناودع تناج ىلا
 ناديؤي ناذللا يبيللاو يروسلا ناماظنلا لعفي
 لالتحاو قارعلا دض اهناودع يف انلع ناريا
 يركسعلا معدلا عاونا لك اهل نامدقيو .هيضارا
 ةينابخلا ةقرافملا هذه هقحلت ام رادقميو .هريغو

 لمعلا قافايو ءيبرعلا فصلا ةدحوب ىذا نم

 :ةيبرعلا ميقلا ىلا ءيست اهناف :كرتشملا يموقلا
 سيل .يموقلا كولسلا يف دمعتم ذوذش نع ربعتو
 لب ؛طقف يبرعلا نماضتلا متئاعد ضيوقت هفده
 نم ةيبوعشلا قالطاو .,ةيموقلا رصاوالا عيطقت
 يفو يبرعلا نطولا يف ابيرخت نعمتل اهلاقع
 فييزتلا نم راتس تحت :ةيبرعلا سفنلا
 نا قدصي نا عيطتسي دحا نم سيلف .ريوزنلاو
 ةيموقلا ةكرح يف دئارلا رطقلا ...هيروس بعش
 ظفاح فقومب اعنتقم نوكي نا نكمي .ةيبرعلا
 ناودعلا دض ةيعافدلا هبرح ىف قارعلا نم دسأ

 نم قارعلا هل ضرعتي امب لابم ريغو «يناريالا
 به يتلا ةيلاغلا تايحضتلابو :ناودعلا اذه رطخ
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 اذه عفدل :تاونس تس ذنم نويقارعلا اهمدقي عع
 لب ...اهلك ةيبرعلا ةمالا نعو مهضرا نع رطخلا

 نم :بناجالا نم ريثك ىتحو ؛برعلا هفرعي ام نا
 ناك ول بعشلا اذه نا دكؤي ةيروس بعش حيران
 هدييأت يف عفدنال ,هتدارا نع ريبعتلا يف ارح
 اذامف .لاتقلا يف ةيعامجلا ةكراشملا دح ىلا قارعلل

 هذهك :ةيريصم ةيموق فورظ يف هتوكس ينعي
 ماظنلا نوكي نا الا ءقارعلا اهب رمي يتلا فورظلا
 ,ليلضتلاو قئاقحلا ريوزت ىف نعما دق مكاحلا

 عمقلا لصوأو .ريبك نجس ىلا ةيروس لوحو
 يف اقيرع ابعش لعجي يذلا دحلل ليكذتلاو
 هذه ريسا ءيروسلا بعشلاك لاضنلاو ةيموقلا
 .زجعلا نم ةذاشلا ةلاحلا

 تاضقانتلا صخلي داكي عضولا اذه
 ازوريو احوضو اهرثكا هنأل :ةديرعلا تاقرافملاو

 ينويهصلا نايكلا بلطي لهو .لوقعملل ةافاجمو
 يف ميطحتلاو قيزمتلا نم دحلا اذه نم رثكا

 ول كلذ نم رثكا لعفيس ناك لهو ءيبرعلا مسجلا
 ؟...بارحلا ةوقب اهمكحيو قشمد لتحي ناك هنا

 ,ديفيد بماك ةدهاعم اهديقت يتلا رصم نا

 ىلع اجاجتحا ةيضاغ تارهاظت يف اهبعش جرخ
 يوونلا لعافملل ينويهصلا ودعلا فصق

 ةمظنم رقم هبرض ىلع اجاجتحاو .يقارعلا
 اهباتك ئرابتيو :سنوت يف ةينيطسلفلا ريرحتلا
 مهتدناسم نع ريبعتلا يف اهولضانمو اهوفقثمو
 ماما هضرا نع هعافد يف هل مهديبأتو قارعلل

 ةيروس ف دحا عيطتسي ال امنيب .يناريالا وزغلا

 ,ةيموقلاو ةينطولا اهماكح يعدي يتلا
 بماكل مهتضراعمب ءاسم حابص نورجاتيو
 هرعاشم نع ردعب نا دحا عيطتسي ال ...ديفيد

 .هترزاؤمو قارعلا بعش ديبأتل ةسوبحملا

 يروسلا ماظنلا ةضراعمل ةيقيقح ةميق ةيأف
 دقافلا ماظنلا وهو .ديفيد بماك ةدهاعحمل

 ةيروس بعش دنع ةيموقلاو ةينطولا ةيقادصملل
 جراخ ادحا عدخحت هتاءاعدا دعت حل يذلاو ءالوا

 ترركتو تلاتت نا دعب . ةصاخبو .ةيروس
 نايكلا ةسايس عم ةيقتلملا هتاسايسو هفقاوم
 نايكلا اذه اهجئاتنل حاتري يتلا وا .ينويهصلا
 ةمواقملل نالذخ نم .تالامتحالا لقا ويف

 وزغلا ءانثا ةينانبللا ةمواقملاو ةينيطسلفلا

 يف حتف ةمظنم برض ىلا «نانبلل ينويهصلا
 تاميخملا برض مث .سلبارطو عاقبلا
 ,لمأ ةمظنم ةطساوب توريب يف ةينيطسلفلا
 هذه ىف قر ععلا نم هفقوم ىلا ةفاضألاب
 ,اهتلاطا يف ينويهصلا نايكلا مهاسي يتلا برحلا
 لهو .اهلبطعتو ةديدجلا قارعلا ةوق فازنتسال

 مئارج لك نع تكسي نا اقح يموقلا لاضنلا ديفي
 هتضراعم لباقم يروسلا ماظنلا تانايخو
 ؟... ديفيد بماك ةدهاعمل ةيلكشلا

 ضعبل ةفئازلا ةضراعملا هذه رربت لهو

 ةمواقملا لئاصف ضعبلو .برعلا نيلضانملا
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 اءزج ةمألا دقفي امم ةبرغلا نم عونب ًارصاحم لاز ام يبرعلا نطوسلا نم يبرغلا حانجلا

 .بوعشلا ءامدو ةنادخلاب

 .دحاولا يموقلا ريصملا يف ةيلعافلاو ةوقلا نم ًايساسأ

 ةئربت ماظنلا اذه اوحنمي نا ,ةينيطسلفلا
 امك :ةسفن ةيروس بعش ةيلع اهركني ةيعربشو
 لاضنلا ىقبيس لهو ؟ةيموقلا ءىدابملا اهركنت
 اذهو ءضفخنملا ىوتسملا اذه ريسا يبرعلا
 هتيلعاف هدقفي يذلا حراجلا ضقانتلا

 ايعو ةيبرعلا ريهامجلل مدقن نا لدب .هتيقادصمو
 هذه ةئدعتل :لوالا طرشلا وه .امجسنمو احضاو

 اهنجس راوسا مطحت نآأل اهعفدو ريهامجلا
 . ؟خيراتلا حرسم ىلا ديدج نم دوعتو .ريبكلا

 نم يموقلا لاضنلا قاتعنال ىلوالا ةوطخلا نا
 ضقانتلا اذه مهف نم قلطنت يتلا يه .هرسا
 تاسايسلا هذه باعيبتسا نمو .ةقرافملا هذهو

 ,يترغلا عضولا فري وزتلاو فيبؤتلا ىلع ةمئاقلا
 ,يبيللاو يروسلا نيماظنلا ىلع رصتقت ال يتلاو
 اهتمس ىرخا ىوقو ةمظنا اهيف مهست لب
 :ةيقيقحلا اهدصاقمب حيرصضتلا بدهت :ةكرتشملا

 اذه عيسوت ىلع ةيفخو ةيونلم قرطب لمعلاو
 ةرئاد جراخ اهنا تدد ناو .هقيمعتو ريوزتلا

 عانتمالاب وا لمعلاب ءاوس طغضت يهف .ءوضلا
 :لصنتلاو داعتبالاب وا دهحلا لذيب ...لمعلا نع
 رحانتلاو :مذرشتلاو :يدرتلا نمز ةلاطا هاجتاب

 َتّبثت كلذب اهنا ةمهوتم .ةيرطقلا يف قارغالاو
 .اهتازادتما ىلع ظفاحتو .اهدوجو مئاعد

 يموقلا لحلل لخدملا
 :نآلا ةدئاسلا ريوزتلاو فييزتلا ةسايس نا

 رخؤتو . ةمج تايحضتو رئاسخ ةمالا فلكت
 نيلضانملاو نيركفملا ىلع ضرفي امم ءاهقالطنا

 تابقعلا لك اوللذي نا ,ديدش حاحلاب :برعلا
 يموق فقوم ىلع اوقالتي ناو .تابوعصلاو
 يذلا ءيبرعلا لاضنلا قيرط اومسريل .,دحوم
 جرخيف تاضقانتلا هذه ىلع بلغتب نا عيطتسي

 يتلا ةلاحلا ىلا «يدرتلاو رحعلا ةلاح نم ةمالا

 .اهتاردقمو اهفورظ ىلع اهترطيس اهيف درتست
 اذه ىلا لاقتنالل لخدملا نا .انداقتعا فو

 ,يموقلا لحلا داجيا ىلا يلاتلابو ءيموقلا فقوملا
 تاضقانتلا هذه ىلع ءاضقلل هاوس لح ال يذلا

 .هدهشنت يذلا يدرتملا يبرعلا عضولا زواجتو

 نم ةدافتسالاب .برحلا ةلاطا ةرماؤم لاشفا وه
 لجا نم :قارعلا يف تققحت يتلا ةيحصلا ةلاحلا
 يبرع دييأتب اهتماداو :ةلاحلا هذه ةيامح
 غلبيو .فطاعتلاو فطاوعلا دودح زواجتي
 قطنملاب لمعلاو .ينالقعلا طيطختلا ىوتسم
 يقالتلاب كلذو .ةنهارلا فورظلا نمض يودخولا
 امو :برحلا هذه ةقيقحل ميهافملاو ةرظنلا يف
 هعفاود يف قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا هلثمي
 ,رطخلا اذهل قارعلا يدصت هلثمي امو :هيناعمو
 دعب ةصاخب .ءاهنع عفادي يتلا ةيساسالا ميقلاو
 اياون حاضتفاو ,برحلا اهتدهش يتلا تاروطتلا
 عم هنواعتو .ةيعسوتلا ينيمخلا
 .ينويهصلا نايكلا اميسالو ,ةيبرعلا ةمالا ءادعا

 برحلا ءاهنال نمزلا رصتخن ام رادقمبو
 رطقلا اذه ...يقارعلا رطقلا ىلع ةضورفملا
 اريبك ارش ةمالا نع عفد يذلا .قاعملا :ضهانلا
 اهتيموق ىلع زاهجالا تفدهتسا ةريطخ ةرماؤمو
 يف ةيفئاطلا نتفلا عرزو .اهتيصخشو
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 لاضنلا قيرط نم انبرتقا دق نوكن ءاهتاعمتجم
 تاراصتنالا حور نم نيديفتسم .ميلسلا يموقلا

 يتلا ةقيمعلا ةريبخلاو .ءقارعلا اهققح يتلا

 يف و .راطخالا ةهجاومل يملعلا دادعالا يف اهبستكا

 حورلا نمو .,ةيحضتلاو دومصلا حور زيزعت
 .هيف ةججأتملا ةديدجلا

 ذخأت نا بجي قارعلا يف ةيحصلا ةلاحلا نا

 لظت نا ال ءيدرتلا ةلاح نم ةمالا ذاقنا ىف اهرود

 ال اذهو ءاهيلع يناربالا ناودعلا در يف ةلوغشم

 فوقو سكعي عساو يريهامج كرحتب الا ىتأتي
 ىلا ةفاك ةدموقلاو ةينطولا اهاوقب :ةيبرعلا ةمالا

 قيقحتب الاو ؛ةلداعلا هبرح يف قارعلا بناج
 هضرفي يذلا ,لاعفلا يقيقحلا يبرعلا نماضتلا

 نا دعب .تاموكحلا ىلع ةيبرعلا ريهامجلا لاضن
 .اهريبصقت تدثو ءاهؤكلت لاط

 القنالل ةدخي )ذ ةرالدم

 نويفعبلا قافرلا اهيا
 - :برعلا نولضانملا اهيا

 لك يفو .اهراطقا عيمج يف ةمالا عاضوا نا

 :ةيعامتجالاو .ةيسايسلا :اهتايح يحاون
 ةيادبو ةلماش رظن ةداغا يعدتست .ةيركفلاو

 .ةنهارلا راطخالاو فورظلا نمض ؛نوكت .ةديدج
 لك نأب املع .ةيريصم ذاقنا ةيلمع ةباثمب
 لثمل ةأيهم ,ةدئاسلا ةيسفنلا ةلاحلاو ,فورظلا
 لك اهذخأل مدقت اذا .ةيخيراتلا ةردامملا هزه

 نوعيطتسيو .ةحلملا اهنرورض نويعوتسي نيذلا
 ةدحو قيقحت يهو .ةيباجيالا اهتياغ ىلا اهلاصيا
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 ةمالا ليقتسمب ةقلعتملا ةيساسالا تاعانقلا يف

 .اهضوهنو
 ,رحادتلاو دعابتلاو يدرختلا ةلاح لاحفتسا نا

 ىلا سوفنلاو لوقعلا ءىيهي يذلا هسفن وه
 رواجتي ؛ةدارالاو روعشلاو ريكفتلا نم ىوتسم
 ميهافم ىلع ديدجح ءوض ءاقلاب :ةلاحلا هذه

 :ةيموقلاو .ةمالا موهفم لثم ةيويحو ةيساسا
 ,راطقالا عقاومو .:مدقتلاو :ةراضحلاو :ثارنلاو

 هقحو .ةضهنلا يف بعشلا رودو :يموقلا اهرودو

 .ةكراشملا يف

 خسيراتو ميقو حور يه مويلا ةمآلا نا
 يه :اققحتم انايك اهنم رثكا ,.علطتو دادعتساو
 هيفو ؛ةيساسالا تاموقملا لك هيف ءانبلل عورشم
 ةيلداقو .ةرملا تاسكنلاو ةيساقلا سوردلا ةريمخ
 دمتعي نا ةطيرش .ةديدجلا ةدالولاو زواجنلا
 مهلتسيو ,بعشلا ريشهامج ىلع عورشملا اذه
 وا ءقئاقحلا عم قياطتي ناو .اهتحلصمو اهحور
 ' .دح دعبا ىلا اهنم برتقي

 ةمالا ثلث لكشت رصم نا قئاقحلا هذه ىلوأو

 ,اهتاناكماو اهتراضحو اهثارتو اهبعشب ةيبرعلا
 ةباين ةيموقلا ءابعالا نم ديدعلا تلمحت اهناو
 ,يقيقحلا يبرعلا نماضتلا بايغ يف .ةمالا نع
 تضرعت رصم ناو .ايداصتقا اهقاهرا ىلا ىدا امم
 ةمالا ءادعا اهرند ىربك ةرماؤمل هلك كلذ بيسي

 يتلا ةيليفطلا ةقبطلاو تاداسلاب نينيعتسم
 اهجارخاو :يموقلا اهرود ليطعتل .اهيلع دمتعا
 يه ام ىلا اهلضوا يذلا رمالا ,يبرعلا مسجلا نم

 ةيموقلاو ةينطولا اهتدارال دييقت نم هيلع

 ةيشيعملا اهلاوحا يف درت نمو .ةيسايسلاو
 .ةرحفتمو ةقناخ تامزاو ةيداصتقالاو

 ىلا علطتيو ءرصم ىلا مويلا رظني انبزح نا
 يساسالا اهرودب اهعالطضاو اهتيفاعل اهتداعتسا
 لمعلا يف ءاوس .هيف دحا اهنع بوني ال يذلا

 حجرملا لقثلا اهنوك يف وا يودحولا يموقلا
 مالسالاو ةيورغلا يمحي يذلا لقثلا ...ةلاصالل

 اهلعتفي يتلا راطخالا نمو ؛ةيبوعشلا رطخ نم
 نيحلا نيب .ةينويهصلاو يلايربمالا برغلا
 .ةيبرعلا ةيموقلا قيرط يف ماغلاك .نيحلاو
 .مايالا نم موي يف علطتلا اذه لمهي مل بزحلاو
 خسارلا ناميالا لثمي تاداسلا ةدر تقو يف ناكف

 كلذ ةلازا ىلعو .حيحصتلا ىلع رصم ةردقب
 لاوز دعبو .يموقلا و ينطولا اهخيراتل هيوشنلا
 تاوضالا لوا بزحلا توص ناك تاداسلا

 ىلا ةيحصلا رصم ةدوعب ريشبتلا يف اهاوقاو
 .ةدوعلا هذه لاجعتسا يفو .يبرعلا مسجلا

 ةدهاعمب اهطابترا يف دعت مل رصم ةلكشم نا
 اهعضو يف اضيا يه اامناو .طقف ديفيد بماك

 اهدامتعا فو :روهدتملا يعامتجالاو يداصتقالا

 نم اكريما مكحتت يتلا ةيكريمالا تادعاسملا ىلع

 ..ةيجراخلاو ةيلخادلا رصم ةسايس يف اهلالخ
 اهلك ةييرعلا راطقالا ةمهاسم بلطتب يذلا رمالا

 ةيبنجالا طوغضلا نم ررحتت يكل اهتدعاسم ف
 دادما نع زجعت ال ةمآلاف .اهتيفاع اهيلا دوعتو

 اهنزو اهل ديعيو اهررحي يذلا نوعلاب رصم
 نمزلا رصتخن ام رادقمبو .يباجيالا يموقلا
 دق نوكن .اهتيفاع ةداعتسا نم رصم نيكمنل

 تاضقانتلاو تالكشملا نم ديدعلا لح يف انمهسا

 نم ةمالا ءانب عورشم نم انبرتقاو ,ةيبرعلا
 اذهو .يوضهنلا يموقلا اهعورشم ءانبو ,ديدج
 لك اوليزي نا برعلا نيلضانملا نم يضتقي
 لوحت يتلا تايساسحلاو تايقعلاو قئاوعلا

 ,رصم يف نييموقلا نيلضانملا ىلع مهحاتفنا نود

 مهبناج ىلا لاعفلا يباجيالا فوقولاب مهرزا دشو
 نم ررحتلل رصم قوت نع ربعملا مهلاضن يف
 .اهدوبق

 ةينبطسلفلا ةروثلاو ..نويموفلاو نويرصانلا
 لاضنلا تارورض ىلوأ نم حبصي .انهو

 نيد تاءاقللا نم ديدعلا ءارجا ديدجلا يموقلا

 ةيموقلا ىوقلا عيمجو نييرصانلاو نييثعبلا
 لك فرعتي يكلو :تايساسحلا زواجتل ,ىرخالا
 نم يضتقي امك .نيرخآلا رظن تاهجو ىلع مهنم
 .مهراطقا نمض .كرحتلا برعلا نيلضانم لا

 نم .رصمل نوعلا ميدقتل مهتاموكح ىلع طغضلل

 اهرود ةسرامم ىلا دوعت يكلو .ةيسايسلا

 ...يموقلا لمعلا يف يعيلطلا

 ,ةينيطسلفلا ةروثلا نا :قئاقحلا هذه يناثو

 1545-1١31 ناسين ال 1١57 دتعلا ةينزعلا ةفيلطلا
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 ماكر نم تقلطنا .حتف رح اهدامعو جم

 ةايحلا يف ةيلاضن ةيروث ةرهاظ لثمتل مئازهلا
 ,ةيعصو ةقاش ةريسم ربع تعاطتساو .ةيبرعلا
 ةلضانملا ريهامجلا دييآت نم اهتيعرش بستكت نا
 دض اهتضاخ يتلا كراعملا نمو .ةلتحملا ضرألا يف

 تارماؤم ماما اهدومص نمو ءينودهصلا ودعلا

 ءاضقلل لاز امو ىعس يذلا .يروسلا ماظنلا

 اهتيفصت دصقب ءايسايسو ايركسع ءاهيلع
 .اهرود ءاهناو

 ادفار ةينيطسلفلا ةروثلا يف ىري انبزح نا
 ًارود اهل ناو ؛ةيبرعلا ةروثلا دفاور نم ايساسأ
 ةمألل ديدجلا عورشملا ءانب يف ًالعافو امهم
 اذه نا ء.اضضيأ ىريو .ةيموقلا اهتضهنلو
 رداقلا وه .يريهامجلا لمعلا ىلع مئاقلا عورشملا

 ىلع ةنيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدعاسم ىلع

 تاجلاعملاو تامواسملا ةماود نم جورخلا

 رداقلا وهو .يبرعلا عقاولا فعضل ةنهترملا

 ةعباتمو ءاهتدحو ةداعتسال اهتدعاسم ىلع ًاضمأ

 عضخت نا نود ءريرحتلا لجأ نم اهلاضن

 اهتوق عجيرتسفف .ءاوتحإلا تالواحمو طوغضلل

 .ةيبرعلا ةروثلا ةكرح يف ةزرابلا اهتناكمو اهقلأتو
 ترح يتلا ثادحألاو رهاوظلل عيتتملا نا

 ةيضق نا ىربي .ةريخألا ةنس نيرشعلا لالخ

 نيذلا نيديازملا نيب عيضت داكت نيطسلف

 ةلوليحلل نولمعي امنيب .ريرحتلا نع نوثدحتي
 ةدحو يف ةلثمتملا .هتامزلتسم طسبا ةئيهتن نود

 «يودحولا يموقلا قطنملا نمض يبرعلا فصلا

 نيطسلف ريرحتي ةبلاطملا نوربتعي نيذلا نيبو
 برعلا ّرِج ىلع لادتعالا مساب نولمعيو .افرطت
 ءاهناو .ينويهصلا نايكلاب فارتعالا ىلا
 مهنع بيغ وأ .كئلواو ءالؤه نع باغو .ةيضقلا
 ءانيا رودص يف شيعي يذلا يئدبملا فقوملا

 ةلاحتسا :وهو .مهلوقع فو يبرعغلا بعشلا

 مهوتلا وأ :نييجتيتارتسالا ءادعالا عص حلصلا

 .مهعادخ ىلع ةردقلاب

 نيحل برحلا ليجأت وه :نكمملا ديحولا ءيشلا
 وهف .زئاجلا ريغو ,نكمملا ريغ اما .اهتاناكما رفاوت
 اذه نأم ًانظ اي برحلا نع ةضاعتسالا

 .ةوقلا نادعال الببسو ةنده نوكيس حلصلا

 نآل :ًاليقتسم ةهجاوملا لجأ نم اهئانب لامكتساو
 ةنيهتلا هذه ةلاحتسا هانعم ..ءادعالا عم حلصلا

 قيرط يف رادحنا وه .قدا ىنعمبو ؛لب ؛ةوقلل
 .يموقلا قحلل عايضو .فعضلا

 هذه كردي يذلا وه .ءيكذلا يبرعلا يسايسلاف

 ًايئديم ناك اذا لمعي يذلا وهو :ةقيقحلا
 ًادئاق وا ؛امكاح ناكأ ءاوس .هعقوم نم_- ةصلخمو

 ةكرحل وا .يدئاقع بزحل وا .حلسم ميظنتل
 ف ةقيقحلا هذه قيمعت ىلع .ةيبعش وأ ةيركف
 يرضقلا قطنملا زواجت ىلعو ,ريهامجلا يعو
 يموقلا لمعلا باحر ىلا ةيميلقالا ةعزنلاو
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 اهميقو ةمألا ثارتل مهلتسملا :قداصلا يودحولا
 صلخملاو داجلا دادعالا لجأ نم .ةيماسلا

 ةدحوملا ةيبرعلا ةوقلا راضحتسال .يملعلاو

 . نيطسلف ريرحت ةكرعم ضوخ ىلع ةرداقلا
 ططخملا نمض الا متي ال :نيطسلف ريرحت نا

 ةفاضا جاتحي وهو .لماشلا يوضهنلا يموقلا
 رهطاو ىقنا ةيبرعلا ةمألا هيف عضت نا .ةوقلا ىلا
 اهتلاسرو .اهداجماو .اهخيرات ةصالخو .اهميق
 نيطسلف .اهتاقاط لكو ةيناسنالاو ةيوامسلا

 يديألاب سيلو .ةرهاطلا ةفيظنلا يديألاب ررحت
 .اهيوعش ءامديو ةنايخلاب ةخطلملا

 ردكلا يهوفلا ءورشملا ق ثالثلا ىوفلا

 :ةدلاخلا ةيبرغلا انتما:ءاتنأ ب
 فقوتي ال نا ,ةبارغلا ةياغغ يف رمأل هنا

 دنع مهراطقا نم رطق لك ف نويموقلا نولضانم لا
 ,ةخراصلا ةقرافملا هذهو .بيجعلا ضقانتلا اذه

 يعدت يتلا ىوقلا ضعب رمات ٌبّصني نا يهو
 ىلع ءايبيلو ةيروس يماظنك ؛ةيمدقتلاو ةيموقلا
 ناريا عيجشت لالخ نم قارعلا ىف ةديدجلا ةوقلا

 ةيعسوتلا ةيناودعلا اهيرح ةلصاومل اهتدعاسمو
 ىلعو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلعو .هدض

 ةئدأت نع ةلطعم ةلوزعم ةفيعض رضم ءاقبا

 يوضهن عورشم يا نا نيح يف .يموقلا اهرود
 ىوقلا هذه فاعضاب ققحتي نا هل نكمي ال .يموق
 سكعلا لب ؛ءاهرود ليطعتو اهلاغشا وا :ثالثلا

 .حيحصلا وه

 ةنادال ناوألا نآ دق هنا دقتعن انناف ءكلذلو
 فقت نآلو ؛امهبيرختل دح عضوو نيماظنلا نيذه
 .ةلضانملاو ةركفملا اهعئالط يف ةلثمم ةمألا
 داجيال :ةليوطلا ةيلاضنلا اهقبرجت ىلع ةدمتعمو
 ,ةلعتفملاو ةذاشلا ةلاحلا هذه ىلع بلغتلل لح
 ,ةينويهصلاو ةيرامعتسالا ركاودلا يف ةعونصملا
 ماما قيرطلا قشو :يدرتلاو زجعلا ةلاح زواجتو
 فو .ةيخيرات ةقالطنال ةيبرعلا ةمألا لاضن
 راصحلا كف ىلعو :كلذ ىلع ةرداق ةمآلا نا اننيقب
 .لالغالا ميطحتو

 .ةرحلا اهتدارا نع تربع دق ةمآلا تماد امف

 اهميقب قيمعلا اهنامياو .ةنماكلا اهتاردقو
 رطق يف لبقتسم ابو ةايحلاب اهترادجبو .ةدلاخلا
 نم ءزج لالخ نمو :قارعلا وه اهراطقا نم
 لالخ نم كلذكو .قارعلا بعش وم اهئازجا
 ضرألا يف ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا دومص
 لالتحالا تاوقل ىلوطبلا هيدصتو .ةلتحملا

 لالخ نم ًاضياو .هلئاسو فعض مغر ,ينويهصلا
 اهشيعت يتلا يموقلا يعولا يف دوعصلا ةلاح
 ديازتملا اهضفرو .ةيبرعلا رصم يف انريهامج
 بماك ةدهاعم اهتضرف ينلا دويقلل ددجتملاو

 :لوقن .دويقلا هذه نم قاتعنالل اهلاضنو .ديفيد
 يه كلتف .كلذ لك نع تّربع دق ةمألا تماد ام
 ريبك يموق عورشم اهيلع ينبني يتلا ةيادبلا
 .يلبقتسملا لمعلل

 وه .يلبقتسملا لمعلل يموقلا عورشملا اذه نا
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 ,ةمأآلا ناقنا ىلع ةرداقلا ةديحولا ةغيصلا

 يتلا يدرتلاو فعضلا ةلاح زواجت نم اهنيكمتو
 لاغفلاو يدجلا لمعلا ةيادب وهو ءاهدهشن
 تالكشم حرطي يقيقح يبرع نماضت قيقحتل
 يف ةمألا نزو عضيو .أرجتت ال ةدحوك ةمأآلا
 .تالكشملا هذه ةهحاوم

 ةحلاصم ةغيص ميدقت ىلع رداقلا وه هنا

 .اهلك ةيبرعلا ةمألا ةنامضب قبطت نانبلل ةينطو
 يتلا ةبكرملا ةرماؤملا نم يبرعلا رطقلا اذه ذاقنال
 ,تاونس ىشعلا نع ديزي ام ذنم اهنم يناعي
 قرشملا هجولاو هتبورعو هتدحو فدهتست ينلاو
 ةرجحاتملا دصقي .ةينطولا هتمواقمو هئانبا لاضنل

 يناريالا دجاوتلل ءاطغ اهلعجو اهب ةصيخرلا
 يفئاطلا قطنملل تارربملا نم ديزملا ءاطعاو .هيف
 يف ينويهصلا نايكلا هغجشي يذلا يلازعنالا

 ينيمخلا ماظن عم قسانتمو يفخ فلاحت
 يف يبوعشلا ماظنلا عمو ٠ ,يفئاطلا يعسوتلا

 .. قسمد

 ىلع رداقلا وه .يلبقتسملا لمعلل ع ورشملا اذهو

 ىلا دنتسي .ةييرغلا ءارحصلا ةلكشمل لح داجبا

 اهئانيبا تاعلطت عم مجسنيو ةمألا ةحلصم

 نيب نواعتلاو ءافصلا وج ديعيو ,ةيودحولا
 اهنيب ةفاسملا بيرقتو :يبرعلا برغملا راطقا

 جلاعي ةمألا ريصم ثيح «قرشملا راطقا نيدو

 املك اهيسسأربي ةييوعشلا َلِطُت ثديحو .ددحتبو

 ةيموقلاو ةبورعلا نم لانتل ةصرفلا تدجو
 ..ةيبرعلا

 ةضفانلا ةيبرعلا ةايحلل ةيجزومنلا ةروصلا

 فلأ نم رثكأل ليوط خيرات اهل ةيبوعشلاف
 ةيرجت ةقراشملا برعلل ؛ةيسراف ةعرن يهو ,ماع
 يف لخدت الأ زوجي الف ,اهعم ةريرمو ةليوط
 اهرطخ نآل .يبرعلا برغملا يف ءاقشالا باسح
 مل وا .مهلصو دق نكي مل ناو .اهلك ةمآلا ددهي
 مالسالاف .ةلزعلا ةجيتن اهتقيقح مهضعب كردي
 سيل ءاهتاططخم ريرمتل ةيبوعشلا هيعّدت يذلا
 ةيصخشلا تاموقم ىلوأ نّوكي يذلا مالسالا وه
 نا امك .يبرعلا اننطو نم حانجلا اذه ىف ةيبرعلا
 ةيبرعلا ةيصخشلا تاموقم لكشت يتلا ةيموقلا
 يتلا ةيرصنعلا ةيموقلا يه تسيل .قرشملا يف
 ةصاخيو .اهرورشل يبرعلا برغملا ءادبا ضّرعت
 اهنا ..يسنرفالا رمعتسملا عم ,يرئازجلا رطقلا يف

 ءاهب جزتماو مالسالا اهيذه ةيناسنا ةيموق
 .اهنم اءزج وه حبصأو هنم أءزج تحيصاف

 لعافتلا ءطب نع ءىشانلا سابتلالا الولو
 .هبرغمو نطولا قرشم نيب يراضحلاو يركفلا
 يف انبعشل اأاحوضو رثكأ قارعلا ةكرعم تدبل
 اذه دجن نا يعيبطلا ءيشلا ناكلو .رئازجلا
 هئاقشا بناج ىلا هلقثب يمري ءلطبلا بعشلا
 ,ةيبرعلا ضرآلا نع عافدلا يف نييقارعلا
 ,يعسوتلا ناودعلا هجو يف ةييرعلا ةيصخشلاو
 عم يقتلي يذلا ؛ةيسرافلا ةنميهلا ططخمو
 .ةينوبهصلاو ةيرامعتسالا تاططخملا

 لاز ام يبرعلا نطولا نم حانجلا اذه نا
 ًاءزج ةمآلا دقفي امم .ةلزعلا نم عونب ًارصاحم

 حانجلا دقفيو :ةيلعافلاو ةوقلا نم ًايساسا

 .ةيبرعلا راطقالا ةبقب لاضن عم لعافتت ملام ايئاهن لمتكت ١

 نكل ؛يبرقلا ةفطاعب اهوحن رعشنو :ةيبرعلا ةمألل دنس نم ةيمالسالا ىوعشلا هلثمت ام كردن
 ةديقعلا يف اهكارتش ارحب نا زوجيالو .ةحضاولا اهدودحو ةيراضحلا اهتيصخش ةيبرعلا ةمألل
 .اهيلع ناودعلاو ةيصخشلا هذه سمط ىلا بوعشلا نم اهريغ عم ةينيدلا
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 يلعفلا كارتشالاو لعافتلا تايباجنا هسفن

 ع ورشم فو ,دحاولا يموقلا ريصملا ىف يدجلاو

 نم ديفتسي نا هل دب ال يذلا ةيبرعلا ةضهنلا
 .اهب ينتغي ناو .برغملا راطقال ةزيمتملا ةبرجتلا

 يذلا وه .يليقتسملا يموقلا لمعلا عورشمو

 امب نميلا يرطش ةدحو قيقحت ىلع دعاسي
 عمو ,ينميلا بعشلا ءانيا تاعلطت عم مجسني

 ةاسأاملا راركت نود لوحيو .ةمألا ةحلصم

 .ارخؤم نميلا بونج يف تثدح يتلا ةيثبعلا
 .ءايربالا نم فالآلا اهتيحض ارو

 نا هناكماب يذلا وه :يموقلا عورشملا اذهو

 ةيداصتقالا هتالكشم زواجت ىلع نادوسلا دعاسي
 ةينطولا هتدحو قيقحتو .ةيعامتجالاو
 قوقح يعارت ةلداع سسأ ىلع ةيفارغجلاو
 ,يبرعلا هئامتنا ةمالس نمضتو .هنف تادلقالا

 ةيطارقميدلا نم دعاولا وجلا اذه ىلا ةزكترم

 .مانألا هذه ينادوسلا رطقلا اهدهشي يتلا

 عسمجلل ةوف يبرع رطق ةوف
 تونقعملا ئولطهاملا ايننآ
 :نوصلخملا نويموقلا اهيأ

 ذاقنا هيف ىرن يذلا يموقلا عورشملا اذه
 الا ةيثبد ال .اهنم يناعت يتلا ةلاحلا نم ةمألا

 ةفطاعلا نوكلتمد نيذلا .ءاسنلاو لاجرلا كئلؤا
 ,ةحضاولا ةيؤرلاو ميلسلا سحلاو ةقيمعلا
 امدنع تارابتعالا ىتش نوزواجتي نيذلاو
 لثم مه ءالؤه .رطخلل يموقلا ريصملا ضرعتي
 «سفنلا ءاقصب نوزيمتب :لئاوألا نيملسملا

 ,حلاصملا الو ءاوهألا مه دسفت ال .لقعلا ةحاحرو

 ىلع ةريغلاو ةمآلا بح مهدنع قوفي ءيش الو
 ءالؤه .اهلبقتسم ىلعو .اهخيرات ىلعو ءاهداجما
 ثاعينالا نا قداصلا مهسحب نوكردي نيذلا مه

 ال :راطقالا عيمجل ةوق وه رطق يف ققحتي يذلا
 ةعيلط مه ءالؤه .رخآ رطق ةماعز قيرط يف ةبقع
 لالخ نم دحوتتل ديدج نم دلوت يتلا ةمالا
 كراعملا اهنع فشكت يتلا لئاضفلاو كراعملا

 ردعت :ةمآلا اهنا نوكردي مهنأل .ةلداعلا ةقداصلا

 رفاوتت ثيح اهثاعيناو ةديدجلا اهتدالو نع
 مدقو حور يه ينلا ةمآلاف ,ةدالولا هذه طورش

 ةيقارغجلاو ةيبسايسلا دودحلا فرعت ال ةلاسرو
 نعو .اهدوجو نع نلعت يهف .ةمظنألاو راطقالل
 نوكي ثيح اهيف ةايحلا ةدارا نعو .اهتظقي
 .عربسا ءادنلا يقلتو ءىوقا دادعتسالا

 علطتت يذلا .يلبقتسملا يموقلا عورشملا نا
 هحومط لقد نا زوجي ال .مويلا هقيقحت ىلا انتمآ
 دعب ولو .ةيموقلا تائفلا فلتخمل رهص نع
 ةادا نيوكتل كرتشملا لمعلاو نواعتلا نم طاوشا
 ىلا يموقلا لمعلا عفرلو :ةدارالاو ةرظنلا ةدحوم

 هذه رهصلا ةيلمع نأل .يراضحلا ىوتسملا

 < يبلت يتلا يه ةديدجلا ةغيصلا نا ضرتفت
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 .ةيداملاو ةبحورلا يبرعلا بعشلا تاحاح عيمج ص

 لك نم آضيأ يبرعلا ناسنالا ةيصخش يّبرتو
 بعوتست نا بجي ةديدجلا ةعيصلا .اهيئاوج
 .ةيباجيا رصانع نم تافالتخالا هذه ىف ام لك

 ميظعلا اهثارت ىلا ًةدنتسم :ةيبرعلا ةمأآلا َّنِإ
 ,ربعلاب ةينغلاو ةيساقلا اهبراجت سورد ىلاو
 اذه ةروص مسرو .اهلبقتسم ءانب ىلا قلطنت
 ناسنالاب ناميالاو سفنلاب ةقثلا نم .لبقتسملا
 رصنع بلغتبو .ماع لكشب ناسنالاب و .يبرعلا
 ف يهو .لضفألا وحن ةيرشبلا مدقتبو .ريخلا
 عمو .اهئادعا عم ةداحلاو ةيعصلا اهتكرعم

 اوناكأ ءاوس .ءادعالا اهملا دنتسي يتلا تاودألا

 عضت ,عمتجملا يف فلختلا لماوع وا ماكحلا نم
 ةلزانملا يف ةيدجلا لكو :دومصلاو مادقالا ةوق لك
 هذهب هسفن تقولا ىف ظفتحت اهنكل .لاتقلاو
 مسح دعب ؛اهل حمست يتلا ةلئافتملا ةرظنلا
 ةضيرملا يحاونلا جلاعت نأب :ءادعألا عم ةكرعملا

 ءانبا هيف يقتلي يلؤافت قفأب ةيموقلا ةايحلا يف
 ررحتمو يحص ديعص .. ديدج ديبعص ىلع ةمألا

 «فلختلا هثروي اممو .فلختلا بساور نم

 يرطقلا سيل ءقيضلاو ؛ةنمزملا ةئزجتلا هثروتو
 ِق ءاوس .كلذك ي وئفلا قيضلا لب ,بيسحف

 نا :ىنعمب .تارايتلا وأ ءبازحألا وأ ءفئاوطلا

 ام لك رهصتو بيذت نأب ةليفك ةديدجلا حورلا
 ,ةمألا ةدحوو بعشلا ةدحو رخؤد وا لطعي ناك

 .,مدقتلا ىلع ةحتفنم ةيراضح ةيموق ةطبار يف
 ةلادعلا ىلا ةعلطتملا ينامألاو تاجاحلل ةققحمو
 عءعانب ُِق يسامحلا ماهسالاو ةيرحلاو ةاواسملاو

 .ةميظع ةمأل ميظع لبقتسم

 قارحلا ىلا ثعدلا ةدده

 ةمالا ىلا قارعلا ةيدهو
 نولصافلا: قاهرلا اهيا
 :ةدلاكلا ةبرعلا اتقنما ماكنا ]ذ
 ةاناغملا لالخ نمو .ةجرحلا تارتفلا يف

 .ةمالا ريمض نم دعصي .ةميلألا براجتلا سوردو
 ةقيمعلا تاجاحلا ىلا ريشي .ءادنلا هيشب ام
 نولهؤملا دارفالا هل ببجتسي .ةدقتفملا تافصلاو

 ينتغي ءاحضاو اراسم مهتايح ذخأتف ءاهئانبا نم
 ريمضو ةمالا فورظ عم لعافتلاب رزعتيو
 .بعشلا

 رخافم نمو :ةيبرعلا ةمالا ظح نم ناك دقو
 ءالؤه دحا هفوفص نيب نم زرب نا ءانيزح
 ىوتسملا نم ةيدايق تالهؤم هل ترفاوت ؛نيلهؤملا
 ةصالخ هصخش يف تعمتجاو :يخيراتلا
 بعشلاو ءاهيلا يمتني يتلا ةمالل ةزفلا تافصلا

 ةيوضهن حور ىلا ةفاضا :هبجنأ يذلا قيرعلا
 اذه دارفا نم درف لك ىلع هنم تعش ةليصا
 نيسح مادص زيزعلا قيفرلا وه كلذ .بعشلا

 :هراصتناو هدومص زمرو :قارعلا ةضهن يئاب

 ١5 ناسين 3157-7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ ١927

 لالخ نم بعشلا تاقاط رجفي نا عاطتسا يذلا

 اهافرط .هعم اهماقا ةديرف ةيخيرات ةقالع

 .بعشلا بحو دئاقلا صالحا :بحلاو صالخالا

 تاعلطت قمعاو :بزحلا ءىدايم كلذي ديسحف

 ةلاصاي ناميالا دسح امك :هتاحومطو بعشلا

 ضوهنلاو دومصلا ىلع اهتردقو .ةمالا
 .ثاعينالاو

 ةداقلا نم ةلقلا نبب ردانلا عونلا كلذ نم هنا

 ماجسنا ِق هتاردقو هيهاوم عصو هفال .:ناذفالا

 ميقو ,بعشلا ةحلصم عمو ؛ءىدابملا عم قباطتو

 هعورشمل دعاو .ليقتسملا هاجتاو .ةمالا

 دهجب .دكؤملا حاجنلا تامزلتسم يوضهنلا
 ىلا ةمالا ىف ةحلم ةجاح ىبلف .ةمكحو ريصو

 مكحتلا ,ةزيمملا اهتمس ةمدقتم ةلحرم لوخد

 ةبلصلا ةدارالاب ءرصنلا عازتناو فورظلاب

 ءاهنال نمزلا رصتخن ام رادقمب
 قارعلا ىلع ةضورفملا برحلا

 رصم نيكمتل نمْرلا رصتخن ام رادقمبو ..
 لق نوكن اهتيفاع ةداعتسا نم

 .يموقلا ةمألا عورشم نم انيرتقا

 .مكحملا دادعالاو
 ىلا قارعلا ةيدهو :قارعلا ىلا ثعبلا ةيده هنا

 ..ةمالا

 يف :زازتعالاو ريدقتلا لكو ؛بحلا لك انم هلف
 .نييثعبلا بولق ىلع ةيلاغلا ةبسانملا هزه

 برض يذلا ,ميظعلا يقارعلا بعشلا اما
 «يوضهنلا يعولاو .ةلوطبلا يف ةلثمالا عورا

 ريصلا يف فولأم وه ام لك زواجتو .قوفتلاو
 امىو .هئاسنو هلاجرب تبثا دقف ءادفلاو لذدلاو

 ةينطو نم هكلمي امو .ةيموق ةلاصا نم هنزتخي
 يف لثمتت ةديمح اياجس نم هب ىلحتي امو .ةقيرع
 هميقو ةلاسرلا دهع عم يحلا لصاوتلا اذه
 هلف .اهرثآمو اهميق ىمسا هنا .ةدلاخلا ةيحورلا
 .ةبحملاو رابكالاو باجعالا لك انم

 داعا يذلا :مادقملا يقارعلا شيجلا اذهو

 برغلا مايالو ,اهيناعم ةيبرغلا ةلوطبلل
 هلك ملاعلا باجعا عزتنا يذلاو .ءاهداجما

 هتداق قباستو .هتءافكو .همادقإ و .هتعاجشد

 ..لطنلا شيجلا اذه .يلاعملا قديرط ىلع هدونجو

 ءانبا لك نمو ءانم هل .ةضهانلا ةبورعلا شيج
 تادبحضت نم هلذي امل .ءانثلاو ركشلا ةيورعلا

 نود ةلوليحلاو ةمالا نع ةيبوعشلا رطخ ءردل
 ؛يبرعلا اننطو يف ةيعسونلا اهعامطا قيقحت

 ..سيدقتلاو ةيحملا :هيتارمو هطابضو هتداق لكلو

 ىوقلا ريهظلا .ءيبعشلا شدجلا لاطيا كلذكو

 لكلو .لاطبالا ءالؤهل ,.ةلسابلا ةحلسملا تاوقلل

 ,.ةيموقلا ةردغلا مهتعفد نيذلا برغلا نيلضانملا

 ىلا :ناودعلا اذش فادهاو ناعغباي مهبعوو

 مهتكرعم .قارعلا ءانبا .مهناوخا ةكراشم
 ,ريددقتلا لكو :بحلا لك اعيمج ءالؤهل .ةسدقملا

 .ءانثلا لكو

 ءانبال .ءباجعالاو لالجالاو رابكالا ةيحتو
 نودسجي نيذلا ةلتحم لا ضرالا ف يبرغلا انبعش

 نم ةيبرعلا ةمالل هينعت ام لكب .نيطسلف حور
 .يبوطبلا مهحافكي ءلاضن رفاوحو ةيسدق
 مهكسمتو مهتايحضتبو .عئارلا مهدومصو
 قيرط نيمسار .ريرحتلا فدهبو مهضرا بارتب
 ةدوع قيرطو :نيطسلف ىلا ةرفاظلا ةدوعلا
 .ةمالا ىلا نيطسلف

 ::نانبل يف نيلضانملا انقافرل ريدقتو بح ةيحت
 .حضاولا يموقلا مهركفب نودصتي نيذلا
 رابكا ةيحتو .ةيلازعنالاو ةبيوعشلا تارايتلل
 نع نوعفادي نيذلا نيينانبللا نيلضانملا لكل
 .هيبضارا ةمالسو .هتدح وو دلبلا اذه ةيورع

 يف نيلضانملا انقافرل ريدقتو بح ةيحت
 جهنلا ثيبثت ةكرعم نودوقي نيذلا ,نادوسلا
 مهرودلو .زيزعلا ينادوسلا رطقلا يف يطارقميدلا

 ىوتسملابو .بعشلا عم يحلا لصاوتلاب زيمتملا
 لجا نم .جضنلاو ةمكحلاو يعولا نم مدقتملا

 لاصيالو :ةقياسلا ةيبلسلا ةلحرملا راثآ ةيفصت
 اهفادشها ىلا نادوسلا ىف ةيدعشلا ةضافتنالا
 2 .ةلماكلا ةيباجبالا

 نيركفملاو باتكلاو نيفقأملا لكل ةيحت
 قرشم يف فوفصلا نومدقتي نيذلا نيلضانملا

 يعولا ةكرعم نودوقيو .هبرغمهو يبرعلا نطولا
 ,ةمالا ىلع ةرماؤملا داعبا فشتكل .ديدجلا يبرعلا
 .يموقلا لاضنلا ماما ةمدقتمو ةديدج قافا حتفو

 ءافرشلا نيلضانملا لكلو :نييثعبلا لكل ةيحت
 .ةيبرعلا انتمأ ءانبا نم

 ءراربالا ةمالا ءادهشل دولخلاو دحملاو

 نيذلا :ىبرعلا قحلا فويس :قارعلا ءادهشلو

 ريمضلا زهي ءادن ىلا مهئاطع عاعشا لوحت
 ةعيبطلا ىلا هسمو :يلاعلا يمضلاو + ىيرغلا
 .قارعلا اهضوخي يتلا ةكرعملل ةيراضحلا

 [:مكيلع مالسلاو
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 ةيسايسلا هتايح يف رطخالا ةرايزلا :نطتشاو يف زيريب
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 كاتف امهفراشم ىلع ضوختو ءالبتاش»و ءاريص»

 .نيينيطسلفلا نيلتاقملا ةهجاوم يف ايراض
 .ترس جيلخ ثادحا تيشن اييدل فو

 ةيكريما تايلط ةثالث تضفر ينلا رصم يفو

 يزكرملا نمآلا زاهج درمتي ةيبيللا يضارألا ةمجاهمل
 جئاتن يلجنتو اداسف ةرهاقلا ملاعم يف ثبعيو
 اذه ىلا ةيكريمالا عباصالا للست نع ةيرسلا قيقحتلا
 ةمهم لكؤا نا تاداسلا سيئرلل قيس يذلا زاهجلا
 .ناكريمألا ءاريخلل هيلع فارشالاو هحيلستو هبيردت

 قشت تاحيرصت عمستف نالوجلا ةهبج ىلع اما

 يهاهش .ةفصاعلا قيسي هنا وديي يذلا نهارلا ءودهلا

 ىلا اهتابابد ثدحا كرحتو اهتاوق ززعت «ليئارسا»
 .هتاذ كرحتلاب ةيروس موقت نيح يف ,ةهباجملا طوطخ

 هذه ىلا اريشم يروسلا سيئرلا حّرصي اميفو
 ينويهصلا نايكلا لخاد لخاد عفترت دوشحلا

 ناكرألا سيئر ةنسلا ىلع ديازتتو .برحلا تاحيص
 نطنشاو روزي يذلا ءارزولا سيئرو عافدلا ريزوو
 تاجهل دعاصتتو ديازتت ؛ةريطخ اهنأب تفصو ةرايز
 .ةيناودعلا ةسرطغلاو ديعولاو ديدهتلا

 ينويهص ناودع نم ىشخي تاب يذلا ندرالا اما
 ,ةيروسل ةمخاتملا ةيلامشلا هيضارا دض ولو تغابم
 وهف نالوجلل يجيتارتسا حاتفم ةباثمب ةربتعملاو
 دهشتو تدهش يتلا ةيلامشلا هتهبج ىلع هتاوق دشحي
 ,دهعلا ىل و نسح ريمألا و :نيسح كلملل تارايز ةلسلس

 .ماعلا دئاقلا ركاش نب ديز فيرشلاو
 ةلاح نلعت نا لواحت يبرعلا جيلخلا لود ىتح

 يال ابسحت ةريغصلا اهتاوق فوفص نيب ءىراوطلا
 ىلع ةلعتشملا رانلا ةعقر ديزي نا هل نكمي ءىراط

 ىلع تيدوكلا يهاشهو .نارياو قارعلا نيب اهدودح

 ندرألا نلعي امك ,ةماعلا ةثبعتلا نلعت لاثملا ليبس
 دهشت نيح يف .,ةيركسعلا هتاوقب اهمعدل هدادعتسا

 ةيدوعسلا ةكلمملا نم ةيقرشلا قطانملاو نامُع ةنطلس
 عياصألا عضوو ماعلا يركسعلا رافنتسالا نم اعون

 .قدانبلا دانز ىلع

 فيك حوضوب ىري نا بقارم يا عيطتسي اذكهو
 فيكو .:حالسلا تحت طسوألا قرشلا لود عيمج تتاب

 لخد نيح يف ؛يلعفلا عارصلا ةلحرم اهضعب لخد
 لوح تاحيرصتلاو رافنتسالا ةلاح رخآلا ضعبلا
 .برخلا

 ةيظدملا نربض ططخم

 ةمظنم هل ضرعتت ام وه عاضوألا رطخا نا ريغ

 ىلا ةفاضالابف .ماع لكشب ينيطسلفلا لمعلاو ريرحتلا
 :19417 ماع ةمظنملا فوفص يف ثدح يذلا قاقشنالا
 تارماؤمو طوغض ةلمجل مايألا هذه ةمظنملا ضرعتت
 اهدوجو ةحفص يطو اهقيزمتو اهيرض فدهتست
 تالداعملا قايس نم اهجارخاو .اهتروص هيوشتو
 .ةيلودلاو ةيبرعلا

 يذلا مومحملا طاشنلا اذه اقح ظحالملا نم لعلو

 «يليئارسالا» ءارزولا سيئر زيريب نوميش هب موقي
 زارحا لالخ نم كلذو ,ةطلسلاب راثئتسالا يف هنم ةبغر
 زيريبف .«دوكيللا» عم هقافتا ضقن نم هنكمت تاحاجن
 ءاهجو نم ندع عم رداربف /طابش ١6 موي عمتجا يذلا

 4 نم ررحتلل مهاعدو ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا
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 نانبل يف «يليتارسالا» جدومنلا

 عم ضوافملا رودب مايقلاو .ريرحتلا ةمظنم نم فوخلا
 يفو ,مانا لبق ماق .ينيطسلفقلا لكشملا لحل «ليئارسا»

 ريدم عم لوطم عامتجا دقعب نطنشاول هترايز لهتسم
 ةكرتشملا ططخلا قيسنتل ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو
 .اهتادايقو اهزومرو ريرحتلا ةمظنم دض

 دييأتو ةنوعمب «ليئارسا» لواحت اميفو ءاذكهو
 تاماعز نم ةليدب تادابق قلخ ةدحتملا تايالولا

 ةدابق ىلع درمتلل مهعفدو .ةلتحملا ضرآلا ءاهجوو

 تاضوافم لوخدل دادعتسالا ءادبا ىلاتلاب و ,ةمظنملا

 يئانثلا ناف :ينويهصلا ودعلا عم ةرسشئايم

 نواعت لالخ نم لواحي يكريمألا  «يليئارسالا»
 تاكبش قلخ داسوملاو ةيزكرملا تارباخملا يزاهج
 تايوتسملا ىلع ريرحتلا ةمظنم دض لمعلل ةيبيرخت
 :ةيلاتلا

 فوفصلا نيب ةيلخادلا تاقاقشنالا ةدحربعست_ ١
 ةطساوب اهجراخو ريرحتلا ةمظنم لخاد ةينيطسلفلا
 طاسوألا نيب نيسوسدملا ءالمعلا نم مك ربكأ

 .ةيتنطسلفلا

 نيينيطسلفلاو برعلا نيب ةيهارك ةلمح نش " 
 ةعضاخلا ةيبنجألاو ةيبرعلا مالعالا ةزهجأ ةطساوب

 .ينويهصلاو يكريمألا نيذوفنلل
 يف نيينيطسلفلل ءىوانملا طاشنلا ةفعاضم

 ضيبألا رحبلا ضوح لود تاذلابو ةيبوروألا لودلا
 بغش رصنعك كانه نيينيطسلفلا راهظاو .طسوخنملا

 فطاعتلا فقو ةيبوروألا لودلا ىلع نيعتي باهراو

 ْيف ةيباهرا تايلمع ةدع ريبدتب داسوملا مايق
 ىلا ةفاضالاب :ةينيطسلفلا رصانغلاب اهقاصلاو ابوروأ

 ةينيطسلف رداوكو تادايق لايتغاب زاهجلا اذه مايق
 .اهل ةضراعم ةينبطسلف لئاصفل اهتيلوؤسم ليمحتو

 ١487 ناسين ل ١67 دذدعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 76ه

 ةرغصملا :ةيليئارسالا» ةموكحلا تذختا  ه

 نم ددع فطخ ةلواحمب يضقي أماه ايرس ًارارق ارخؤم
 ةمظنم سيئر لثم ةزرابلا ةينيطسلفلا تادايقلا

 جروجو داهج وبأو تافرع رساي ةينيطسلفلا ريرحتلا
 مهميدقت فدهب لاضن وباو ليربج دمحأو شبح
 يزانلا عم لاحلا ىرج امك ,ةلتقو نييباهراك ةمكاحملل
 .نمخدا

 قذأ ىلا ادانتسا ؛:ةيبرعلا ةعيلطلا» تملعو
 «ليئارسا»و ةدحتملا تايالولا نا ةيرسلا تامولعملا

 عيضوم يجيتارتسالا امهفلاحت عضو اتنررق دق
 لئاسولاةفاك مادختساو .يلمعلا قيبطتلا

 ةيرابختسالاو ةيركسعلاو ةيسايسلا تاطوغضلاو
 ريرحتلا ةمظنم ذبن ىلع ملاعلا لمحل ةيداصتقالاو
 تاقالعلا ريتوت ىلا ةفاضالاب .اهعم لماعتلا فقوو

 .بيهرتلا وا بيغرتلا لالخ نم ةينيطسلفلا ةيبرعلا
 ىلا قلقلا نم ريثكب راشا دق فوشتابروغ ناك اذاو

 يف «ةيليئارسالا» ةدبرعلاو ةيكريمألا ةسرطغلا
 رطخا ربتعت ةنهارلا ةلحرملا نا» :هيف لاق هل حيرصت
 رداصملا ناف .«ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم ةلحرم

 اهئافلح نم ددعل تبرس دق ةيتايفوسلا ةيمسرلا
 يكريمألا هد «يليئارسالا» ططخملا حمالم نردا برعلا

 ,طسوألا قرشلا عاضوا ريجفت فدهتسي يذلا

 يف كلذو .هكسامت نود ةلوليحلاو هرارقتسا ةعزعزو
 .هيلع ةقلطملا ةرطيسلل ديهمتلا ضرعم

 تارماؤم نم ةيتايفوسلا طاسوألا ترذح امك
 طاقسال تالواحمو .يبرعلا عارصلا بيرعتل يرجت
 نم ترذح امك :اكريمال ةيداعملا ةييرعلا ةمظنألا ضعب

 ةيفئاطلاو ةيميلقالا رتوتلا رؤب باهلا ةروطخ
 مسجلا لخاد ةيرئاشعلاو ةيقرعلاو ةيبهذملاو
 [].يبرعلا

 ,ةيسامولبدب ,صخل اذكه ..«فقوتن نل اننا»
 ريزو ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا ٍبئان
 ناندع نكرلا لوأ قيرفلا يقارعلا عافدلا

 برعلا طش ةهبج يف يلاتقلا فقوملا ةعيبط شاريخ
 برعلا نويفاحصلا هاقتلا امدنع وافلا ةقطنم ريرحتل

 يف ريخآتلا ببس ازعو .يضاملا عوبسالا بناجالاو
 ةطخلا ىلا ةقطفملا هذه نم نيدناردالا درطب عورشلا

 ضرالا عاجرتسا تاحفص نمضتت يتلا ةيقارعلا

 ةئيهت بجوتسي امم رئاسخلا لقأب ودعلا درطو
 .فادهالا هذه لثم قدقحتل ةمزاللا تاراضحتسالا

 ةرركتملا تاءاقللا عم يقارعلا عافدلا ريزو ثيدح
 ةهبجلا ةداق عم نيسح مادص سيئرلا اهدقعب ينلا

 ,رصتخم لكشب مالعالا لئاسو اهثبتو نييركسعلا
 لاتقلا ةهبح يف حطسلا ىلع رهاظلا ءودهلا ايلك ددبت

 لمعت ةيقارعلا ةدايقلا نأب يحوتو .ءيضاملا عوبسالا
 تاوقلل ةتيمملا ةبرضلا ذيفنتو ريضحتل بادب
 ,بسانملا ينمزلا اهتيقوتو اهلئاسوب ةيزاغلا ةيناريالا
 تقولا عوضوم نا كلذ .ةلمتحم ةعاس ةيا فو

 الصتمو ءايبسن تاب يقارعلا ريرحتلا لعفل ةيسنلاب :
 لاتقلا رارمتسا اذه طقسي نا نود :تاراضحتسالاب

 ةقطنم ءاقبال ةدوهعملا ةيرانلا ةفاثكلابو يمويلا

 ةلاحو لنق ةقطنم ةيزاغلا ةيناربالا تاوقلا دجاوت

 ربرو اهددع ردق يتلا تاوقلا هذهل ةمئاد فاّرنتسا

 نم اهمظعم قرف سمخ يلاوحب ايلاح يقارعلا عافدلا

 .يماظنلا شيجلا نم ءاول عم ينيمخ سرح قرف
 ىلع رصتقت ال يناريالا ناودعلا عم ةكرعملا نا امك

 دادعالا ف انلق امكو لب .لاتقلا ةهبجح يف روديام
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 توملل ثلثم ىلا وافلا ليوحت

 قارعلا عارذ تدتما .«ةيبرعلا ةعيلطلا» نم ةريخالا

 لكشت تتابو يناريالا قمعلا ىتح ةليوطلا ةيوجلا
 :ىضم تقو يا نم رثكا يناريالا ماظنلل قلق ردصم

 فادهالا برض يف اهتققح ينلا ةمهملا تاحاجنلا دعب

 ىلا ىدا امم :ةيناربالا ةيداصنقالا تاشنملاو ةيويحلا

 ايصست تاب ريرحتلا تقو :يقارعلا عاقدلا ريزو
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 ,يناربالا يبرحلا دوهجملا نم مهم ءزج ليطعت

 يف ةيزاغلا ةيناريالا تاوقلا ةيذغت ةيلمع تاذلابو

 ثلثم» انه هيلع قلطد حبصا يذلا وافلا ثلثم

 .«توملا

 هقوفتل قارعلا رامثتسا نم يناريالا قلقلا اذه
 ماظنلا باطقا اعد يذلا وه .ةقيرطلا هذهبو يوجلا
 برض ةمغن ديدرت ىلا اددجم ةدوعلا ىلا كانه مكاحلا
 برح» ةدوع ةيناكماب حيولتلاو ةيندم افادها قارعلا
 هذه مضه ينيمخ ماظن عطتسي مل ذا .ةرمدملا «ندملا
 يتلا ةيويحلا فادهالل ةقيقدلا ةيقارعلا تابرضلا
 .ةيئاريالا ةيبرحلا ةلآلاب ةرشابمو ةحضاو ةلص اهل
 اهيلع درلا وا اهتهباجم ةيناكما مدع ةقيقح عمو
 تءاج اهنا ولو . تاطلاغملا هذه لثم ىلا دمع :لثملاب
 اهدبكتت يتلا رئاسخلا مجح ىلع ةيطغنلل ةرخانم

 ,قمعلا يف يقارعلا يوجلا طاشنلا ةجيتن نازيا
 ,اهتهجاوم نع ّرَجعلا ةلاح ىلع ةيطغتلل اضياو
 فادهالا برض ةعاجش ىلع نجعلا اذه قيلعتو
 هنا ةصاخ ةيناردالا بوعشللو ملاعلل يحويل .ةيندملا
 هذه .يقارعلا يوجلا قوفتلا ةهجاوم ىلع رداق

 يذلا قزاملا جئاتنو ىنعم كردن تآدب يتلا بوعشلا

 ةفضلا بوض برعلا طش روبع ةرماغم يف هتلخد

 ال وافلا ةريزج هبش يف ضارا لالتحاو .ةيقارعلا
 ةقطنم عسوا ىفو مك (١؟) نم رثكا الوط ايلاح زواجتت
 .مك (8) ىلا (7) دودحب الامش

 يتلا رئاسخلا مجح فدهلا اذه قحتسي لهق
 ةحشرملاو نآلا ىتح ةيناريالا تاوقلا اهتدبكت
 نل يقارعلا يلاتقلا لعفلا نا ةقيقح عم رارمتسالل
 ,يغبني يذلا لاؤسلا وه اذه .؟ةدحاو ةظحل فقوتي
 نودحي مهلع نييناريالا ناهذا ِق العف رودب وه وا

 1. ادج ابيرقو ...ابيرق حيحصلا باوجلا
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 ناس ٠
 !بلقلا نطو اي أريثك انْدْعَب
 !ةردانلا باشعألل ملوي ال ريكاوبلا ليصأو
 تايركذلا عجو نم هب وندت ةحار ال داؤف قيطي اذامو

 جرادم ىلا نينحلا تاياوغ هنوضغ يف ثّرْؤت ةعمد الو
 !ةلوفطلا

 لوألا تاشعرلاو قزنلا قيدص اد

 !ةرباعلا نْرملا ذاذر نع يقنلا بارتلاب مّميتلا قيفر اب
 ؛رواغملا ...تودبلا يف ةمتاقلا ىوكلل سنأت تلز اما
 ؟ىندا لب .كطاسب ردق ىلع كبلجر دمت تلز اما

 ةقيدلا بوردلا نطو ةدرابلا تايسمالا ليلخ اي
 ْ يلايل يف ةرطخلا قيرطلاو :بعصلا ليحرلا كيرش اي
 - كروشنم اهب يلدت :نطولا رادج يف ةوك نع ثحبلا
 ! ءانجسلا كتوخا ىلا ةخربصلا
 !لابلا ّلَخ اي

 ةيؤبؤب يف ادّصلا تاحاسمب كأجاف ول :مويلا هفرعت له
 ةرجهلاو روبعلا تاراشو .همد ىف فّدّصلا تافاسمو
 ؟ةنهبج مشادم لع
 !لابلا يلحاَي
 دسوتي توم نع للضيل .هانيع هب ركمت ام فرعت له
 ؟ةريخالا هتاظحل

 يمويلا داهشتسالاو قهرلا قيدص اي
 ةرارش تنلتعا موب

 ليحتسملا ىلع ذفاونلاو باوبالا تعربشاو

 ءايقنالا هوجو ىلع تميسترا

 رهطلاب مهبولق ىلع تمنخو
 قدصلاب مهلوقع ىلعو
 عيسلا ملحلا تاباوي ةهي تربعو
 فشكلاو نيقيلا ىتح ترماغو

 ةارج سوفنلا ف تلعشا ىتح فوهكلا يف تلغواو
 !ةظقيلا

 ةشحوملا باعشلا و قلقلا قيفر اي
 دهيشا لاعت
 كودعببل كنم اوندا نم

 كدسج اوقرميل كتءابع اودنرا نمو
 عادعالا دجم اوفطصاو كهحو اولحتنا نمو

 كيبأ ريغ ابا كل اوعدتبا نمو
 كنوم ةميلو ىلا اوركب نمو
 يقنلا ملحلا اهيا ,كنا ريغ
 تلتق املك دلوت

 تدبو املك عومتو
 ليحتسملا ةراكيو دفلا دجم ءايقنالا يف علطتو
 ةريخالا ةوطخلاو ىلوالا ةوطخلا قيفراب

 كيبأ ريغ ابأ كل اوعدتبا نم كيف يندحج
 كيف يثعس اوركنا نم ينركناو
 يتوص ركذت لازت ام تنك اذا
 ؛ريخالا ءاشعلا ةيحت ينم عمساف

 !بلقلا نطو ايريخلا ءاسم

 يددجلا ماعنا
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 هيف سيت الا ,مايالا هذه .موي رمي
 هعافد ريزو وا زيريب نوعمشل تاحيرصنت 1
 ىلع برح بوشن لامتحا نع نيبار قحسا |
 ىرخا ةهج نم كلذ لياقت ...ةيروسلا ةهبجلا
 ظفاح يروسلا ماظنلا سيئرل ةهباشم تاحيرصن
 ال ىتح اذه .. :سالظ يفطضم ةعافذ ريزول قا“ , ديسنأ

 ةيفاحصلا تاقيلعتلاو تالاقملا نع ثدحتن
 ةعقاو برحلا نأب يحوي اوج قلخت يتلا ةيمالعالاو
 .امتح دغ دعب واادغ

 اذه نع ةديعب ريغ .اهتهج نم ,ةدحتملا تايالولاو
 مهولدب نويكريمالا نولوؤسملا ىلدا دقف ءوجلا
 ذنم نالوجلا يف رتوتلا دعاصت نع نوثدحتي اوحارو
 ءارو امهتاوقل نيبناجلا زيزعت نعو .رهش نم رثكا
 تكرح ةيروس نا» اوركذو ...رانلا قالطا فقو طوطخ

 يتلا ةقطنملا ىلا ةبابد 1٠5٠١ يلاوح ةريخالا ةنوآلا يف
 «ليئارسا» تماق امنيب .نالوجلا يف اهيلع رطيسن
 ماع ذنم اهلتحت يتلا ةقطنملا ىلا ةبابد ١70١ كيرحتب
951 »! 

 بوشن تالامتحا يه امو ؟خانملا اذه قافآ يه امف
 ؟اهقافا يه امو ؟برحلا

 ىلا دانتسالا نكمي ال ةلئسالا هذه نع ةباجالل
 ,ضرغلا ةيكالهتسا نوكت ام اريثك يتلا تاحيرصتلا
 تادادعتسالا نع راظنالا تفلو ليلضتلل امبر وا
 اذه لامهإ نكمي ال كلذ عم .ةيقيقحلا تاكرحتلاو
 ,ةيليئارسالا» تاحيرصتلا عيمج يف ديدشلا زيكرتلا
 !موجهلل يروسلا ماظنلا اجلي نا عقوت ىلع

 رايأ خانمب انركذت يتلا تاحيرصتلا هذه لثمف
 اميف برحلاب ددهي يبرعلا بناجلا ناك امدنع 417
 نوكت ال دق ,.خفلا بصني يذلا وه ينويهصلا بناجلا
 ةينويهصلا فورظلاف ...ةروصلا هذه نع ةديعب

 .,ةيلودلا فورظلا ىتحو ةيبرعلا فورظلاو ةيلخادلا
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 ينويهصلا ودعلا مادق ةيناكمال ةمئالم اهعيبمح

 بناجلل ,ةددحم فادها تاز هد ركسع ةينرض همدحوتب

 ىلع ما ةيروسلا ةهبجلا ىلع كلذ ناك ءاوس يبرعلا

 ةهبجلا امهعمو) :اعم نيتنثالا ىلغ ما ةيندرالا ةهبجلا
 ..(تالاحلا لك يف ةينانبللا

 يذلا «لمعلا» بزحل رفوت ةيرضلا هذه لثمف
 يف للخ ثادحال ىربك ةصرف زيريب نوعمش هسئري
 عم يلاحلا قالتئالا مكحلا هيلع موقي يذلا نزاوتلا

 يفر يماشل ةسائرلا زيريب ملسي نأب يضاقلاو «دوكيللا»
 .مداقلا فيرخلا

 ةدراؤ ...ةينوييبملا ةدرصلا

 ةيحانلا نم اما ,ةيكيتكتلا ةيحانلا نم اذه

 تاذلابو :نهارلا يبرعلا عضولا ناف :ةيجيتارتسالا
 يواهتو ةيقارعلا  ةيناريالا .برحلا رارمتسا عم
 نانبل يف ةيفئاطلا تامزالا مقافتو .طفنلا راعسأ

 يرغي كلذ لك نا ...يبرعلا نماضتلا بايغو ةيروسو
 يبرعلا بناجلل ةبرض هيجوتب ةينويهصلا ةسسؤملا

 هطرف لجا نم يروسلا شيجلل ةهجوم نوكت دق ٠
 برحلاو ةنتفلاو قزمتلا ةماود يف ةيروس لاخداو
 ةهجوم نوكت نا نكمي امك !,ةننبللا» يا ...ةيلهالا
 ةفضلا ىلا «ةيوستلا» ةمزأ ريدصت لجا نم ندرالل

 قيرط ناغ.ديلا عضوو (نوراش عورشم) ةيقرشلا
 ْيف قارعلا دومص ىلع ريثأتلا فدهب دادغب  ةبقعلا
 ةوقلا نم لينلا ىف ةمهاسملاو ناريا عم برحلا
 ريبك فوخ ردصم تتاب يتلا ةيقارعلا ةيركسعلا

 برعلل ةبسنلاب ىربك لامأ عضومو ينويهصلا ودعلل
 ىلا ةيقارعلا  ةيتاربالا برحلا لوصو لاح يف
 .دغ دعب وا ادغ وا مويلا ...اهتياهن

 ةبرضلا هذه لثم نا ىلا انه راظنالا تفل نكميو
 مجسنت :كانه واانه ,يبرعلا بناجلل ةينودهصلا

 رظنت يذلا ةيكريمالا ةرادالل ةيلاحلا ةيلقعلا عم امامث

 نمض نم همجح ناك امهم يميلقا عازن وا رتوت يا ىلا

 دض ةيكريمالا ةيلمعلا نوكت نا ادبا دعبتسملاب سيلو
 قيس يذلا «نيرمتلا» قا «ةقورملا» نم اعون اسبل

 ةيلمعلا تدمضت دقو اميسال ...ةينودهصلا ةدلمعلا

 ماس» حبراوص عم لماعتلا ةيفدكل ارايتخا ةيكريمالا

 وه ام ىقرا لثمن يتلا ىدملا ةديعب ةيتايفوسلا «©

 امهيلع فرشي نيتدعاق يف ةيروسلا ةهبجلا ىلع رفوتم
 .رشابم لكشب تايفوس ءاربخ

 لادعالا ةينويهص برحلا تناك اذا ...نكل

 ةرركتملا ثيداحالا هزه اذاملف ءانرشا امك فادهالاو

 خانملا اذه اذامل يا ؟ةيادبلا ؛ةيروس» نوكتس اهنا نع

 وا اهب موقيس يذلا وه يروسلا بناجلا نأب عئاشلا
 ؟اهرجفيس

 ةدكرم تامزا

 ءوطاوتب لوقد يذلا لهسلا ريسفتلا ىلا اأجلن نل

 نم مغرلا ىلع ,ينودهصلا ودعلا عم يروسلا ماظنلا

 تناك يتلا فقاوملاب ىألم تناك ةيضاملا تاونسلا نا

 هذه لثم معدتو هاجتالا اذه لثم يف بصت اهجئاتن

 .ةلوقملا

 ةيلاحلا ةمزألل ةقيقد تاعباتم كانه نا حجرن اننكل

 أجلي نا عقوت نكمي يتلاو ةيروس اهشيعت يتلا
 ىلا اهلحل هتارايخ نم دحاو ىف يروسلا ماظنلا
 «ليئارسالا» خفلا نوكي ثينح ؛ةيركسعلا ةرماغملا
 ةيلاحلا ةيروسلا ةمزآلاف . 197177 داع لصح امك ازهاج
 :ةلماشو ةقنئاخ ةمزا

 دادزت يهو ءارارم اهنع انثدحت ,ةيداصتقا ةمزا اهنا

 ؟ةيقيقحلا ةهج

 18 - 1 مال نرح رج ج1 خم



 ذاجيا وا اهئادعا لمحت نع ارجع ماظنلا دادزيو امقافت

 نا لاجملا اذه يف ددرتيو . ةنقؤم ةروصب ولو اهل لولح
 ميعزلا طسوت وه ماظنلا ةيرقبع هنع تقتفت ام رخآ
 هترايز لالخ سوارتش ينيميلا يبرغلا يناملالا

 نئاهرلا عوضوم ضياقي يك .ةيروسل ةريخالا
 ةيداصتقا تادعاسمب نانبل يف نييسنرفلاو نييكريمالا
 !ماع لكشب ةيبورواو ةيكريماو ةيناملا

 يدلا نطبلا ىلع مازحلا دش تالواحم نأب املع
 نم لقا لالخ ةيروسلا ةريللا راعسال نيليدعت تزرفا

 .ركذي حاجن يا تبثت مل ,نيرهمأت
 امف ...هسفن مكحلا راطا لخاد ةيسايس ةمزا يهو -
 «لحلا نع اديعب هموصخو دسأ تعفر عوضوم لازي

 اهيلع موقي ينلا ةيساسالا ةرئادلا ةدحو ددهي وهو

 يلئاعلا ءالولا ةدحو ددهب امك ؛:ةطلسلا بصع

 هذه نمض يسمالاو يبزحلاو يفئاطلاو يرئاشعلاو

 .مكحلا ىف ةيزكرملا رئاودلا

 ةبترتملا رطخالاو قمعالا ةمزالا ىلا ةفاضالاب اذه
 مكحلا نيب ةلصافلا ةريبكلا ةيومدلا ةوجفلا نع
 عاوجا عم اريثك اهراطخا فعاضتت ينلاو .:بعيشلاو

 يناعي يتلا ةقناخلا ةيعامتجالا  ةيداصتقالا ةمزالا

 يروسلا ماظنلا فقاوم ىلع ةبنرتم ةيبرع ةمزا يهو-
 اميسال ؛اهفقاومو ةمالا حلاصم عم ةضراعتملا ةيبرعلا

 ةمظنم نمو ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا نم هفقوم
 نانيل يف يميسقتلا هرودو :ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .ةييرغلا ةمقلا تارمتؤملل يدامتملا هليبطعتو

 اريس دعي مل ذا ؛ةيلودلا هتاقالع يف ةمزا اضيا يهو-

 يف نآلا يه ةيتايفوسلا  ةيروسلا تاقالعلا نا
 تزه نيح يف :تاونس ةدع ذنم اهتايوتسم فعضا
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 نانبل يف بناجالا فطخ تايلمعل قشمد ماكح ةياعر
 ...ةيبرغلا ابوروا يف مهناقالعو ماكحلا كئلوا ةروص

 خفلا بيترت يف اهعولضف ةدحتملا تايالولا اما
 اهتايولوا لك نم مها اهل ةبسنلاب ربتعي .ينويهصلا
 .ىرخالا ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا

 ؟لحلا ةههامذ ...

 وا ةحورطملا لولحلا يه ام ...ةبكرملا ةمزالا هذه
 ؟اهل ةرفوتملا
 هنكل .رفوتم لح وهو :يموقلاو ينطولا لحلا - الوأ
 تاءارجا بلطتب ...تاذلا ىلع ايقيقح ابالقنا بلطتي

 اذه اهيلا اجلي نا نكمي ال ةيلودو ةيبرعو ةيلخاد
 .هرارمتساو هدوجو زئاكر ىلع كلذ رثؤي نا نود ماظنلا
 كلت ىلع ةيرذج تاليدعت ءارجا نود ىرخحالاب وا
 .زئاكرلا

 :بلطتي ينطولا لحلا اذه

 !ةحورطملا لولحلا دحأ :دسأ تعفر

 ءارجاو نييسايسلا نيلقتعملا حارس قالطا :ايلخاد_ ١

 لحو ءىراوطلا ةلاح ءاغلاو ...لماشو يدج وفع
 ىلا ةوعدلاو ةددعتملا اهتاليكشتو ةيعمقلا ةزهجالا
 ةئيه تاباختنا مث ةلماش ةيظارقميد ةينطو ةحلاصم
 ©  .دالبلل ايقيقح ايطارقميد ارونسد عضت ةيليثمت

 :ةيساسا نم ماظنلل يبرعلا فقوملا ةعجارم :ايبرع ” 

 قارعلا دض برحلا يف ةكراشملا نع يروفلا فقوتلاب
 ,امامت كلذ سكع .لمعلاو ...ريرحتلا ةمظنم ةقحالمو

 ققحي دحوم يبرع فقوم ءانبو برحلا كلت فقو ىلع
 ةروثلا ةدحو ةداعال مئالملا خانملا ريفوتو .كلذ

 .ةيروسو نانبل ف اهنيرح قالطاو ةينيطسلفلا
 ةيجراخلا ةسايسلا ةسرامم نع فكلا :ايلود ” 
 تاضياقملاو زازتبالا تاقلطنم نم ةيروسل
 ىلع ةسايسلا هذه ءانبو .ةصيخرلا تامواسملاو

 ةيموقلاو ةينطولا حلاصملا مدخت ةيئدبم سسأ

 .ةيبرعلا ةمألاو رطقلا ةيروسل
 ينطولا لحلل ةفاضالاب :«يتعفرلا» لحلا  ايناث

 لكلا نيقعي يذلاو مدقت اميف حورطملا يموقلاو
 ةمزأل»١ رخآ لح كانه .ةيروس ةمزأل ديحولا يقيقحلا
 موقيو مكحلا طاسوا لخاد هلوادت يرجب ,«ماظنلا

 نم دسا تعفر موقي نا وهو .هل جيورتلاب اهضعب
 هحلاصمو هحماطمل ةيسانملا تاليدغتلا ضعب لالخ

 تاشوتر ءارجاب .هل ةيعارلا ةيبرعلا ىوقلا حلاصملو
 تادئاعلا نم اًنيش ردت ءماظنلا ةسايس ىلع ةنيعم

 ةيقر نع قناخلا ةمزالا قوط كفب ةليفكلا ةيلاملا
 .مكحلا

 هحرطي وأ» ,تعفر هب بلاطي يذلا نمتثلا نكل
 ام ؛«تعفر هب بلاطي يذلا نمثلا هنا ىلع ظفاح هقيقش
 يتلا .ىرخالا ذوفنلا زكارم هعفدت نا نم ربكا لازي

 صلختلاو اهتيفصتل ةلواحم وه هلك ض رغلا نا ربدعت
 !هليقتسمو ماظنلا ريصم ددهب رمالا اذه ناو .اهنم

 ينطولا لحلا بايغ يف :يراحتنالا لحلا  اثلاث

 نم كانه .ماظنلا ةمزال ,يتعفرلا» لحلاو .يموقلاو
 ودعلاب يركسعلا شرحتلل ماظنلا ءوجل نأب ؛ىري
 ,هدض ةدودحم ةيركسع ةيلمعب مايقلاو ينويهصلا

 :ضارغالا نم ريثكلا ققحب

 نينطاوملا ىدل ةيموقلاو ةينطولا رعاشملا ريشي ١
 فخت امك .ةمزحالا دشو ةيحضتلا ىلع مهتردق دادزتف
 :ماظنلل مهتينادع ةدح

 اهيلع ضرفيو ةرداقلا ةيبرعلا ةمظنالا جرحي - ؟
 .ةيروسل ةيئانثتسا ةيلام تادعاسم ميدقت

 يعدي امك  هرابتعاب يروسلا ماظنلا ةروص عملي - '"'
 !يتويهيصلا ودغلل ىدصتي يذلا دبحولا ماظنلا -
 لبق نم ةيوستلاو لخدتلا عيراشم جردنسي - ؛
 ددجتيف .اهتاذ ةدحتملا تايالولا وأ :ةيلودلا تائيهلا

 .هبناوج لكب يروسلا ماظنلل يميلقالا رودلا ثحب
 :لحلا» مسا هيلع قلطن يذلا لحلا اذه

 يف .ايموقو اينطو الح نوكي نا نكمي ناك .«يراحتنالا
 يلخادلا ينطولا كسامتلا نم ىندا ىدح رفوت لاح

 بناجلا زيزعت ىلع رداقلاو ؛مئالملا يبرعلا خانملا نمو
 برخح ىف ىرج امك) ودعلا عم مادصلا يف يبرعلا

 نم مغرلاب ماعلا يبرعلا فقوملا اهمعد نيح ؛نيرشن
 تاداسلا رارق بلص يف ناك يذلا يكيرحتلا اهعباط

 ءاوس اهل انرشا يتلا ةيلاحلا تايطعملا نكل ...(دسأو

 نا دكؤت ,ةيبرعلا اهتاقالعل ةبسنلاب وا ةيروس لخاد
 ةديصم يف ةرشابمو ةينلع ةزفق نوكيس لحلا اذه لثم
 .ةيبرعلا ةماللو ةيروسل ةبوصنملا ينويهصلا ودعلا
 ثدحتي ينويهصلا ودعلا لعجي ام وه رمالا اذهو
 ديري هنأكو .يروسلا موجهلا تالامتحا نع ايموي
 !هيلع عيجشتلاو هي ءاحيالا

 ةيروس ةمزأل يموقلاو ينطولا لحلا ريغيف
 دحلا ,ايلاح رفوتي ال :ةيلودلاو ةيبرعلا اهتاقالعو
 يماظنلا يركسعلا مادصلا تامزلتسم نم ىندالا
 ينعت ال ةقيقحلا هذهو :ينودهصلا ودعلا عم رشابملا
 ىلع لب : (يتاداسلا لحلا) هعم ةهباجملا نع يلختلا
 ينطولا لحلا قيقحت ةرورض ىدم دكّوت سكعلا

 يدصتلا تامزلتسم ريفوت لجا نم ةمزألل يموقلاو
 6.لوالا برعلا فده ىقبت نا بجي يتلا ةهباجملاو
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 جالحلا دمحم .د 6

 عارمصلا هاجت ةيقزيمألا ةن ةسادسلا د فصو قع

 ؟فانقمالا ةقسلس اهناب يف ريهصلا يبرعلا 0

 اديهمت يبرعلا فرطلا نيجدتل تالواحملا نم

 ةلواحم اهنم رثكا .ينويهصلا عورشملا ريرمتل

 يكريمالا لخدتلاو .نيعراصتملا نيفرطلا نيب قيفوتلل
 للخلا ةنايص ىلا ةفاضالاب  فدهب عارصلا يف

 صرفلا صضانتقا ىلا_ ىوقلا نيزاوم يف لصامحلا

 اذاو .«ليئارسا» حلاصل ةيبرع تالزانت ىلع لوصحلل

 191/4 ةنس تاداسلا عم ثدح امك ةلواحملا تحجن

 - تلشف اذاو ,هن ناك ”١9/7 ةنس لدمجلا نيما عمو

 فلم نطنشاو توط- ارفيؤم نامع قاكرتسال ثدح امك

 .ىرخا ةصرفغل انّمحت عارصلا

 تايالولاف .نآلا ثدحي ام وه اذه نا رهظيو
 اهيلع قلطي ةديدج صبرت ةلحرمب رمت ةدحتملا
 تحارو .«لمأت ةرتف» مسا نطنشاو يف نولوؤسملا
 عارصلا لثم ىرخا اياضقب لغشنت ةيكريمالا ةرادالا
 جيلخ يف تالضعلا ضارعتساو اوغاراكين ةموكح عم

 . ترس

 ريرحتلا ةمظنم اهارت فيك «ةيلمأتلا» ةلحرملا هذه 8#

 يف ةدح ام ىتعم اهثوض يف ىرت فيكو :ةينيطسلفلا
 ؟نامع

 يف ةمظنملا لثمم نمحرلا دبع نيسح ديبسلا لوقف []

 :نطنشاو

 اهمسرتو ,ةحضاو ةيندرالا  ةينيطسلفلا ةقالعلا
 عوضوم نكت ملو رياريف /طابش ١١ قافتا صوصن
 عوضوم ناك امناو .اكريمأ عم تاضوافملا ْق فالخ

 ينوناقو يسايس راطا ةغيص نع ثحمبلا وه تاثحاسملا

 قرشلا ةلكشمل ةيسابسلا ةيوستلا لوح ضوافتلل

 ,ةيليئارسا» - ةيبرع ةلكشم هذه نا اممو :طسوالا
 فقوملا دمتعا :ةينيطسلفلا ةيضقلا اهرهوجو
 تارمتؤم هترقا امك يبرعلا عامجالا ىلع ينيطسلفلا
 عامجالا ىلعو سافو طابرلا يف ةيبرعلا ةمقلا
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 57 ْق ةيئطولا سلاجملا هترقأ يذلا ينيطسلفلا

 : نلاب ام سسالا هذه لمشتو ١م و ل5

 .ةلماش ةيوستلا نوكت نا بجي ١
 عارصلا يف يساسأ فرط ينيطسلفلا بعشلا نا ان

 ديحولاو يعرشلا لثمملا يه ريرحتلا ةمظنم ناو

 لكحل نطولا لخاد دحاولا يسيطسلفل ا بعشلل

 .هجراخو
 يميطسلفلا بعشلل ةتباثلا ةينطولا قوقحلا نا

 ةيميداكأ ةلأسم فعلا ةنتيطسلقلا قوقحلا :ن

 .«ءانبلا ضومفلا) هي هدفت ذا ,ءارو رتستلا نم

 هنم قلطنت يذلا ساسالا يهو . شاقن عوضوم تسيل
 .تاضوافملا عوضوم تسبل يهو تاضوافملا

 يذ يل ود رمتؤم راطا يف تاضوافملا متن نا بجي  ؛

 ةفاك ةينعملا فارطالا هيف كراشت .ةلاعف تايحالص
 .نييمظعلا نيتلودلا فارشاب

 نامع يف مدطصا يذلا ينيطسلفلا فقوملا وه اذه

 ةعورشملا قوقحلا نا لوقي يذلا يكريمالا فقوملاب
 نوكت نا بجي تاضوافملا ناو ءضوافتلل عوضوم يه
 وه يلودلا رمتؤملا ناف يلاتلابو «ليئارسا» عم ةرشابم
 يه تسيل نيطسلف ةيضق ناو ء.اراطا سيلو ءاطغ

 عوضوملا وه ءيليئارسالا نمآلا» امناو رهوجلا
 يساسالا

 ةيمالعا ةلمح كلذ التو .تاضوافملا تلشف اذهل
 لشف ةيلوؤسم ريرحتلا ةمظنم ليمحتل ةفثكم ةيكريما
 نايساسا نافده ةلمخلا هذهلو .مالسلا نع ثحبلا

 :امهو

 اينيطسلف ريرحتلا ةمظنم دض ضيرحتلا 1
 ىلع اهترصاخمو اهلزعل ةلواحم يف ايلودو ايبرعو
 .ةثالثلا تايوتسملا

 بعشلا فوفص يف ةليلبلا قلخ ةلواحم - ب
 نيب قيرفتلاو تائف ىلا هميسقت فدهب ينيطسلفلا
 لوقن نحنو .اهتدايقو ةمظنملا نيبو .ةمظنملاو بعشلا
 .بعشلا يه ةمظنملاو ةمظنملا وه بعشلا نا

 لفو .:تاضوافملا ف:ةمظتملا كارتشا :ةنفيك نعءاما
 عم قافتا ىلا لصوتلا ةيناكما ىرت تناك اهنا كلذ ينعي
 ةمظنملا لثمم لؤقي :يسايسلا لحلا تابلطتم لوح اكريما

 :نطتشاو يف

 اتياث اًئيش كانه نأب ملست ال ريرحتلا ةمظنم نا 0
 .يسامولبدلا لمعلل رربم يا كانه ناك املالاو .قلطملاب
 لمعتو يكريمالا فقوملل اهكاردا نم قلطنت ةمظنملاو
 ةدئاق اهتفصب  ةمظنملا نأل .فقوملا اذه رييغت ىلع
 نم سيلو اهنكمي ال  ينيطسلفلا بعشلا لاضنل
 نم رارمتساب لمعت يهو .دومجلاب لوبقلا اهتحلصم
 نم ةقلطنم اهفادها قيقحت هاجتا يف ةكرح قلخ لجا

 يلاتلابو .اهب ةدشرتسمو اقباس اهتركذ يتلا تباوثلا
 نع تاضوافملا يف ةمظنملا ترّجع له :وه مهملا لاؤسلاف
 ينيطسلفلا بعشلل ةتباثلا قوقحلاب اهمازتلا
 ؟ال ما يساموليدلا اهلاضن ةرادا يف اهتمكحو

 تاضوافملا ةرادا ف ةمظنملا بولسا نا .يروصت يف
 نم اكريما ةمظنملا تمرحو .فورحلا ىلع طاقنلا عضو

 امدنع «ءاندلا ضومغلا» هيّمست ام ءارو رتستلا

 دض اهفوقوب ةرهاجملا ىلع ريرحتلا ةمظنم اهترطضا
 ناك اذاو .هريصم ريرقت يف يديطس لفتا بعشلا قح

 اضماغ ةيساسالا ةيضقلا هذه هاجت يكريمالا فقوملا
 هذه ماماو .عيمجلل افوشكم حمصا دقف ضعملا دنع

 فقوملا يف لئامم حوضو كانه نوكي نا بجي ةقيقحلا
 .يكريمالا ءادعلا هاجت يبرعلا

 اليدعت نا نم برعلا ضعب هجتنتسا امي قلعتي اميفو ا#
 ةينيطسلفلا ةيضقلا نم يكريمالا فقوملا ىلع أرط دق امهم
 ةيكريمالا ةيجراخلا مساب قطانلا حيرضت ىلغ اذامتعا
 زيمت هتموكح نا نطنشاو يف فاحص رمتؤم يف لاق امدنع
 قوقحلا ةلأسم نيبو "57 مقر نمالا سلجم رارق نيب

 نمحرلا دبع نسح ديسلا حضوي ينيطسلفلا بعشلل
 ةلأاسم تسيل ةينيطسلفلا قوقحلا ةيضق نا 6
 نيب نوزيمي مهنا اولاق ناكريمالا نا حيحص .ةيميداكأ

 20) - 1" ىا/ ما[ نرخ عردزت مخللات -



 مهفقوم نكل .ةعورشملا ةينيطسلفلا قوقحلاو 5١
 هوفلاخو أدبملاب اوفرتعا .أدبملا اذهب مزتلي مل يسايسلا
 .ةسرامملاب

 هذه عم لماعتلا ضفر ىلع اكريما رارصصا نا
 اكريما ةلكشم نا ىلع لدي اهب اهرارقا مغر ةقدقحلا

 .اهزواجتو اهضفر لب ةقيقحلاب لهجلا يه تسيل
 ةيكريمالا ةسايسلا طمن وه اذه نا ةقيقحلاو

 ايرظن فرتعت يه .الثمف .نيطسلف ةيضقل ةبسنلاب
 قرشلا ىف ةلكشملا رهوج يه نيطسلف ةيضق ناب
 نيينيطسلفلا قحب ايرظن فرتعت اضيا يهو .ظسوالا
 ضقانت اهتساسس نكل .«مالسلا» ةيلمع ىف ةكراشملا يف

 .ءىدابملا كلت

 مهتسايسل نييكريمالا نيلوؤسملا فصو ىلع أدرو ا#
 يف رمث اهتآب  .نامع: يف تاضوافلاا لبقتف دعب  ةيلاحلا
 :نطتشاو: ل ةَملظَتملا لكمم لؤقي ءلمات ةلجرم

 حضاولا نم .ةيكريمالا ةسايسلل يتعباتم لالخ نم 0
 ءاوعش ةلمح اكريما تآدب تاثداحملا فقوت دعب هنا

 .اقباس تركذ امك ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم دض

 نأب لبقت ةينيطسلف تائف زورب كلذ رثا عقوتت تناكو
 .ريرحتلا ةمظنم نع لزعمب تاضوافملا يف اكيرش نوكت
 فقوملا وه ايئاهن همسحو عورشملا اذه لشفا يذلاو

 يضارالا يف اصوصخ ينيطسلفلا انبعشل عطاقلا
 مازتلا دكا يذلا - سلبان ةرهاظم ةصاخو  ةلتحملا
 يذلاو .يسايسلا اهجمانربو اهتدايقو هتمظنمب انبعش
 .ينيطسلفلا عردلا اذه قارنخال لاجم ال نا دكا

 يذلا وه اذهو .ةقيقحلا هذهل كاردا نطنشاو فو

 نمف .يكريمالا كرحتلا ىلع يلاحلا دومجلا ضرف
 ةيسنلاب يكريمالا يسامولبدلا لمعلا نا فورعملا
 نوكت امدنع : نيتلاح'يف طشني طسوالا قرشلا ةيضقل
 امدنع وا .ةيكريمالا حلاصملا ددهت ةمزا ةقطنملا يف
 اذه قف رفوتي الو .حلاصملا كلن مدخت فورظ دوسن

 ةسايس رمت اذهلو .نيطرشلا نيذه نم يا تقولا
 .دوؤمحلا ةلحرم يف اكريما

 نم لبقتسملا ءارقتسا ءوض يفو ءىرأ ينئاف .دعبو
 لمع هاجتاب نوكت نا دب ال ةمداقلا ةلحرملا نا انه

 ةيبرع ةيجيتارتسا ةغايص نم دب الو .كرنشم يبرع
 فقوم ذاختاب اكريما عانقا ةيناكما اهباسح نم طقست

 دمتعت نا بجيو .اهعم راوحلا ربع يباجيا
 عم لماعتلا ىلع ةيلبقتسملا ةيبرعلا ةيجيتارتسالا
 ةيجيتارتسالا هذه ةمدخلو :ةضياقملا لالخ نم اكريما
 ةقالعلا تايوتسمو عاونا ةفاك لغتست نا بحب

 ةيلاملاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيكريمالا  ةيبرعلا
 .ةيجيتارتسالاو

 ذخأي نا كرتشملا يبرعلا لمعلا ىلع بجي كلذك
 اكربماو «ليئاربسا» نيب ةصاخلا ةقالعلا رايتعالا نيعب

 ةقطنملا ىلع «ليئارسا» ةنميهب نلعملا اكريما مازتلاو
 اذهو .هلمكأب يبرعلا ملاعلا ىلع يركسعلا اهقوفتيو

 لظ يف هنا يهو ىرخا ةلوقم طاقسا ةرورض ىلا اندوقي
 ارصنع نوكت نا اكريمأل نكمي ةمئاقلا فورظلا

 رارقالا مدع بحي كلذلو . «مالسلا» ةيلمع ِق ايباجنا

 ةيلمع يف زيممو صاخ رودب ةدحتملا تايالولل

 ردرحتلا ةمظنم فقوم ىلا ةدوعلا بحبو .«ةيوستلا»

 يذلا يبرعلا عورشملا ءادحا ةرورضي ةينيطسلفلا

 يسامولبدلا لمعلل قلطنمك ساف يف ةمقلا رمتؤم هرقا
 [].يبرعلا
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 نبا ارغلا اا ' قول بعلا ةءابسإ

 ؟قارعلا يف برحلا ىلا قيرطلا أدبي نيأ نم 2
 ىلوالا ةوطخلا أدبت ديدحتلاب عقوم يأ نمو ا

 نكمد فدكو ؟ةازغلا اهلتحا ينلا « ,وافلا» وحتا 0

 ةرئقم وافلا» :قيرطلا اذه عصرت ينلا لا مهف

 ؟,ةازغلل

 يأ نهذ قرطت ةلئسالا تارشع نم ةدودحم ةلئسأ

 نا لدبو :قارعلا ضرأب هامدق طحت يبنجأ وأ يبرع
 انعمم حوري هماما نيشورفملا نامالاو ملسلاب فغشي
 نا ىلع اديكأت وا ادهشم هل مدقي ام نع ثحبلا يف
 فحصلا اهرايخا لقانتت امك العف ةمئاق برحلا
 .ةينويزفلتلا تاقيقحتلاو تاعاذالاو

 عورشم وه لب ,ثحبلا اذه يف ةجاذسال هنا قحلاو
 لوا نم كنارمغي نيذللا نامالاو ءفدلا ةيعورشم ادج

 كب برسنت ةرايسلاو مث دادغب راطم اهيف لصت ةظحل
 مونلاو نارمعلاو ةهرافلا ةعيسولا عراوشلا يف
 نم بعتم موي دعب نونطاوملا هيلا فرصنا قئارلا
 نمل رخأتت ال برحلا تامالع نا ديب .يعسلاو لمعلا

 دومص اهلواو اهيناعي نم .اهيلا لصوتي فيك فرعي
 ملاعلا يصاقا نم ءاريخو .تاونس تس ذنم لصاوتب

 ةقث مهلكو ةديدج اشاروا نوئشني وا نولمكي
 فرعت مل ةمصاع لضفا يف اوناك ول امك ةنينأمطو
 ىلع ةقلعم نزحلا تاتفال نكلو ...ادبا برحلا
 ملعلا يف ةفوفلم رمت ءادهشلا تيباوت نكلو ..تويبلا
 نا .ةقفلم ةحرهب الو ةعدخ سيل ملسلا نا .ينطولا

 هتمالع لامشلا نمو بونجلا نم نيمداقلا ءادهشلا

 ءالؤه لك ةايح وهمهراهشتسا نا .ةيقيقحلاو ىلوالا
 نولكأيو تاسسؤملاو بتاكملا مهب يلغت نيذلا
 ةرصبلاو دادغب قاوسا يف نوشميو نوبرشيو
 نيد ملسلاو ةفدص تسيل برحلا :لصوملاو كوكركو

 ةايح ةظحل لك فو :ءايحالا ىلع يمويلا ءادهشلا
 وه نمف الاو .بحلاب فصوي ال ثبشتو داهشتساو
 لامحجلا اذه لك .دادغب سارعا لك فصو ىلع رداق

 لك يف حوتفملا رخآلا حرفلا وحنو ,حرفلا وحن بهاذلا
 ملسلا نا نآلا نم اوملعتي نا سانلا ىلعو .تاهبجلا
 قوف بحلا ةدايس نع عافدلل ةديدج ةهبج هرودب
 .بارتلا ةدايس

 ةبيرق يهف ,ناكم لك لبق «وافلا» لب «وافلا» اما
 اهران مشت داكتو كدب و كضينب اهسملت داكت .,ةديعبو

 ةنيدملا نبا تنا كلجخيو كماما رمي يدنج يا هجو ف
 نوكسم وه اميف .«ملاعلا ةلئسا»ب لمحملاو .وخرلا
 ةهزن تسيل يهف «وافلا» اما دسجلا ىلع بارتلا قحب
 ,ةرصيلا رداغت نا ءالوا :كيلع ..ةديصق يف ازاجم الو

 طش ىلع ..هللا ةلخندو اهمالسو اهلاجر اهل ةرصبلاو
 كنأكو ىتح قيرطلا يف مدقتت ناو .اهاعرت برعلا
 نا لبق رمت نا كل قحي ال نكلو .تيوكلا وحن رداغتس
 .مهمايخ اوبصن دقل ؛برعلا ءالؤه دنع افيض لزنت
 ,لاتقلا نم نيدئاعلاو نيبهاذلل فياضم .ريبزلا يلاها

 نيذلا ءالؤه نم نولجخي مهتوهقو مهحئابذبو
 ةدايس قوف بحلا ةدايس نع عافدلا يف مهنع نوبوني
 نع ؛ىرخا ةرم .ثحبلا ىف يدانع لصاوتيو ..بارتلا

 لترلا قيرط ذخانس :لوقي يقفارم عمساف برحلا
 نيب انعفدنا نا روهظلا نع رمالا رخاتي ملو :يبونجلا
 ,ةيركسعلا تارايسلاو تافارجلاو تانحاشلا

 ,نوبهاذ مهنا ءاهرثكا امو ءاضيا ,ةيندملا تارايسلاو
 هذه ىلا رظناو :ليمج تومل نوغرفتي مهنا ,نوتآ مهنا
 ىلا .رصبلا دم ىلع حلملا تاريحب ىلا .ةخبسلا ضرالا

 ةيامح اقيزيفاتيم ىلا ,تاقرط .اداهو ماقي بارتلا
 اهيف فسلفتد نا دحال قحي ال هذهو ,ينطولا بارتلا

 مهتاييبحو سمشلا تحت نورشتنم دونجالا

 سابكا تانيصحتو عفادملاو تاعردملاو تامحارلا

 داع ام ءامسلاو مهلمحت فيك فرعت ال ضرالاو لمرلا
 يذها ال يننا ..مهقوربو مهدوعر يهاضي ام اهل
 يتلا عق ةاوملا فو فالآلاب و تاثملاب مهتيأر دقل . .مالكلاب

 ةمجار ىمرم ىلع وافلاو .اهنييعت ادمع بنجتا
 يف فصقلاو رانلا .«بعلت .بعلت» كانه تايتمسلاو
 هناو .ةارفلا لكأت رانلا قئارحو .دعبلا ىفو برقلا

 شمر نيب ناخدلا نم ءامس .دويسالا باريسلا سيل

 وافلا» ىنعم ام مهفاو :برحلا نوكتف مجرلاو نيعلا
 ىنعم ءاضيا :كردا ىلوالا ةرمللو .«ةازغلل ةربقم

 يف قرغاو عيضرلا ةغثلو ,لافطالا ةءاربو ملسلا
 طش ىلا ينينح يف ثكماو تايوارصبلل محافلا رعشلا
 يقارعلا اذه» :ةريهشلا ةينغالا مهفاو ايبرع ىقبيس
 كاذو اذه دعي كلما الو .«هبوبحم بحي نم ؛:يقارعلا

 مهترمس نا ؛يسفن نيبو ينيب الجخ عجارتا نا الا
 رخف دونجلا ءالؤه . ضرالاب يهدزتو .ناكملاب وهزت
 نآلا ةيفاغلا فايرالاو ندملا مالس اقيزيفاتيم .بارتلا
 نوتيلب مهو مهل, لاق سيرا ىلا لمع نيحيو ...ايل
 ,ةريح ةبا ؛ءلاؤس يا :نيقدلا ضعب نع اثحب لاؤسلاب

 ىلا اولصي نا لبق انه لوا يدسج ىلع اورمي نا مهيلع
 0 !ةرصبلا

 ينيدملا دمحا
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 ١ ةطارقميدلا راظتناد
 :نادوسلا ءاهتنا لقد

 خر اهل قركمل ا ديعمملا ْ ةيلاقتنالا ةلحرملا

 ساب اه رك أ قرب طعن ملأ
 ا ب 1

 م لمكتل ةنقافتا دنت
 7 0 ا
0 
 كذآ

 مامتها ىلع تزاح ةيساسا رواحم ةثالث
 :يضاملا عوبسالا لالخ نيينادوسلا

 رصم عم تاقالعلا :ةماعلا تاباختنالا (0'
 تاباختنالا نا لوقلا نكمي نكلو .بونجلا ةلكشمو
 يه .يراجلا ناسين رهش لوا ءاثالثلا موي تادب يتلا
 نيينادوسلا مامتها نم ربكالا ءزجلا تبطقتسا يتلا

 كلذ .ةيعامتجالا مهتائفو ةيسايسلا مهاوقو مهبازحاب
 دلبلا اذه يف يئانثتسا ثدح اهتاذ دحب تاباختنالا نأ

 رداص يذلا يركسعلا مكحلا نم اماع ١ دعب يبرعلا

 نجس ىلا دالبلا لوحو بعشلا عمقو ةماعلا تايرحلا

 .ريبك
 يسرتس اهنا تاباختنالا هذهل ةيناثلا ةيمهالاو

 لكش ددحت فوسو .دالبلا ف يطارميدلا مكحلا مئاعد

 .ةلبقملا ةلحرملا لالخ مكحلا
 تارايتلاو بازحالا نيب سفانتلا غلب كلذلو

 لوالا مويلا ةيشع ىصقالا هذح ةيسايسلا

 حورب ىلحتي سفانتلا اذه ضعب ناكف .تاباختنالل
 ءاوس كارعلا نع يلجني رخآلا هضعبو .ةيضاير
 اصوصخو .ةددحم تابسانم يف حالسلاب وا يديالاب

 نيفرطلا دخا نوملسملا ناوخالا نوكب امدنع

 .نيسفانتملا
 نيحشرملا ددع ةماخض سفانتلا ةدح يف داز اممو

 سفانتبي نا .ةيباختنالا رئاودلا ددع عم ةنراقملاب

 ةيفارغج ةرئاد 775 يف ادعقم 7١14 ىلع حشرم ٠

 ةرئاد اال ءانثتساب اذه .نينجيرخلل ةرئاد "18و

 يدرت ببسي تاباختنالا اهيف يرجت نل ةيبونج
 نوج ديقعلا ةكرح طاشن ديازت ةجيتن ينمالا عضولا
 .ةحلسملا غناراغ

 لماك ةيسيئرلا ةيسايسلا فارطالا عيمج تلذب دقل
 اهدوجو تايثا لجا نم تاباختنالا ةكرعم يف اهدوهج

 جئاتنلا ديدحت نع ةزجاع هيف تدب تقو يف ءاهتوقو
 ام دوجو بيسي تاياختنالا اهنع ضخمتتس يتلا

 مهتاوصاب نولدي باش بخان نييالم ةثالث نع ديزي
 مايق لبق ترج ةيباين تاباختنا رخآ يفف .ىلوالا ةرملل
 ددع لصدت مل . ١19554 ماع رابا /وبام 7 ةكرح

 نيبخانلا ددع حبصا نيح يف ,نييالم ةثالث ىلا نيبخانلا

 ' ١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١67 ناسين ١443

 ةئادوسلا يجراخلا ةسايسلا ٍِ لحن 7 - سل تا وم د دوب دو او 7
 01 شإلا تر موت فض ل ل

 .نييالم ةتس يلاوح ايلاح
 نا ةيسايسلا ىوقلاو بازحالا ىلع ناف يناتلابو

 مجح ةفرعم لجا نم يراجلا ناسين ١5 ىتح رظتنت
 ناو .ةديدجلا ةيسيسأتلا ةيعمجلا لخاد فرط لك
 نم اءدب ةيبيرقت ةروص ىلع لوصحلا نكمملا نم ناك

 تايلمعلا ءاهتنا دعوم وهو .يراجلا ناسين ١
 ' .دالبلا ءاحنا ةفاك يف ةيباختنالا

 رهم مه تاقالهلا

 ثادحالا حطس ىلا داع .رصم عم تاقالعلا روحم

 روتكدلا ةموكحلا سيئر نلعا نا دعب ديدج نم
 تابياختنالا نم دحاو موب لبق ةأجف هللا عفد يب وزجلا

 لالخ اهعقو دق ناك يتلا لماكتلا ةيقافتاب لمعلا ءاغلا
 تاداسلا رونا ناقباسلا ناسيئرلا ةيضاملا ةلحرملا
 .يريمن رفعجو

 «قوف» نم ءاج زصم عم لماكتلا :هللا. عفد يلوزجلا

 موي لبق ريطخلا رارقلا اذه لثم ذاختا ىلا نادوسلا يف مكحلاب عفد يذلا ببسلا حيضوت ضرعم يفو
 هلئأ عفد روتكدلا لاق :ةماعلا تاياختنالا نم طقف دحاو
 نيبعشلا ىلع تضرفو قوف نم تءاج ةيقافتالا هذه نا

 .اضرق ينادوسلاو يرصملا
 دعبا ىلا اًنداه ناك يمسرلا يرصملا لعفلا در

 سيئرلا بتكم ريدم زابلا ةماسا روتكدلا نا ذا دودحلا
 ينادوسلا بعشلا نا نلعا :ةيسايسلا نوؤشلل كرابم
 لاؤس ىلع اقلعم بقعا هنكلو ءديرب ام ررقي نا يف رح
 ةيرصملا ةموكحلا نأب ينادوسلا رارقلا لوح يفاحص
 .صوصخلا اذهب يمسر عيش يا نآلا ىتح غليتت مل

 يمسرلا نييرصملا نيلوؤسملا لعف در نا ريغ
 يلعفلا قلقلا رمالا ةقيقح يف يفخي نا نكمي ال ءىداهلا

 نيب تاقالعلا يدرت لامتحا هاجت هب نورعشي يذلا
 يبيللا ماظنلا هيديي يذلا طاشنلا ببسب .نيدلبلا
 عم اهيرجي يتلا تالاصتالاو نادوسلا لحاد

 ةفرعم ببسبو .ةهج نم نيينادوسلا نيلوؤسملا
 لماكتلا ةيقافتا ءاغلا نا ةيمسرلا ةيرصملا تاهجلا
 نيماظنلاو غناراغ ديقعلل ةيسايسالا طورشلا دحا وه

 .ةيناث ةهج نم يبويثالاو يبيللا
 نوكي نا ةيرصملا طاسوالا ضعب دعبتست ال كلذل

 يتلا تالاصتالا ةجيتن ناك لماكتلا ةيقافتا ءاغلا رارق
 تاضوافملا عم تقفارت يتلاو .يبيللا ماظنلا اهب موقي
 ريرحت ةهبجو ةينادوسلا ةموكحلا نيب ترج ينلا
 ابابا سيدا يف غناراغ اهدوقي يتلا نادوسلا بعش

 ةيضاملا ةرتفلا لالخ

 سرام /راذأ 5 يف تهتنا يتلا تاضوافملا هذهف

 يف ترج ,لبقملا رايا /ويام يف فنآتست نا ىلع يضاملا

 لالتحا دح غلي غناراغ هيب ماق يركسع ديعصت لظ

 كيبمر ةنيدم اهنيب نم بونجلا يف ةديدج قطانم
 .لازغلا ميلقا يف تاريحبلا ةمصاع

 نم ءاهتنالا باقعا يف غناراغ ديقعلا دكا دقو
 اياضقلا مظعم ىلع اقفتا نيفرطلا نا تاضوافملا
 دق غناراغ ناب داقتعالا ىلع لمحي دق يذلا رمالا ةقلعملا

 اهنيب نم نوكي دقو .طورست ضعب ضرف يف حجن
 ةعيرشلا نيناوقو رصم عم ةقالعلا ةلأسم عبطلاب
 لجؤم تودحلا 4 ةلكشم لح نا ينعي اذه .ةيمالسالا

 ْق عاضوالا بتتست بتتست نا دعتو ٠ وا راعشا ىتح

 نكلو .ديدجلا يطارقميدلا مكحلا لظ يف موطرخلا
 لبقملا ءاقللا راظتنا يف هطاشنن فقوي مل غناراغ ديقعلا
 هتايلمع نم دعص سكعلا ىلع لب .ويام /رايا 5 يف
 ةيبونجلا قطانملا ضعب يف اصوصخو .ةيركسعلا
 .ةحلسملا هتكرحل ةيديلقت نوفن زكارم ريتعت يتلا

 ,غنوكتيافلا» بولسا ودبي امك دمتعي غناراغ ديقعلاف
 ديعصتلاو لاتقلا لظ يف ضوافتلا لالخ نم مانتيف يف
 .يركسعلا

 غناراغ اياوني كشلا ىلا نيريثكلا عفدي ام اذهو
 ثدحتي أدب نا دعب اصوصخ .ىدملا ةديعبلا هفادهاو
 نبب نزاوتلا ةماقا دعب نادوسلا «ةقرفأ» ةرورض نع

 .يماليسالا يبرعلا لامسشلاو يجنرلا بونحلا

 ديعصت ىلع غناراغ رارصا مغرو :لاوحالا لك يف
 رثاتست يتلا يه تاباختنالا ناف :ةيركسعلا هتاطاشن

 مهالا سجاهلاف .ةيساسالا نيينا دوسلا مامتها ةرئادب
 اما .دالبلا يف يطارقميدلا مكحلا سسا زيكرت وه
 م .دعب اميف اهيلا تافتلالا نكميف ىرخالا نوؤشلا
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 ضرالا ىلع ةمكحم ةرطيس :يبرغملا شيجلا

 :يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بتك

 برغملا هجاوي يذلا ءارحصلا عازنل ربصم يا

 برغملاو .ةرشابم ةروصب .ويراسيلوب ةهبجو
 ؟ةرشابم ريغ ةروصي رئارجلاو |
 دعب .ةريخالا ةنوآلا يف اددجم لاؤسلا اذه ددرتي

 ةنس بقع يا :ةمرصنملا تاونسلا ةليط ددرت نا
 يميلقا ىلع ةييرغملا ةدايسلا تداع دقو . ةا/ه

 تحت اناك نيذللا بهذلا يداوو ءارمحلا ةدقاسلا

 .ينابسالا لالتحالا

 تمص نم ءارحصلا عازن يرتعي دقام نا عقاولاو

 عاطقنا وا هتياهن ىلع ةرملاب اليلد سيل نومك وا
 ف ءيبرعلا برغملا ةقطنم هفرعت عم نا لب .هتاعبت

 ةعيبط يف ,.ديدجتو .عيونت نم .ةريخالا ةرقفلا
 ىلا ديدج نم وعديل اهفارطا نيب تاطابترالاو فالحالا
 يذلا يصوصخلا عقوملاو عازنلا اذه ةروطخل هابتنالا
 تايضارتلاو تاضياقملا رامضم ىف هلتحي
 .ةيسامولبدلا

 :قايسلا اذه ىف تاظحل ثالث ضرعتسن نا انلو

 ءاقلب موديلا روهشملا .,يبدللا  يرئازجلا ءاقللا-١

 نب سيئرلا نيب ةحلاصملا صخش يذلا ؛سانيما نيع»

 ةيدج ةيفيكب هيف تريثاو .يفاذقلا ديقعلاو ديدج
 نم رئازجلا اهيلطت يتلا ةدناسملاو .ءارحصلا ةيضق

 بلطت ذاو ,عوضوملا اذه نأشب اهعم نيلماعتملا لك
 رسك اهلوا .دعبأ تاياغ كلذ يف ناف ةصاخ ايبيل نم

 قباسلا قوطلا ةداعتساو .يبدللا  يبرغملا داحتالا
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 ,برقللا لع
 ءاقل دقع ةيغب فقوتي ال يذلا يسنوتلا كرحتلا - ؟

 ضرعتي يذلاو ءيبرعلا برغملا نادلب ديعص ىلع ةمق
 كارشا ىلع رئازجلا رارصا ببسب لصاوتم قافخال
 ءاقللا اذه .هيف «ةيوارحصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا»

 ناف يلاتلاب و ,برغملا بايغب ناو ديدج نم المتحم تاب
 .امئاد هيلق ىف نوكتس ةيوارحصلا ةلضعملا

 ءارحصلا دودحل رفوتت يتلا ةديازتملا ةعانملا “"' 

 تاوقلل ةقلطملا ةرطيسلاو ةيماحلا ناردجلا بيسب
 ةتباث ةقيقح مودلا تحبصا يتلا ,ةيبرغملا ةحلسملا
 عامجالا هئارو نمو :يناثلا نسحلا كلملا لعجت

 لح يأل اقلطم لاجم ال هناب اددجم نلعي .ينطولا
 ةهبج عم ضوافتلا ربع رمي يوارحصلا عازنلل
 .ويراسيلوب

 فيكو ؟هناكم حواري عارنلا اذه لظيس له نذاو

 يتلا ةيساموليدلا بساكملا لك دعب رئازجلا لبقت
 ؛لاكشالا نم لكشب ,بساكملا هذه رولبتن ال ناب اهتققح
 ؟ناديملا يف

 ةيركسعلا تاغالبلا لضاوتت ددصلا اذه ف
 .ةمصاعلا رئازجلا يف ردصت يتلا ويراسيلوبلل
 ثدحتت يهو .ةيرئازجلا ةيمسرلا فحصلا اهرشنتو

 شيجلا دض اهتاوق اهضوخت كراعم وا تاموجه نع
 .ةنصحم ةيناردج عقاوم قارتخا ةلواحمل وا ,يبرغملا
 ناف تاغالبلا هذه يف ةيراصتنالا ةجهللا مغرو

 نم لينلا يف .اناتب :نوحجني ال نييوارحصلا نيلتاقملا
 نوسحيو ةيوارحصلا ميلاقألاب ةيبرغملا ةدايسلا
 ناو ةصاخ مهماما قيضي ةيركسعلا ةروانملا شماهب

 عم ةسامتم ودبت ةيبرغملا ناردجلا ةيجيتارتسا
 اهل قارتخا لكو .ةيناتيروملاو ةيرئازجلا نيدودحلا
 ةرشابم ةمداصم ىلا يدوي نا هنأش نم اهب شرحت وا
 تقولا ىلا عيمجلا هاشاحتي ام يهو :ناريجلا نيب

 .رضاحلا

 اذه ةلواط ىلع اهحرط نكمي ةيفاضا ةقرو يأف
 ؟ديدج نم عاردلا

 ؛لفاح ءارحصلا لكشمل يساموليدلا خيراتلا نا

 نيب ةرم نم رثكا رجاه دقو .دحاو نا يف دقعمو مكارتم
 لثم ةيقيرفا مصاوعب ارورم ابابا سيداو كرويوين
 ام لثمب ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم تلشفو :يبورين
 ,بسانملا لحلا ىلع روثعلل هيف ةدحتملا مهالا تلشف
 فارطالا دحا لزانتب الا ثدحي نا نكمي ال يذلا لحلا
 تقولا ىتح اليحتسم ودبي ام وهو عازنلا يف ةكراشملا
 .رضاحلا

 نلعا برفملا نا نوفرعي لكشملل نيعبتتملا نا
 اهلويق ببسب ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم نم هباحسنا
 ةصاخ فقوملا اذه خوسرو .ويراسيلوبلا ةيوضعل
 ةرورض ىلع تقداص يتلا ةمظنملل ةريخالا ةمقلا دعب
 «نينوؤارحصلاو طايرلا نيب ةرشابم تاضوافم ءارجا

 ابسك لكش امم عازنلا يف ةيرئازجلا ةحورطالا ىلع يا
 بلاط دمحا روتكدلا ةيسامولبدل لاجملا اذه يف
 ةرودلا ىف ققحت مهالاو قحاللا بسكلاو .يميهاربالا
 صوصخلابو . ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلل ةريخالا
 ىلع ديدج نم تدكا يتلا ةعبارلا ةنجللا تاررقم يف
 يذلاو :ءارحصلا يف ريصملا ريرقت أدبم قيبطت ةرورض
 -4 لعج امم ةرشابم تاضوافمب اقوبسم نوكي نا يغبني
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 .ءارحصلا فلم قالغا نع نلعت ةيبرغملا ةموكحلا عه
 يف ءارحصلا لوح شاقن يا يف كراشت نل اهناب لوقتو
 .اهل ةعباتلا ناجللاو ةدحتملا ممالا

 نع الضف .يممالا ىمرملا يف ةركلاو رارقلا اذه ذنم
 ممالل ماعلا نيمالا نا كلذ ءاضيا يقيرفالا ىمرملا يف هنا
 اهردصأ يتلا ىربكلا تايصوتلا يف ددح ةدحتملا

 ةيرورض تاكرحتب مايقلل وعدم هناب عازنلا نأاشب
 اميو .ةيممالا تاررقملا قيبطتب ةليفكلا غيصلا داجيال
 يذلا ماهلا رودلا ىلع امئاد دكا راليوك يد ديسلا نا

 اذه ةجلاعم يف ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم هب علطضت
 كرحتب هكرحت طبر ىلع صرح هناف نخاسلا فلملا

 ةرودلا سيئر .فويض ودبع يلاغنسلا سيئرلل لثئامم
 .ابابنا سيدأ ةمظنمل ةيلاحلا

 ةطاسولا ةلسلسم يف ةقلح رخآ يه .عقاولا يف .هذه

 لق وا ةيوارحصلا ةلضعملل لح نع ثحبلاو
 ةلالد ءاطعال زجع نم رئازجلا ههجاوت امل ىرحالاب
 صخشتتو .رامضملا اذه يف ةيسامولبدلا اهبساكمل
 ودبع اهيلع مدقا يتلا ىلوالا ةوطخلا يف ةقلحلا

 ثوعيمك لاف نودم هئارزو دحال هدافياب فويض
 نم ٠١ يف يناثلا نسحلا كلملا ىلا ةلاسر الماح يصخش

 هسفن رهشلا نم ١؟ نمو .مرصنملا سرام/ راذا رهش
 ملسيل ةمصاعلا رئازجلا ىلا يلاغنيسلا ثوعبملا لقتنا
 ,ديدج نب ىلذاشلا يرئازجلا سيئرلا ىلا ةلثامم ةلاسر
 مصاوعلا نم ةدحاو يا نم ردصم مل نيتلياقملا الك فو

 وا تاثداحملا وا لئاسرلا ىوحف ىلا ريشي ام ةينعملا

 نم بارتقالل بيطت تأدب رطاوخلا نا ديفي امي فشي
 نكمي نا .يلاتلاب :هنأش نم امو ءيضارتلا وا ةحلاصملا
 قيقحت نم ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمو ةدحتملا ممالا
 .كئاشلا عازنلا اذه ءازا ام ةحجان ةوطخ

 نال ساسالا نم اطبحم ودبي حاجن يا نا قحلاو
 عم ايرذج ضراعتي يقيرفالاو يممالا كرحتلا قلطنم
 ىلجت دهشم رخاب ركذن نا دب ال يذلا يبرغملا فقوملا
 .اضيا خيرات رخآو هيف

 نسحلا كلملا اهدقع يتلا ةيفاحصلا ةودنلا يف
 يف مرصنملا راذآ نم نماثلا يف شكارم ةنيدم يف .يناثلا

 كلم لاق ءشرعلا ديعل يضفلا ليبويلاب لافتحالا ماتخ
 ةيلافينس ةردابم لوح لاؤس نع ابيجم برغملا
 هنع نوثدحتت يذلا لكشملل ةبسنلاب اما ...» :ةلمتحم
 سيئرلا ىلا عامتسالل نودعتسم اننا ديكالا نم هناف

 وا ةيئانثلا لكاشملا نع هثيدح ىلاو فويض ودبع

 اننا اميو .ةيقيرفالا لكاشملا اهنيب نمو لكاشملا عيمج
 نم هناف ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم يف اوضع دعن مل
 اننكلو مامتهالا ردكا انل هلوقدس ام ىل ونيس اننا ديكالا

 امزلم اًئيش هلوقيس ام ربتعن نل لاوحالا نم لاح يا يف
 ىلع هباوج ضرعم يفو .«ءاهانرداغ ةمظنم نع ارداص

 يناثلا نسحلا كلملا لاق هسفن عوضوملا لوح لاؤس

 راوحلا دض ادبا نكي مل برغملا نافرما نم نكي امهمو»
 ةرشابم ضوافتي وا شقانتي نا ىبأي هنكلو .ةشقانملاو
 .«[ويراسيلوبلا دصقيو] نوفرعت نم عم

 لامرلا ربع نذا رمت نل ةيرئازجلا ةحورطالا
 طابرلا دادعتساو لوبق مغر ةيبرغملا ةيوارحصلا
 ىرخا ةغيص ترهظ اذا الا مهللا ءاتفتسالا ميظنتل

 قيبطتب عيمجلا لوبق وا ءرشابم ريغ» ءاقل لكش ذختنت
 :هناكم حواري عازنلا لظي وا :ةرشابم ريصملا ريرقت
 [0!؟..ىتم ىلاو
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 ليفتسا نا دعب
 ىلعالا تايفوسلا سلجم سيئر بئان

 اس وو“ و و تا سمو » د هد ههه

 ةلواحم نودو :خيراتلا قامعأ يف صوغلا نود ,
 ,يضاملا ىلع زفقلا بجي .ديدج نم ةبساحملل

 هددر ام وه اذه ناك .لبقتسملا وحن علطتلاو | |“
 ىلعالا تايفوسلا سلجم سيئر بئان يليفشاليج ليفاب
 رمتؤملا ءانثا ةيكارتشالا ايجروج ةيروهمج سيئرو
 ةماهلا هترايز ماتخ يف ةرهاقلا يف هدقع يذلا ,فاحصلا

 , .رصم ىلا
 مض يذلا ,ريبكلا يناملربلا يتايفوسلا دفولا ناكو

 ءانب ةرهاقلا ىلا ةرايزم ارخؤم ماق دق ءارزولا نم اددع
 بوجحملا تعفر روتكدلا اههجو يتلا ةوعدلا ىلع

 قيس يتلا ةرايزلا ىلع ادرو .بعشلا سلجم سيئر
 سيئر هتلادبع دمحم روتكدلا روهش ذنم اهب ماق ناو

 داختالا ىلا بعشلا سلجمب ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل
 .يتايفوسلا

 ىلع ةصاخ ةيمهأ ةرهاقلا ف نوبقارملا قلع دقو
 اذه ىلع ؛ةليوط ةعيطق دعب ,ىلوالا اهنأل ةرايزلا هذه
 .دفولاب اوفتحا ةلودلا يف نيلوؤسملا نآلو .ىوتسملا
 سلجم سيئرو بعشلا سلجم سيئر هاقتلا دقف
 لئاسو اهتلوا امك . ةيروهمجلا سيئر مث ءارزولا
 .ةصاخ ةيانع ةيرصملا مالعالا

 نيدفولا نبب ترج يتلا ةفثكملا تاثحابملا ىفو

 ,ةيتايفوسلا  ةيرصملا تاقالعلا ةريسم تضرعتسا

 ةدايز ىلعو .اهريوطت ةرورض ىلع نافرطلا قفتاو
 اذهل اميرو ءامهنيب يداصتقالا لدابتلا تالدعم
 ناطلس روتكدلا اهداصتقا ريزو رصم تدفوا ببسلا
 ىلا هتدوع ءانثا يتايفوسلا دفولا قفاريل ىلع وبا

 كلم وم
 ءاقل نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تامولعم بسح ودبيو

 أرق نا دعب ةصاخ .اماه ناك :كرابم سيئرلا عم دفولا
 يتلا ةيتايفوسلا ةدايقلا ةلاسر يرصمحلا سيئرلا
 نم سسا ىلع نواعتلا باب حتف يف اهتبغر نع تبرعا
 ؛ىلودلا عضولا داعبا تللحو .لدابتملا مارتحالا
 ىلودلا رمتؤملا نم «يليئارسالا»  يكريمالا فقوملاو
 نع تبرعا ةلاسرلا نا امك طسوالا قرشلا ةيضق لحل
 جالع يف ةمهاسملل يتايفوسلا داحتالا دادعتسا

 ضورق ربع رصم اهب رمت يتلا ةيداصتقالا ةمزالا

 يليفشاليج نيب لوطملا ءاقللا بقعو .ةرسيم ةيتايفوس
 تعفر روتكدلا حرص كرابم سيئرلا نيبو هيقفارمو
 يتايفوسلا دفولا نأب بعشلا سلجم سيئر بوجحملا
 ةيتايفوسلا ةدايقلا تايحت كرابم سيئرلا غلبا
 .نيدلبلا نيب ةقادصلا ىلع اهصرحو

 يف يليفشاليج لاق ةقالعلا هذه ريوطت لبس لوحو
 ىلا فدهن اننا «ةييرعلا ةعيلطلا» ل صاخ حيرصت
 كرتشملا نواعتلا سسأ ىلع ةقالعلا هذه ريوطت
 .فرط يا ةدايس زواجت نود قوقحلا ف ةاواسملاو

 .لاجملا اذه يف اظوحلم امدقت انزرحا دقل :فاضاو
 يفاقثلا نيلاجملا يف نواعتلا تالدعم دازتسف

 تائيهلا نيب طباورلا عيسوت يرجيسو .يداصتقالاو
 ةريبك اصرفو تايناكما كانه نا لاقو  ةيعامتجالا
 نيب ةيلودلا ةحاسلا ىلع نواعتلا سسا عيسوتل
 عم يرصملا فقوملا قباطت ىلا حايتراب اريشم ءانيدلب
 ةصاخ مالسلاو برحلا لئاسم نم يتايفوسلا فقوملا
 فاقيا لئاسم لوح ةدحتملا ممالا ف تدوصتلا ءانثا

 .ةيوونلا برحلا بوشن ضفرو حلستلا قابس

 برح نم يتايفوسلا داحتالا فقوم لوح اما
 ىلع ةرركتملا اهتاءادتعا يف نارما رارمتساو جيلخلا

 ىلعألا تايفوسلا سلجم سيئر بئان لاق قارعلا
 دضو برحلا هذه دض اننا» :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ل

 ديعصت ىلا يدؤت اهنا لوقن نحنو ءاهرارمتسا
 هجو ىلع طسوالا قرشلاو جيلخلا يف ريطخ يركسع
 يف «ليئارسا» و نطنشاو دعاست اهنا امك .مومعلا
 دفولا سيئر فشكو .«ةقطنملا ف امهفادها قيقحت
 داحتالا نا نع باقنلا هحيرصت يف يتايفوسلا

 ممالا لخاد ةفثكم دوهجب ايلاح موقي يتايفوسلا

 ءاهنا لجا نم ةطاسولا دوهح طيشنت فدهب ةدحتملا
 .اهتايعادت فقوو ةرمدملا برحلا

 لكب تحتف اهنكل ,تهتنا ةرايزلا نا رمالا يف مهملا
 داحتالاو رضم نيد نواعتلل ةديدج اقافآ ددكأت

 هاجت لاعفالا دودر نع اذام لاؤسلا نكل  يتايفوسلا
 مارهالا ريرحت سيئر .ايجراخو ايلخاد ةرايزلا هذه
  ةيرصملا ةقالعلا نع الوطم الاقم بتك ةيرهاقلا
 وا ةدحتملا تايالولا ريضي نل هنا لاقو ةيتايفوسلا
 يتايفوسلا داحتالا عم ةبيط ةقالع انل نوكت نا اهريغ
 داحتالا عم كرتشملا نواغتلا ةدايزب بلاطو
 اياضقلا نم ةيباجبالا هفقاوم ددع نا دعب يتايفوسلا
 ىلع اضيا تنثا اهعيمج ةضراعملا بازحاو .ةيبرعلا
 ةسايسلا ىرجم ىلا نزاوتلا ةداعا تالواحم

 نيطبترملا نم ددع لواح اميف .ةيرصملا ةيجراخلا
 . ةرايزلا ناش نم ليلقتلا ةيكريمالا ةرادالاب

 قتلي مل يتايفوسلا دفولا سيئر نأ اضيا ظحالملا
 يف ناك يذلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ميعر
 ماق يتايفوسلا ةقاطلا ريزو نا ظحول امك .ةرهاقلا
 .اهدّس ءانب يف كراش يتلا ناوسا ىلا ةصاخ ةرايزب

 يتايفوسلا دفولا ةرايز نا لوقلا نكمي اريخاو
 تاقالعلا عفدت فوسو تعفد دق ةرهاقلا ىلا ريبكلا
 ىلع مدقتلا قافآ نم ديزم ىلا ةيتايفوسلا ةيرصملا
 ... نيدعشلا ةحلصم لجا نم كرتشملا نواعتلا ةدعاق

 ةدحتملا تابالولا ءافلح كرتي له لاؤسلا نكلو
 ةرايزلا هذه ضخمتت لهو .مالسب ربعت نا ةنيفسلل
 داحتالا ىلا كرابم اهب موقي ةبيرق ةرايز نع
 0؟يتايفوسلا
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 ايف مهتارشح |[  ةيراغ

 ٍ ”؟هميئارج لوعفم 0

 ١ ريهشلا ةيبرب رمتؤم ذنم تادقبا يبق عير فا 3

 1 مامر نمط مهمقع 15

 59 كاسل دقعلا, هلالخ 0/8 يذلا 1١ 'ءاوت
 يتلاو انضيا ةريهشلا «وكيب سكباس: ةيقافتا نناقو ١"
 0 ةمدنغلا 2 ةدراهمتابباب ةصاقم اهيف تلح 200

 70 1 .قرتكملاو برغملا نملك 3  يمتن
 0 .كو متل لوالا تافالعلا ترهظ نيلا كلذ ذنمل +

 اميق انهتاينجا عيسوت ىلع فارشإلا ىلونتيل
 ا دعب

 مب هو اهيبغ | 7 ا

 | يلا ءاوجلا ةيقنتوا ,ةيلع ءاضقلا ا م قتلت د

 لارنجلاو :يبليف هللا ديعو ,سنارول لثم نم «ءاريخ»

 اديس ,ةنقاهرب نم مكريخو .اشاما 7 يودع م

 ١ 0 ءامنلا 4 باصخاالا فيلا !

 , ةعاضب» ,مسا ت تحت د اهيلع تلخدا / ىرخا داوم نا 1 ْ

 ١ ةزهجا رك / تدع ١
 .اهفورح زومر  فالتخا ىلع ةيدنجالا تارباخملا ا ١

 ءاملعلا ىعرب املثم .اهتايسنجو اهئامساو | ن الماحثون 

 انلغتل ةيبرع ةهج تبق املكو . تازيتخ
 . كلتل ةديدملا ىاوملا جزم ْق خاجنلا كينشو, ىلع اهنا '

 هاهنا نلعتل ىرخلا ةيبرع ةهج تزرب. ,تارسشحلا

 ظ .دينملا اذه لثم زاجنا ىلع ةرداقلا' .
 "اي يل ساحل را ب مايب ' هككيبفا زم ') ييدلا»ا وأ ريمتسا كرحلا" اعل

 | "اذه ,لكاوا ةتميبمهدل ةنونويبا اوئتف لم تلا هيولب ؤ

 نوقلا ١ ادت

 رحت ةوقاينويهصلا ذؤفنلا اهيف لكشي '

 6 مهتلاو ْ

 ةدييبملا ءعيراشملا» وا «عورشملا» لخدي مث ؛نرقلا
 ةحيسف ةصروب يف يبرعلا طيحملا يف ثولتلا تارشحل
 . كلت ففختف تاذرازملاو تاسفانملا نم ءاجرالا

 يف ٍدزي مل نا .هلاح ىلع ثولتلا ىقبيل «غيراشملا»
 ثيباحالا دادزنلو يعاسملا رمتستلو .هنعقر عيسوت

 فنشتل ؛ةيبرعلا ءاوجإالا ةيقنت» ةناوطسا عباتتلو

 يتلاو قح ىلع تناك امير حلا ةديرعلا ةمالا عامسا

 املك تددرو تلاق يه نا :راذعالا اهل سمتلت امير

 مم اييؤفارجي ثيدح اهخأ» ةناوطسالا هذه ىلا ةتعمتسا 5

 ١ .«ورمع

 كلذوزفم م هن ايشلاالا ام نكلو ٌرمّزما هنا :اقح

 ,ذحاو ديبمل :ةدجاو ةبيكرت ىلع برعلا قفتم نا ىلا

 نظولا يف ءاوجالا ثولت تئتف ام يذلا تارشحلا هذهل
 هيف طلتخت يذلا .لخادلا نم مهتيب نوبتريو.يبرعلا
 نسولجلا ىلا اوك رشخيل ةدنفلا تاحؤوللاب خيطلا يناوا

 لكشملا نوعضيو ,مهتيب اميف نورواحتي ٠ ةدئام ىلع

 ىوتسم ىلع نولوقيامك علغشي يذلا يبباسالا

 ١ ةيظاسيب مقهراوح يرجي نا ىلع ةينرعلا ةعماجلا

 ١» نمب صام الف يللازك يمإلا نوكي ىتحو .ديقعت نودبو

 :هنه بيرق وأ يلاحلا لكشلا ىلع يرجب نا

 فيفا ست نا بجيو+ ,ةك يبرحلا نطولا 3

 يه امف ,ةيلودلا ةحاسلا ىلع, هدذوجو ضرف دط

 ْ فيك ىلا مك نم هليوجحت ىلع ردقت يتلا لكاشؤولا ْ

 هزذهو .كلذ دعب ايسافسو ايداصتقاو انعامتجا 7

 . نا الا يبرعلا نظولا يف اهمظعم رقؤوتي لئاسولا
 تليووجي ديب عع ىلا جاتخي. ,ةوق ىلا اهريوطت .

 - ,ةهتسيماوت عم فيكتتو رصعلا

 نا ينعش ال ةيكريفألا ةدحتملا تايالولا نا :ايناث
 ,مادختسا ىلا كلذ ىذا ولو ىتح| «لشارسا» نع ىلختت 0

 آ يكريمالا سيئرلا كلذ نع فشك امك يوونلا الجالس
 نتورك اكو ةلباقم يف نوسكين دراشتير قبسألا .

 رخو «ميلقب

 اوقع به ذب 5 يتايفوتسلا ناحتالا ناك اذآ :اثلاث

 وكيمورغ ةيردنا يتايفوسلا ميعزلا نافدحلا اذه ىلا' .
 نا ص وعل يأ يح ايه رس

 ان سلا د د را تع

 ؟لمعلا امف ءرمالا يضنقإ اذا «ليئاربسا»

 غعضول ثحبلا يرجي قئاقخحلا « هذه ءوض يفو

 ىلع زكتري.. ةموهفمو قوطغم د تاذ ' .ةيبرع ةيجيتارتسا 5

 ةيجوغاميدلا عاونا نم عون يا نع.ديعبو: ,ةينالقعلا

 هذه لاعبو .ةيسايسلا 0 جحا

 ,اهتف نقرودي انمار ةماؤذلا دف نما رق

 .هلماكي انرق اهل متنخت داكت ةدم ىدم ىلعو .

 ىلا يبرعلاقجلا ةدقنت» ةدنغا نم لقتنن كلذبو
 ليصا يبرع لقع ةيئالقع ىلا ةيبرعلا ةذارالا ةخرص ا

 اذه فحز نم دحلا قاع رداق :هسفن تقولا يف رصاعمو .
 يلع نآلا:هيلع وه امم ىندا ةلعجو رئاسخلا نم ليسلا .

 .ةطاسب لكب ةلكشملا يه كلتو لقالا

 خاضت نا نكمي يتلا ةديدحولا ةبيكرتلا يشادذه نأ ْ

 م --

 اع خاوايتتكا ةيقنتلا كلذب 1

 ؟”© _ ١9473 ناسين ال ١67 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا



 برغل 4 :ناقرزأب
 اهمعزتي يتلا «ناريا ريرحت ةكرح» تعزو

 نم اددع .ناكرزاب يدهم قباسلا ءارزولا سيئر
 برحلا نغ فكلا ىلا وعدت ناريبا يف تانايبلا
 ةسزاصتقالا تاسسؤملا ىلع يضقت داكت يتلا

 ةكرحلا تبلإطو .ةيركسعلاو ةيسايسلاو
 ءارو ضكرلا نع فقوتلاب» نييناريالا نيلوؤسملا
 نوبقعتي لا ِق نيهئاتب هبشا راضتنالا

 .ءادا

 فلتخم يف تانايبلا عيزوت وتقام ردت :

 اهيف لواحت ينلا ةلحرملا هذه يفو :ناربا ءاجرا

 رفد يذلا دينجتلا ىلا ءوجللا ةيناريالا تاطلسلا

 ةسايسلا ىلع ايوق اضارتعا ٠ «نويناربالا هنم

 يتلا .ةضراعملا ةوق ىلع ةراشاو :ةيناربالا

 نوريو ,ةماع ةروصب نودناربالا اهعم فطاعتب

 : . اهجئاكتو ,ءاهنم ىودج ال جيلخلا برسح نا

 .ناريا ىلع ابارخ نوكتس
 مزلك هل تقولا يف نيبقارملا رظن تفلو

 هترايز لالخ يناربالا سيئرلا يث هنماخ
 ,ةيركسعلا تارابختسالاو ةسارحلا ةمظنم» ل
 لكشب نيدوجوم اونوكت مل نا» :مهل لاق امدنع
 ددست دق ةحوتفم مكنودع نكت مل ناو .لاعف

 ريتعاو . «دالبلا دض ءىحافم لكشب ةلئاه ةبرض

 يناعت يذلا راهنملا عضولا ىلا ةراشا مالكلا كلذ
 0 .لخادلا ىوتسم ىلع ةيناربالا تاطلسلا هنم

 واخ ؤدهاجم) ٠
 ةيكربملا ةيجراخلا ىلع نودرإ
 ةيناريالا قلخ يدماجم ةمظنم تدر

 يتلا تاماهتالا ىلع يناريالا ماظنلل ةضراعملا

 0 ا ا ةرازو ١ اهدض 5

 ! ةعيلطلا دص)

 ينا رجلا ناؤدعلا نه يمال فقاج يلا أخا
 .يناريالا ناودعلا هيف تلوانت انايب ةيروس ريرحتل ينطولا فلاحتلل ةماعلا ةنامالا تردصأ

 ةيمهاو .ازجتت ال ةدحو يموقلا نمالا نا نم اقالطنا يبرع فقوم ديدحتب ةبلاطم قارعلا ىلع
 يروسلا ماظنلا فقوم نيبو هنيب ةقرافملا يف نمكت .ةيروس ريرحتل ينطولا فلاحتلا نايب
 .ةيبرعلاو ةيموقلا اهتقيقح ءاهب ةيروس ىلا ديعي كلذب وهو :يناريالا ناودعلا عم فلاحتملا

 ببس نع ةلئاستم .كرتشملا يبرعلا عافدلا قاثيم قيبطت ةرورض ىلا ةماعلا ةنامالا تعد دقو
 ىلا جاتحي ال قارعلا بناج ىلا يبرعلا فوقولا نا ىلع ةددشمو .ذيفنثلا عضوم هعضو مدع
 .بؤتكم قاثيم

 ةيموقلا ةيحانلا نم سكعي داكي يبرعلا عقاولا» نا ةماعلا ةنامالا نع رداصلا نايبلا ىارو
 .هتورثو هيضارا يف ءادعالا عمط ارطخ اهدشاو يبرعغلا اننطو ددهت ةديدع راطخا كانهو .ةاسام
 ىلع قيسنتلا بايغ يف و ءضرالا ىلع ناعقاو نارطخ يسرافلا ناودعلاو ينويهصلا ناودعلاو
 .«قطانملاو لودلا ضعد نودرفتسي ءادعالا ذخا .ةييرعلا ةمظنالا ىوتسم

 قارعلاو ,سداسلا هماع ىف وتسب نا كشوب قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا نآ» نايبلا ظحالو

 عم يبيللاو يروسلا ناماظنلا اطاوتي اميف . ,ةيبرعلا ةمالا نع عافدلا ءابعا هدحو لمحتي لازام
 ءاهلثم تهجاو نا ةيبرعلا ةمالل قبسي مل ةرطخو ةريطخ ةلاح ف» ناريا

 ركذو نيماظنلا نيذه نم مزاحو حيرص فقوم ذاختا ىلا ةيبرعلا تاموكحلا نايبلا اعد مث
 ؛ناريزح ناودع مايا عافدلل اريزو ناك امدنع اصوصخو 194571 ماع ذنم يروسلا سيئرلا خيراتب

 :ةريهشلا ةامح ةرزجم مث .نيينانبللاو نييندطسلفلا قح يف اهبكترا يتلا رزاجملا نم هفقومب مث

 [00..ةينلعلا ا »ب هتيمست نكدب ام ىلا الوصو

 ةيباهرا ةدظتما اهادا ةريتعم و وتس فير
 2 تافلفملا لسرتو .ءادربالا لتقل لبانقلا عرزت

 20 ياارب ملال دوام لا ححشلا

 9  .«ملاعلا لود

 0 .نآ» اهل نايم يف قلخ يدهاجم تلاقو

 ماظن لبق نم ةديدع تارم تمدختسا تاماهنالا

 ١ ةصمواقملا ةروص هنوشتل هاشلاو يديمخلا 2

 ,ملظلا دض نويناربالا اهضوخب يتلا ةلداعلا

 2 تدمتغعا ودبب امك ةدكرنمالا دجراخلا نا ةدكؤم

 نم اوفقؤم ةغايصل انساسا تاماهتالا هذه
 ةيعمجلا رارق نأب ةمظنملا تفاضاو ..ةمظنملا

 يذلا مراعي ةدحتملا ممالل ةماعلا
 تاكاهتنالا ةيباهرالا تانسرامملا هيف تنادا /

 ْ يطعت ناريا يف ناسنالا قوقحل ةحساولا
 ' يتلا ةحلسملا ةمواقملل ةلماكلا ةيعرشلا

 مالسلا لجا نمو ماظنلا دض ةمظنملا اهضوخت ٠
 0 ةفرشناو

 عنهد يف :اسنلا ةرهاظت اوشا
 ٠ ةرهاظت نا قشمد 90 .ةدراولا ءايشالا ديفت . 0

 | .ةيروسلا منع ١ عراوش تفاط دق ةيئاسنا

 | جارفالاب ةبلاطم فتهت يهو نامربلا ىلا ةهجوتم
 نوجس يف نيلقتعملا نم تارهاظتملا يوذ نع

  تاسسرامملاب تارهاظتملا ددن دقو .ةطلسلا
 لبق نم نينطاوملل يفيكلا فيقوتلاو ةيعمقلا

 .ةيعشتملاو ةددعتملا ةينمالا ةزهجالا 1
 | نأ هاسبتنالل تقفاللا ناب تامولعملا ديفتو

 3 فوفص نيب سدنا نق نيد لجر يزب ارهاظتم 1

  ناملربلا ىنبم ماما نهلوصو دنع تارهاظتملا

 .( اًمع مهتوكسو باونلا دض فتهي وهو نهمدقتو |
 | ريغ تاسرامملا نع مهتيلوؤسم نعو يرجي .

 | امك- ةلودلا سيئر ملع نودب متت يتلا ةينوناقلا
 2| لالخ نم لواحو ,:.هتقفاوم نودو - ىعذا
 عملا روج نيد حضاو ريكرتي ريزمتلا هقافاف

 .ناملربلا نيبو هنيبو ,ماظنلا سيئرو
 بلف لا عقذ نق لجرلأ نا نابع دوهمت لوقدو

 . مل ذإ اهفده ىلا تلصو امدنع ةيئاسنلا ةرهاظتلا .
 اهل يدصتلا ةيعمقلا ةزهجالل نكمملا نم نكي
 كلذ نم فدهلا نا حضاولا ناكو ةوقلاب
 فرحو تارهاظتملا ءاولغ ةدح نم فيفختلا ٠

  نيوصتو ةنيعم ةزهجآأ هاجتان نهدبدكت

 ٠ - نم لاجر تاسرامم دض هنا ىلع نهجاجتحا
 ٍ . 0.!!ظهب ةطلبملا سلرل ملغ الو ةقالع ال .تحت :

 - ايايساو نانسلا بونج
 أ برحيل ةعباتلا ةيسايسلا ةنجللا تففاو ٠
 | ةريخالا ةيرودلا اهتسلج ف ينويهصلا ءلمعلا» .

 : يف ينويهصلا نايكلل «ةينمأ ةكطنم»  دوجو ىلع :

 .ةيلامشلا دودحلا نماو ةمالسل ٌْ

 ١97 ردعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 35<

 ,ةيليئارسالا» ة ةقيرطلا ظ

 !ةينيطملللا ناميشملا ده ةديدج ايرح نفت لبأ١
 تاميخملا دض ةريهشلا برحلا يرب هيبن ءلمأ» ايشيليم سيئر ضاخ امدنع
 ةديدع تاراعش عفر .يضاملا ماعلا نم وينوي /ناريزح رهش يف ةينيطسلفلا
 اهيف ىأر .,ةيميلقا تافلاحتو ةيناودع فقاوم ىلا هامدق تقلزناو .ةضقايتمو

 ةيفئاطلا اهتاحورطو «لما١ ايشيليم تاهجوتل ةيعيبط ةجيتن اهنا نيبقارملا ضعب
 .ماهفتسالا تامالع اهلوح تمسرو ريراقتلا اهيلا تراشا يتلا اهتاقالعو

 نيينيطسلفلا دض اهيرح ضوخت «لمأ»١ نا ىلع ريراقتلا فلتخم تعمجا ذئموبو

 يهتنت :نانبل ف ةيرصيق ةيلمع ءارجا ديرب يذلا ةيروس يف مكحلا نم قلطم ضيوفتب
 ثيح طسوالا عاقيلاو لامشلا ىلا توريبو بونجلا نم ةينيطسلفلا تاميخملا لقن ىلا

 ةمرا لصف يناتلاد و .ةيذيطسلفلا ةقرولا ىلع ديلا عضو فدهب ةيروسلا تاوقلا دجوت
 نا ريغ .ةينانبللا ةقرولا ىلع اضيا اهدي قشمد عضتل .طسوالا قرشلا ةمزا نع نانبل
 امل سكاعملا هاجتالا يف تراس طسوالا قرشلاو نانبل يف ةيركسعلاو ةيسايسلا جئاتنلا
 .ةيرومسب يقف مكحلا ةئيشفس هيهسشت

 ةقيبح يليا قباسلا ,ةينانبللا تاوقلا» دئاق ليحردو «ءقشمد قافتا» طوقس دعبو
 يرب هيبن مهسا تعجارت .ةيروس ىلا هئوجلو "١4 ماع يف ء يف اليئاشو اريص رزاجم لطب
 نييسايسلا تاجهل تريغتو :ةيبونجلا ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب يف ؛لمأ» ايشيليمو
 .ةيروس يدي نيب نم تتلفا دق ةينانبللا ةقرولا نا ادب و ءنيينانبللا

 ,ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع ةريخالا مايالا ةمجه لبقف
 اديصو توريبو ةبحاضلا يف نيدنيطسلفلا نم ددع لاقتعا ىلع «لمأ»١ ايشيلبم تمدقا

 يتلا ةيسايسلا بطخلاو تاحيرصتلا نم ةلسلس لالخ نم ءاوجالا تايهو ءروصو
 شيجلا ةدوع نم افوخت .بونجلا يف ينويهصلا ودعلا ةهجاوم نع فقوتلا ىلا وعدت
 !ا!ددحم «يلدئارسالا»

 تانايبلا نم ةلسلسب ةيقرشلا قطانملل فينعلا فصقلا رثا ىلع قشمد تئجوف مث

 2ر1 ناسنن ال

 ءايحألاو ناكسلا فصقب ةرشابم اهتمهتا يتلا ةيسايسلا تاحيرصتلاو ةيمسرلا
 ةاسآملل يبرع لح. نع ثحنلاو .ريمدنلا اذه فقول لخدتلا ىلا ةيدبرعلا ةعماجلا ةدعاد

 .ةينانبللا
 يرب هيبن ربع قشمد تحتف .ةروكذملا ةروصلا ىلع نانبل يف قاروالا طالتخا لظ يف و

 ةيبرعلا راظنالا فرصل اهنم ةلواحم يف .ةيزيطسلفلا تاميخملا دض ةرمتسملا اهبرح
 قطانملا فصقب اهتمهتا يتلا ةيسايسلا تاحيرصتلاو ةيمسرلا تانايبلا نع ةيلودلاو
 .«نانبل ىلع ةنميهلا ضرف» فدهب ءايربالا ناكسلاو ةيقرشلا

 حتفي جلاعت ال ةينانبللا ةايساملا نا .ناندل يف نييسايسلا نيلوؤسملا دحا دقتعيو

 ةيفئاطلا تايشيلبملاو ةيلحملا ىوقلا عيمج نأل كانه ىرخا حورجو ...انه حوربجج
 يتلا ةردغصلا بورحلا عيطتست الو .ايداصتقاو ايركسعو ايسانس ةروشحم يه

 قزاملا يطغت نا لامشلا يف اروطو .ةيبرغلا توريب يف ةرات..قشمد يف مكحلا اهحتفي
 .ةريخالا تاروطتلا لظ يف هيف رشحنا يذلا

 يف نيينيطسلفلا دض برحلا مسخ نع «لمأ» زجع نا :هلوق لوؤسملا فدضدو

 :نييسيئر نييبس ىلا دوعي ,ناذبل

 : حمل ةحلسالا نا ةيركسع تامولعم دكؤت نا .رئاخذلاو تادعملاو ةحلسألا رفوت مدع

 يتلا ةبعصلا ةيلاملا عاضوالا ىلا ةفاضالاب ,قباسلا يف امك :توريب ىلا قفدتت دعت
 .اهدمت تناك يتلا لودلاو ؛لمأ ايشيليمب مكحتت
 ىوقلا لك هجو يف مدختست ةيروس اصع ىلا تلوحت نا دعب .ةيسايسلا «لمأ» ةلزع -
 اهل ةضهانملا تارايتلا ةوق دعاصتو ,نانبل يف يروسلا ماظنلا عيراشم ضراعت يتلا
 .ةيميلقا و ةيلحم لماوع لعفب
 ينرفعجلا يتفملا كلذ ظحال دقو ...مهدض حتفُت ةكرعم لك يف نيينيطسلفلا دحوت -
 .«رامع يبا عم مهلكو دحاو رودلا» :هل ةبطخ يف لاق امدنع نالبق ريمالا دبع

 عم ؛توريب نم ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع «لم|١ موجه نمازن
 ىوقلا لعج يذلا رمالا ءاديص يف تاميخملا ىلع :ةيليئارسالا» تارئاطلا تاراغ
 ؟رارمتساب بيبأ لت عم «لمأ١ فادها يقالت بابسا نع لعاستت ةيسايسلا

 :ليمحت نكمي الو .هبونج ىلا هلامش نم لعتشم نانبل يف عضولا نا ءاريخا ىقبيو
 ءازا ةيروس يف مكحلا كابترا الو «قبشمد قافتا» لشف ةيلوؤسم ةينيطسلفلا تاميخملا
 حت .طسوالا قرشلاو نانبل يف ةقحالتملا تاروطتلا
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 زيزسعتب رارق ىلع ةنجللا تقفاو امك

 ةلتحملا ةيروسلا نالوجلا ةبضه يف ناطيتسالا

 نماو ةمالسل ةردبك ةنمها تاز ةقطنم اهرابتعاب

 ٠ ت.ينويهصلا نايكلا

 سيئرل .. يف فاشناد راغو تلف رق
 ميعزلا نا نيلرب يف ةعلطملا طاسوألا ددرت

 دفو سار ىلع نوكيس فوشتابروغ يتايفوسلا
 رشع يداحلا رمتؤملا لامعا ف ةكراشملل هدالب

 ْق مكخلا دحوملا يناملالا يكارتشالا بزحلل
 .ةيلطرقميدلإ اي ايناملا

 ,ةيبرعلا ىوقلاو بازحالا ديعص ىلع امأ
 ةنجللا سيئر :تافرع رساي ديسلا نا ددرتيف
 نوكيس ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا
 رمتؤملا اذه يف ةكراشملا تايصخشلا 1

 لمتحملا نم نا ىلا اضيا تامولعملا ريشت
 يف ثحبلل تافرعو فوشتابروغ نيب هاقل بينت

 ليسو ةينيطسلفلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا

 .اهريوطت
 ام نيلرب رمتؤم قرغتسي نا عقوتملا نمو اذه .
 ليربا /ناسين ١١ نم ءادتبا عوبسألا براقي

 0 يراجلا

 ةثالثلا عيباسالا يف يداشتلا شيجلا لصوت
 ىدحا يف نييبيل دونج ةسمخ رسا ىلا ةيضاملا

 ىلا مهلقن متو .داسشت يف تراد يتلا كراعملا

 ةشاسش ىلع نم مهميدقتو ةيداشتلا ةمصاعلا

 .نويزفلتلا
 ةكرعم نا نع رشنُت مل تامولعم ثدحتتو

 اهيف تكراس ,رمحالا طخلا ءارو تراد ةريبك

 اهجئاتن تداو ,ةرشابم ةيلعافب ةيبيللا تاوقلا

 طباض ١١٠١١ نم رثكا ةباصضا ىلا ةيركسعلا

 اهرثا ىلع ررقتو ءايبيل ىلا مهلقن ىرج يدنجو.
 ,لاتقلا يف ةيبيللا تاوقلا ةكراشم نم فيفختلا
 شيجلا ديض يديوع ينوكوغ تاوق بناج ىلا

 .يداشتلا

 ١ ةكرعملا هذه نا اهسقن تامولعملا لوقتو
 رمالا .ةريخالا تريس جيلخ ثادحا ليق دو

 نع نوثئدحتي نييسامولبدلا ضعب لعج يذلا

 ىلا يفاذقلا ديقعلا عقدي يىلودو يميلقا قيسنت

 ْ نويساموليدلا فيضيو . داشت نم هتاوق بحس

 ىلا ةجاحب نوكي دق يفاذقلا ناب مهلوق| مهسفنا

 ةدحتملا تابالولا عف ةيمالعالا هتكرعم ةلصاوم

 2 داشت يف يرجيو ىرج ام ةيطغتلا

 دلاتجير توريب قد يكريمالا .ريقسلا

 دعب ,نانبل ىلا هتدوع رثا لاق .ويمولوثراب
 ةيكريمالا ةيجراخلا لبق نم ءىراظلا هئاع نتسا

 رهش وه يلاحلا ليربا /ناسيت رهنش نا
 ةينيطسلفو اينانيل ةقطنملا يف تاقاقحتسالا
 فوس ةينانبللا ةفزالا نا فاضاو .ايجيلخو

 1 مك نحنا: مقخت# -7

 .ةدقعم ةيسايسو ةينما تابذاجت ّطحم نوكت
 يروسلا ماظنلا نيب . ,ريطخلا نمكملا٠ ىلا راشاو:
 ,لماد نيب امك ...ةيقرشلا قطانملاو
 .بوئجلاو ةيبرقلا توريب يف نيينيطسلفلاو
 ل ينويهصلا نايكلا ةعافدنا اهونم

 بونج يف اهديري يتلا :ةينمالا تابيترتلا٠
 .نانبل

 تاريغتمو ةنوخس يكريمالا ريفسلا عقوتو
 يذلا تقولا يف .ةقطنملا ف ةيسايسو ةيركسع
 بورحو طقنلا راعسا بورح هيف لخادنتت
 كلذلو . باهرالاو باصعالا بورحو ...رواحملا

 رهش هناب ليربا /ناسين رهش فصي
 0!ئرسكلا تاقاقحتسالا

 ]ذيب راع ىلا ناهنخ قزاف :اهدتسا
 تاطلسلا نا توريب يف تامولعم تدافا

 يف ةيروسلا تارياخملا ريدم تعدتسا ةيروسلا

 ةينعا تافهمب هتفلكو ناعنك يّزاغ ديمعلا نانبل

 لقن ىلا تدا ثاذحا ةلسلس دعب .لخادلا يف

 عيضولا رارقتسا مدع فشكت جراخلا ىلا ةروص

 .يلخادلا

 نم نيبقارملا نا اهسفن تامولعملا تراشاو
 توريب يف نيلماعلا نييروسلا نييركسعلا

 عاقبلا ةقطنم ىلا مهؤاعدتسا مت .ةيبرغلا

 ةيروسلا تاوقلا دحاوتت ثدح طسوالا

 نيبت نا دعب اهذيفنتل ةددحم تاميلعت اوغلباو

 ناو .مهيديا نم تلفا دق توريب يف عضولا نا
 نع ةزجاع ةيروسل ةيلاوملا تامدظنتلاو ءلمأ»

 0.اهضارغا قفو ةنمبهلا ضرف

 ١ فكصتملا سكارف
 ةموكحلا سيئر زيريب نوفيش ررك

 يلاطيبالا ءارزولا سيئر ةوعد ؛ةيلدئارسسالاد»

 يكارتشالا بزحلل اسيئر هتفصب يسكارك وذيتب

 ءلمعلا» بزح رمتؤم روضحل .يلاطدالا

 ىلا ادانتسا .يسكارك نا ريغ .ينويهضلا
 ةوعدلا يبلي نل فوس ءاهب قوثوم تامولعم

 مالسلا وحن ريست «ليئارسا» ناب عنتقم ريغ هنال
 بعشلل ةعورشملا قوقحلاب فارتعالاو
 0.ينيطسلفلا

 !راودلا ف رفف ةييراسلا خيرا وهلا
 عياتب .ةينانبللا عافدلا ةرازو يف ينما عجرم

 لوقي توريبو لبجلا يف ةرئادلا كراعملا اينادبم

 ترمهنا يتلا دارغ خيراوص ةوشح لك ةفلك نا

 ةيضقاو ةيقرشلا توريب قطانم ىلع فالآلاب

 عجرملاو رالود فلا ٠ غلبت ناورسكو نتملا
 عاقبلا يف :ةيروسلا تاوقلا نا دكؤب هتاذ ينمألا
 .ةريخآلا كراعملا ف اهلقث لكب تلزن ,لبجلاو

 ةيياطصلل زدبإ زتم ةرهط
 ءاصخالا ةرئاد نع رداص ريرقت يف درو
 نوع نا ينويهصلا ناسيكلا يف ةيزكرملا
 ايئاهن اورجاه نيذلا ةئداهصلا نينطوتسملا
 ناششاو : 15٠١١ غلب دق 5١م6 ماعلا لالخ
 1١584 ماع لالخ نيرجاهملا ددع نا يلا ريرقتلا
 ماعلا لالخ ةرجهلا نا يا ٠ غلب دق
 يىلاوحب هقبس يذلا ماعلا نع تداَر 0

 بابسالا ينويهصلا ناطيتسالا ريزو در ا
 الفافتم .ةلاطلا ديازتو يداصتقالا عضولا ىلا

 نونطوتسملا اهشيعت د يذلا قلقلا ةلاح نع

 طاشن يمانت نم دعاصتملا مهفوخو .ةنياهصلا
 0.ةلتحملا يضارالا لخاد ةينيطسلفلا ةمواقملا

 نطولإ |ذه

 !ةديدجلا رطاخملاو ...ةيرلرالا ةروغلا
 نم هل حيرصت رخآ ىف رذح يّبس حلاص نامثع يرترألا دئاقلا
 موجهل ةجيتن يرترالا بعشلا بيصت نا نكمي يتلا «ةثراكلا» 0

 رهشالا لالخ هذيفنتل ةدعلا مايريماليه ماظن دعي ديدج يبويثا
 .ةلدقملا ةبدرقلا

 ةيناديم تامولعم ىلا دنتسي امناو ءىوهلا نع ردصي ال يبس ديسلا مالكو
 .ةيناث ةيحان نم ابابا سيدا ةيبويثالا ةمصاعلا يف رداصم ربعو .ةيحان نم

 ةلحرملا لالخ لتاقم فلا نيعبسو نيسمخ نيب ام دْنج مايريم اليه ماظنف
 | راطمالا مسوم ءاهتنا راظتناب وهو .ريبكلا موجهلا اذهل ادادعتسا ةيضاملا
 .رفصلا ةعاس ديدحت لجا نم تايلآلاو شيجلا ةكرح قيعي يذلا

 ,ةديدجلا ةنحملا زواجت ىلع «ةيسنملا ةروثلا» ةردقب ةريبكلا ةقثلا مغرو
 يقاحلا رامعتسا رين نم ررحتلا ىلا ىعسيب يبرع بعش تاعلطت نع رسعت اهنأل

 ىوق ةدع نم اموعدم هضرا ىلع ةرطيسلاو ةيموقلا هتيوه ىلع ءاضقلا لواحي
 قيقحت ىف ةرملا هذه يبويثالا ماظنلا حجنب نا نم ريبك فوخلا نإف .ةيلود

 اليه ماظن اهدعا يتلا تاوقلا نأب دكؤت ابابا سيدا نم ةدراولا تامولعملاف

 ,ادبج ابيردت ةيضاملا ةرتفلا لالخ تبرد دق موجهلا اذه نشل مايريم

 برح ةهجاوم بولسا ىلع ,نييبوكلا نم مهمظعم بناجا ءاريخ فارشإبو
 ةماخضب ةرملا هذه زيمتت يتلا ةيبويثالا تاوقلاو ءارحصلا ىف تاباصعلا
 .ةيرترالا ةروثلا دض ةقباس تامجه يف تكراش يتلا تاوقلا عم ةنراقم .ددعلا
 .ءارحصلا برحل ةصصخملا تايلآلا فالآب ةزهجمو امدقتم احيلست ةحلسم

 اذه نا .,ةيبرعلا ايرثرأ يف ؛ةيسنملا ةروثلا» فقوم ةجارح يف ديزي امو
 ةيبعشلا ةهبجلا نيب تافالخلا ةدح دعاصت عم نمازتب ديدجلا موجهلا

 دعب اهنيب اميف تدحوت يتلا ةيرترالا لئاضفلا رئاسو ةهج نم ايرترا ريرحتل
 .ةيناث ةهج نم ةينضم دوهج

 لخاد نيفرطلا نيذه نيب ةهجاوملا ىوتسم ىلا قرت مل تافالخلا تناك اذاو

 يف سفانتلا حور ةبلغو امهنيب اميف قيسنتلا بايغ ناف ةيرترالا ةروثلا
 ةيبوبثالا تاوقلل ةدعاسملا لماوعلا نم نوكتس .عقاوملا ىلع ةرطيسلا
 .ةمجاهملا

 رابتعالا نيعب اذخا ديدجلا هموجه تقو دق يبويثالا ماظنلا نا كش الو
 ماظن نيبو هنيب براقتلا ؛لوالا :يقيرفالا نرقلا ةقطنم يف نيماه نيرصنع
 فلم قالغا يف ةينادوسلا ةموكحلا ةبغر .يناثلاو .لاموصلا يف يرب دايس
 رمالا اذه ءاح ولو ءايابا سيدا عم نواعتلاب دالبلا بونج يف حلسملا درمتلا

 .ةيرترالا ةروثلا باسح ىلع
 لك عم همهافت ءارو نم يبويثالا ماظنلل يساسالا فدهلا نا حضاولا نمو

 دسل لمعلاو ؛ةيرترألا ةروثلا قيوطتل يعسلا وه نادوسلاو لاموصلا نم
 ءاضقلل اديهمت ءاهل ةبسنلاب نيتيويحلا نينئرلا نيتاه ربع اهسافنا ىرجم
 .اهيلع

 تاونسلا هذه دعب هتناغ ىلا لوصولا ْق يبودتثالا ماظنلا حجني له

 !؟ةيرترالا ةروثلا رمع نم ةليوطلا
 يقاب ىلع نكلو .يبرعلا رطقلا اذه ىف «ةيسنملا ةروثلا» ب ةريبك انتقث

 قح نامض لجا نم ؛ناوالا تاوف لبقو .اضيا كرحتت نا ةيبرعلا فارطالا
 .هنطوو هضرا لخاد هل نايك ءانيو هريصم ريرقت يف يرترالا بعشلا

 ةيكيتكتلا ةنويللا نا نادوسلاو لاموصلا نم لك يف مكحلا ماهفا بجي امك
 دامخاب هفده ذيفنت يف حجن ام اذا لوزت فوس .يبويثالا ماظنلا اهيدبي يتلا

 [1...هتروث ضاهجاو يرترالا بعشلا توص
 | يبعرملا زياف

 ؟1/ 1523 ناسيث ١815 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 مصضولا ناسحت» يلام

 تايحالصلا حيسوت' ةطق | ثدمااد»
 ! ةينادلا ةرادالا وس عل ةم فقم

 ينويهصلا قا 1 تح كي

 «ةيتاذلا ةرادالادل هعورشم زيردب نوعمش

 دقع ىلا رداب ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يلاهال .
 تايصخش عم تاءاقللاو تاعامتجالا نم ةلسلس
 لحا نم ,ةلدتعملا» اهفقاومب ةفورعم ةينيطسلف
 .عورشملا اذه ف ةكراشملاب اهعانقا

 نا تاعامتجالاو تاءاقللا هذه لالخ زيريب دكا دقو

 نع حاون ةدع نم فلتخي «ةيتاذلا ةرادالا» عورشم
 تاقافتا هيلع تصن يذلا «يتاذلا مكحلا» عورشم
 .«ديفاد بماك»

 .هوراشتسمو زيريب اهلذب ينلا دوهجلا نكلو
 تايصخشلا هذه ضفر ببسب حايرلا جاردا تبهذ
 ةقفاوم لاني ال عورشم يا يف ةكراشملا ةينيطسلفلا
 سيئر عرصم ءاج مث .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 ءاتفتسالا  ةرهاظتلاو .يرصملا رفاظ سلبان ةيدلب
 ضعيب عفدي يكل :عييشتلا بكوم يف تراس يتلا
 عورشملا اذه يف ةكراشملا مهضفر نالعال نيددرخملا

 .اعطاق اضفر
 .هعورشم نع زيريب عجارتي نا ضورفملا نم ناكو

 ةدعتسم ةينيطسلف تادابق ىلع روثعلا ف هلشف دعب

 ضرالا نم ةدراولا تامولعملا نا ريغ .هعم نواعتلل

 ىلا دمع زيردب نا دكؤت نا :كلذ سكع ىلا ريشت ةلتحملا

 نا نم الدبف .هتاذ فدهلا غولب لجا نم ةليدب ةطخ
 مايق نلعي نا نم الدبو :تحت نم أدب قوف نم أدبي
 تايصخشلا ضعب عم نواعتلاب «ةيتاذلا ةرادالا»

 فدهت ةطخ عابتا ىلا دمع .ةفورعملا ةينيطسلفلا
 يف اهتكراشمل اديهمت ةينيطسلف ةيرادا رداوك دادعال
 مدقتملا ىتحو طسوتملاو يدحتلا ءانيلاب ةقحال ةلحرم

 .«ةيتاذلا ةرادالادل
 ,ةلتحملا يضارالا نم ةدراولا ريراقتلا ىلع ءانبو

 - هتاذ زيريب اهسأر ىلعو  ةينويهصلا ةموكحلا ناف
 لمعت امناو ءاهعورشم نع عجارتلا دراو يف تسيل
 يضقتو .هب هبوج يذلا ضفرلا ىلع فافتلالل ايلاح
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 .لحارم ىلع «ةيتاذلا ةرادالا» نذيفنتب فافتلالا ةطخ
 نا :ةلتحملا يضارالا نم ةدراولا ريراقتلا لوقتو

 ىلوالا ةلحرملا يف ىقاحتت فوس ةينودهصلا ةموكحلا

 ةرادالا» عورشم عضو قيرط يف ةوطخ ةيا ىلع مادقالا
 امناو .ةيبرغلا ةفضلا يف قيبطتلا عضوم «ةيتاذلا

 ةزغ عاطق يف ايجيردت هقيبطت ةلواحم ىلا أجلت فوس
 ..الوا

 ةموكحلا نلعت فوس .ريراقتلا فيضت .ةيادبلا يف

 عيسوتب ةيضاقلا .تاءارجالا ضعب ةينويهصلا

 عاطق قطانمو ندم يف ةيدلبلا تارادالا تايحالص
 نييرادالا نيفظوملا نم ددع فيلكت لالخ نم كلذو :ةرغ

 مكاحلا ايلاح اهذيفنتب موقي يتلا ماهملا ضعبب برعلا
 .هونواعمو ينويدهصلا يركسعلا

 ةرغ عاطق يف ةينويهصلا تاطلسلا تأدب لعفلابو

 رئاودلا يفظوم ضعب ءسيردت»ل ةيبيردت تارود
 تاءارجالا قيبطتو .ةرادالا ةسرامم ةيفيك ةيدلبلا
 تاطلسلا نا دكؤي يذلا رمالا .اهفالخو ةيرادالا
 ةلحرملا ىلا لاقتنالل دادعتسالا روط يف ةينويهصلا
 ضعبب نيفظوملا ءالؤه فيلكتب يضقت يتلا .ةيلاتلا
 اذه ىلع تايحالصلا ضعب مهئاطعاو ةيرادالا ماهملا
 .ديعصلا

 ةينويهصلا ةموكحلا نا كلذك ريراقتلا دكؤتو
 ةفضلا يف اهتاذ ةطخلا ذيفتتل كلذ دعب لقتنت فويس

 ةرادالا» عورشم ريرحت ميطتست اذكهو .ةدلدرغلا

 ةعفد هقيبطت ىف تلشف نا دعب طيسقتلاب :«ةيتاذلا
 1 .ةدحاو

 ةينويهصلا ةموكحلا نا ىلا ريراقتلا هذه ريشتو
 يف ايلاح ةمئاقلا رتوتلا ةلاح نم ديفتست نا لواحت

 ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ندرالا نيب تاقالعلا
 رتوتلا اذهل ةيبلسلا راثآلا فيظوت ةلواحم ىلع لمعتو
 .اهعوريشم حلاصو اهحلاصل ةلتحملا يضارالا لخاد

 ف امدق يضملا ىلع ةينويهصلا ةموكحلا عجشي امو
 .كلذ يف اهبناج ىلا فقت ةيكريمالا ةرادالا نا اهعورشم
 ةرادالا نا ةعلطملا ةيسايدسلا رداصملا دكون لب

 اذه ذيفنت يف ةينويهصلا ةموكحلا عم قسنت ةيكريمالا
 :لخارم ىلع خعوربشللا

 ىلا عورشملا 1 يف يكريمالا طروتلا لصو دقو

 لاصتالاب نييكريما نييساموليدو نيثوعبم مايق ةجرد
 اهضعب عانقال ةينيطسلفلا تايصخشلا نم ددعب

 يف ةكراشملا لجا نم رخآلا اهضعب ىلع طغضلاو
 .ةينودهصلا ةموكحلا تاططخم

 ةديرع كارطا ةققاوع نيماثل تالابضتا قرم دناشتيز
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 نويسامولبدلاو نوثوعبملا ءالؤه دكا دقو
 تايالولا نا اهورجا يتلا تالاصتالا لالخ نويكريمالا
 .ةقطنملا ىف ةديدج ةردايم حرط ددص يف تسيل ةدحتملا

 عم اقالطا لماعتت نل ةيكريمالا ةرادالا نا اولاقو

 ىلع ام يلاتلابو . ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 عم نواعتلا ىوس ةزغو ةفضلا يف نيينيطسلفلا

 يشيعم عيضو نامض لجا نم «ةيليئارسالا» تاطلسلا

 اهايا مهيطعت فوس يتلا تايحالصلا ربع لضفا
 .ةلدقملا ةرتفلا لالخ

 نيب تاءاقل ةدع تدقع تالاصتالا هذه باقعأ فو

 يف تاعاطقو طاسوا ةدع ىلا نومتني نيينيطسلف

 ةيكريما ةيسايس تايصخش نيبو ةزغو ةفضلا
 تاوطخلا تاءاقللا هذه لالخ ثحب دقو .ةشنودهصو

 عيسوت» ةطخ حاجنا لجا نم اهب مايقلا بجي ينلا
 عورشم ريرحتل ةمدقم اهرابتعاب «تايحالصلا
 ءامسا نم رخآ مسا وه يذلا «ةيتاذلا ةرادالا»
 .«يتاذلا مكحلا» ع ورشم

 نوكت نا ةينيطسلفلا طاسوالا ضعب دعيتسن الو
 دض ةينويهصلا تاطلسلا اهتذختا يتلا تاءارجالا
 رمحالا عمشلاب اهينابم تمتخ) سدقلا ءابرهك ةكرش
 تائيهلا ىلع طوغضلا ةلمح نمض نم .(نيعويسا لبق

 يف نواعتلا لجا نم ةفلتخملا ةينيطسلفلا تاعاطقلاو

 .ىلوا ةلحرمك «تايحالصلا عيسوت» ةطخ
 لاصتالا ىلع رصتقت مل ةيكريمألا دوهجلا

 ,اهدلع طغضلا وا اهعانقال ةينيطسلفلا تايصخشلاب
 .ةيبرعلا فارطالا ضعيب لاصتالا ىلا اهتدعت لب

 ثوعبملا نا ةعلطم ةيسامولبد رداصم دكؤتو
 نيلوؤسملا ضعب ىلع ضرع يفروم دراشتير يكريمالا
 قرشلا يف ةريخالا هتلوج لالخ مهاقتلا نيذلا برعلا
 ةصاخلا ؛ةيليئارسالا» ةطخلا ليصافت :؛طسوالا
 عم نواعتلا مهيلا بلطو .تايحالصلا عيسوت» ب
 فوقولا مدع وا .ةطخلا هذه يف ةيكريمالا ةرادالا
 .لقالا ىلع اهدض

 عم يقروم ثحب بيبا لت يف هورورم ءاضثاو
 اهتعطق يتلا ةيديهمتلا لحارملا ةنياهصلا نيلوؤسملا
 ةشيعم ناسحت ةطخ وا) «تايحالصلا عيسوت» ةطخ

 .(ةيكريمالا ةرادالا اهيمست امك نيينيطسلفلا

 تلخد ةطخلا هذه نا حضاولا نم تاب دقلو

 مايق لالخرمالا اذه دكأت دقو .ايلاح ةيذيفننلا لحارملا

 ةيبرغلا ةفضلل ماغلا «يليئارسالا» يركسعلا مكاحلا
 عم ثحب نا .نطنشاو ىلا ةرايزب نروغومولش
 هذه قيبطتب ةصاخلا ةينازيملا نييكريمالا نيلوؤسملا
 ةيكريمالا ةرادالا اهمدقتس يتلا تادعاسملاو .ةطخلا
 .ةيزيفنتلا لحارملا تاقفن ةيطغت لجا نم

 ةريبك ةيناكما ةيا قفالا يف ودبت ال ءنآلا ىتح
 ,ةكرتشملا ةدنودهصلا  ةبيكردمالا ةطخلا هذه حاجنل

 تادايق قلخ ىلا ريخالا ليلحتلا ىف فدهت يتلاو
 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةليدب ةينيطسلف
 ضعب دوهح تحجن اذا اذام نكلو :ةزغو ةفضلا

 ريرحتلا ةمظنم ةدايق نم لينلا يف ةيبرعلا فارطالا
 ؟اهتيعرشب ساسملاو

 هذه ماما هعسو ىلع احوتفم بابلا حيبصي اهدنع

 نا ينعي اذهو ,,ةينويهصلا  ةيكريمالا ةطخلا
 لخادلا يف اهتكرعمو :جراخلا يف ةمظنملا ةدايق ةكرعم
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 ةلتحملا نيطسلف ف «ضرألا موب

 :ءاسيافعو
 !ةديده

 تي 5 0 00 ا 7

 1 ىلا ةنسلا هذه لوحت ت ءضرألا موي»
 هقلعت ينيطسلفلا بعشلا اهلالخ دكأ ىرخا
 ريرحتلا ةمظنم ةدايقب هكسمتو هنطوب

 .هلاضنل ةينيطسلفلا

 تايلمعو :ةددشملا ةينمألا تاءارجالا نم مغرلابو
 دقف ,:نيلقتعملا فالآ تلاط يتلا ةعساولا لاقتعالا
 موي»ب ةلتحملا يضارألا لخاد نوينيطسلفلا لفتحا
 ىرقو ندم مظعم تمع يتلا ثارهاظتلا ربع .«ضرألا

 لالخ نمو .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا تاميخمو
 نآ ىف ةمظنملاو ةيدرفلا ةفثكملا ةيركسعلا تايلمعلا
 .ًاعم

 ةلتحملا يضارألا يلاهأ نا آمامت احضاو ادب دقل

 نوضري الو :مهتدايق لوح ةلماك هبش ةروصي نوفتلي
 [دئاقو مهل ًالثمم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ريغب
 .مهلاضنل

 نمل يدحّتلا :لشادلا ىيرطسلتف

 ماع ةلتحملا يضارألا ف نوينيطسلفلا كراشو
 ةديدشلا عمقلا فورظ مغر ةبسانملا هذه يف 4
 ,تارهاظت ثالث لالخ نم مهيلع ضرفت يتلا دويقلاو
 يف ةثلاثلاو :ثلثملا يف ةيناثلاو :ليلجلا يف ترج ىلوألا

 .بقنلا

 يف نيينيطسلفلل يريهامجلا كرحتلا اذه ذكأ دقو

 نايكلا ةرطيسو لالتحالا ضفر ؛ىرخا ةرم لخادلا
 تاططخملاو عيراشملا ةفاك ضفرو .ينويهصلا

 ,ةيتاذلا ةرادالا» عورشم اهتمدقم يفو ةينويهصلا

 نواعتلاب هريرمت ىلع زيريب نوعمش ًايلاح لمعي يذلا
 .ةيكريمألا ةرادالا عم

 مل يتلا ةينويهصلا ةموكحلا جعزأ ام تاذلاب اذهو
 يذلا نيبار قحسا ناسل ىلع كلذ يفحت نا عطتست

 ثدحتي نا لواح يتلا ةقثاولا ةجهللا مغرب  ىعَدا
 ماغ ةلتحملا يضارألا لبقتسم نع هلاؤس ىدل اهب
 رارمتسا ناب» :ةنهارلا تاروطتلا لظ ف,
 ةبسنلاب ةلكشم تسيل ةزغو ةفضلا ىلع ةرطيسلا
 ذنم عضولا اذه ىلع تداتعا يتلا ةيليئارسالا تاوقلل
 .!«اماع 84

 ةروصب هفشك .نيبار هيفخي نا لواح ام نكل
 لارنجلا ةينويهصلا ةطرشلل ماعلا شتفملا ةحضاو
 تايلمعلا ديازت ىلا راشا يذلا .سورك ديفاد
 ةعمجتملا تامولعملا نا لاقو .ةينيطسلفلا ةيركسعلا

 ظرخني ينيطسلفلا بابشلا نم ديزملا نأب دكؤت هيدل
 تايلمعي مايقلا فدهي ةحلسم ايالخ لخاد موي لك يف

 .«ةيليئارسا» فادها دض

 يف تطيض ةحلسالا نم عطقلا تائثم نا فاضاو

 ربتعي يذلا رمألا .برعلا ناكسلا ىدل ةقباسلا ةرتفلا

 .لبقتسملا يف ارطخ ارشؤم
 نم ادب ةينودهصلا ةطرشلل ماعلا شتفملا دجب ملو

 تأدب ةمواقملل ةيرسلا تاميظنتلا نأب فارتعالا

 يضارألا يف نيينيطسلفلا نايشلا نم ديدعلا بطقتست
 امك رمحألا طخلا لخاد وأ) ١958 ماع ةلتحملا

 .(هيمسي
 ,قطانملا هذه يف ةحلسالاب ةراجتلا راشتنا نا لاقو

 نم حالسلا ءانتقال ضعبلا يعس ىلع ْفاضإ ليلد وه
 ..ةيليئارسالا» تاوقلا دض تايلمع ذيفنت لجأ

 نا بيبا لت يف نويسايسلا نوبقارملا فرتعيو
 مجان .يقيقح قزأم باتعا ىلا تلصو دق «ليئارسا»
 ,لخادلا يف نيينيطسلفلا ءعيوطت» نع اهزجع نع
 ةلود ةدالو نالعا ىلع اماع 7 رورم مغر كلذو

 .نويهص

 ةروطخ رثكأ وه رمألا نا نوبقارملا ءالؤه لوقيو
 ال نيذلا .ةزغو ةفضلا يف نيينيطسلفلل ةبسنلاب
 مهئادع نع اوبرعي نا نود رمت ةبسانم يا نوعدي
 .مهضرأل ينويهصلا لالتحالل

 ءضرألا موي» نا بيبا لت يف نوبقارملا فيضيو
 تاوقلا اهيف دجت يتلا ةديحولا ةبسانملا وه سيل
 لماش ينيطسلف بضغ ةهجاوم يف اهسفن ةينويهصلا
 نم عينت هتيمها نكلو :نيطسلف ءاحنا عيمج لخاد
 هربع دكؤي يذلا ينطولا ديعلاب هبشأ حبصا هنوك
 ةلود دوجول مهضفرو مهضرأب مهكسمت نوينيطسلفلا
 تلان اهنا مغرو ةيضاملا ةرتفلا هذه لك دعب «ليئارسا»
 تايناكما اهل ةلود تتابو حلاعلا لود مظعم فارتعا
 0.ةريبك

 59 1 نابت 16-7 نيعلا ب ةيبرفلا ةعيلطلا



 + د: هج عع ااا هدو و ع #1 ذ

 اوت ا قا دقق د 341 ا

 م“ :-ج

 0 دفا ووجب  .ووصحمس» >< دوا“ ووو فن

 2 01 ا يلا

 حرسملا ىلع نييسنرفلا نئاهرلا ةعيوز تأده

 تمصلا سلاوك يف ةلعتشم تيقبو .يمالعالا 1

 تاّيط يف و .سيرابو ...نارهطو قشمد نيب
 ددرتتو عيراشملا كرحتتو نودفوملا كرحتب تمصلا

 روحمتت تامولعملا مظعمو ...ةعونتمو ةريثك ثيداحا

 ةيسنرفلا ةموكحلا لظ يف نيتيسيئر نيتطقن لوح
 درلل ؤدهتلاو ةيساموليدلا مادختسا :امهو .ةديدجلا

 تامولعملا ضعب ثدحتتو .نييباهرالاو باهرالا ىلع

 يف ةزهاج نوكتل اهريضحتو درلا عيراشم ةسارد نع

 .بسانملا تقولا

 ام اذه .,باهرالا ةحفاكم لئاسو زيزعت يغبني»

 نع ددرتت ثيداحالا نكل ءيردب دحا ال ؟ نيأو ؟ىتمو

 ةيلخ ىلا هترازو لوح اوكساب لراش ةيلخادلا ريزو نا
 .درلل ةيلبقتسملا عيراشملاو ...نيلوؤسملا نم

 :تامولعملا هذه ىلا طقف ةراشالاب انيفتكا اذاو

 قشمد نا دجن ؛نييسنرفلا نئاهرلا عوضوم ىلا اندعو
 باب يف لخدت ةيحرسم ىلا ةيضقلا هذه انلوح نارهطو
 ىلع نارصت نالازت الامه ذا :يكبملا  كحضملا

 تقولا يف ؛ديقعتلا نم ديزي دق يذلا رمالا ةضياقملا
 يف مهحارس قالطا متي نا ةنيعم تامولعم عقوتت يذلا

 .نارياو ةيروس ىلع ديازتملا يلودلا طغضلا لظ

 ىقتلا رّئْزم ضاير :ةيبرعلا ةعيلطلا» بودنم
 نامفوك ليوج .نامفوك لوب ناج نيفوطخملا يتجوز
 ءاقلال ءاروس يرام ءاروس لاشيم ليتقلا ثحابلاو
 ىلإ تلقتنا يتلا ةيضقلا هذه ىلع ءاوضألا نم ديزملا
 .ىنودلا ىوتسملا

 ادعدخ يرد :لامفوك ليوج
 :نامفوك ةجوزب ادبنو ,نيثيدحلا صن انهو
 جلاع ول» :لوقلا ىلا نامفوك ليوج انردابت
 اوناكل .فلتخم بولسأي ةيضقلا نويكارتشال
 /لولبأ ىتح .عارتقالا قيدانص يف احاجن اولجس

 يربي هيبن دوهعو دوعوب نمؤن انك ,.1545 ريمتبس
 ءانجس عم مهحارس قلطي فوس نئاهرلا نا لاق يذلا
 «هيإ .ويليد .يت» ةرئاط تفطخ امدنعو ..تيلتع
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 | ةعدلطلا»

 ه1 ا ا -

 !«هللا بزح» و قيشمدو نارهط ناد تاباسح ةمثو .انَعَّدخ يري هيدن .نامفوك

 !ةعرسب سيراب تلخدت ول هذاقنا نكمي ناكو ,فده الب تام لاشيم : (روتفأ
 كج و حا * وج 0 ووو هةموو

 :يراموب...نامنوت ليوج وامتد ةيبرعللا ه5
 و 7-1 0 وو 7 - 2 دة ات

 0-0 درلاو وةيسامولبدلا نيب
8 0 72222 02222 

 1010111 طمس اطل "لطاقة

 نيزجتحم لا ناب هتفوزعم ررك توريب ىلا ةيكريمالا

 ,ويلوي /زومت ” يفو .نييكريمالا عم نوجرخي فوس

 تيلتع ءانجس جرخو قشمد ىلا نويكريمالا رداغ
 يتالاصتا عطقا مل ,ءفيصلا لاوطو .نويسنرفلا يقبو
 ثدح .ابليسرم ِق ورد ريمهرز تلئداقو .«لمأ» ةكرحب

 .ًاريخ يندعوف ؛ادولوم عضت تناك ةيسنرفلا هتجوز
 دوعو بارس انفشتكا ,؛11865 ريمتبس /لولبأ فو

 .يرب هيبد

 نيدلا سمشو يرب تلياقو.ايصخش توريب تدصق دقل

 ريفسلاو طالبنج دسلوو هدامح ناورمو ينيسحلاو

 اويجش مهعيمج .بيرغ ميركلا دبع :يرئازجلا
 عيش ال ةجيتنلا نكل .ةدعاسملاب يدنودعوو .فطخلا

 بادهأب ثيشتلاو سايلا مدع لواحأو .نآلا ىتح
 ...لمالا

 قالطا لجأ نم عبتا يذلا بولسالا ىلا نيرظنت فيك 8#

 ؟رخا ايولسا نيرت لهو ؟نيفوطخملا حارس
 ناك اذا فرعا الو .لضفالا وه بوليسا يا فرعأ ال 0

 هفرعا ام لك .اهتقدو ةيضقلا عم مءالتب بولسا ةمث

 ىنح انلبقتست مل ةديدجلا ةيسنرفلا ةموكحلا نا وه

 نكي مل دعر اضر لصالا ينانبللا بيبطلاو .نآلا
 ىلا عمتجا دقل .نيفطاخلا نم ابأ لداقب ملو .اهقداص

 .ءارمحلا رئاودلا قرتخي مسا هنكل .براقأ و ءاطسو

 رفض لواح هنأل مويلا ةراجحلاب هنومري نويسنرفلاو
 تاحيرصت ىسنا ال يننا .هصخش لوح ةيبذاك ةلاه

 رازابلا يف تّبص اهلكو .ةيرتنعلا سويباف نالور
 دامتعألاو .ةعرسلاو .ةيبرسلا لضفا تنك .يباختنالا

 تاباسح نا فيك ىرا مويلا .هب قوئوم صخش ىلع
 .ةكرحتملا لامرلا ِق تقرغ مكحلا

 لاقتعاو توريب يف نييسنرفلا زاجتحا نيب طيري نم ةمث ا#

 ؟رومالا 9-5 ةقالعا نم ل ,ةينانبللا يروا ايالخلا»

 ؟ةضقانتمو ةدقعفم تاباسحل

 .اناضقلا هذه تاكئاشت ِق لوخدلا يعسو يف سمل

 هو #3

 فطتخا دقو .اهب هل ةقالع ال يجوز نا هقرعا ام لك
 ةيساينس تامواسم ِق هومحقأ و .ةضياقم ةلمعك

 طيخلا سآر طقتلا مل يننأب فرتعا انه نم .ةدقعم
 لخاد ءاضيا ةفوطخم اناو .ابيرقت ماع ذنم .دعب
 ىلا يغصا امدنعو .رسلا ةملك نع اثبع ثحبا .زاغلالا
 نم نييسامولبد ىلاو .سيراب يف برعلا ءارفسلا ضعب
 نيب ةقالعلا سملا (ةيسنرفلا ةيجراخلا) هيسرود يكلا
 ىلع نارنيم قفاو دقل .سيراب يلقتعمو توريب يفوطخم
 اهموي .يضاملا /يناثلا نوناك يف شاقن نع جارفالا
 راضحال توريب ىلا ةرئاط لاسرال امود ريزولا دعتسا

 تاداسح بيسي ,تدقعت رومالا نا ريغ . نيزجتحملا

 ةهج كانه .2هننا برح» و قشمدو نارهطمر قلعتت

 نئاهرلا ددسي ال نا يف ىلما نكل .رامثلا فطق ىلع رصت
 .ةروتافلا نمث
 برحلاو نئاهرلا نيب ةقالع كانه «كيأآر يف «(دح يا ىلا -

 ةةنناودآلا_ ةنقارعلا

 .انل امّئاد لاقي ناك ام اذه 0

 زجتحي الو ءالثم نويست زرفلا فطخم دب !نامل نكل اهل

 ؛ايناملا نم اياعر وانويلاطيا

 قئاقحلاب طلتخت تاعئاش كانه ؟اذامل فرعا ال انا 0
 مل يننا ريغ .نارهط ىلا ايصخش باهذلا تدرأو

 ىلا باهذلا اضيا تدراو .لوخد ةريشأت ىلع لصحا

 دراو يف اهموي نكت مل سيراب نا نم مغرلا ىلع .قشمد
 كف ىلع مودلا ناهر نا ىرا يننا . قيشمد لخدت بلط

 ىلعو :ةيروسلا دوعولا ىلع بصني نئاهرلا رسا
 ايصخش نارتيم سيئرلا هضوف يذلا .مهدا نارمع

 اسنرف يف عانتقا ةمث ,مويلاو .فلملا عم لماعتلا

 نا يف ةقرافملاو .يروسلا بابلا ىلع قرطلا ةرورضب
 نيب تاقالعلا عيبطت يف اريثك تمهسا نئاهرلا ةيضق
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 فخأ ملو .يجوز ةدوع يف لمآ يننا ...سيرابو قشمد
 يداقتعا .مهنئاهر نولتقي ال نيذلا نيفطاخلا نم امود

 ةين ينعي اذهف تام هنا ليق امدنعو .تمي مل اروس نا

 نا توريب يف يتماقا لالخ تملعو .هلتقل ةنييم

 نوموقب ءابطا ةمثو ' ,نيفوطخملا ىلع ةنرم ةسارحلا

 اولتق مهنا نوفطاخلا لوقي امدنعو .ةيرود تارايزب
 هيلع نوزهجي فوس مهنا ينعي : اذهف ءاروس

 انأو .يرجي ام ةروص يف انعضت يتلا يه ةفاحصلا

 تادحتسمب ةيجراخلا ةرازو ديوزت ىلا ةقايس تنك

 ةيسنرفلا ةيسامولبيدلا نا ول ىنمتا تنك .عضولا

 يتلا ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا لاونم ىلع جسنت
 تمصلا نم فيثك راتس ءارو .نئاهرلا تررح
 ةيطارقميدلل رخآلا هجولا وه اذه .ةيلعافلاو

 بعل يسنرفلا مالعالا نا ىسنا ال .بطعلا ةعيرسلا
 يف ترهظ اخورش نا امك .نيفطاخلا ةيعل انايحا

 سيل اسنرف برضي يذلا باهرالاو .ةيلخادلا ةهبجلا
 ددع ىلا ريشا ناانشه ديرا .نافبل امثاد هردصم

 جارخال اهب ثبشتلا انكمم ناك يتلا ةعئاضلا ضرفغلا

 ةعوبيمو نيفطاخلا ةسارش نكل .قفنلا نم ةيضقلا

 يذلا نهارلا عضولا ىلا انضفا نييسنرفلا نيضوافملا

 دحا الو :نخاسلا شودلاو درابلا شودلا نم جيرم وه

 .قلقلاو فوخلا طسو ...فيكو ةياهنلا ىتم فرعي

 :سيراب ىلا اريخآ تلصو يتلا اروس يرام اما
 ادب دقف :ملألاو نزحلا عم فكتعتل :توريب نم ةمداق

 .اهجوز نع ثحبلا يف لئاهلا باذعلا تربتخا اهنأ
 :ىلاتلا راوحلا اهعم انل ناكو

 -1 مامن نحمرزج معخقت -31

 كيدي 0 ديع موي كراز اروس لاشيم نا لاقي ا#
 تاقالعلا ن | ينعي اذه لهف . ةيحامعس كروم .ىربكلا

 نم تالفالا هعنسو يف نكي ملا ؟

 ؟اسسنرف ىلا رفسلاو مهتضبق
 ىلا لاشيم دشت تناك يتلا تاقالعلا نا مويلا فرعا د
 ةسارحلاب نولوخملا نوناجسلاو .ةديج هيناجس
 لقنتي ناك لاشيم نا تملعو .نوريغتي ال اوناك
 يفو .ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةدع تويب نيب رارمتساب
 يف ؛ةيبونجلا ةيحاضلا نم جرخا ,تاقوالا ضعب
 زاجتحا ناكم ثيح .كيبلعب ةقطنم هاجتا
 ناك هفاطتخا مويو .ناتنوفو نوتراك نييسامولبدلا
 نا ضفرو ..ريداغلا ةنيدم يف رمتؤم نم هوتل ادئاع

 لبانقلا نا اصوصخ .توريب راطم يف هئاقلل لقتنا
 نم فوختي نكي ملو .عراشو يح لك يف رجفنت تناك
 ملاعلا بحاو تاقادصي طيبترا دقف .ءىراط يا

 نيب تاعازنلا ليصافت يف لخدتي ملو .يبرعلا
 ام اذهو .ىودج الب هتوم نا وه ينجعزي ام .هينطاوم
 نم تام هنا ول .عيظفلا توملا اذه لمحتا ال ينلعجي
 يف تام هنكل .اًميش مهفا نا يعسو يف ناك .فده لجا
 ىلع روثا ينلعجي ام اذهو .هيف كراشي مل لاجس بلق
 ...اهم برعلاو اسنرفو نانبل

 نيرخآلا نئاهرلا ذقن دب نأ نيدقتعت الا 88

 قيرطلا اذه ىلع اديهنش

 وه ديهشلاف .هيلع ديهش بقل قالطا اعطق ضفرا ان
 البو ,فده الب تام لاشيم .ةيضق لجا نم يضقي يذلا
 زجتحا دقل .عوضوملا يف هيأر دحا ذخأب مل .ةدئاف
 نع نوثحبي نوفطاخلا ناك يذلا مويلا يف .ةفداصم

 .اضيا كانه ناك نامفوكو .ةضياقملل ةيسنرف ةلمع
 نا دعب مهتلعف ىلع اومدن نيفطاخلا ناب دقتعاو
 نا ريغ .ايسنرف ناك يذلا لاشيم رفس زاوج نم اودكات
 ةدوعلا ناكمالا ىف نكي ملو .نارود يف تناك توملا ةلآ
 :.ءارزلا ىلا
 ملو. :ةتيفصتل اروس لاشيم نوفطاخلا راتخنا :!ذان' ا
 ليسرام ىا ناتنوف ليسرام نييساموليدلا دحا اوراتخي

 نم ناكرتيو «هنمر» نم نالثمي ام مغرلا ىلع نوتراك
 ؟ قست لكشم امهتطاطا ترج انآ :تانساكمتا
 ديحولا ناك لاشيم نكل ,ةقيمعلا عفاودلا فرعا ال ص
 ةفاقثلا عم ىطاعتيو ةيسنرفلا ةفاقثلا دسحي يذلا

 نيقطاخلا ىلا ةنسنلاب فاك ببس اذهو .ةيبرعلا
 هيلع زاهجالل

 كاني اسرق زم داك يوجب َكَمالَع نه حضاو: ا
 تاهج نا نيدقتعت الا ...ريبكلا لاشيم بايغ ةيلوؤسم
 لمحتت يتلا يه اسنرف جراخو نانبل جراخ ىرخا

 مهنيبو هنيب ةديج تناك

 وه سلا ٠

 :قيفويرأ نارورحلالا# تي 1 انموصح «هلايتقا. ةيلوؤسم
 نا ريغ ؛هحارس قالطا كشو ىلع نويلصالا هوفطاخ ناك

 ؟هتفطتخاو تلخدت ةلعاف تاهج

 ةيقرشلا توريب وه ء:نطو فصن يدنع :نانبل يف 0

 ىلا ةبسنلابو .ةيبرغلا توريب ىلا يندشي ءيش يا الو
 ةيضق ناب دقتعا .سكعلاب .اهيلع يل دقح ال ءاسنرف
 الح تدجو دق ىرخا تاقوا يف :تناك . فاطتخالا

 تدقعت «نهارلا يسنرفلا تقولا يف اهنكل .انيعم

 []...ةيوسأم ةياهن ىلا تضفاو

 رّثزم ضاير
 اورج ع في سما ب رح دنا ويواجه د ني عي عوعوعييسو سيعوسم ٠.١ دنع سسوس وانا .٠

 ةسلا كارتشالا ةميق ظ

 ا

 ةسسايس ةيعوبسا ةيبرع
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 ٍْ ١ لعفلا ىلا لوقلا نم
 | راظتنالا نمو.

 ناغفر ١ ؛١ !موحهلا ىلا
 ! ىلوالا يف هريغ ةيناغل ادتيالو يف

 :يناروم ديلو  كرويوين

 رمعم ديقعلا اهابج يتلا حابرالا تناك امهم
 رحبلا ىف يكريمالا تالضعلا ضرع نم يفاذقلا

 امي نراقت نلف ترس جيلخ ثادحاو طسونملا

 مغرلابو .هققحي نا ىخوت ام وا ناغير سيئرلا هققح
 نا لوقت نا لواحت يتلا ةمئاقلا مالعالا ةجض نم
 ناك دحأ الو .ايركسع ارصن تققح دق ناغير ةرادا

 احبر ىنج دق يفاذقلا ديقعلا ناو .كلذ سكع عقوتي
 ققحي نا نم دعبأ ناك ناغير هفدهتسا ام ناف ايسايس

 يفاذقلا يطعي نأ نم دعبأو ءايبيل دض ايركسع ارصن
 .مالعالا دودح زواجتت ال ةوق

 عانقا وه ناغبر هدارا يذلا ريخالاو لوالا فدهلا

 ملاعلا لوح ةيجراخلا هتسايسب يكريمالا ماعلا يأرلا
 اهنمو ء.الوغنأ ىلا الوصو طسوتملا رحبلا نم اقالطنا

 يف يكريمالا تيبلا تابتع ىلا مث نمو .ناتسناغفا
 ةديدش ةاداعم ىلع ةينبم ةسايسلا هذهف .اوغاراكين
 تادعاسم ءاطعا ىلع دمتعت يناتلابو .ةيعويشلل

 ؟اذاملو ..رمسخ نمو حبر نم : تريس ههح ءاوم

 ١323 ناسين 7 ١87 ددعلا _ ةيبرعلا ةعيلطلا . "”

 ا 1

 ا ا نن

 كلت يف ءرارحالا نولتاقملا» ناغير مهيمسي نمل ةيركسع
 .ملاعلا نم ةنخاسلا طاقنلا

 زواجت نم دب ال ةسايسلا هذه يف يضملا لجا نمو
 ضراعي يذلا سرغنوكلا يف اههجاوي يتلا ليقارعلا
 ناغير ةسايس ضفري سرغنوكلا اذه .هتسايس
 يذلا حالسلا يبرعلا جيلخلا لود عيب يف ةيجراخلا

 خيراوصب ناغفالا نيلتاقملا معد ضفريو .ديرن
 مكحلا دض نيددرمتملا معدو . تارئاطلا دض ءرجنتس»

 .اوغاراكين ف
 ددعصلا ىلع ترس جيلخ ثادحا يف ةطيسب هءارقو

 يارلا ردص نع سفن دق ناغير نا نيبتي .يكريمالا
 دض .ةيمالعالا تالمحلا بيسي ,ًانعملا يكريمالا ماسلا

 نود نم ةفادها قيقحت يف ناغير حجن:دقو::باهزالا
 ةطقن باصا هنا يسعد اذهو ,يكريما يا بيصي نا

 اكردما ناو .نيبطارقميدلا هيضراعم ججح يف ةيسايبسا

 ةقيرطب ةيركسعلا ةوقلا لامعتسا مانتيف دعب اهناكماب
 عوقو نود ةيجراخلا اهتاسايس يف ةلدعمو ةثيدح
 ىلا يكريمالا ماعلا يأرلا عفد الوا كلذب الواحم اياحض

2 1 325 3 

 ادانيرغ وزغ ريربتو اهيف ثدح امو توريب نايسن
 جئاتنلا تدكا دقو .اياحضلا ضعب اهيف بهذ يذلا
 معد وا ةبكريمالا ةوقلا لامعتسا نا ترس يف ةردخالا

 .ايكريما اطروت ةرورضلاب ينعي ال ةفيلح تاوق

 دقف ايبيل ةلوثمأب ناغير سيئرلا فتكي مل اعبط
 يف ىرخا ثادحا عم ترمس جيلخ ثادحا نماز

 تاوق نا ةيكريمالا ةرادالا تروص ثيح .اوغاراكين
 امم سارودنه دض يناودع روبعي تماق اوغاراكين

 تبثأو .مهججح لك نم نييطارقميدلا هموصخ غرفا

 .ارتنوكلل تادعاسم مهضفري ةثطاخلا مهتسايس

 نودلم نيرشع صصخ ةكئراطلا ثادعاسملا دنب تحتو
 لقنل ةيكريما رتبوكيله تارئاط لسرأو سارودنهل
 ةظحللا هذه ىتحو .دودحلا ىلا سارودنه دونفج

 دسض هدعاسريس يذلا ماعلا يىأرلل ناغير تيبثب

 .ةيكريما مد ةطقن ةقارا نود كلذ لك لعف هنا هموصخ

 مايالا هذه اريثك نولءاستي نطنشاو يف نوللحملا
 دقف ,ةريخالا هتاونس يف ناغير سيئرلا ةسايس لوح
 هفقاوم نال ةسائرلا يف ىلوالا هترتف نع اريثك تفلتخا
 نع اريبك امالك لوقي ناك .فرطتلا ةريثك نآلا
 .لاعفالاب لاوقالا نرقي نا لواحيف نآلا اما ةيعويشلا
 تاوق لقنب ةبكريمالا رتيوكتلهلا تارئاط رمأ دقف

 ىلا بلطو ءاوغاراكين عم دودحلا ىلا سارودنهلا
 دض ةكرعم يف ارتنوكلا تاوق ةدعاسم «هيا.يا.يسلا»
 .اوغنام

 يذلا تقولا يف ناغير نا نوللحملا ءالؤه فيضيو
 اذه فوشتابروغ ليئاخيم عم ةمق ءاقل ىلا هيف ايهتي
 ضفري .ةيوونلا ةحلسالا نم دحلا لوح فيصلا
 تارايتخالا عمم لوح يتايفوسلا ميعزلا حارتقا

 نطاب يف يضاملا عوبسالا ةيوون ةلينق رجفيو ؛ةيوونلا
 ةمقلا ءاقل دقع ىلا هيف ايهتي يذلا تقولا فو .ضرالا
 ةيساموليدلا ةثعبلا ءاضعا فصن ليحرت بلطي
 هليطاسا لسريو .ةدحتملا ممالا ف ةيتايفوسلا
 رحبلا يف ةيتايفوسلا ءىطاوشلا ةلابق ةيبرحلا
 .دونسالا

 ةسايس نم نييسايسلا نيدقارملا ةريح ديزي امو
 ىعسي يذلا تقولا يف هنا ةديدجلا ةيجراخلا ناغير
 طسوالا قرشلا يف مالسلا ةيلمع يف مدقت قيقحت ىلا هيف
 لودلا عفد ىلا طسوتملا رحبلا يف هتافرصت ريشت
 تابالولا دض ىفاذقلا عم نماضتت نا ىلا ةيبرعلا

 يبرعغلا ديعصلا ىلع ديقعلا تاسرامم مغرب ةدحتملا

 .هعم ةمئاقلا تافالخلاو

 ثدحتت يذلا تقولا يفف .ترس جيلخ ىلا ةدوع

 ال اسرد يفاذقلا ديقعلا ءاطعا نع ةيكريمالا ةرادالا هيف
 جرخ يفاذقلا نا ةيبوروالا ةيسامولبدلا ىرت .داسني
 نم ربكا ردق اهبحاص يتلا ةهجاوملا هذه نم احبار
 .يمالعالا جسحضلا

 نيبضاملا نيعوبسالا ثادحا نا ءالؤه فيضمو

 رهظت تذخا دق تناك نا دعب ةيلخادلا ةمقنلا تصتما
 يفاذقلا يتفيلح نا امك .ةيمويلا ةايحلا حطس ىلع
 لودلا تكراش امك .هل ادسأت اتدادزا نارياو ةيروس

 لمعلا راكنتسا يف ةيبرعلا ةعماجلا نايب ربع ةيبرعلا
 .يكريمالا

 تقولا ضعب راضتنالا ىلا نوللحملا صلخيو
 هتيالو يف ناغير نا ذا .ةلماك جنئاتنلا ءارقتسال

 [].ودبي ام ىلع ىلوالا هتيالو يف هريغ وه .ةيناثلا
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 :يدعسلا ديعس  .نيلرب

 فرعذ نا ديرث .كاذنا ىرج ام وهانمهي'
 .اهداجبا انيلع ناف انل اهلقي مل اذاو ةقيقحلا

 هباختنا ةلاح يف ملعب نا اسمنلا بعش ىلع نا
 .لسع تاونس نوكت نل ةلمقملا تاوذسلا نا مياه دلافل

 لاح ةيا ىلع ناك هنكلو :ةيافك ائيدر «غروبتيب» ناك دقل
 يطغيس مياهدلاف دض انطاشن نا .دحاو موي ةدمل
 .«ةمداقلا تسلا تاونسلا ةحاسم

 يدوهبلا رمتؤملا ةلاسر نم ذوخأ»ه صنلا اذه

 داكت الو ,ارخؤم انييف ىلا كرويوين نم ةهجوملا يملاعلا
 لماكلا صنلا رشنب متهت مل ةيواسمن ةفيحص دجوت
 ىلا تلقتنا ىودعلا نا لب ءاهنم ةزراب تافطتقم وا اهل
 ةيداحتالا ايناملا ف ةرداصلا ىربكلا فحصلا مظعم

 .ةيبرغلا نيلربو
 ؟مايالا هذه اسمنلا ىلاها رعاشم ودبت فيك نذا

 اسمنلا ةيروهمج ةسائر تاياختنال ددحملا دعوملا

 حشرم .اديور اديور برتقي لبقملا ويام /رايا ؛ يف
 مياه دلاف تروك وه ضراعملا يواسمنلا بعشلا برح
 داكيو .ةدحتملا ممالا ةئيهل قباسلا ماعلا ريتركسلا

 اميعح نويواستلا هي صقتب يذلا مياه دلاف نوكي

 ام نا ؟مياهدلاف بذك اذامل فرعت نا ديرن» 0

 1[: ماجا ندعم معهقع 3

 دم نيم ||

 مهم تأ

 ةدارالا ضرف ةكرعم :مياهدلاف

 :اسمنئلا بفش لدهد يملاعلا يدوهبلا رمنؤملا

 1 هيف ف ضل او 9 أ *

 يف اوضع سيل هناو ةصاخ .ءانثتسا نود مهل احشرم

 بزحلا حشرم اما .هحيشرت دئاسي يذلا بعشلا بزح
 ارئاح ودبي يذلا رريتش تروك وهف مكاحلا يكارتشالا
 ةسائرلا تاياختنا ةيضق تحبصا نا دعب هرما يف

 .يجراخلا لخدتلا تايدحت ةهباجم يف اينطو الاكشا

 ةيدوييبم ةحافو
 مياه دلاف دض قاطنلا ةعساولا ةينويهصلا ةلمحلا

 بسينكت يش لد هوب رثا اموي الاعتشاو ةدح دشنت

 ينلا ةظفلا تاديدهتلا بيسب اهل لدثم ال ةينلع ةحاقو
 نييواسمنلا رارصا نا ودييو .اسمنلا مومعل اههجوت
 ةلمحلا دايدزا عم ايدرط دادزي مياهدلاف نع عافدلا ىلع

 :هصخش دض ةينويهصلا ةيهيوشتلاو ةيكيكشتلا
 «نزاوتلا ةلاح ابوروا ِق ةنداهصلا دقفا يدلا رمالا

 نكمي ال تاريذحتو تاديدهت قالطا ىلا مهعفدو

 بعشلا تايرح نم لينلا راطا يف الا اهريسفنت
 ارواجتو .ينطولا هرارق ةيلالقتساو يواسمنلا
 نيرخآلا نوؤش.يف لخدخلا مدع ءىدابملاحيرص
 قحب ظافتحالا لواحت يتلا ةينويهصلاف .ةيلخادلا

 ةلواحم ىلا نآلا لقتنت .ملاعلا دوهي عيمج ليثمت
 بتيضصنتو :ملاعلا ةيوعش عيمج ليقمت قح باضتغا
 .ةيواسمنلا ةينطولا تارايخلا نع الوؤسم اهسفن

 ذلسع نوكت نل

 ةيقيقحلا بابسالا نع يواسمنلا عراشلا لؤاست
 باختنا لبق ال ؛نآلا ةينويهصلا ةلمحلا عالدنا ءارو
 ملو .امئاق لازام ةدحتملا ممالل اماع اريتركس مياهدلاف
 ةلواحم ريغ ايعقاوو الوبقم اباوج دحا دجي
 نم ةيرأث ةيلمعب مايقلا ةينويهصلا تاسسؤملا
 قوقحلل ازايحنا هيف هارت ام ىلع هل اباقع مياهدلاف
 ةمظنملا هتدابق ةرتف لالخ ةينيطسلفلا ةيبرعلا
 نم ريبك ردقب يواسمنلا نطاوملا رعشيو .ةيلودلا
 اههحاوبو ,ةملاظلا ةيرآثلا حرورلا هذه ءازا زازمتشالا

 نم ويام /رايا نم عبارلا يف هجوتلا ىلع رهاظ دانعب
 .عارتقالا قيدانص ىلا ماعلا اذه

 لشفلاب رودش
 بيبأ لت ةموكحو يملاعلا يدوهيلا رمتؤملا نآلو

 عنقيو يفكي ام دجت مل ةيملاعلا ةينودهصلا ةكرحلاو
 ربع :؛ةيصخشلا هتعمس خبطلتو .مياهدلاف ةناداب

 نانويلا برغ دوهي ريجهت تايلمع ةيلوؤسم هليمحت
 اهناف :ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف يناملالا لالتحالا ءانثا

 نا لوقت ةديدج ةبوذكا ىلا ةريخالا ةنوآلا يف تأجل
 ةيراتركس شرع ىلا مياهدلافب تءاج يتلا يه وكسوم
 يزانلا هيضامي ملعت تناك اهناو .ةدحتملا ممالا
 لالفتسا .هلك كلذ ءارو نم تفدهنسا اهناو ,موعزملا

 ىلع لمعلا يف هزازتباو ,ةيسايسلا هفعض طاقن
 !اهتحلصم يف ةيلود تارارق رادصتسا

 يف ةكربفملا ةبوذكالا هذه ةينويهصلا ينبت ءاج دقو

 رارق ىلع ريثاتلا اهتلواحم دنع لشفلاب اهروعش باقعا
 ,عيعب» لالغتسا لالخ نم يواسمنلا بخانلا

 ةيلوؤسملاو ,ابوروأ يف يدوهيلا تسوكولوملا
 ام ءازا .ةيعامجلاو ةيواسمنلا اهنمض نمو ةيناملالا

 وحن ىلع تكردا اهنالو .برحلا لالخ دوهيلل ىرج
 .نيبواسمنلا ىدل ةيسكعلا لعفلا دودر حضاو

 ةلامعلاو .ةيعويشلا :عبعب» لالغتسا ىلا تهجوت

 زوفلاب مياهدلاف صرف نم ليلقتلل .يتايفوسلا داحنالل
 .ةسائرلا تاباختنا ةكرعم يف

 ديازتملا ةيبرغلا ابوروا لود كاردا نم مغرلا ىلعو
 ةيسايسلا اهتارايخ يف ةينويهصلا تالخدتلا ةروطخ
 نم اثدح ةنهارلا ةيواسمنلا ةلاحلا ربتعت .ةيلخادلا

 نأش تاذ بقاوعو راثاو داعبا ىلع ي وطني صاخ عون
 نيتسايسلا نبي ةكباشتملا تاقالعلا ليقتسمل ةبسنلاب

 .ةينويهصلاو ةيبوروالا
 ةينويهصلا نا نآلا تباثلا ناف رما نم نكي امهمو

 ايوروا بوعش عم اهلماعت يف رمحالا طخلا تزواجت دق
 مل مياهدلاف زاف اذاق .اسمنلا بعش ةصاخ ةيبرغلا
 ناونعلا يملاعلا يدوهيلا رمتؤملا ةلمح لشف نكي

 ديازت اضيا كانه امناو :ةلبقملا ةلحرملل ديحولا زرابلا
 نم مزاللاو بولطملا ريفوت ىلع نييواسمنلا رارصا
 ةيلالقتسالا شماه عيسوتو .ينطولا مهرارق ةيرح
 ةيجراخلا ةسايسلا ديعص ىلع ,ينويهصلا ذوفنلا نع
 .ةيلخادلاو

 ماعلا يواسمنلا روعشلا ناف زوفلا مدع ةلاح فاما

 ينودهصلا طويطخالا ةروطخ ىلع ماركلا رورم رمي نل
 ةفلابملا نم سيلو .ةيلخادلا ةيواسمنلا ةايحلا يف
 ىلع رسختس ةيملاعلا ةينويهصلا تاسسؤملا نا لوقلا
 تسيل يهو ,مياهدلاف اهحبر يتلا تاوصألا لك لقالا

 0!ةليلق
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 تاكل ترخل دعب
 يتلا ةينيطسلفلا تاميخملا نم دحاو ؟ اليتاش
 لاتقلا نم ةثالث امانا شاغ :توربن رئؤت
 رتروملا عفاذمك ةفيفخلا ةحلسالاب

 برح» ىلا ةدوع يه .تابايدلل ةداضملا ةيراوصلاو

 ون اهتلبيصح تناكو «لماد» اهتضرف ينلا «تاميخملا

 تاكابتشالا ترمتسا نا دعب .احيرج 4و اليتق

 نيينيطسلفلا ةداقلاب يرب هيبن عامتجا نم مغرلاب
 ا ١ دحالا /تبسلا ةليل نييروسلا نيدقارملاو
 رانلا قالطا فقو ىلا لصوتلل ةلواحم يف سرام /راذآ

 نيب يضاملا عيبرلا يف هعيقوت مت يذلا قافتالا راطا يف
 رهش باقعا يف ةيروسلا ةياعرلا لظ يف اهسفن فارطالا
 .حيرج يفلاو ليتق ١ 5٠ و لاتقلا نم

 بابتسالا لك نيينيطسلفلاو :لما» ىدل .عقاولا يف
 نم مهعنمب «لماد نومهتي نوينيطسلفلاف .ةيهاركلل
 بونجلا نم اقالطنا «ليئارسا» دض تايلمعب مايقلا
 دودر نم اهتيشخب كلذ «لما» رربت اميف ينانبللا
 .ةيماقتنالا «ليئارسا»

 ةدوع نع تاعئاشلا ربكت :هذه رتوتلا ءاوجا لظ ىف

 ظحاليو ؛نانبل بونج تاميخم ىلا ,نييتافرعلا»
 ىلع «ةيليئارسالا» تاراغلا رثا تاعئاشلا هذه دايدزا
 .يضاملا عوبسالا يف اديص تاميخم

 ىرخا ةرم اليتاش
 لخدف سما حابص اليتاش ىلع ءودهلا ميخ

 .ميخملا نم تاباصالا يىلخُيل يل ودلا رمحالا بيلصلا
 فلا ٠١ مزتلاو لاتقلا فنؤوتسا ,ءاسملا يف
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 اميف اليتاشو اربص يف مهئجالم وا مهتويب ينيطسلف
 [1!تاميخملا دودح ىلع «لما» تايشيلبم تطبار

 2201 / لا

 نايدراغلا

 نا رقل
 كالب نايا :ملقب

 ةوهقلا ءاستحا دعوم ةعمجلا حابص»

 ةيبرعلا ىرقلاو مساق رفك يهاقم يف ةرثرثلاو
 .«ليئارسا» يف ىرخالا

 نكي مل 1985/7/7١ يضاملا ةعمجلا موي

 لوح عفترم توصب نولداجتي لاجرلا ناك ..ءانثتسا
 يف ةيسيئرلا نيوانعلا تلتحا يتلا رابخالا رخآ
 اباش ١6 لاقتعاب ةقلعتملا كلت يا .ةيربعلا فحصلا
 ةمظنم ىلا ءامتنالا ةمهتب ١171 لبق ام يينيطسلف نم
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 يف مهالا وه رخآ ثدح عم روكذملا ثدحلا فداصت

 تالافتحا :«ليئارسا» يف ةييرعلا ةيلقالا خيرات
 .ضرالا هويل ةرشاعلا ىركذلا

 اضيا امهنكل نافلتخم نيثدحلا نا حيحص

 ةيعامتجالا ةلاحلا نع ريثكلا نالوقي نا نالماكتم

 نيطبحم يبرع فلا 7٠١ ل ةيسايسلاو ةيسفنلاو
 ةلودلا يف ناكسلا دادعت نم 1١7/ نولكشي نيلوزعمو
 ْ .ةيدوهيلا

 فشتكت :مساق رفك لاجر عم ةوهقلا برشت نيح
 ةيرقلاف .حدافلا ملظلاب روعشلاو ةرارملا نم املاع

 ىضوفو ةدبعملا ريغ اهتاقرطب ةلتلا ىلعأ يف ةمئاجلا

 اا ا يضف دنس

 هدا < اوعي ع

 جن بمسس جا
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 نقلا دس طوع نت ا ا سا

 ! رسماعلا بصخلا يلحاسلا لهسلا ىلع لطت اهنكاسم

 ةهبألا قوف رشتنت يتلا تاستوبيكلاو ةيدوهيلا ندملاب
 .ةرضوضخملا

 رجحلا نم يراكذت بصن عفتري مساق رفك لخدم يف

 مهنيب نم ايورق 47 ءامسا هيف كعلاطت يذلا يدامرلا

 ةيهربكلا فورحلاب ةروفحم ءامسا ..لافطاو ءاسن

 نيرشعلاو عساتلا ءاسم ىف ا ودهشتسا نيذلا كئلوال

 برح ليبق ١965 ماع نم ريوتكا /لوالا نيريشت نم

 ملو :مهلوقح يف نولمعي اوناك مهنا ةجحب سيوسلا
 شيجلا نم ةدحو هتضرف يذلا لوجتلا رظحب اومزتلي
 .دودحلا ةقطنم يف «يليئارسالا»

 ام ٠٠465لا مساق رفك يلاها نا ريغ ؟ديعب ثدح
 اولاز امو ادحاو ادحاو مهءادهش نوركذي اولاز

 ىلع نال» جيجض نود ماع لك يف ىركذلا كلتب نولفتحي
 .«!ورمتسم نا ءابحالا

 ءابنأاب فحصلا تجرخ نيح يضاملا عوبسالا يف

 دق دوهيلا مهناريج نا انه نيريثكلل ادب .تالاقتعالا
 برضلل ةيرقلا لاجر ضرعت دقف ,مهباصعا اودقف
 . دوهي نابش يديا ىلع ةناهالاو

 انه سانلا اولتق نيذلا نع فحصلا بئثكت ال اذامل»

 رفك ءانبا دحا .اضر رمع لاق «؟9657١ ماع بالكلاك

 . مساق

 ةيرق نيعبرا نم ةدحاو يه مهتيرق نا يلاهالا لوقي
 موب ناو ؛١!9158 دعب اهدوجوب تظفتحا ةيبرع

 تاونس رشع لبق ةقينع تارهاظم عم قفارت ضرالا
 ضرالا ديوهتو ةرداصم ىلع برعلا جتحا نيح
 ) .ةيبرعلا

 يف ةدحاو ةلئاع دجوت ال ؛ مسساق رفكب قلعتب اميف
 ةرشابم دوهنلا اهيلع ىل وقسا اضرا رسخت مل ةيرقلا

 ةينيطسلف ىرق تفتخا امدنع ١948 برح دعب

 رفك نم اظح لقا تناكف ..ضرالا هجو نع اهلمكأب
 ! ميساق

 حارج ِق امالبا رثكالا ءزحلا وه ضرالا ءافتخاو

 6 .ينيطسلفلا بعشلا
 اي ل

 كيوزوين

 ةجودزملا نافير ةعابس
 ةبعل ناغير بعلي .وكسوم عم هتاقالع يف
 لاجم يف مدقتلا يف بغري .ةيحان نم .ةجودزم
 ةيداصتقالا تاقالعلاو ةحلسالا نم دحلا

 :نيلمركلا عم ةيفاقتلاو

 نع يضاملا عوبسألا يف: عروتي مل :ئرخا ةيحاف نم
 ةفاضإ .اوغاراكينو ايبيل ف تايفوسلا ءاقدصا برض

 معدو ةيوونلا براجتلا ءارجا يف رارمتسالا ىلا
 .الوغنا يف نيدرمتملا

 لضفا تاقالع ديرب هثيا هذه ناحير ةساعس نم موفي

 يف هارب ام لعف نع فقوتلا ينعي نا نود وكسوم عم

 .هتحلصم

٠ 
 ا

1 

 ل
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00 

3 8 

 ا ل ل لا ل

 34 - 1 مان مج ىرحاج اج[: ماعجشاف 1 -



 لا

 اهتايط يف لمحت نْيَّدحلا تاذ ةسايسلا هذه نا ريغ

 ةلحرم يف رمت مظعالا نيتلودلا تاقالعف .ةيدج رطاخم .
 ءاقلك ةمهملا تارارقلا نم ددع ذاختا امهيلعو :ةحرح ا

 ١ نم دحلا ةيقافتاو فوشتابروغو ناغير نيب ةمقلا
 | لبق اهعقوي نا يكريمألا سيئرلا ىلع يتلا ةحلسألا

 317 ل 0

 و

 هتسايس ىلع ةظفاحملا ناغير عيطتسي لهف
 .؟ةجودزملا

 تايالولا يف رابك نولوؤسم أدب .لاوحالا لك يف

 م

قلا رهشلا نا نم نورذدحي تدحتملا ِْ
 | ىرعن امدر وأ مدا

 نيب لضفا تاقالع ءدبل ةصرف رخآ دهشيس ليلقب
 نمو ةحلسألا نم دحلا ىلع اهيف نامهافتي نيقالمعلا
 .ملاعلا قطانم فلتخم يف تاعارصلا

 دئاقك ال خيراتلا لوخد ناغير رّرقُي نا وه ليدبلا
 ا لا7»

 6 .ةحلسالا لك مهيلع حتف سيئرك امنإ و تايفوسلا
 م اا

 نادوسلا تاياشفلا
 ساريغ ناج :ملقب

 نيبالم ٠١ بهذ اماع ١٠ ذنم ىلوالا ةرملل

 ٠١ ىلا لصي يناكس دادعت لصأ نم) ينادوس
 عارتقالا زكارم يف مهتاوصأب ءالدالل (نويلم

 .ايئان 554 نم نوكملا باونلا سلجم باختنال
 نآلا نادوسلا اهل ىدصتي يتلا ةيسيئرلا ةمهملا

 داق يذلا تقؤملا يركسعلا مكحلا لادبتساب قلعت

 . [:مابخرت ندمت مدحانع _5

0 

ُّ 

 نم سداسلا يف يريمن لاشراملا طوقس ذنم دالبلا
 .1486 ليربا /ناسنن

 ةدحو نوصت نا تاباختنالا هذه يف ايئدبم ضرتفُي
 .نوبقارملا عقوتي امك اهماسقنا قمعت نا ال دالبلا

 | يف اوكراشي نل الثم بونجلا ناكس فصن نم رثكاف
 يتلا ةحلسملا ةروثلا رقم دوجحو مكحب تاباختنالا

 ةعطاقملا نا يا .كانه غناراغ نوح لينولوكلا اهدوقي

 سشدحلاف ." لصا نم ةيناختنا ةرئاد "و١ لمشتس

 يلاعا يحاوض ىلع رطيسي نادوسلا ريرحتل ييعتشلا

 ةيموكحلا تاوقلا رطيست امنيب لازغلا رحبو لينلا
 .ايروتا وكبا يحاوض ىلع طقف

 ةاعر عم قافتا ىلا لصوتلل ةموكحلا دوهح لك

 | بونج ىلا ءايليئارسا» اثوعبم هتفصب ركنليز نوشمش ١ يذلا غناراغ ضفرب تمدطصا بونجلا لالقتسا
 ةيويح رثكالا نيعورشملا ليطعت يف هتكرح تحجن

3 

 | رظتنملا نم ناك يتلا ظفنلا لوقح :نادوسلل ةبسنلاب
 يلغن وج ةانقو :11/5 ماع لئاوا يق اهيف لمعلا أديب نا

 بعكم رخم تارايلم ” هتميق امي ةعارزلا دوزتس يتلا

 .ىفاضالا ءاملا نم

 ليهستو روسجلا دم موطرخلا ةموكح تلواح
 | نوناق ادلك تغلا نأب غناراغ نوح عم ةحلاصملا

 | ةيبلغالا تاذ ثالثلا قطانملا يف ةيمالسالا ةعيرشلا
 ' مهليجأت نوينادوسلا ةداقلا نلعا امك .ةيحبسملا
 لازام يذلا رصم عم يداصتقالا لماكتلا عورشم

 ا دعب مل رارقلا اذه نا وديد نكل .ماع ذنم هناكم حوارب

 ةيده» هربتعي مهضعب نا لب :نآلا غناراغ يلتاقم يضرُي
 ينادويسلا شيحجلا دوز يذلا «ديدجلا يبيللا فيلحلل

 يف انمدحتسا نيتلئاقم نبترئاطي ةردخالا عيباسالا يف

 بونج يف نيدرمتملا عقاوم فصقل تاعلط ةدع

 .نادويسلا

 | ىلا اضرلا نيعب غناراغ وديؤم رظني ال عبطلاب

 حت يتلا كرتشملا ينادوسلا - يرصملا عافدلا ةيقافتا

 رشع ةسمخلا ىدم ىلع صخش فلا ١١ يلاوح بيردتب نيتلودلا لخدت ىلع صنت يتلاو 14177 ماع يف اهعيقوت
 م !ءادوسلا ايقيرفا نم فالآ 8 مهنم ,ةريخالا اماع '

 .ضعمبلا امهضعبي بناج ىلا ايركسع

 :تاباختنالا جئاتن

 عقوم تاباختنالا جئاتن ززعت نا نويقارملا عقوتب

 | رصتنمك ةمالا بزح ىلع ءوضلا طيلست يرجي نا ايبيل |[

 ايبيل عم ةديج تاقالعب عتمتي يذلا قباسلا ءارزولا
 نيبو هنيب ةفاسم ىلع ظفاحي اميف ةيدوعسلا ةيبرعلاو |

 د
 فيرش ةدايقب يظارقميدلا يداحتالا بزحلا امأ

 اديت نا ىلع ةيبرغلا ةدحولا ىلا وعدي يذلا يدنهلا

 دق هيدترت نا ىلا تاءاصحالا ريشتف .ءرصم عم الوأ

 .ناملربلا ةليكشت يف يناثلا نوكي

 ةماعزب ةيمالسالا ةينطولا ةهبجلل ةبسنلاب
 يذلا نيملسملا ناوخالا دئاق يبارنلا نسح روتكدلا

 ال يريمن دهع يف ةعيرشلا قيبطت ةاعد.نم اذحاو ناك |
 لوح تاريدقت دجون

نا نكمي ينلا دعاقملا ندع
 ةحت 

 0.ةهبجلا اهب |
 ى

 ل حب

 نويبيرت دلاريش

 !ايقي رفا بونج ..ىلع فافنلا ةلواحب
 رشيف ناد :ملقب

 يضاملا عوبسالا يف أيهتت «ليئاربسا١ تناك "1
 بونج يف دوسلا ةداقلا نم ٠١ لابقتسال |

 ةدايقلا ىلع بيردت ةرود ءدبل ايقيرفا (ل
 دهعملا يف رهش اهتدم ةينقتلا رومالاو ميظننلاو
 .يويسآلا يقيرفالا

 اهب ماق يتلا ةلحرلل ةجيتن ةرودلا هذه يتأت

 نارطملاب ىقتلا ثيح ١985/5/11 خيراتب ايقيرفا

 !«ليئارسإب» ةقالع ةماقا حرتقا يذلا وتوت

 لوحت ةيادب هذه «ليئارسا» ةوطخ يف ضعبلا ىري
 يذلا دوسلا عم تالصلا ةماقا ىلا فدهي يسامولبد

 !نويسايس ةداق مهفوفص نيب نم قثبني نا عقوتُي
 نع «نويليئارسالا» نولوؤسملا فكي ال ,ايمسر

 مهئادع لوح ةمظتنملا ةينلعلا تاحيرصتلا قالطا
 كف كلذ ينعي نا نود يرصنعلا زييمتلا ةسايسل
 بونج يف ضيبالا ماظنلا عم يخيراتلا فلاحتلا
 ىلع بترتي امو ايحورو ايركسعو ايداصتقا ايقيرفا
 نونراقي و «ليثاربسا ءادعا» اهقوبسي تاماهنا نم كلذ

 ةلتحملا يضارالا يف نيينيطسلفلل اهتلماعم نيب اهيف

 .ايقيرفا بودج ف دوسلل ايروتيرب ةلماعمو
 : ناتظحالم

 ىلا ايقيرفا بونج يف ةيدوهيلا ةيلاجلا ددع لصب ©
 نع ةلوؤسم اهسفن «ليئارسا» ربتعت :ةمسن فلا

 !كانه مهحلاصم ةباعر
 «ليئاربسا» ْق يوبسالا يقيرفالا دهغملا ماق 9

 ادني نس نرحب

 78 1355 ناسين 355-7 ددغلا :ةينزعلا ةفيلطلا
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 هد اسااشكن أ 6
 سفح اجب ١

 نطنشاو قفوت فيك
 رجع ةلازا ني
 ةدانزو ةنزا وما

 يي ركسعلا قافنإلا

 ١973 ناسين 8 ١57 ندعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا - 3"

 ريمالا ى
 ذم

 عاضوالا روطت ديدش مامتهاب ةيملاعلا
 اهيف امب ةدحتملا تايالولا لخاد ةيداصتقالا ١

 ارظن .ةنزاوملا ةسايسو ةيراجتلاو ةيلاملا لئاسملا
 ْق يكريمالا داصتقإلا هلنحب يذلا صضصاخلا عقوملل

 ريغت يال ةدكؤملا تاساكعناللو يملاعلا داصتقالا بلق

 .ةيداصتقالا ةوقلا كلت ىلعو دلبلا كاذ ىلع هيف ثدحب
 نا قباسلا هجونلل ةريبك ةيقادصم يطعي اممو

 ةليلقلا تاونسلا لالخ ةبكريمالا ةلمعلا ةربسم

 نييداصتقالا نيلوؤسملا لعفلاب تلغش دق .ةيضاملا
 دوعصف .ةيلودلا فارطالا ةيدلاغ ىف نييسايسلاو

 فلخي ناك ماع يىلاوح نذنم ظوحلملا هطوده امك رالودلا
 ناكو ؛ىرخالا نادليلل ةريطخ لكاشم ماودلا ىلع

 ةيدقنلا لكاشملا عيباني ىدحا كلت هتكرح يف لكشب
 .ةيلودلا ةحاسلا ىلع ةحورطملا ةيداصتقالاو

 تاساكعنالا وه قايسلا اذه يف الوانت رثكالا لاثملاو

 سمت يتلاو يطقنلا ىوتسملا ىلع ايلاح ةيراجلا
 ةيطفنلا ةيبرعلا نادلبلا عيمج يبلس لكشب
 لدعمب يضاملا ماعلا رخاوا ذنم طفنلا راعسا ضافخناف

 اميرالودلا رعس طوبه عم كلذ قفارتو ابيرقت فصنلا
 يف رببك عجارت ىلا ايذأ دق ماع لالخ /7”7 نع ددزب

 ةردقلا راسحنا ىلاو ,ةينعملا نادلبلل ةيطفنلا ليخادملا
 كلذ عبتتسب امو .اهيدل ةيومنتلا ةقاطلاو :ةيئارشلا

 ةيداصتقالا طاسوالا عباتت رهشا ةرتف

 ىدل ةيسايس ةيعامتجا لكاشم نم حضاو وه امك

 ةيمهالا نم وديب .ةقباسلا تاظحالملا نم اقالطناو

 ةيداصتقالا ثادحالا ماما تقول اضعب فقوتلا ناكمي

 تاونسلا لالخ ةدحتملا تايالولا اهتشاع يتلا ةماهلا
 ةحورطملا لكاشملا ىلع كلذ دعب فرعتلل :ةيضاملا
 فارشتسا ةلواحملو :ضينالا تيبلا ةرادا ىلع ايلاح
 كلز ةقالعو اهيدل ةحاقملا ةيداصتقالا قافآلا

 .يملاعلا داصتقالاب
 يتلا ةيداصتقالا ثاحبالاو ريراقتلا نم ديدعلا نا

 داصتقالا عوضوم تلوا دق :ةريخالا ةنوآلا ف تردص

 دانتسالاو ع وجرلا لعجي امم .:ةصاخ ةناكم يكريمالا

 مغرلا ىلع .ةحلم ةرورض اهرداصم ىلا ةراشالاو :اهيلا
 ."اهتايئزج عبتت ةبوعصو لاجملا قيض نم

 ةمظنم نع» ةرداصلا ةساردلا ثاحبالا كلت نيب
 تابيالولا» ناونعي «ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا

 يف ىرحألاب اهعيزوت وا اهرشن مت يتلاو .«ةدحتملا
 .يضاملا رياني /يناثلا نوناك رهش نم يناثلا فصنلا

 ١٠١9 ب عقت يتلا «نواعتلا ةمظنم» ةساردو

 صوصخب ةميق تامولعم ىلع يوتحت ةحفص
 ةيداصتقالا تاهجوتلاو ءامومع يكريمالا داصتقالا
 ةيدقنلا ةسايسلاو ةنزاوملا ةسايسك ةيساسالا
 ف زجعلا ةلاحو يداصتقالا شاعتنالا عوضومو
 ةيداصتقالا قافآلاو يراجتلا نازيملاو ةنزاوملا
 .كلذ ءوض ْف ةمسترملا

 تاربفت
 تامولعم نم درو اميف ءيش يا ليق انمهي امو

 ةبادب ذنم ةلصاحلا تاريغتلا ىلع فرعتلا وه .ماقراو

 ,مكحلا ىلا ناغير سيئرلا لوصو عم يا تانينامثلا
 نم همسرتك امو .ةدعاصتملاو ةلصاحلا تالالتخالاو

 .يكريمالا داصتقالا ليقتسم لوح ةديدع تالؤاست

 «ميوقتلا جمانرب» نا نآأشلا اذه يف فورعملا نمو

 ناك ١9481 ةنس ةموكحلا هتنبت يذلا حالصالا وا

 ةحفاكم ىلا يمرت ةيدقن ةسايس قيبطت ىلع صني
 قافنالا صيلقتو بئارضلا فيفخت ىلاو يلاملا مخضتلا
 .ماعلا

 لالخ لعفلاب ةبكريمالا ةرادالا تعاطتسا دقو

 ميوقتلا ةيلمع لعجت نا ةقحاللا تاونسلا

 ةسوململا جئاتنلا لالخ نم اعقاو ارما كلت يداصتقالا

 ذنم تدتما يداصتقالا دوكرلا نم ةرتف دعب كلذو

 :غ1-١948١19875 يماع يف اهديشا تغلبو تانيعبسلا

 .ةلاطبلاو مكضتلا تالدعم يف داحلا عافترالل ارظن

 .يداصتقالا دوكرلا ةمقل نيدلاتلا نيماعلا لالخف

 يكريمالا داصتقالا عاطتسا 984١و ١9/7 ةرتف يا

 عقوتم ريغ لكشب مت نا دعب .اظوحلم امدقت ققحي نا
 ىوتسم ىندا ىلا طوبهلا ىلا مخضتلا تالدعم عفد

 «ةيرداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم» نادلب نيب

 ةيبرغلا لودلا ىرخا نادلب ىلا مضت يتلا ؟4 لا
 .نابابلاو ادنك ىلا ةفاضا ايوروا يف ةعنصملا

 عم هسفن تقولا يف ةلاحلا هذه تقفارت دقو

 تال دعم صيلقت اهنم اميس ال ةريبك ةيباجيا تارشؤم
 نع ديزي امب ردقت تناك نا دعب ريبك لكشب ةلاطبلا

 ىلا اهسفن ةرتفلا يف ومنلا تالدعم تعفتراو ١

 ربكا نم ربتعت يتلا ةبسنلا يهو .ابيرقت /5 دودح
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 .ةمدقتملا ةيلامسارلا نادلبلا لخاد تالدغملا
 ىلا شاعتنالا ةدوع ىلع ةماهلا تارشؤملا نمو

 هل قيسد مل لكشب رالودلا عافترا يكريمالا داصتقالا

 تالمعلاب ةنراقم ةتالدعم ةدايز تغلب ذا ءليثم
 يناملالا كراملاو يسنرفلا كنرفلاك ةيساسالا ةيملاعلا
 ٠٠١/ نع ديزي ام ينيلرتسالا هينجلاو ينابايلا نيلاو
 .اهيرقت تاونس ؛ لا لالخ

 طاسوالا رظن يف رالودلا رعس عافترا ناك دقو

 ةدعاصتملا ةقثلا نع ريبعت ةباثمب ةيملاعلا ةيداصتقالا
 نا املع :تازاجنا نم هلجس امل يكريمالا داصتقالاب

 لصاحلا مدقتلا فنت حل ناو ةيدقنلا طاسوالا ضعب

 ةجمئتنك ادوعص رالودلا ةقالطنا وزعت تناك اهناف

 ةيكريمالا ةيدقنلا ةسايسلل لصاح ليصحتو ةيقطنم
 يف ةدئافلا تالدعم عافتراب صاخ لكشب تزيمت يتلا
 ةيعانصلا نادلبلا هيف يناعت تناك يذلا تقولا
 تمهاس رخآ ىنعمب يا .رمتسم دوكر نم ىرخالا
 لاومالا سوؤر بذج يف ةيكريمالا ةيدقنلا ةسايسلا
 .ةيملاعلا

 لالدخالا ةلادز

 نيتقباسلا رظنلا يتهجو نا ميلستلا عمو
 رابتعالاب ذخأ ام اذا ةحصلا نم ريثكلا نانمضتت
 ةدجراخلاو ةيلخادلا لماوعلا نيب لصاحلا كباشتلا
 يذلا رسمالا ناف ؛يكريمالا داصتقالا صوصخي

 ومنلا تالدعم ٌؤطابت وه ايلاح مامتهالا قحتسي
 ةدح ةدايزو 5 يضاملا ماعلا ذنم يداصتقالا

 زجع عافترا يا ىربكلا ةيداصتقالا تالالتخالا
 .تاعوفدملا نازيم زجعو ةنزاوملا

 ٌؤطابت ددصي ةفلتخملا ةيداصتقالا ريراقتلا ريشتو

 تالدعم نا ىلع يداصتقالا شاعتنالا ةدوع ةريسم

 ,طقف 7,5 دودح ىلا يضاملا ماعلا ف تطبه دق ومنلا

 فيرخلا ذنم لءاستي نيبقارملا نم ديدعلا لعج امم
 اهدودح تغلب دق ومنلا ةيلمع تناك اذا امع يضاملا
 ةمدقم لكشب روكذملا ؤطابتلا ناك اذا امو ىوصقلا

 .ديدج نم يداصتقالا دوكرلا ةدوعل

 ناف ةمئاقو ةعورشم ةقداسلا تالؤاستلا تناك اذاو
 يكريمالا داصتقالا نع ةزرابلا ةريخالا تارشؤملا
 ةرمتسم تلاز ام ومنلا رارمتسا ةيناكما ناب لوقت
 زكارم ضعب بهذت ثيح ١945: يلاحلا ماعلا لالخ
 لوقي امندس /4 , ٠ نم رثكاب اهريدقت ىلا تاساردلا

 ٠/. يىلاوحب رخآلا اهضعب
 ال لؤافت نم هنع ردعت امو تاعقوتلا هذه نا ريغ

 نم ديدعلا ىدل دئاسلا قلقلا لاحلا ةعيبطب يغلت
 للخلا ةلاح رارمتسا هاجت نطنشاو يف نيلوؤسملا
 تذوحتسا ام كلذ ىلغ ليلدلاو .لبق نم اهيلا راشملا
 «سرغنوكلا تاشقانم يف ةيمها نم ةلأسملا هذه هيلع
 لبق نم ةيلعف ةضراعم نم ناغير ةسايس هتهباج امو
 كلذ يف امب قافنالا ةسايس صخي اميف ةسسؤملا هذه
 .يركسعلا قافنالا

 :ححلا ةيسادنس
 نواعتلا ةمظنم ءاريخ ريشُي ةنزاوملا زجع ةهج نمف
 يتلا بابسالا ىلاو زجعلا ةلاح مقافت ىلا (77 صر
 ةسايسلا] نأ ةساردلا ظحالت ةع اهقلخ: قت
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 فالخلا ةطقن لكشت ةدحتملا تايالولا ىف ةيبيرضلا

 ةنزاوملا تاسايس صوصخب ةيساسالا قارتفالاو
 .نؤاعتلا ةمظنم نادلب يف اهجاهننا مت يتلا

 ىلع ةريخالا نادلبلا هيف تزكر يذلا تقولا يفف
 ىلا ةيولوالا تطعاو .ماعلا عاطقلا ندد ضيفخت

 بلطت ول ىتح .اهيدل تانزاوملا زجع صيلقت ةيلمع
 هسفن تقولا يف .:يبيرضلا طغضلا فيفخت مدع رمالا
 ةيجيتارتسا كلذ سكع ىلع ةدحتملا تايالولا تنبت»

 ضيفخت ةيلمع تمدق رخآ ىنعمب يا .«ضرعلا زيفحت
 .ةنزاوملا زجع صيلقت فده ىلع بئارضلا

 تالدعم نا قيس ام ىلع ةنهربم ةساردلا فيضتو

 ةنس ذنم تطبه دق نينطاوملا صخي اميف بئارضلا
 لدعم طبه امنيب .انيرقت ١,5/ رادقمب ٠

 - مهالا وه اذهو  تاكرشلا صخي امب بئارضلا

 .1984- 19/١ ةرتف لالخ اديرقت فصنلا رادقمب
 ةنزاوملا تمرح يتلا كلت ةيبيرضلا ةسايسلاو

 ببسلا تسيل .ةماه غلابم نم ايونس ةيكريمالا
 مقافت يف  نييداصتقالا ءاربخلا رظن يف  ديحولا

 قافنالا ةدايز اضيا كلذ يف مهاسي ثيح زجعلا
 .يركسعلا

 :1984 ماع ىتح حيلستلا تاقفن ةدايز بناج ىلاف
 ةليوط ةيركسع جمارب حسبرب ةيكردمالا ةرادالا ثماق

 ,ةيركسعلا ةردقلا ةدايزو ثحبلا لاجم يف لجالا
 عافدلا ةردابمك» ةيئاضفلا جماربلا ىلا ةفاضا
 ةفورعملاو ىلاحلا سيئرلا اهانبت يتلا ؛يجيتارتسالا
 اهتفلك غليتس ينلاو .موجنلا برح مساب ربكا لكشب
 !تارايلملا تانم عضيب ديعبلا ىدملا ىلع

 نا ىلا ةيكريمالا تايئاصحالا ريشت يمقر لكشبو
 ايونس 1/7 لدعمب عفتري فوس يركسعلا قافنالا
 ةلياقملا غلابملا هلكشت فوس ام لكب ١184 ماع ىنح

 .لصاحلا زجعلا ىلع طوغض نم

 زجعلا عقاو :ةسايسلا هذه قايس يف يتأيو
 نازيم زجع ردقي ذا .ىرخا ةهج نم لصاحلا
 رابلم ١5١ ب ١9/65 ىضاملا ماعلل ةيراجلا تاعوفدملا

 نازيملا امك تاعوفدملا نازيم زجع ةلاحو .رالود
 ةيدقنلا ةسايسلل ةماهلا دوجولا دحا لكشب يراجنلا

 .ةيكردمالا ةرادالل ةيداصتقالا

 يف لصاحلا زجعلا نا انه ةراشالا قحتسي امو

 نيهاجتا نع رمالا ةقيقح يف ربعي يراجتلا نازيملا
 يكريمالا داصتقالل ماعلا هاجتالاب قلعتي لوالا :نينثا
 تاريغتلاب قلعتي .يئاثلاو ليوضطلا ىدملا ىلع
 نف اهيلا راشملاو ىلاحلا دقعلا ةيادب ذنم ةلصاحلا

 .لبق
 داصتقالل يمسنلا نزولا نا الوا ظحااملا نمف

 يف يناثلا فصنلا ذنم ءيشلا ضعب عجارت دق يكريمالا

 ةيملاعلا برحلا تلت يتلا ةرتفلاب ةنراقم تانيتسلا
 نا ددصلا اذه يف تاساردلا ىدحا ريشتو :ةيناثلا
 دق ةيملاعلا ةراجتلا نم ةيكريمالا تارداصلا ةيسن
 .١؟مأ1ثو ١9517 نين 7/١7 ىلا 21718 نف تطبمه

 لالخ ةيكريمالا تادراولا ةيسن تعفترا لباقملا فو
 دذه رسفب اممو ./16, 7 ىلا ,١7/ 4 نم اهسقن ةرتفلا
 ىرخالا ةيلامسأرلا ةيداصتقالا ىوقلا نا .ةرهاظلا

 ةعنصملا نادلبلا ىلا ةفاضا نابايلاو ةيبرغلا ابوروأك
 .ةيداصتقالا اهتاردق تززعت دق ثلاثلا ملاعلا يف اثيدح

 عبر لالخ ةدايز ةيملاعلا ةراجتلا نم اهتصح تلجسو
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 .مرصنملا نرقلا

 ناف يناثلا هاجتالا وهو كلذ بناج ىلاو
 تاونس ذنم يكريمالا داصتقالا يف ةلصاخلا تاريغتلا
 ديكأتلاب فعضا دق رالودلا رعس عافترا اميس ال ةدع
 ام اذهو . ةيكريمالا تارداصلل ةيسفانتلا ةردقلا
 نا ةعنصملا داوملا نم تالدابملاب ةقلعتملا ماقرالا هدكؤت

 رالود رايلم ٠١ ب هدحو بابلا اذه يف زجعلا ردقب
 .1984و 19/١ نيب اميق ايونس

 طفنلا لاحم ؤ ةديفتسملا اكريما
 يف ةماهلا تالالتخالا ملاعم ضعب يه كلت

 لوح تالؤاست نم هنع حصفت ام لكب ,داصتنقالا

 ىلع ظافحلا نكمي فيك ذا ءادملاعو ادكريما لبقتسملا
 ذنم اكريما اهفرعت يتلا ىداصتقالا شاعتنالا ةلاح
 تالالتخالا حيحصت لهسلا نم لهو ١47. ماع

 رودلابو .ومنلا تالدعمب ساسملا نود ةروكذملا
 ؟ةيلودلا ةحاسلا ىف ايداصتقاو ايسايس يكريمالا

 ماما ارخؤم فقوت نييسئنرفلا نييداصتقالا دحا

 يف هعارتشا مت يذلا نوناقلا ىلا ريشيل ةقرافملا هذه

 زجعلا ضيفخت ىلا فدهي يذلاو .ارخؤم سرغنوكلا
 نزاوت ةلاح ىلا لوصولا يا رفصلا ىلا ايجيردت
 فدهلا ناك ام اذا كلذ دعب لءامستمل ١1194١ ماع ةنزاوملا
 يلاحلا يكريمالا سيئرلا مادام قيقحتلا نكمم روكذملا

 ساسملا يوني الو .بئارضلا تالدعم ةدايز ديري ال
 ؟يركسعلا قافنالا ةينازيمب

 قباسلا نم رثكا مويلا يقلت ةقباسلا ةقيقحلاو
 ةيبكريمالا ةيداصتقالا تاروطتلا ىلع ةعساو لالظب

 قلعتي اميف اصوصخ .ةيملاعلا اهتاساكعنا ىلعو

 .ةيمانلا نادلبلاب

 ةدحتملا تايالولا نا نآلا حضاولا نم حبصا دقلف
 نم طفنلا راعسا ةدادز نم ةقباس ةرتف ىف تدافتسا ذق
 نم مويلا يه اهو :نييبرغلا اهئاكرش فاعضا لجا
 ىصقا ىلا راقسالا طويه :«ةيلمع» لغتست ديدج

 ىلع ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا تدكا املثم .دودحلا
 اهرصقو ةيجراخلا اهتادعاسم صيلقت يف نطنشاو ةين
 .ةفيلحلا نادلبلا ىلع

 تناك ام اذا لؤاستلا وحن اضيا عفدي قبس ام لكو
 نم دحلا ىف مهاستس ةيلاحلا ةيداصتقالا عاضوالا
 هاجت ةيلخادلا ةضراعملا تدتشا ام اذا حلستلا قابس
 ؟؟يىركسعلا قافنالا ةدايز

 ةكريمالا ةيلمعلا طويه نا اردخا دكؤملا رمالاو

 كاهنا ىلا دوقي فوس نآلا ىتح بلاغلا هاجتالا وهو
 ارظن ةيطفنلا ريغو ةيطفنلا ةيمانلا نادلبلا نم ديدعلا

 ليخادم يف لمتحم طوبه نم هيلع رشؤيامل
 م .اهتارداص

 :اصوصخ رظنآأ #*

 ةيدتقلاو :ىاسعتلا ةملقتم نع ىفاصلا ءةدكتلا :ةانيالولا»باككد

 .(ةيزيلكنالاو ةيسنرفلاب) ١485 يناثلا نيرشت  ةيداصتقالا
 لوك ةيورج ىقونونكيلا ةلجم «ركريشالا ىجراحلا نجعل ةثاقم
 2 1985 نم يناثلا عيرلا - 7* مقر ددغ «لائويسائرتنا
 نسامح  ةلوس «ىمتحس ىمشلا ٠ :ةوحتملاتايآلولاو : :ةلاقعا-
 لورود رلنا اذا 7١١ هع_.ةييصرقلا

 خيهاربا انح :دادعا
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 ةيساسالا علسلا راعسأب ساسملا نود ةلودلا دراوم ةدادز

 ةيداصتقالا تاءارجالا سال د
 ردهم يف

 ناموش دمحم  ةرهاقلا

 يتلا ةديدجلا ةيداصتقالا تاءارجالا حضتت

 ثادحا ءوض ىف ةيرصملا ةموكحلا اهتذختا
 مجن امو ارخؤم ةرهاقلا اهتدهش ينلا فنعلا

 عجارت نع لصفنت ال اهنا الا .رئاسخ نم اهنع
 طوغضلا نعو ةبعصلا تالمعلا نم يطايتحالا

 صيلقتل يلودلا دقنلا قودنص اههجو يتلا حئاصنلاو
 .تامدخلاو عيلسلا معد ءاغلاو يموكحلا قافنالا

 ءارزولا سيئر يفطل يلع روتكدلا ثدحت دقلف

 نا نلعاو نويزفلتلاو ةعاذالا ربع نينطاوملل
 عضولا ةريخالا ةرتثفلا يف تشقان ةموكحلا
 ماعلل ةديدجلا ةنزاوملا حمالمو ماعلا يداصتقالا

 رصم تاعغبيم ةميدق عجارت نا ىلا رايشاو :. 0/3 /81 ١5
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 ٠٠١ رادقمب ةبلاحلا ةيلاملا ةنسلا لالخ لورتبلا نم

 يذلا ىفاصلا زجعلا ةدايز ىلع رثا دق رالود نويلم

 ىلا ةمداقلا ةنسلا ىف عفتري :هينج نويلم 0٠6٠ ىلا لصي

 اذه ةهجاومل ةرورض كانه يلاتلابو .هينج نويلم ٠
 ناو اميسال :مكضتلا تالدعم يف ةدايز نود عضولا
 لالخ لورتبلا نم رصم لخد ضافخنا حجرت تاعقوتلا
 .رالود نويلم ١١١٠١ رادقمب مداقلا ماعلا

 ةيداصتقالا تارارقلا نع يفطل يلع .د فشكو
 رالؤودلاب ةيمنت تادنس رادصا تلمش يتلا ةرظتنملا

 ةيسمخلا ةطخلا تاعورشم ليومتل اهلخد صصخب

 نود يموكحلا قافنالا ديشرتو ١1997. /41/ ةيناثلا

 تاكرش مازلاو ءنفاوحلاو تابترملاو روجالاب ساسملا
 ىلع يونس يققاضا ضئاف قيقحتب ماعلا عاطقلا

 يف ةدايز نود «لقالا ىلع ١/ ةيسنب ةرمثتسملا لاومالا

 يضارالا ىلع ةبيرض ضرفو .راعسالا .ءاضفلا
 عفرو :ةينكسلا تادحولا كلمتب بناجالل حامسلاو
 تاعماجلا يف بناجالاو برعلا ةبلطلا ةسارد موسر
 ضرفو نوفلتلا موسر يف ةدودحم ةدايزو .ةيرصملا
 ٍباجصا لعو جراخلل نيرقاسملا ىلع ةيفايضا خوسر
 .ةريبكلا تارايسلا

 سكع ىلع تءاج ةقياسلا تارارقلا نا ةقيقحلاو

 قلق ىلا تداو .يرصملا عراشلا تداس يتلا تاعقوتلا
 مل يهف .ءارشلاو عيبلا ةكرح يف بارطضاو يعامتجا
 تامدخلا وا علسلا راعسا يف ةرشابم ةدابز ىلا دؤت

 .ةيبسابسالا

 تارارقلا يف تزرب ينلا تاهجوتلا لوا لعلو

 قفو ماعلا عاطقلا ليغشت ىلا ةموكحلا ليم ةردخالا

 مازلاب كلذو :ةراسخلاو حبرلا ريياعمو .قوسلا تايلآ
 لاومالا نم ١/ ةبسنب يونس ضفئاف قيقحتب هتادحو
 ةبسنلا هذه ققحت ال ةدحو لك ضرغتتسو .ةرمثتسملا
 .ةيفصتلل  حجرالا وه اذهو  اميرو ةلءاسملل

 تادحو نا نييداصتقالا ءاردخلا ضعب دقتعيو

 بناج ىلا ةيسنلا هذه قيقحت عيطتست ال ماعلا عاطقلا

 عفرب اهل حمسي ال اهناو ةصاخ :ىرخا حابرا قيقحت
 تادحو رطضت نا لمتحي انه نم .اهتاجتنم راعسا
 نييعت ةسايسب مازتلالا مدع ىلا ماعلا عاطقلا
 ريوطت وا .يفيظولا لكيهلا ديمجتو نييجيرخلا
 .اهراعشا عقرو دودحم لكشب اهتاجتنم ضعب

 ةريخالا ةيداصتقالا تارارقلا يف ةيناثلا ةلالدلاو
 اذه نا كش الو ,يموكحلا قافنالا ضيفختب قلعتت
 ناريغ .ينودلا دقنلا قودنص تايصونو قفتي ءارجالا
 ُْق يراجتلاو يداصتقالا ظطاشنلا ىلع ةيبلس اراثآ هل

 ةماعلا ةيموكحلا تاقفنلا مجح نا ىفخي الف . 0-0

 طاشن يف رثؤتو لب :ماعلا يداضتقالا طانشنلا يف ش قود

 قافنالا ىلع اريثك دمتعي يذلا صاخلا عاطقلا
 .ماعلا يموكحلا

 ةريخالا ةيداصتقالا تارارقلا يف ةثلاثلا ةلالدلا اما
 ضيوعتل ةيرصملا ةموكحلا يعسب طبترت اهناف
 قرطلاو لئاسولا ةفاكب يبنجالا دقنلا ف صقنلا
 كلمتل بناجالل ةصرفلا ةحاتا ناف كلذك .ةحاتملا
 ديزيس ةيمنتلل ةيرالود تادنس رادصاو .تاراقعلا

 يف رالودلا ةميق نم عفريسو نكاسملا ىلع بلطلا نم
 تعضو دق ةيرصملا ةموكحلا تناكو .ةدلحملا قوسلا
 تاراقعلاو ققشلا بناجالا كلمت ىلع يضاملا يف ادويق
 دقنلل اهجايتحا نا ريغ رصم ىف ناكسالا ةمزا بيسب
 .رارقلا اذه ليدعت ءارو ناك يبنجالا

 يف ةموكحلا حاجن نا ىلع نويداصتقالا قفتي اريخا

 ددحيس يذلا وه يبنجالا دقنلا ف صقنلا ضيوعت

 يف قالطنالا ةبغم نم نورذحي مهنا الا .اهلبقتسم
 ةبعامتجا ةيدلس راثآ اهل نوكت دق تاءارجا ذاختا
 ةدع لبق ارارق تذختا دق ةموكحلا تناكو .ةيداصتقاو
 عاطقلل حمسي وهو (١١؟١) نوناقلاب فرع عيباسا

 صلقيو .ةيئاذغلا علسلا نم ديزم داريتساب صاخلا
 راعسالا نم عفر دق امم .داردتسالا يف ةلودلا رود

 دق ةموكحلا نا ذا .داريتسالا ىلع بلطلا نم فعاضيو
 رعس قفو داردتسالا ةفلكت باسحمب ةرم لوألو ترقا
 نا دعب ءاشرق ١5 غلابلاو ءادوسلا قوسلا يف رالودلا

 نم تعفر امك .ابيرقت اشرق ١15 ب هيسحت تناك

 7٠١/.0[ ىلا 5١/ نم .ةدروتسملا علسلا حابرا
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 :14/6 ماعل يراجنلا زجعلا
 رالؤد تارادلم ؛ ,؟

 تاءارجالا نيبقارملا ضعب ٌرسف

 ةبغرب .رصم يف ةديدجلا ةيداصتقالا
 ليخادملا رادحنا نم دحلا يف ةموكحلا

 ليخادملا اهنم اميس ال دالبلل ةيلاملا
 .نيرجاهملا تاليوحتو ةيطفنلا

 تارارقلا نا كئلوا فاضا دنقو

 ريغ  اهتيمها نم مغرلا ىلعو ةذختملا
 حيبحصت ىلع روظنملا ىدملا ىلع ةرداق

 لكاشملل ًارظن داصتقالا راسم

 اميس ال ءاهنم يناعي يتلا ةيوينبلا
 يف غلب يذلا يراجتلا نازيملا زجع
 4,5 يىلاوح ١94480 يضاملا ماعلا

 نويدلا مجحو .رالود تارايلم
 رايلم 77ب ةردقملا .ةيجراخلا
 ش ال.رالود
 ا 1111 جب لموت

 يبرعلا جيلخلا

 ةرهدسم تالفانلا برح

 نا ةيبرغلا ةيطفنلا طاسوألا تركذ
 تدهش ةيضاملا ةلديلقلا رهشألا

 نا :تالقانلا برح يف ًاريبك اديعصت

 ةريدبك رارضا قاحلا قارعلا عاطتسا

 ةيطفنلا عيراشملاو تاشنملاب
 ماق يقارعلا ناريطلا نا امك :ةيناريالا
 باطعاب ةريخألا ةثالثلا روهشلا لالخ
 تناك ةيناريا ةيطفن تالقان ةعبس
 ىلا جرخ ةقطنم نم طفنلا لقنب موقت

 نم ناكو .,بونجلا يف يرسس ةريزج
 تارداصلا تصلقت نا قيس ام ةجيتن
 ىلا يضاملا رهشلا يف ةيناريالا ةيطفنلا

 ةنراقم موي /ليمرب فلا ٠٠١ يلاوح

 1 ما مج نما مع مام اتزت 9

 .لبق نم ليمرب نويلم 5,١ب
 نارهط نا انه ةظخحالملاب ريدجلاو

 رداصملا بسح - اهفرط نم تماق دق

 ةيطفن تالقان ةمجاهمب  ةروكذملا

 فدهب :كلذ نع نلعت نا نود ةيجيلخ
 طغضلا ىلا يبرعلا جيلخلا لود عفد
 ىلع يطفنلا راصحلا فقول قارعلا ىلع

 [ل.ناردا

2 

 ليمربلل تارالود ٠١ نم لقأ
 مدقن زارحا يف كبوأ قافخال ةجيتن

 قوسلا رارقتسا قيرط ىلع ظوحلم
 طوبهلا ىلا راعسالا تداع ,ةيطفنلا

 طفنلا ليمرب رعس لصيل اددجم
 ةرشع نم لقأ ىلا (تنارب) يناطيربلا
 ىندا هرابتعا نكمي ام وهو تارالود
 ذنم راعسالا اهتلجس يتلا تايوتسملا
 .اماع ١7 ةبارق

 ضعب تناك امنيبو :ىرخا ةهج نم
 لامتحا نم رذحت كبوا ةمظنم نادلب
 ليمربلل تارالود ىلا راعسالا رادحنا
 ةيمسرلا ةيكريمألا طاسوألا تدكأ
 يف طفنلا ريزو رّبع امك :كلذ ةلاحتسا
 فقوملا نم هئانتسا نع نطنشاو

 يف ضايرلا ةيلوؤسمو .يدوعسلا
 هنع مجني امو يطفنلا عضولا روهدت
 ةعانصلا صوصخي رارضا نم

 [ل.!؟ةدحتملا تايالولا ىف ةيطفنلا

 ف 5 مه ا ا لا ادي د

 رتتاؤجتا

 راعسا لع طوغض

 اينابساو ايلاطياو اسنرف دعب
 تاطلسلا ىلا ارخؤم اكيجلب تبلط
 دوقع ةعجارم ةصتخملا ةيرئازجلا
 ماع ننم نيدلبلا نيب ةمربملا زاغلا
 .1ه

 لسكورب نا ددصلا اذه يف ركذيو
 اهتادراو صيلقت يف اهتبغر نع تبرعا
 فصنلا لدعمب يرئازجلا ناغلا نم

 ؟,ه يلاوح يأ) يىلاحلا ماعلا لالخ
 امك (تارايلم ه لدب بعكم رنم رايلم
 راعسالا ةعجارمب رئازجلا بلاطت اهنا
 ةميملاعلا تالدعملا نم ىلعأ اهنأل
 م.ةيلاحلا
 نيو واوا 111

 دوسألا بهاذا ماهؤأ
 قلعتي اميف ءدئاوف موق دنع موق بئاصم» روثاملا لوقلا حص اذإ
 نا اضيا حيحصلا نم هناف .ةيلاحلا ةيملاعلا ةيطفنلا عاضوالاب

 ةردصملا نادلبلا ىلع دوعت ةريبك دئاوف نم ولخي ال نهارلا روهدتلا

 ىلا ؛ليمربلل ارالود 178 يلاوح نم ةدودعم رهشأ لالخ راعسالا ضافخناف
 2,1١19487 ىلا 9١ا/7 نذنم دوعصلا ةرتف ترمتسا نا دعب :تارالود ٠١ نم لقا

 .ةيطفنلا ثادحالا ىرجم يف ايرذج ًبالقنا ديكاتلاب لكشي
 ةريبكلا ةكلهتسملا ةيعانصلا نادلبلا اميس ال ,طفنلل ةدروتسملا لودلاف

 نم كلذل امل اهل حايترا ردصم راعسالا رايهنا يف ىرت ناو دب ال ,ةداملا هذهل
 نيزاوملا ىلع طغضلا فيفختك اهتايداصتقا ىلع ةريبك ةيباجيا جئاتن
 .يداصتقالا ومنلا ةدوعو مخضتلا ةحفاكم ةسايس يف رارمتسالاو ةيراجتلا

 يف و ؛قرطلا قرتفم ىلع ؛ةنوآلا هذه ف .اهسفن دجتف ةردصملا نادلبلا اما
 دعبالا ةلوهسب اهزواجت نكمي ال ةريبك ةيعامتجا ةيداصتقا لكاشم ةهجاوم
 ,ةيلاملا اهليخادم يف ريبكلا صلقتلا رابتعالا يف ذخأ ام اذا .تاونس
 .اهيف ةيداصتقالا تاسايسلا ىلع ةديكألا هتاساكعناو

 نال لبقتسملا هاجت لمأ قيرب سملت نم بقارملا عنمت ال ةقيقحلا هذه نا ريغ
 ةردصملا نادلبلا يف رارقلا باحصا عفدي ذخأ ةيطفنلا ةحاسلا يف يرجي ام

 ماهوألاب و ءقباسلا يف ةعبتملا تاسايسلاب قلعتي اميف ةعجارملا نم عون وحن
 .تاسايسلا كلت اهيلع تينب يتلا ةئطاخلا

 نم رثكا ذنم تدقتعا ملاعلا يف نيرّدصملا ةيقب لثم ةيبرعلا ةيطفنلا لودلاف
 ىلا مود ريست .خيراتلا ةلجع لثم تتاب دق راعسالا ةلجع نا تاونس رشع
 تاأبنت يتلا ةيلبقتسملا تاساردلاو تاعقوتلا كلذ يف دعاس دقو .مامالا
 .!نرقلا ةياهن لبق ليمربلل ارالود ٠١ نع ديزي ام ىلا راعسالا لوصوب

 ةينعملا نادلبلا ةيبلاغ تماق نا ءىطاخلا داقتعالا اذه ةجيتن نم ناكو
 مل اهنأل اهتيعقاو مدع اهيف لاقي ام لقا ةيومنت تاسايس دارينساو ينبنب
 يف نا ةناظ ,ةيلحملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا رابتعالاب ذخأت
 كلت قفار ام لك عم :نيتم يعانص عاطق ةماقإ و ءيش لك داريتسا عاطتسملا

 .ةينطولا ةورثلا ردهو ريذبتلاو فارسالا رهاظم نم تاهجوتلا
 اصوصخ ىرخألا ةيداصتقالا تاعاطقلل لامها نم متام :كلذ نم رطخألاو

 ةوجف دعاصتو .جاتنالا طوبه ىلا .ىرخا لماوع نيب .داق امم ؛ةعارزلا اهنم
 طمنلا عسوتو .ناكسلا ددع يف عراستملا ومنلا ءارج نم يئاذغلا زجعلا
 ,ةريبك ةيئارش ةردق تاذ «ةديدج» ةيعامتجا تائف زوربل ةجيتن يكالهتسالا
 .طوبضمو بوسحم ريغ لكشب داريتسالا ةيلمع عسونلو

 ةيلمع وه راعسالا ف يلاحلا رايهنالا نأب ميلستلا عمو قبس امم آقالطناو
 موقي يطفن دلب نم رثكأ نا مويلا ظحالي نا لؤافتلا يعاود نم ناف ؛ةتقؤم
 ةديدج ًاسسأو داريتسالل ًادودحو ريذيتلل أدح عضيل يضاملا ةعجارمب

 نا دعب هعومجمب يداصتقالا ءانبلا رابتعالاب ذخأت يداصتقالا ومنلا ةيلمعل

 .طفنلا رابآ كلف يف تاونس ذنم رودي ءانبلا اذه لظ
 بهذلا خيرات نم فاجعلا تاونسلا هذه يف ودبت ةعجارملا هذه لثمو

 [1.ةيافكلا هيف امب تداس يتلا ماهوآلا ةلحرم ةرداغم يف ىلوا ةوطخ .دوسألا
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 هدي ةيحاتتفالا ةسلجلا يف ل
 ةمصاعلا ٍِق دقعتا يذلا برعلا تاتكلاو ءايدالل رشع

 ىلع تاللؤاستلا نم. ةعومج ١١( ددع «ةيب رعلا ةعيلطلا»

 .اضيا اريبك الاؤس اهتاذ يف لكشت « ,ةملكك ءاهبنوك نم م مغرلا

 لاخلا «يبرعلا لاخلا 0 بايغ 07 لسألا 7

 تامزألا لاكشا سس د طي رعلا ةايبحلا يف 0 0

 نم .برعلا بارت اهراوأ تحت ضقخي يتلا ةعّنصملاو ةعنطصملا 1

 .وافلا ىلا نيطسلف

 ةيدرفلا ةعيبطلا نس للا عورشملا اذه تايغ ناك اذاو

 ةيمسرلا تاداحنالاو ل ببيسد الو يب رعلا بيدالل

 ىلع لمعلا ناف ءاهتاذ ةيب رعلا ةفاقثلا بيسي سيل هنا امك 05 ٠

 مظتتت يتلا ةدعاقلا دكؤي امنا ,«يراضح عو رشمك «هترولب

 بادآلاو .ءاهتالاجمو نونفلاو .يناعملاو تاملكلا اهقوف
 رود بيغب نا نود ةغللا م عم لعفلا محتلي يلكلو .ابتاخانمو

 يف رثؤملاو لعافلا هرود نع , هعمتجم يف دئاق نئاكك فقثملا

 .ةاحلا
 لوقي امك (كانه رمقو انه رمق) هيف نوكي يذلا تقولا يفف

 ام رجنخلاو ءاضيا (كانه امالظو انه امالظ) ةمث ناف ء«شيورد

 ضرالاو «ضرالاب اقلاع لاز ام دسحلاو .دسجلا يف ادتمت لاز

 ٍ و ءراحشالاو ءادهشلاو عيباتبلا رجفت ىلع ةرداق كاع ام

 يقعلاو بيدالا ناف (كانه رمقو انه رمق) لظي نا يغبني
 يذلا مالظلاو انه يذلا مالظلا فكشي نا عيطتسي ا

 حابصملاو ءءيضي يذلا لعشملا هعادبا نم لعجي ناو . كانه

 متاوج خم (تيلوو اقواستم هبدأ نوكي يكل .ًالألتي يذلا

 7 .عيبمو فقثمك
 0 نأ (تاملكلا بحاص) رودقمب سل هناا

 .مكحلا ةمظنا ريغي ناو. ,ليجتسملا

 ءاهيف اشن ىلا ل

 ءاهنم سسأت ىتلا ةفاقثلاو .هركف هنم مهلتسا يذلا ع
 . هيدا يف دارو ؛ هناديم يف ادئاق نوكي نأ ا

 ةرثتملا ةيفاقثلا تامظنملاو تايعمجلا هذه 1 تناك اذاو

 (ةيموقلا) تامظنملا اهيلا افاضم .يبرعلا نطولا دسحج ىلع

 اعورشم .سس وت نا عطتست 1 ؛ ةيبرعلا لودلا ةعماجلا ةعباتلا

 تا ودنلا و تاعامتجالا تاقم نم مغرلا ىلع -> اذه لثم

 , ةشهدلا نم ديزم ىلا ءاقح وعدي كالا ناف  «تارضاحملاو

 ام عباطملا ناو ءاجتنم» لازي ام يبدالا جاتنالا لقح ناو ةصاخ'
 .رودت تلاز

 انه يذلا رمقلا) ةعشا رشتنت نا لجا نم. ندا حومط هنا

 ىقبي يكلو. ,مالظلا ممر يكل (كانه ُُت رمقلاو

 آل. ناكملاو ا ل ا دا
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 نم 6-24 تاحفصلا يف اهصن عجار) مايا لبق ةيق ةيقارعلا

 ةيفاقن قاروا

 ٠ ىرجت لوحي ناو الاغهار« 

 ةساخلا ةينافجسلا ..ايهلف نجلا
 اهلجس ىتلا ةديدجلا ةينوفميسلا

 عم ةيملغ ديلو ينانبللا راقيسوملا
 لمعي «ةينانويلا ةينطولا ارتسكروالا

 ناونع لمحتو اهعبط ىلع نآلا نانفلا
 .(«بكاوملا»

 ةيملغ روتكدلا لمعي ئرخا ةهج نم
 ةديدج ةينوفميس فيلأت نم ءاهتنالا ىلع
 ةلراتشي“فوسو: هوذجبملاو اهعاوتع:نوكيس
 ملل ماعلا رمتؤملا لامعا يف ةيملغ
 لودلا ةعماجل عباتلا يقيسوملا يملعلا

 ٠4 .نين ام دادغبب هدقع ررقملاو ةيبرغلا
 ةساردب هتكراشم نوكتسو « ناسسين ؟هو

 ىقيسوملاو لفطلا)> نع ةيرظن

 نأ و

 ندشل يف نضرحب ىلعلا يجن
 نيينيطسلفلا تاللططلا ةيعمح نم ةوعدب

 ةيقيرفالاو ةيقرشلا تاساردلا ةيلك ُِق

 ا

 ا د ع م 22

 نائفل صضرعم مظتنا ندنل ةعماج ةعباتلا

 تنال طأغعإوا
0 

 ادهلاسسمم
 هدد مّ 1 رونا

 درع معهن محلا م؟الساالا

 من1672 ج# رسما

 ان/عانطل عظم را

1 000 
 م 2ع 4

 | ند -+ ع فورمح

 ضرعملا قصلم

 مّدق يبعلا يجان ينيطسلفلا روتاكيراكلا
 . ةيروتاكيراكلا هموسر نم ةعومجي هيف

 اضرعم ماقا نا لعلا يجانل قبس

 تايالولاب وغاكيبش ِق ةرتف لبق هلامعال

 هضرعم ميقا دقو .ةيكريمالا ةدحتملا

 ال يتلا ةشيرلا» ناونع تحت ندنلب ريخالا

 ال . «مواست

 فورعملا يروسلا بتاكلل ارخّؤم ردص ديدج باتك ناونع «ةكحاض رطاوخ» []
 لهسا» ناوئع ءزجلا اذه لمح دقو لا ل

 فلؤملا هب فرع يذلا رخاسلا بولسالاب تاتكلا لوانتيو «ضوعبلا لتقل ةقي

 انئطو ءاجرا يف يبرعلا انيعش اهنم ٍناعي ماظمو ريس

 دوم اسم ع .فلؤملا لوقي .دادغب يف ردصي باتكلا اذهو . (ريبكلا

 نا: لع ارش ؤم نوكي نال اذه يفكيو «ريبكلا اننطو نادلب نم رخا دلب يأ يف هعبطأ

 .«ملاظملاو تايبلسلا كلت جراخ حبصا قارعلا

 سأريو يموقلا ركفلا اياضق جلاعت يتلا ةيرودلا ةلسلسلا «ةيب رعلا ةظقيلا []

 ةددعتم تاعوضوم هيفو ةرهاقلا نم ردص هللا فلخ دمحا دمحم روتكدلا اهريرخت

 تعلطل رصم يف يىعامتجالا رييغتلا هللا فلخ روتكدلل ةيئاملعلاو ةيحيسملا :ابهنم

 .ليلخ دومحم ءاولل طسوالا قرشلا يف ةيكريمالا ةيجيتارتسالا حمالم .ديمحلا ديع
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 ةرعاشلا باتك نم ةيناث ةعبط

 لحسي يذلا ناقوط ىودف ةينيطسلفلا

 راد نع ارخؤم تردص .ةيتاذلا اهتريس

 . ةيندرالا ةمصاعلاب قورشلا

 ةلحر  ةيلبج ةلحر» ناونعب باتكلا
 ليصافت هيف يورتو (ةيتاذ ةريس  ةيعص

 »1 اا ماع ىتح اهتايح نم

 ف7 ا 7 اج هت هت

 ةيبرعلا .ةعطنلا ىف

000 

 ةيديدلا تاعامجلاو ةيطارفومبدلا  ةيدعلا
 ىتيدحلا رك 2

 تاقالفلا ناع يبرعلا طفتلا رثأ انو "انه
 ةكيبوروألا . هيبرعلا ا ١ ١

 اونا لا  ق 0 ةفاقث ةلمجم
 نم :ةعومتي دادغاب كنماق'ةيقالسوغؤبلا
 ىلا اهتمجرت ضرغل ةيبرعلا صصقلا
 ىلا كلذب تدهع دقو ةيفالسغويلا
 .يذور يقالسوغويلا فق رشتسملا

 مهراتخا نيذلا نيصاصتقلا نم

 دادو , (برغملا) فازفز دمحم :قرشتنملا
 يديرك ىسوم .(ةيروس) ىنيكاكس
 [ل . (سنوت) يوطملا ىسو رعلا .(قارعلا)

 قرر رييغ 2

 ةلجملا فالغ

١ ١ 

 ىف ةييرسلا ةاساردنلا كرش

 . ةيبرعلاو ةلئادلا اياضقلا لمحبي

 هّيولخويتفاد
 ناتنويلا,_ نم ةيومعر .ةسوعدتاور

 ةيب رتلا . ىلامحلا ظفاح نيريصم نيب يبرعلا دوجولا .قزاملا ىفطصم دمحمل ةيب رعلا

 ' .دمحا دومحم فيطللا دبعل كرتشملا يبرعلا لمعلاو يميلقالا ءادالا نيب
 ناوئعب اباتك ةلتحملا ضرالا نم ردصا دمحم زيزعلا دبع ىنيطسلفلا بتاكلا (

 ةروث لجا نم نولضاني نم» ىلا هادها «ةينيطسلفلا ةلأسملاو ةيبرعلا ةسايسلا»
 يف اهبحاص اهرشن تاللاقملا نم ةعومجمل ةصالخ وهو «ةروثلا ةدحوو ةدحولا

 : باتكلا نيوانع نمو .هجراخو لتحملا نطولا ين ةرداصلا تالجملاو فحصلا
 ,ةيناكمزلا ةيخيراتلا هتادرفم يف يبرعلا لاضنلا « يبرعلا لاضنلا يف اهعقومو نيطسلف
 ليشيم - يبرع ركفم عم ةفقو .يتاسنالاو ييرغلا بكألا يهقل ةديباوب قناروطظنم وجان

 برحملا تاررارفا . يبالقنا يبعش يبرع يموق تبازجح لوال سسؤملاو دئاقلا قلفع

 تاعوضوملا نم اهاوسو ,ةيئاريالاو ةيب رعلا نيتحاسلا ىلع ةيقارعلا  ةيناريالا

 .ىرخالا
 نم اهتحرت تردص «ةيولخو ىنفاد» ناونع تحت نانويلا نم ةيوعر بح ةياور

 يدلو يذلا سوكنول فيلأت نم يهو «نيدلا دعس مظاك ذاتسالا لبق نم دادغب

 ةصق لكل اطغ تحضا ىتلا ةياورلا هذه بتكو ,نانويلا يف داليملا لبق ثلاثلا نرقلا

 [ل .ةيعارو عار تارماغمل بالخلا فصولا يف .ةيوعر

 - [ ماي مرات و م8 ملغ مهمات 41

 هب ةيلصفلا هت مايا لبق ردصا
 َِق اثاحباو تاسارد م دقت يتلا ؛يبرعلا

 دنع ذاتسالا اهيرحم  سآربب د ةلحملا

 ةيحاتتفالا هتملك تءاح دقو قير ديحملا

1117 

 ب 2 لح دوت

 فقوملا تاروطت دصرتل ددعلا اذه يف
 يناريالا ناودعلا دعب ىلودلاو يبرعلا

 ةباتكلا يف مهسا دقو .قارعلا ىلع ريخالا
 بناحالا باتكلا نم هبخن ددعلا اذهغ

 ممالا :هتاعوضوم زربا نمو برعلاو
 ميدنل يبرعلا ماعلل اهتيمثا ىدمو ةدحتملا

 تاعامجلاو ةيطارقميدلا ةيضفق .ةيقشمد

 ةقالعلا ءىثيدحلا رازن روتكدلل ةينيدلا

 نطولا ُْق ءامالاو هايملاو طفنلا نيب ةيلدحلا

 . لضفلا دبع دومحم روتكدلل يبرعلا

 روتكدلل جيلخلا برعو زاوحالا ةبورع
 يبرعلا طفتلا رثا .فيرشلا عيبر دمحم

 ريسبل ةيبوروالا  ةيبرعلا تاقالعلا ىلع
 ةعومجملاو ةيبرعلا اياضقلا .يرربسيد
 «يوكرك ىفطصمل ةيبوروالا ةيداصتقالا
 تاختبالاو تاساردلا نم اهاوسو

 ىرخالا
 اهنم ةريخالا تاحفصلا يف ةلجملا مدقت

 ةذيب ةئراتلا عضو ضرعل ةيزيلكتالا
 ىتلا اياضقلاو ثادحاألا ةروص ف .ةغللا

 6 . ةلجملا باتك نيكي
 1 ووو جما

 1 نم ياا مت يتلا ةيلصفلا ةلحملا

 ناودع لمحتو نيبرتغملا بدأب ىنعتو
 يناثلا اهددع ردص «يبدالا بارتغالا»

 يزاين حالص اهريرحت سأريو ءارخؤم
 عناملا ةريهس اهريدتو

 ايركزل ةارابملا :ددعلا تاعوضوم نم

 هللا ركش ميهاربال تورتشع .رمات

 اهتلمع اذال .راكصلا ديعس دمحمل رعشلا

 ريس. ىضانقنلا كلا كاجول ركاب
 ءميرك يزوفل لمأت .لضاف قحلا دبعل
 نيدلا يحمل ينعبتيلف ائيزح ناك نم
 ءارعشلا هو لوح رطاوخ «,ناقذاللا

 ةرصبلاب بايسلا لاثمت «ناكيربلا دومحل
 تاعوضوملا نم اهاوسو ؛يزاين حالصل
 ال .ىرخالا

 ليربا /ناسين نم لوالا نم ةرتفلل
 ةرادا ميقت .هنم رشع عبارلا ىتحو يراجلا

 ايعامج اضرعم دادغيب سشاقنلا ةعاق

 عباسلا ىركذ ةبسانمل نييليكشتلا نينانفلل
 اهيل ناد نأ يهو ٠ ءناسين نم

 ضرعم ةماقا ٍق نويقارعلا نوتانفلا

 . ةيسانملا هذبم ةديدحلا مهاب يعامج

 اذه ٍق ضصرعت ةديدج لامعا ةمث

 ةرادا تنلعا دقو .ىعاسمخلا ضرسععملا

 نيماسرلا ةكراشمل اهتوعد نع ةيئفلا ةعاقلا

 غل 22
 تشر ووستف
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 1ر١3 نامت 7 ب ١57 ندعلا ةيبرعلا ةغيلطلا - ف

 00و وس 3 7

 هه - 75 2+ 27+ ق1

 3 ىتلا تاملكلا

 ةديدج ةيبدا صوصن يق تاداهشو ةءارث
 دمحم ساو وما و وو وب 8 جسما# احنا

0 
 ىلا دانسالاو 1 معدلا 5 رب لسرن يالا وهيب زعل ةيفاقثلا لا تامعمجلا و تاداحنالا

 ديف ناودعلا ءدب ذنم قارعلا ل اهتاليمز
 وا حج عع دك ع دة 5#

 .تاونس تم لالخ بنك ام لك نم رثك ةرتفلا هذه لالخ ءارعشلا دئاصق
 فورحلاو ءارمج بارتلا ليحتسي
 نيب ام ةفاسملا لزتخم اصاصر

 نييارشلا جمدنتف .بلقلاو لقعلا

 ءامسلا حبصتو .دحاو نايرش يف اهلك

 ضراالاو .ريطلا ثاغب ةدراطمل ايويح الاجي
 ءاملاو ,ةب راها تاالحيعلا ةقحالمل اعستم

 ةقراغلا قراوزلل انطوم

 اذه لك يف ةديصقلا نيا . . ةديصقلاو

 ا اهتيفاق نيا .. ؟يرجب يذلا

 ؟اهميغنتو اهضورعو اهاقيسومو
 . . ؟اهتاملك ضبنو اهتوقو اهادم

 ءايدا بتك طقف دحاو رهش لالخ

 «تاوئس تس لالخ .هوبتكي ملام قارعلا

 نيلتاقملا ءايزا تاملكلا تدترادقف

 رادلا ةامح .ءابحنلا نيب راحملا عم تبهذو

 نولكأي امم تلكأ . .«وافلا) ىلا ءنطولاو
 سايكا ىلع تمانو «نوبرشي ام تبرشو
 ىلا اهطاقن تلوحتو :نوماني امك لمرلا
 دصرت نويعو «دانزلا ىلع طغضت عباصا

 عءادعالا تاكرحت ةيمامالا تاباحبخلا ْق

 دمضتو ,نيلتاقملا نم ىئشاطعلا يورت

 هللا مساب تاولفلا يف ربكتو .حورسجلا

 .تاماسنلا مهعم دعصت .«نطولاو

 ف اهنولعشي يلا قئارحلا ناخد سفنتتو

 مهديزتو .ةهجاوملاو سامتلا طوطخ

 و ووو يا واو

 لك .بولقلا ناب ادعوو ةنينأمط
 نم ربش لكو وافلا ناو .مهعم .بولقلا
 .ةركاذلاو بلقلا ين «ةيبرعلا ةيفارغجلا

 ىلا لزنيو .برحلا ةلدب رعشلا يدتري

 لوحتو .عاجش لئتاقم بلق لثم ايوقو
 فاقث تاَيلِمَع ةفرغ ىلا رغاش لك لقع
 تاوقلل ةماعلا ةدايقلا نايب نلعا نا ذنم
 ديدج يناريا ناودع ءدب ةيقارعلا ةحلسملا

 يف برعلا طش ةقطنم نم قارعلا ىلع

 بيوب ىلا راطق . . يوسوملا ةدجاس
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 .مرصنملا طابش /رياربف نم رشاعلا
 تامظنلملاو تايعمجلاو تاداحتتالا

 يبرعلا نطولا مومع يف ةيفاقثلاو ةيئهملا
 نالعا ىلا ةظحللا كلت ذنم تعراس

 هذه ضوخي وهو .:قارعلل لماكلا اهديبأت

 تايقرب لالخ نم . هيلع ةضو رفملا برحلا
 ةيفاقثلا تاداحتالاو تايلنلا ىلا اهتلسرا را
 باتك داحتا ركنتسا دقف .قارعلا ىف

 قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا برغملا
 يفارعلا بغعشلا عم هتماضت نع برعاو

 بارتلا ةدحوو ةدايسلا لجا نم هحافك يف

 هدقع عامتجا باقعا يف كلذ ءاج دقو
 يف باها :ةسراعلا ءايدالا نم هئاضعال

 بربعلا نيفقثملاب كلذ رثا هردصا نايب

 هلثمو .ةيناريالا عامطالا هجوب فوقولل

 تيوكلاو سنوت ورصم ءابدا هلعف
 نا لب .مهاوسو نيطسلفو ندرالاو

 يه تعراس ةيبرع ريغ ةيبنجا تاداحما

 دقف' :ديدحلا ناودعلا ةثادا ىلا ىرخالا
 انايب ةينئيتاللا اكريما باتك داحتا ردصا

 ىلا نيفقثملا ةفاك اعدو ناودعلا هيف نادا

 ماب محتا نماماحات مممنع -3

 ينو ناودعلل هعدر يف قارعلا دانساو معد

 . مالسلا لجا نم هدوهج

 تاللجملاو فحصلا ىلع تلاوت دقلو

 نم ناودعلا اذبم ديدنتلا تاملك ةيقارعلا

 يبرع نانفو بيداو فقثمو ركفم لك
 تناك" ةضوي تاحقبص لإ قوس «فيرش
 ١ . هذه مهتاملكل صصخت

 ةباتككل ةزقر: اوه دقق قارعلا ءارعش انا
 وع اذهف :ناودعلا اذه نع دئاضتق
 بتكي يثيدحلا هللا دبع لامك رعاشلا

 :«نافوطلا ضرا» نآوعب هل ةديضق
 بوتكم
 نآرقلا يف
 بوتكم
 ليجنالا يف
 ىلوالا فحصلا يف ابوتكم

 بوتكم
 رافسالا لك يف
 نايدالا لكو

 يدالب نا

 - رابخالا ضرا -

 رش اهدواز انم اذا
 ليللا اهب فاط اذا
 رانلا اهتداج اذا

 8 بشت

 روت
 نافوطلاب ثعبتف

 ىتوملا لك لكأتل
 نيداعلا 5

 نارينلا لك ءىفطتو
 يضرأف
 بحل ضزأ

 ريخلا ضرأو

 نافوطلا ضرأو
 ةديصق ديعس ديمح رعاشلا بتكيو

 (مسقلا ديشن)

 هللا دبع مسقا . .ينطو اي كمنساب

 .+.هلحب اولا يع .قاررلا دنع

 ايبا

 ينطو اي ملعت كنا
 انمسقأ نا قدصن انا
 انلق نا لعفنو

 ينطو اي كمساب
 مادص دئاقلا مساب

 ءاذهنشلا ءاساعو
 ءاملا يحو يضرألا يمحت نأ انةدسها

 رانلا لبج انمقأ نحن ... نطو اي كمساب

 رارشالا قرتحيلف
 هللا دبع مسقا . . ينطو اي كمساب

 ءادعالل ةربقم لدور لك لعج نا

 . ءانئبالل ىكيم ظئاحو

 غئاصلا فسوي رعاشلا بتكيو

 : «؛ةيابدلاو رعاشلا» هتديصق

 ةيقارع«ةبابد بقارأ

 ودعلا وحن مدقتت
 .اهعباتأ

 اهنارين ىلطت ا

 رعاش 0 : ىلا

 ةبابد ىهو
 ؟ هعيطتسا ىذلا ام

 ىنتكراب ادي نأك سحا

 ديدح نم دسج يف لوحتا انا اذهف

 يتمجار كسماو

 ةقرسم يل عنصت .حورلا يه كلتو
 ريزانجو
 جربلا وه اذه

 ودعلا وحن مدقتا ينا

 يران قلطاو

 :دحاولا دبع قازرلا دبع رعاشلا اما

 يف زبجرلا ةباتك ىلا ىرخا ةرم دوعيف
 ىف قسلا بضق هل ناك قرلبلا ةكرعملا
 تي نما بتكيو قالا ىلا هتداعا

 : (ةكرعملا

 رتت اي متلزن دق ٍءام يأ
 ردَص هنم الو .درو هل ام

 راس نب اون لي ةعطق
 رثأ ةاجنمل اهيف ىري ال
 رصبلا دم مكتوف الا سيل

 لوقي «(يدنج ةدوشنا» ةذيصق فو
 : ىفطصم ىلع دلاخ رعاشلا

 ٌبلقلا ليحي يبلق يف ضبنلا
 .ءاناصح قيردص يف

 قابسلا#ق لتي مت
 قاربالا لهصي رفاوخلا نيب

 قارتحاو ران سوق طيخ لك
 . قارعلا دج ىلا ىأمظ ةءوبن ناصحلا لمح

 ةديصق بتكيف يقح يؤل رعاشلا اما
 : اهيف ءاج (ءايربك» ناوئعب

 اوييِبش ىلا حامرلاك لاجر

 لاحربلا. ف كا لع هانا
 توص حاصض ام اذا لافطأو

 هنازوشل اهميه . .مادِبَخ ايأ

 رصف تنأو قارسعلا خفر اهنف

 لاقض مح رحبأ ةداب

 موجن تبك 577 ”قارعلاوهز ايو

 لا .تةنأو ..:ةفوتالا نيتوسع

 ان . :نييقاوهلا جلغاني
 .لاجرلا تاماه اهاتثرح

 الوسوف ...ًالرغ اهليغ انذذعغ
 لاله نيب الام اتحيسمأو

 !حت قامقلا كاممحكلا 8 هنو
 مدح نونسم نييحاو فيهر

 السلا و هب نيضسل 01

 . .ريهطللا اذه سم اذ نمف

 ه 5 ادع لل اذ كفو
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 اندومي 18قيقا
 يلاعهايٍةعيجفلاب ٍلقو

 ًاموهج اك اهرون م اذا

 لايم دز 6-5 اهدرونو

 ىف مادص ىي اني ارَيَرَِع

 .لاوطلا نسال ل انش وبلو

 اناير سندت مل هللو الو
 :لواعفا ليع تارفلا مان الو

 يوسوملا ةدجاس ةرعاشلا بتكتو

 :اهيف لوقت والد (بيوب نمل راطق» اهت ديصعق

 ًاديعب ار
 هبح هقرؤي
 هدئاصق هيلع دو

 هارأ نأ

 هتماقب موقي
 هتلخن لثم افقاو
 هبلق تيب اسراح

 هتابيبح ىركذو
 فقاو اذكه

 هتليل لوط
 بيوب لهأو بيوب سمي نم
 ؟هتيرق لئادعج سمي نم
 7. عون

 ةعند: يرطاختت يف قربشتو
 بيوب اي

 دمحم رعاشلا بتكي ؛قارعلا» ناونعبو
 عطقم يف لوقي ةديصق نيساي لآ نيسح

 0 اي

 اهيف «يدربلا» لتاق محالم

 الابسما امل ّتنع عظشلاوو انف
 ارد 0-0 ىبصحلا ابع راثو

 الابن فعس نم لسغشتلا سشارو

 ًاضرأ نأ سندملا فكي ملأ
 0 نت تاشنا انيفاظو لزؤاح#

 اهنه توملا خا عاج :ةلكتاف

 اللبح باقل عا ناحت

 ثتداع لايفالاب لهسلا مو

 اوم يحمل صلت
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 ىنغ حارفالاب رقتلا توصو

 ىلاعت مدصل رشبلابو
 نم ليلقلا الا اذه سيلف .دعبو

 الو :قارعلا ءارعش حئارق هب تداج يذلا

 ,نونانفلاو نويئاورلاو نوصاصقلا
 مالقالا ةلمحو نويفاحصلاو نويليكشتلا
 هعب شيجن مع ريبعتلا 1 اعيمح تاتكلاو

 نوعمستي مهو مهرطاوخو مهسوفن
 نيب راحملا لاترا نوريو .رضنلا تاءادئ

 ء نطولا فرش نع دوذلل دودحلا ىلا هحتت

 ,ةماركلاو لهالا رادلا ةيامحلو

 هذه ىلا رظنلا ءريبكلا أطخلا نم نا

 بدا صوصتن اهنا ىلع :ةيبدالا صوصنلا
 لعفلا عم ىزاوتت نا نود .ةدرجب

 ىدترا دقلف «عدبملاو قالخلا يريهامجلا
 نيلتاقملا عم لزنو .برحلا سابل بدالا
 مهعم شاعو .مهتابابدو مهقدانخ يف

 نم صن ياو .ةلوطبلاو دحملا تاظحل

 الماك ازايحنا لثمي امنا .صوصنلا هذه
 يال نوكت نا نكمي ةميق ياف « ضرالل

 ةميق ةياو ءزايحنالا اذه نود يبدا صن
 نا نود اهءارقتساو اهطابنتسا نكمي ةينف
 ام ةقالعل ةيقيقحلا ةميقلا اهعم ىزاوتت
 . ةايحاب بتكُي

 تارشعلا يف اك صوصنلا هذه يف
 «سانلاب ةغللا طبر وحن دوعص اهاوس

 هنآال كلذ ,نطولاب ةغللاو .ةايخحلاب ةغللاو

 هجوتت نأ ريغ نم ءانتاملك لكل لعف ال
 نا ىلع ةرداق لظن يكلو .«ضرالا ىلا

 ريهامجلاب محتلت نا اهيلع ءائيش لوقت
 لب .مهنع بيغت الو .لمالا عنصت ىتلا

 ملثم لعفت ةهجاوملا قدانخ يف مهعم فقت
 [] .نولعفي

 هللا ديعلا ىلاس

 ؟ قل | يق فكاسأ || هبق نم

 فيصان ذاتسالل ارارم تأرق كني
 برعلا باتكلا هخارصتسا داوع |

 نيب زييمتلا يف مهبجاوب اوموقيل 1
 9 رداغلا تاعو «لطابلاو قحلا

 حفط دقف «.داهجلا بيلاسا لكب دهاجملا

 راخي ةبعرم ةماود يف انحبصأ ىتح ليكلا
 قارعلا يدع اهف اهلل دقبك ركل
 نم يدبيو .نيئس تس لاوط براحي
 نم بسحي ام ةداقو ادارفا تالوطبلا

 متأ غصم وهو كلذ لعفي .تازجعملا
 تارارقو مالسلا تاعءادن ىلا ءافغصالا

 بقارملا حبص ١ ىتح .مالسالاو برعلا

 امو تا هذه هحوت 0 لءاستي ملأتملا

 ؟فلاخملا باقعب ن رقت م اذا اهتميق

 نرقت ةزهجم رتتلا نم ةجوم موي لك
 دودحل ضرعتن «ةيليئارسا» ةحلساب

 حوتفم باطخ
 ل رعلا ءايدالا ىلا

ل او ديعا
 ١ ا ان

 ينمجلا ديجملا دبع

 يتلا مذرشتلاو ةيبهذملاو ةيفئاطلا تاءابع نم مغرلاب ةيبرعلا تاءاقللا ّلظت
 تاحاس 8 اهداقعنا اعاعشا اهديزيو .باجنالاو ءوضلا ةرئاد نمض اهفلت

 . ىنعم نم رثكاو ةلالد نم رثكا اه

 : ماركلا ءابدالا ابما

 جردم ىلع دعص نم مكيف .انع ابصغ انلثمي نم مكيفو العف انلثمي نم مكيف
 .ةيدرفلا تانييعتلاو تابابدلا هتلصوا نم مكيفو ةيرحلاو ةيطارقميدلاو ةيعرشلا

 يف ثحبن نلو ةطقنلا هذه زواجتن فوس هيلع يه ام ىلع ةيبرعلا ةلاحلاو مويلا اننكل

 نولثمت مكنأب الدج ملسن فوسو ليثمتلا ةيقحأو تاباينلا ةيقادصم ينو ةيوهلا ذيدحت

 . ةيب رعلا مالقالا لك
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 ءاهرحن ىلا اهديك دري نم دحتب قارعلا

 ماكح بلغا تاوصا ولعت ةرم لك ينو
 لخدشلل ةظاسولا بوجوب برعلا
 هذه نكلو .ترحلا فاقيا بوجوبو
 نيذلا ءالؤهو . . ؟ْنَمو ْنَم نيب ةطاسولا
 ام .طقف تاءادنلاب ديو رع نوتش

 ىبع هتعطاقمب رياكملا ىدتعملا نوددبم ال

 ىلا يلاملا نوعلا دمو هتلماجمب ال .لقالا

 انلع نوحرصي برعلا ماكح نم نيثا
 ةيب رسعلا ةيعامخلا تارارقلا لكل افالخ

 هنودعمتي مهناو قارعلا ىلع ىنيمخلا عم مهناب

 قد حالسلا يرتشيل مهلصي يذلا لاملاب

 كفيسل .هفل فل نمو ىويهصلا نايكلا

 . ةيقرشلا برعلا ةباوب ىلع فولالا ءامد

 ىتح ةرمو ةرم فلا اذهب انخرص دقل

 ةميقام «ي رعش تيل .«لءاستن انرص

 اذه ىلا تطصحنا دق ةريغ ماما مالكلا

 ألملا ىلع حضُف دق يسايس قافنو .كردلا
 ةزارج درسوا انآ ريغ «نايثغلا دح ىلا

 مامأ برع شيج دومص رويغلا رحلا بلق
 نع هعفرتو ميظعلا هر و يساملا هذه

 وهو سانلا ماما كلبقي خا نم ىوكشلا

 ال! كبنج يف هرجنخ زرغي
 ل 0 2 1 نسوا
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 فاالتخاو عونت نم مغرلاب نولكشت .ةمالا يفقثمو يركفمو ءابدا تاون مدنا

 ريسكا نآلا لكشتو يضاملا 8 تلكش يتلا (ةيفاقثلا ةمالا ةدحو)» مكرظن تاهجو

 يتلا ةفدصلا مكنا يا تاململا يف ديحولا برهملاو دالملا تيقبو ةيدبالا ابتايح

 ركفلاو ةغللا متنا .نايكلاو روذجلا ددبي وزغ لك نم انظفحتو انيوتحتو اهب يمتحن

 لكب لبقتسملاو .ريسعلا هضاخو هنارينب رضاخلاو هقارشاب يضاملا متنا 5 خيراتلاو

 . . لوهجملاو ناجشالا بكارم ىف تناغ هتروص نا ولو هتماستبا

 506 .ةدارالا ةبولسملا انألا كلت . . .ةيبرعلا انألا نودسجت متنا
 ميوقتو ةيسفنلا ضارمالل ةحصم يف اهزع ىلا ةهج نم رثكا ىعست ىتلا انألا كلت
 .ةيرشبلا سمش بورغ ىتح باصعالاو ءاضعالا

 ةرباصلا دادغب يف مويلا متن ناو . ىنعمو تاالالد ةيب رعلإ تاحاسلل :ةداسلا اهما

 . ةعجافلاو ةراشبلاو مالظلاو رونلا نيب لصافلا دحلا لكشت يتلا دادغب .ةطبارملاو

 ريخالا دب رملا نكل» ىرقلا يوذ ملظو» راعش تحت مكلبقتست نا اه قحي يتلا دادغب

 اهردص ربكي نمزلاو ايفارغخلا يف دتماو اهحرج قمعت الكف .لعفت نل اهنا انملعا

 حرص دادزي ام ردقب اهيرح» تلاط ام ردقبف . اهيعارصم ىلع حماستلا باوبا حتفتو

 فلا مكتارو نم بلك رهظ نع اتددرو ةرهبفلا متيتك اك هنال اهلخادب اولع ةيرحلا

 ةفضلا طوقس انل متحرش اذكه الفلا يو هامور و ةيرخ 2

 هنا

 ءاهتنالاو ةيرحلاو نطولا نع متبتك امب ىهابتنو ضرعتسنو ركذن نآلا ىلا نحن
 ةمالا ةعيدو يه . سيم ريشي اذ يسوي 1 . ةمالا وه انيف ام لك)

 ,ناعملاو لامآلا كلت لك ىصحن ول هأ . . .و (اهتدجو اهتيلط مو انيف
 زواتو نيح لك يف ربكت نطسلف ةدقعو مئازفا دقع دسوتب يذلا ليا نحن

 . .ىرخا دقعو ماروا قلخ ىلا ىعسي د نم ائيفو .٠ عع او دل

 قس سا ىأ قولا لاكا ل فاكككي رابح يح ارسال يا ينل ليقلا نص

 ليج نحن ٠ . داضملا قدنخلا يف فوقولا دمعتي مل اذا اذه ٠ .تاذلا ىلع ناك ولو ىتح

 مدطصا نا ىلا انملح نحنو . . مكمالقاب مترفاسو مترحبا . .ضقانتلاو تاقرافملا

 انضفر عومدلا بكاوم مغر نكل . .انلكيه نم ءزج مشبتو عقاولا روخصب بكرملا
 يدع ضي < ديها دو 0 وس« 7
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 . رهظي ال ال ضعبلا رامضاو لعفي ال ال مكضعب ةباتك

 داملك تناك .ربكا انعو رشم ءاحف اريبك ناك . . مكاياحض نحن

 انسرادم حاولا قوق اهانمسرف ةغل مكتما تناك ؛عورا انناولا تءاحف ةعئار

 ندا وا نيسوقك باق اراعش مكتدحو تناك ءائيطاوش لامر قوف اهاندسجو

 ةو مكتاياور صوخش يف احماج ناسنالا ناك . .اقراو اسوباك انل تحضأف
 ممويلا هفشتكن نحن اهو ةيوهلل ازواحتم ةدرحملا ةيناسنالا قناعي مكراعشاو

 رثكا يفو هترسا مقمق زواجتي دعي مل ىتح هتحاسمو همجح صلقتيو .شمكني
 متنك . .ةفئاز ةيدفو ةيحض شبك دو رع تحصاو . . هتفئاط اروطت تالاحلا

 انكو .مكتامولعم كنب انك .مكليجست زاهج انكو ةلماشلا ةروثلاو ةضبغلا ةاعد

 : . ةفحازلا مكتركاذ

 مكتوبر ةرداغم مكوجرن . .مدب وا لباقم وا نمثب مكبلاطن ال : ماركلا يتداس اي

 يتلا ةثيدحلا جهانملاو سرادملا كئارا او رحبت نا .لوالا ةنل عبن ىلا ةدوعلاو

 ىلا مكتما مقاول للا نع قزم اذا ةربسب وعرق ناو , مكتلاقتسا عا انق:ةئاك

 ةطاسب ىلا اودوعت نا . .انمادقا تحن نم برب يتلا ض ةهرالا ىلا يرق عراشلا

 1 يعل ع قوس ىلا كور بويشوو تال
 قير هيقظا ناو . رطخ.يفاةمآإلا +ةقيقحلا لوغ لع مكديعا حتف مخور
 لهاو شيواردلا يشرع ىلع عبرت الو موبلا اهعذج يف ششع ام هنال تمت مل اموي
 تناك امو مهولا نم سا ىلع اهنايئنب تلعا امو «ناقرفلا ةلار ترظتنا امو فهكلا

 . .اروخام نكت ملو ناملغلل اعترم

 ثحبن نحن . . ةلوطبلا رودي الو ةداهشلاو توملاب مكيلاطن ال : ماركلا يتداس اي

 انتركاذ نبعو مكيف انتاذ نع ٠ اقم دب اهلوتاب ىنالم نع السا مكس ان

 . . . ةدوقفملا اتالم نع ثحبن ائنا . اهومتعضا ىلا

 ىلع مكتاعاس اولدعت نا هيغبن ام لك ؛  حيسملا رود اوبعلت ناو ةوبنلاب مكبلاطن ال

 اوديعت نا : ةصاخو . ينال يل هيرب رو

 [0 . . . ركاذلا انل اوديعت نا لجا .ةركاذلا انل

 نسم دماه

 ءابدالا رمتؤم ىلا ساسالا يف هجوم.وهو يئمجلا ديجملا دبع يسنوتلا رغاشلا انيلا ةثعي باطخلا اذه
 .ارخؤم ةيقارعلا ةمصاعلا يف دقعنا يذلا برعلا

 :2:6 1١957 ناسين ال ١57 ددعلا  ةييرعلا ةعيلطلا



 يفوش ديرف
 يرثلا رود يف

٠ 

 اب ممم اا مص اة تقلا

 ماتا داسفلا

 ةيرصملا ةَش ةشاشلا ىلع

 امنيسلا حنصت هدحو حومطلاب سبل : يرش باي
00 

 وه مهالاف عقاولا عم مليفلا ثادحا باطتت نا ةرورضلا نم سب

 يزمر لامك : مييقتو دقن

 تارشع .ةريخالا تاوكسلا

 اهنا ودييو .داسفلا لوح مالفالا ا

 نا مزمل عمطتسم الو , ..دنيزملا مدصتس

 صضرعتت نأ لأذملا ثيح نِم .ضفري

 .ةريطخلا اياضقلا نم ةدحاول امتيسلا

 مظعم ىلع حضاولا اهرث دا تكرت ىتلاو

 وا ةيداضتقالا ءاوس .ةايحلا رهاظم

 تكربت يىتلاو .ةيسايسلا وا ةيعامتجالا

 :فيرش نطاوم لك رعاشم يف ام احرج
 .مالفالا هذه ولأ رسكبت ميس .نكلو

 . حرطت نا يقطنملا نم حبصا ءاهبماشتو

 : عون نم تالؤاست ديدج مليف لك عم

 .ةيضقلا هذه ديدحلا لمعلا جلاع تففيك

 لهو .اهنم هفقوم امو اهللح فيك
 نا «ةينفلا هفغل لالخ نم عاطتسا
 فولأملا ىرن انلعجي ناو .ءانمامتها بذي

 23 قانسيق آ/- 5133 وعلا :ةييرعلا ةعيلطلاب 5”

 :بولطلا ىوتسلا لوك البق فيسوبا تمويه دق. .ةيليجستلا مالفالا تارشع دعب هل يئاور مليف لوا يف

 + جرافأ يل كلذ رئاو هئالرر ةايعخش لمعلا تل
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 : القد يسرق رتفااهلا لح يس ل

 ؟هيف ركفنو هيلا تفتلن نا قحتسي

 ةيرداكسالا كرخ يدب
 لوأ ىلع اهحرطن تالؤاستلا هذه

 ةيليحستلا مالفاالا جرخمل يئاور لمع

 ف «لواح يذلاو .فيس وبا فسوي

 ةيرهوجلا عئاقولا مدقي نا «قرش بابإإ

 يف حاتفنالا نب عدلا يذلا عارصلل

 ترشن يذلاو :ة ب ردككسالا كرم

 نم , اة“ ماعلا دعي هم افرط ةفاحصلا

 ماغلا يعذملا تاقيقحت عت لالخ

 ثادحالا عم مليفلا ثادحا قياطتت نا

 .لكك مليفلا ةلالد وه مهالاف ,ةيعقاولا
 يذلا ىسفنلا هرثاو :هعئاقوو هتايصخشب

 ..جرفتملا يف هكرتي
 فيس وبا فسوي عضو .ةيادبلا ذنم

 ةباتكب ماق دقف .بعص قزأم يف هسفن

 000 ديس وج اوم 2 00000

 0 دو ا د ا

 .راوجلاو ىويرانيسلاو مليفلا ةصق

 ةفاسه «قرولا لع ةبوتكلا ةقاملا نع
 ةنماكلا تارغثلا فاشتكا ىلغ ارداق هلعجت
 :راوقناو ةزيزتال ةرئرتلاو «ىيراتتسلا ف
 ىف ةذئازلا تادارطتسالا نع الضف
 قيس ةرداصم ىنعي ال اذهو ..ثادحالا

 ييراتسس ةباثكب هيض موقيالا ل جرخلا

 صخن انع اةلاسملا نكلو .همليف راوحو

 دعب لمكتسي مل يذلا ديدجلا اتجرن
 ىلع مليفلا ةباتك لاجم يف ءاوس .هتاردق

 ةشاشلا ىلع هقيقحت وا ؛قرولا
 ذفثم لق ثداحيب قرش باب ادن

 ةقش نومحتقي لاجر ةثالثف ,.ديدش روتفب
 ةدعاسم .نيدروتسملا رابك دحا قيقش

 نوقلطيو . مونلا نم هنوظقويو , هتقيشع

 قاروا ىلع نولوتسي مث .ةصاصر هيلع
 ًادبتو .نوفرصنيو هتنيزخ نم ةماه

 ةريتع ايدك «ةل2إ اليوم تاقلق#
 ناامو ..ةيهو يدجمو ميلعلا دبع

 لس .ىبصالا لعافلا نم نايرتقي

 أدب ىتح يفوش ديرف داسفلاو حاتفنالا

 ةعساولا هتاقالعب انيعتسم .داضملا هموحه

 ةهج نم ةيداصتقالا هتوقبو .ةهج نم
 بيبطلا ةوشر يف حجني وهو .ىرخا
 لبقي يذلا نويخم زيزعلا ديع يعرشلا
 نا ىلع جراخلا يف لمعلل ايرغم ادقع
 - ابذك - تبثيل هريرقت رييغت نمثلا نوكي
 طباض رصيو . . ارحبتنم تام ليتقلا نا

 لامكتسا ىلع ةباينلا ليكوو سيلوبلا

 همئارج يقوش ديرف لصاويف قيقحتلا
 طياض لتقب هلاجر دحا موقي ثيح

 رطضيو :ميلعلا دبع دومحم سيلوبلا
 طوغضل ةجيتن .ةبهو يدجم ةباينلا ليكو
 ال هنا انلعم ةتلاقتسا ميدقت ىلا ؛هسيئر
 .ةلادعلا مدخي نا عيطتسي

 يف رشلا صقرلاب للملا ريرتت ع 5 3 ١
 ىلع .كردا دق مليفلا عناص نا ودبيو

 2 .قايسلا اذهب .هلمع نا ءام وحن
 ليحلا لكب ؛لواح ىلاتلابو ءاسئايو المن
 ففحخي ناو للملا جلاعي نا عهيدل ةرفوتملا
 نم لعج للملا ثيح نم وهف :«َسالا

 فرتحن نا ديرت ةصقار ملاس ءافو هتلطب
 ميدقت ةصرف هسفن حنم كلذبو .ليثمتلا
 ةروصم .ةميقس .ةليوط ةيقرش ةصقر
 يف ةفورعملا ةيئادبلا ةقيرطلا تاذ ىلع
 نطب ىلع زكرت اريماكلا : ةيرصملا امنيسلا
 صضفخنتو ردصلا ىلا ةرات عفترتو ةصقارلا
 ةطسوتم ةطقل مث ةهفاسلا لآ ةراق

 دوعيل ةيقيسوملا ةقرفلا اهفلخو ةصقارلل
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 ميقي مث . .قبس ام روصيف ىرخا ةرم
 بتكي .اينف اررحم اهيف رضحي ةرهس
 وه .تقولا تاذ يف ةيئامنيسلا صصقلا
 يدؤي يذلا فسوي قوراف نايدميوكلا

 .يبصع .«يروتاكيراك وحن ىلع هرود
 اينيموكلا يتأتو . .ادحا كحضي داكي الف
 امن ءاقالطا اهعضوم ريغ يف .مليفلا يف
 كلذ ةياو ءانماما هارن ام ةيقاذصمب بهذي

 .بوع رملا ربح مئابلا فظوملا رضحي امدنع

 يف تكراش ىتلا ةصقارلا ىلع فرعتيل
 ىتح اهنم برعقي نا امف . .لتقلا ةميرج
 اسسحتم اهيلع ضقنيف هزئارغ هنم نكمتت

 !اهيفتكو اهيعارد
 هعيشي يذلا سأيلا ةلأسم نعاما

 يتلاو :هتيؤر روصق نع جتان وهف مليفلا
 نم ايفاملا تاباصع الا عمتجملا يف رت مل

 ةهج نم ةيموكحلا تاسسؤملاو ةهج
 ىوق دوجو ىلا هنبتي نا نود .ىرخا
 .داسفلا ءبع اهيلع عقي .ىئرخا

 يف فوقولا ىلع :ةددعتم لاكشاب .لمعتو
 ردقك ودبي مليفلا يف داسفلا نا . .ههجو
 ناف كاكفلا لواحي نمو . .هنم كاكف ال

 ةرئاد نم جورخلا وا ليتقلا اما هريصم

 داسفلا نالو . .ةلاقتسالا 'ميدقتب عا ارصلا

 اضن لخلا كاف ردقك ناب قرش باي يف

 ,ويرانيسلا بتاك ءجرخملاف .ردقك نأ
 ىدجن انعلاطي نا دعب ةماعلا لع ب

 .هنقذ رعش ةقالح المهم ءاموزهم ةبهو
 ىف لدعلا ريزو نا» سانلا طسو اعئاض

 حتفب رماو ةلاقتسالا ضفر 1447 ماعلا
 ريزو لعف اذاملف !«ديدج نم فلملا

 2 ةبعزنلا ىوقلا يه امو اذه لدعلا

 . ةلاذعلا قيقحن لواحتل ةأحف تلخدت

 . مليفلا هنع بيجي ال ام اذه

 .لوالا لمعلا عانص ةداعكو .ةيوناثلا
 لوقي نا  جرخملا  فلؤملا لواح

 نم ديدعلاب يقلي ناو :ءايشالا تارشع
 ةلومح نا ىه ةحجيتنلا تناكف .طويخلا
 حومط ناو .هتقاط نم ربكا مليفلا
 ءايشالاف . .هتايئاكما نم ربكا جرخملا
 اهاقلا يتلا طوطخلاو ,ةصقان اهوقي يتلا

 نلشيملا ءادا هفعسي ملو .. :

 ىدا يذلا يقوش ديرف ةصاخش :رئافلا

 ةيهو يدجب ”لواحو ء ديدش لامهاب هرود

 .يطمن رود يف ءفدلا نم ائيش عيشي نأ

 دبع اهيف هجاو ىتلا ةليلقلا تاظحللا فو

 ماهتا .مدخو قلقو ددرتب ,.نويخم زيزعلا

 مليفلا ادب .هريرقت رييغتب هل ةباينلا ليكو
 ناعرس هنكلو : قلأتيو قلطنيس ناك ول ايك
 فسوي نا . . ةعكستملا هتريسم ىلا دوعي ام

 :ةيليجتستلا امتيسلا سراف. :فيس وسبا
 ال اننكلو .هل ىئاور مليف لوا نم انلذخي

 نم ملعت ول طقف .لامآلا هيلع دقعن انلز
 [ل.لوالا لمعلا ءاطخا

 1 ماجا نحب ماج مات -7

 ةيشجا ةغلد ةرتكلا الأس

 يبرعلا ةثراك تسيب
 رغعبا اهليختي

 .«يوغللا جاودزالا» دعب 7

 رس اريبعت :ىلاخلا انموي

 كلام ىدل ناك املثم .ريمض ل

 دنلاك رمعتسملا عم افوقو .وا .دادح

 ناف ..نيساي بتاك معزي ناك املثم .دنلل

 انظيا:جردت انهن -.ىرخا اةقلب ابدا وقت
 سياعب - هيجل ةمح رتملا بتكلا
 .ءاهرودب .طرتشت د ىتلا ى قيوستلا ةئيكام يف

 ةميقلا تناك ( ةئيعم ةيجولويديا ة هيعج رم

 بوتكملا «انبدا» صخب ايف .ةيفارشتسالا

 ةيساسا ةريشأتو .اهدامع يه , ةيسن رفلاب

 اتنآو ايل - هتروصل برغلا ريدصت يف

 رايخ نودو ءوأ  ديدش هييرذدنا ىدل

 عنص نم قرشلل ةروص ريوصت ين ءرخا
 ىئدل انيأر املثم  هاوه ىلعو .ءبرغلا

 .- نولج نب رهاطلا

 جاودزا 3 نمكت ؛نذا ةاشملا

 اننال .ةغللا جاودزا يف ال ةيوغللا ةروصلا

 .ةنيعم سدا ةغلو نيعم بدا نيب قرفن

 ايدكس ىبعتلا ةنكرط سيلا رسععلا تلو

 ايوصتم بدالا:نوكي نا بسلا لش
 وا ةيدنشلاب وا ةينابسالاب وا ةيبرعلاب
 طرشماما .مويلا .يوناث رما ةيسنرفلاب
 ةظحل برغلا اهيلمي يتلا ةجودزملا هتروص
 درع رسل خلي :ةياعكالا ةظططرو ةمجرتلا
 ةبوتكملا .الثم «لمرلا لفطو .مالا ةغل

 ةفاحصلا ا نطتنطت ءةيسنرفلاب

 .ريبكلا جرشا اهوح نم ريثتو .ةيسنرفلا

 .ةيزيلكنالا ىلا ةمجرتملا «لئاشتملا» اما
 نم عيباسا دعب تابتكملا نم بحستف

 امن :نييمبح ليما حرص املثم .ءاهرودص

 ةيبنجا ةغلب ةباتكلا مدع نا لوقن انلعجي

 دعي ملو ءاهتمجرت ةلأسم حرطي ةرشابم
 .«تكلهتسا ةلأسم يف «رارتجالل» انه لاحم

 .«يوغللا جاودزالا» ةلابتَس يهو الا

 امهم ءاهتاذ ةباتكلا صخب |ميف :كلذكو

 .؟ةيوفللا ةروصلا ودراما فلا جاودز

 ناو ذب ال لاني كيش ولا ةغللا تناك

 .انوحن ةتباثلا برغلا ةيعجرمل عضخت

 بتاكلا عاطتسا ةتباثلا ةيعجرملا هذه

 ؛اهتحزحز) ةينيتاللا اكريما ف باتكلاو

 يف مهاست ةديدج العف ةيعادبا قيرط نع
 اهلعج ام .ىلاعلا يركفلا ثرالا ءارثا

 رقع يف برغلا ىدل اهتيعجرم ضرفت
 تبتاكلا هقيقحت نع زحع ام اذهو ء.هراد

 وهف .الثم .ةيسنرفلاب بتكي يذلا يبرعلا

 قيوستلا ةنيكام لالخ نم هعقوم ىلا ىري
 ىدحا ىف ؛هطارخنا» ضرفت ىتلا

 بتاك :انع برغلل نيتقباسلا نيتروصلا
 ههجاويلو رمعتسملا بطاخي نا ديري ٍنيساي
 .هعم ىرابتيل .هتلوق لوقتيف .«ًاييدأ
 لدجر ىوتسم ىلع نوكي نل اذه ىتحو
 أرق ول هنا ذا . «طيسبلا» ينرفلا عراشلا

 ىوتسم ىلع نكلو ءاهمهف امل :ةمجن»
 .صاخلا اهوق اه ىتلا .ءايسجلتنالا»

 رظنن امدنع .كلذل .ضاخلا اهرهوجو
 رسخ دق هدجن .مويلا :نيساي بتاك ىلا
 ىلوالا :نيتهيج ىلع ةيبدالا ؛هتكرعم»
 تيقب هتايحرسمو هتاياورف , عادبالا ةهبج

 نييدوجولاو ةيدوجولا ةضومب ةرطؤم
 .ءارقلا ةهبج ةيناثلاو .نيسمخلا تاوئسل

 مهنم ةنيعم ةئفل هتاهجوت تناك ثيح
 وه ببسلاو نيب رئازج مهتيبلاغ يف اوسيل
 ةيبرعلا ةغللا مابتاو «,تاذلا راقتحا

 ءرعاش عاطتسا امنيب ءروصقلاو زجعلاب
 امب ىظحيو ءاهب بتكي نا .سينودا لثم
 «تاجعالا» نم نيساي بتاك هب ىظح
 روعشلا يهتني نيساي بتاك دنع . يبرغلا

 اناكم هل ءرملا دجي امدنع يبرعلا (مزقتلاب»

 هنا بسحيف .ىبنجالا قالمعلا لظ يف

 !رخآلا وه اقالمع راض
 قسطا زكا نبع ىلقاانمأ

 لاجشم ةقللا ومضت ةعباتيتامللا تارنس
 له لءاستن نحنو .؛«فالتخالا) لعفل

 جيغلا تاذل لمكملا و ديعملا فسلفتلا

 يسنرفلا فوسليفلا هأدب يذلا يمدعلا

 .يوطخلا ريبلا ديع فالتخالا لعفل لع 6

 نم وه .فالتخالا لعف نم وه ءوكوف
 نيتروصلا ىدحا يف سيل جامدنالا لعف

 يف امناو ءطقف انع برغلا امههمسر نيتللا

 يف تاذلا تبّوُذ دقو  هميمص يف  هتيهام

 يبيطخلا ريبكلا دبع لوقي نأف . .رخآلا
 نود هتاذ لوقلا ١ ىسنرفلا وكوف وا يبرغملا

 ةانسرسب و لص ناك الكم يرابت زا ىفاق
 ةنيعم ةيوهم هل ةقالع ال رما  نيساي بتاك
 لعفي نا ىنيص ناكماب .ةئيعم ةغل وا

 تاجاتتتسالا ىلا لصيو .هتاذ رمالا
 .اهتاذ

 رسك ني نكمم فالتخخألا ؛نذا

 مدنعو انع بريغلل نيتتباشلا نيتروصلا

 تقولا يفو .بلطم اذه :هيف يهامتلا

 ةغلب ةباتكلا بلطتي ال ةلاوصرو .هتاذ

 ناائفرع ام اذا .قبسم طرشك ةيبنجا

 بداو ءامومع ةينيتاللا اكريما بدا مظعم

 دق ءاصوصخ سايروتساو وداماو زيكرام

 .ةيسنرملا ةغللا نع ةرياغم ةغلب بتك

 دومحم لثم ءارعاش نا فرعن امدنعو

 ىلا ةيبرسعلا :ناصخس كرب دق نورد
 ببس لوطا هقيرط ناك ناو .ةيملاعلا
 قيوستلا ةنيكام ىف نيرشتنملا هتبيضق ءادعا

 انغقاوي قتلت نأ جهلاق ..نرفغلا
 يصخشلا انخيرات بتكنو .يعوضوملا
 . خيراتلا اذه يعو طرش تحت يعمتجملاو

 تاالوحتلا هذهو .هتالوحن يعو وه يذلا

 بدالل ةرحلا لاكشالا ضرفت ىتلا ىه

 ء ةغل ةيا .ةغللا لعجتو .ةيجولويديالا

 يه الفا ءلئاسو نبي. نم لسع ةليسو
 يه الو .ىرخا ةغلل ليدب يه الو , ىفنم
 لوصو ةلاح يه , سفانتو ماصتخا عقوم

 بداالا سيل كلذ ىلع ءانبو . بداالا ىلا

 ا اس 5< «هتاذب ىفنم)

 ىفتنت نا ىلا ,هجراخ نم ىفنملا لظي ذا

 .ةغللا ليكشت قيرط نع هيف تالوحتلا
 يف ىفنملل ةروص نع ملكتنس .ذئنيح

 ال .بدالا

 53/١93 قاسيفاال 518 دخلا, ةييرعلا ةضيلطتا



 و ا 1 ا هدول توت“ 1-7

 دص يف 1 خيرات ةرصبلل
 ةرركتملا ةيسرافلا تاءادتعالا 0

 هرثا انهدوعسمل ناك دقو «اهنلع 0
 دأوو ةيسرافلا عماطملا ضاهجا ٍق لاعفلا

 قيقحتل سراف عسوتب ملحن ىتلا تارماؤملا

 .ةيو رسكلا مالحالا

 تاءادتعالا نا نوخرؤملا ركذيو

 سداسلا نرقلا ْق تفعاضت ةيسرافلا

 عباسلا نرقلا لئاوا ف تدادزاو رشع

 نا حنضاو لدكشب نيكو ةنماربش ركع
 يف مكحلا ماظن ةعزعز يف نوعمطي سرفلا
 ميشمت نوديري مهنا امك .ذئمايا قارعلا
 ءىناوملا معد لجا نم ءانيمك ةرصبلا

 . ةيسرافلا

 دايدزاب قلعتتف ةيداصتقالا عفا ودلا اما

 تاونئسلا ُِق ةيراحتلا ةرصبلا تاطاشن

 لوحتنو ,1511 ماع زمره طوقسل ةيلاتلا

 ردنب نم يبرعلا جيلخلا يف دنهلا ةراجم

 . ةرصبلا ىلا (نوربمك) سابع
 يذلا رودلاب سابع هاشلا ملع ام دنعو

 ناو رويعلا ةراجت يف ةرصبلا ءائيم هب موقي

 يوارحصلا قيرطلا نوكلسي نييلاعتربلا
 ناو لفاوفلاب بلح قااةرصبلا نم
 راهدزا تظحال ةيبوروالا تاكرشلا

 هاشلا ملع امل ,ةريصق ةرتف لالخ ءانيملا

 نم ةرصبلا نامرح دارا هلك اذه سابع

 رضي نا ةيشخ ىداصتقالا طاشنلا اذه

 ةسئاي ةلواحمب كلذو .ةيسرافلا ءىناوملاب
 لذبف .قيرطلا اذه ربع ةكرحلا ةلقرعل
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 للم انينامانلا ضير اريبك ادهج
 الا ةيراحتلا لفاوقلا دض قيرطلا يبناج

 اولضفو ةوانكلا بلاطم اوضفر مهنا

 ىلا ةدوتتسيملا بقارسعلا لخ لوسصملا
 لفاولا روربم ءاقل اهلع ةولنصم
 . ةلوسعملا هاشلا دوعو ىلع , مهيضاراب

 ينادمحلا عفان قراط روتكدلا ركذيو

 زجع نا دعب هاشلا نا هل ةميق ةسارد يف

  رضاحلا يف دومصو يضاملا يف دومص .

 01 رس دمعت اهم ده 05 ا < ا . ل وا 17 وتكمل

 50 سسوس ووعوا

 ةيقرشلا دنمغلا ةكرش يف نيلوؤسملا
 لالتحال هتدئاسم ابلاطم + ةيزيلكنالا
 ةيمانتملا ةيراجتلا حلاصملا برضو ةرصبلا
 . كانه

 اذه مدق يذلا وه زاريش مكاح ناكو

 ماع سابع ردنب يف ةكرشلا يبودنمل بلطلا
 كلذ اوضفر زيلكتالا نا الا 0, 6

 مهفلك ارتلكنا كلم نال اعطاق اضفر

 ناو ؛زمره يف ةيلاغتربلا دعاوققلا برضب
 يف لخدتلا مدعب ةددشم تاميلعت مهيدل
 ةظفاحمملاو .برعلا طش وا ةرصبلا نوؤش

 .ةينامثعلا  ةيزيلكنالا تاقالعلا ىلع

 عنمف .سراف مكاح درلا اذه بضغأف
 ءىطاوش ماما ةطبارملا ةيزيلكنالا نفسلا

 ةمجاهمب هسفن تقولا يف ماقو ءزمره
 . ةرصبلا

 عامبس قوطي 9 ةانثلا نا دحن اذكهو

 ' «الوا ةيبرع ةنيدم يهف .ةرصبلا مس

 تريم يتلا ندملا مدقا نم ربتعت 58

 ةيراجت ةئيدم اهنا امك م السالا دعب

 . هداج كعضو ا

 . ةيوق ةطلس ةرصبلا يف
 امدنع ةطلسلا هذه ترهظ دقو

 نرقلا رخاوا اشاب بايس ارفا عاطتس
 ينامثعلا مكاحلا درط رشع سداسلا

 امكاح هسفن ةيمستو ةرصبلا يف فيعضلا
 لها نم برعلا ناكسلا ةنواعمب القتسم

 . ةئيدم

 طابض رابك دحا وه بايس ارفاو
 ةءافك اورهظا نيذلا .ينامثعلا شيحلا|

 نيقباسلا نيينامثعلا ةالولا فالخب ةهازنو

 بايس ارفا نا ىتح لازهلاب اوفرع نيذلا
 صضعب نم ةنيدملا ةرادا بصنم ىرتشا

 هللا حتف كلذ دكا امك نيينامثعلا ماكحلا
 . ىبعكلا

 نم يبرع هلصا (بايس ارفا) بايسؤ)
 روطلا يب رع ناكو .دادغب يحاون ناكس

 نسحو ةواخسو ةعاحش هلو قالخالاو

 خرؤؤملا ريبعت دح ىلع .سانلا عم ةريس
 . يوسوملا هللا دبع نب يلع

 يف هتموكح ءاشناب بايس ارفا قفو دقو

 سنا تا" تع 0
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 نم ددع ةدعاسمب رشابو ”١69 ةرصبلا
 ةداعاو هعضو نيصرت ةيبرعلا لئابقلا
 نويسرانفلا اهبيلس قلا:ءاوجالا ضع
 ةينامثعلا ةرادالا فعض ةجيتن نوعماطلا

 1114 1517 ةنس دودح ىفف ٠
 ةيقرشلا ءازجالا بايس ارفا

 ةدايبم نضرفو برعلا طش نم ةبصتغملا

 سرعلا طش عقاوم ضعب ةداعتساب هتلود

 مكاحلا هسا يتلا ءنابق لشم هندمو
 .راشفا اغا سشاتكب يسرافلا

 عاطتسا ىتح « .ليلق تقو الا ضمي ملو

 اذه ,عضولا ىلع ةرطيسلا بايس ارفا

 هنيب ةيمسالا ةلصلا دوجو نم مغرلا ىلع
 عج ا دقو .ةيئامثعلا ةلودلا نيسو

 نا ةرتفلا هذه اوسرد نيذلا نوخرؤملا

 ريبدتلاو يأرلا باوصب» زيمت بايس ارفا
 مهاضرو سانلا عم ةريسلا نسحو

 . 0 مهن

 ةرادا ُِق بايس رفا حاجن ناكو

 ىسرافلا ةاشلا بضغ راثا دق ةرصبلا

 ىذلا )1١888 - ١514( ريبكلا سابع
 ارفا نا ريغ هرماوال دايقنالا هنم بلط
 مش ثوسيم لايغبا ظفر ايس
 ةناها .ةراشالا هذه دعتو عهاشلا هلسرا

 ! سرطغتملا هاشلل ةغلاب

 لاف اليد فورسعملا ةلاحرلا ىوربو

 - :الئاق

 هاشلا قرط فرعي (بايس ارفا) ناك

 . مامتها يا اهرعي مو هبيلاساو يسرافلا

 هتموكح ةمالس رطخلل ضرعي / هنا اك

 .ةقارب دوعو ءاقل ءاهديش ىتلا

 ةناها ىف بايس ارفا فقومل ناك اذهو

 نم ةديدشلا ةتريغ ىلا ةفاضا ءءاشلا
 يف رثالا ربكا ءايراجت ةرصبلا ةنيدم راهدزا

 دض عساو موجه دادعا هاشلا لاحبعتسا

 . ةرصبلا

 ةيبرعلا ةرصبلا ةئيدم نا سرفلا مهوت

 نولسرب اويحارف :«يبتاديدهتل عض
 ارفا اهمكاح نم نيبلاط لسرلاو نيئوعبملا

 نا الا .سراف داليب ةرصبلا قاحلا بايس

 ناك اف ؛«ةداحو ةفيئع تناك ةرصبلا دودر
 سرشلا ةدئاق رما نا الا سابع هاشلا نم

 ةلمح دادعاب «©©18 ماع ناخ يلق ماما

 . ةرصبلا ةمحاهمل ةيركسع

 تلصو هاشلا رماوا نم مايا لالخو

 تناك يتلا  نابق ةنيدم ةيسرافلا شويجلا

 كلذ تمحاهو  ةرصبلل ةعبات كاذموي

 نسرتتلا نهتم: كوضو فالنقر ...خقرلا
 يلع هدلو يلوتو ءاشاب بايس ارفا ةافو

 . ةرصبلا ةموكح اشاب

 يف ةديدش ةلاسب اشاب ىلع رهظا دفو

 هتاوق لك أيهو «ةازغلا سرفلا موجه دص

 تالا ثدحاب اهدوزو .ةيرحبلاو ةيربلا

 ةرصبلا ءانبا رهظاو .راصحلاو لاعقلا

 هنو نع ءافقلا قاةعلاو فاض
 قال ا مك

 ةيبو رعلا اشاد لع ةعاز

 ناك اشاب ىلع نا نوخرؤملا ركذيو

 نا عاطتساو .لاتقلا ىلع هسفئب فرشي
 ةرسثك مغر يسرافلا ناودعلا دصي

 . هدوشح

 «ةيب رع ةيموق ةعزن اذ اشاب يلع ناك
 طوغضلا ضفر يف هدلاو ةسايس عبتاو
 هاشلا ماق اهم ماع يفو .ةيناريالا

 .ةرصبلا دض ديدج موجب
 تاءارجا ذاخنا اشاب ىلع ىلوت دفو

 ,ديدجلا يسرافلا ناودعلا اذه عدرل
 ١١؟ه راذا نم رشع ثلاثلا ُْق نلعاف

 باحجتساو .ةريصبلا ىف يب ماعلا دينحتلا

 ناودعلا دصو بجاولا ءادنل نويرصضبلا

 ءائيا نم فولالا عوطتو .ميثالا يسرافلا

 هتنيدمو ةماع « :طو نع عافدلل ةرصبلا

 لافاليد يبوروألا ةلاحرلا ناكو .ةصاخ

 ناكس ةسامح اوظحال نيذلا دوهشلا دحا

 رهظاو مهتني يدم نع عافدلا يف ةرصبلا

 هام ةباحتساب ديدشلا هباجعا
 نوخرؤملا ركذيو . مهتنيدم نع عافدلل

 ىلغ ةرصنل تثدح ةيعوط تاردابم نأ

 2 :ينادمحلا روتكدلا ركذيو . .اشابلا
 نم وهو ؛ٍناثلا مالسلا دبع خيشلا نا

 ريبك ددع دينحتب ماق .ةرصبلا تاالاجر

 . اشاب ىلع تاوقب قاحتلالل هراصنا نم

 سأر ىلع راس دقف .هسفن اشاب ىلع اما
 نفسلا ضعبب ابوحصم .ةيربلا هتاوق
 تاوقلا ةاقالمل ةنرقلا ىلا هجوتو .ةيبرحلا

 نم ربعت نا عقوتملا نم ناك يتلا « ةيسرافلا

 . كانه

 7١٠١ه راذا نم نيرشعلاو ثلاثلا ىفو
 صضرا نم ةيسرافلا تاوقلا تدحسلا

 َح ىتح ءيبش لك اهءارو ةكرات ةكرعملا

 تس قلطت نا لبق ةيركسعلا ابهتازيهجت

 !ةدحاو

 ملهاب سرسفلا نودتعملا بيصا دقل

 ةرصبلا لها تادادعتسا نودجين مهو

 دابت نا اوعقوتو .مهتنيدم نع عافدلل

 5 تالكشم روهظ ىلا ةفاضا , مهعاوق

 !اهسفن ناريا لخاد

 ىرخا ة رسم نويرصبلا دكا اذكهو

 دقو يناثلا يسرافلا موجه ا دأو يف مهتعارب

 . حرفلا رهاظم طسو مهتنيدم ىلا اوداع

 سرفلا برج ١578 ماع يفو

 دصقب ةرصبلا ىلع ثلاشلا مهموجه

 يلق م اما ةدايقب موجه ا ناكو ءاهلالتحا

 لأم فالا ةينامثب ردقت ةوقبو ناخ

 فارطا ىلا تاوقلا هذه تلصو دقو

 اشاب يلع مخ لباقملابو .ةرصبلا ةنيدم

 لئابقلا ضعب مضو ةيماظنلا هشويج

 ذيب رغنلا هيلا رارعأ

 ىلا هانعم نابلقتم ؛عراضملا ىلع ذل نالخدت الو يضاملا يفنب ناّصيخت (الو 1

 يفنملا لعفلا نكلو .. (لام ْمَقي اَن)و .ْماق ام يأ (هللا دبع مقي مل) : وحن يضل

 : يلاتلا تيبلا نم ودبي امك لاح ا ىلا يضاملا نم رمتسي (اَل) ب
 ٍقرمأ او ينكرداف الإو ,لكآ ريخ ْنكف الوكأم تنك اذان

 (ام)و ءنآلا موقي سيل يا (ٌدمحا موقي سيل) : وحن لاحلا يفنب صتخت (سيل)و
 يضاملا ىفنت (ال)و (نالف موقي امإو (نالف ماق ام) وحن لامللاو يضاملا يفتت

 :لبقتسملل (لجرلا موقي الرو :يضاملل (ىلص الو قَّدص ال) :وحن لبقتسملاو
 يفنت ةمزاجلا ريغ (ْنِإ)و .(ٌدسافلا َحلصي نل) :ىجت ليقتسملا يقتب نصمت (نيزو
 يضاملا يفنت (ام) لثم يه لب ليقو ءنآلا موقي سيل يا (ٌدلاخ ُموقي ْنإ» : وحن لاحلا
 . .لاحلاو

 لعفلا يف

 ال) هيفن ناف (َلَمَف دق) لاق اذإو (ّلَمْفَي م) هيفن ناف (َلَمف) لاق اذا : : هيوبيس لاق

 تلقف (لَعَف دقل هللاو) : لاق هنأك هنال ؛ (َلَعَف ام) هيفن ناف (ّلَمَف دقل) لاق اذاو (َلَعْفي

 . .(لَعف ام هللاو)
 لعفلا نكي ملو (ُلْعْفَي ونه .لاق:اذاو (لعفي ام) هّيفن ناف (ُلعْفَيإ وه) :لاق اذإو

 (ٌنلعفيل هللاو) لاق هنأك (ٌلعفي ال) ُهيفنف َناَعفَيِلِ) لاق اذاو ء(ُلَعفَي ال) هيفنن ًاعقاو

 . .(َلَعْفي ْنَل) هيفن ناف (ٌلعفي فوس) لاق اذاو (ُلَمفي ال هللاو) تلقف

 تلصتا اذإ نم

 ماغدالل لصتف (؟تبلط نمبو تلأس ْنْمَع) بتكت : 5-5

 . .تبلط مهيا نمو تلأس سانلا يا نع ديرت ؛ ماهفتسالا ىنعمب انه يهو
 بتكتو .ماغدالل اضيا لصتف (َتبيحأ َنْمب بلطاو َتْيِبحأ ْنْمَع لس) بتكتو

 ةعوطقم (هيلا تبغر ْنم يف ًابغار نك) بتكتو .ماهفتسالل لصتف (؟تبغر ْنَميف)
 . . مسا اهال

 رع هللا 0 ةلوصوم ةلص ريغ وا ةلص تناك اذا (اَع) بتكتو

 بتكتو .(ليلق نع) دارأ هنال ةلص انه يهف (نيمدان ّنُحِبصتَل ليلق اَمع) : لجو

 تناك اذا ةلوصفم اهماف (ْنَم) عم امأف مس | عضوم يف انه يهف (هيلا راص اًمع هلس)

 يف ةعوطقم (ْنَم لك)و َتْببحأ ْنَم عم ْنكو (؟تنا ْنْم عم) : لوقي ًاماهفتسا وا مسا
 مادبأ ناتلوصوم اهبعاف (اممو نمر امأف «لاح لك

 .زاوحالا ةقطنم ٍق ةنطاقلا ةيبرعلا

 اهرود اه ناك تلا .بعك ةليبق ةصاخو

 اهرعاشمب ةعوفدم .ةرصبلا نع عافدلا يف
 ةجيتن ناخ يلق ماما رطضا دقو . ةيبرعلا
 نع عافدلا يف ةرصبلا لها لاسبتسا
 اذه لشف اذكهو , عجارتلا ىلا مهتنيدم

 تاوقلا تدراط دقو .ديدحلا موجفهلا

 اولوتساو سرفلا لولف ةلسابلا ةيرصبلا
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 تازيهجتلا نم ةريبك تايمك ىلع
 .ةحلسألاو

  ديدحلا ناريا هاش  ىنيمح لازي الو

 ةرصبلا ةنيدم ىلع ةرطيسلاب ملحي
 .ةيعسوتلا هططخ ذيفنتل لاهريغو

 يقارعلا بعشلا ةلاسي نا ريغ .ةيرصنعلا

 همالحا ذيقنت نود ال و حيس هدومصو

 [ل! ةضيرملا



 يف تنك .هفرعأ ال اروس ليشنم همسسا صضخش

 ىزغم ىلع الاب قلأ ملو ءقشمد يف ناكو ءسيراب

 هل ددحأ نأ ّيلأ اروس ليشيم بلط هتلاسر يف

  ينافنك ناسغ نع هيف ينرواحي ادعوم

 لجا نم - مايالا كلت يف يعماجلا يصاصتخا

 ةعاذالا هب هتفلك ديهشلا نع يعاذا جمانرب
 يف يفرطب نوكيس هنا ينربخأ دقو :ةيسندرفلا
 خيرات نم روهش ةعضب دعب «يأ :ناريزح رهش
 ىلع الاب قلأ مل ءاضيأ ءانهو .ةيئاتشلا هتلاسر

 ميظنت يف هتقدو :ليشيم ىدل «ينهملا» مهلا ىدم

 ىلإ ةيقم يرابهلا نيولا لم نضيقبل كف
 يف اموي هدقفيس هنا فرعي ناك هنآكو :عايضلا

 !هطخملا :نمزلا ةنيفس : توريب

 رجح ق4 دارا املك فيعحلا لواف انيقتلاو
 ةحاشلا نم ندع تيسلا هلأ ةةيوصل ةؤرشيص
 يف تيب هل نكي مل .«يشيلك» ةفورعملا ةيبعشلا
 دحل اقيطل ناكو ءاتيب هل قشمد تناك «سيراب
 لالخ نم ,مويلا ءةارأ انأو 2لقأآلا ىلع ! نزحلا

 هتلجسم عم لماعتأ ينلعج هفطلب .هعم يتايركذ

 عم لماعتي حار هقطلبو ءفوخ نود ةمخضلا
 نه ذل اهظفعم ةتاكو :قاسق هدونقلا :لابغعا
 هدو بيسي يوحن هدوب ضافأ دقل .اهنع هتلئنسا

 دولا اذه بيسب مهنا فرعي ناك هنأكو :ديهشلل

 .ادهاش ينم لعجف :موي تاذ هنولاتغي فوس
 :ناسغل هتمجرت عورشم نع ينربخا مث

 ةايإو تنك لامعا .نفحا قف ىيار لا ثلظو
 ىقبت ام»:بحت انك انئكلو ءازيثك «دعس ما» بحن
 لاق دقف ««سمشلا يف لاجر» نع اما .شكا «مكل

 الدب وه اهيتكل ايناورو اينيطسلف ناك ول هنا يف
 نا ديري ناك .ناسغو وه اهبتكل ,وا .ءناسغ نم
 هل ءانضنا «اكهو ةةيضقلا ةآرم'ف:ةسفن لا قري
 كلت يف ؛«ريغصلا» برعتسملا اذه نا ىلع الاي قلا

 سنشلا كلت يف ؛«يشيلك» برق ةريغصلا ةفرغلا

 مسا م

 ةحفصلا مد

 يررحل رحربتم
 نينمؤلا اهتافدصا وةلحملا

 يف مهئارآب هنم نولطي .اهطخب
 .ةدب رعلا ةايحلا ننا رح فلتخم

 سكعت نا ةرورضلاب سدلو
 .ةلجملا ةسايس مهؤارأ

 بلق دق .سيراب فيص نم ةريغصلا
 ُْق يشمي هلعجو «بقع ىلع اسأر «قارشتسالا»

 نيمدق ىلع ليوطلا عجافلا يبرعلا قيرطلا

 سينودآ نع ءىرخا ءايشا نع انثدحت مث
 هيردنا نعو :«نيرشت» يف بتكي ناك امدنع
 ديعبلا  تقولا كلذ يف قشمد ناز ىئذلا ليكيم

 شيورد دومحم نعو ءاديدج احتاف هوربتعاو
 قيرطلا :نيقيرط نيب ةرئاح ةتديصق تناك امدنع

 ..توريج ىلا ءرشعزلا لت. ىلا :قيرطلاو.ءاتيزىلا
 نا فرعي ناك هنأكو :توريب نع انثيدح ىهتناو

 راودإ هضفر ىذلا ليحتسملا قباطتلا ققحتو
 .«يقارشتسالا» هعقوم نم ديعس

 نم الا ءكلذ دعي .هيقتلأ نا نود انقرتفاو

 يف ثحبو :ينافنك مجرت دقف .بتكي ام لالخ
 لكو :ينانبللا عضولا يفو .ءيروسلا عضولا
 لبق ام انتئجافم نم هيرقي ناك لاقم وأ ثحب
 نابرق نوكن ناب نيشتنم اياحض .ةريخالا
 هينطاوم زهيو ءىجافي نا لبق ءانسفنا
 اولعح دق اوثاك ثا بزحس ةلكق نآل .نييسنرفلا
 :ةنهاوسسا ةسهق :لدحتسلا .قباطقا نم
 قففيوتلا نحس ةقتاقلا يياسملا 1وداعانف
 ىلا اهوداطأ كلا انتيضت ”ااوويهخيو «ةيتصعلاو
 عاجوأو تالاضن ةديلو يهو .ةيلهاجلا دوهع
 بمسح # «ةيئناويح» تراصف ءيلاحلا انرصع

 ءاززولا سيئر كاريش كاهل ريخالا رتيعتلا

 :ةييفقلا عادتها: طاخاو 2:وئوحلا  ىدفونفلا
 مهلك اهباحضاَو ةاهباخنا' مهافؤادعاف
 ! نويباهرأ

 يتلا قشمد هتلتق له ؟اقح ليشيم تام له

 رثكا اهبحا ا ا توريب هتلتق له ؟هتيب اهنم لعج
 ةنيهر توريبو ءهبح نيهر ىقبيس ؟سيراب نم
 ناسغو اروس ليشيم جرخي نا ىلا ..ةلتقلا
 ' انضبن نم نورخآلاو ةدوع ردتكساو ينافنك
 3 .انعيابصاو انلقعو
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 , مهلبقتسمو مهرضاحو مهيضامب اقوثو برعلا ديزت يكل
 اذه لثم يف . جيلخلا ىلا طيحملا نم دتمي اقفا حتتفت يكلو
 .برعلا بابش نم ةبخن بئاوت :1441 ماع نم مويلا
 ءارسغو اسورد :يرعلا دغلا ةمحلم اورطسي ىكل
 . الاضنو

 ةنس ةيا مايا نم ايداع اموي سيل ناسين نم عباسلا

 ,ةديدج ةيروث ةكرحو .ديدج ركف داليم موي هنا .ةيب رع
 سمش لظت نا لجا نم ةيعامج تاسرامو . ةيلاضن ميقو

 اهتعشا لظت نا لجا نمو «قورسشلا ةرمتسم برعلا
 .بولقلاو رئامضلا يف ةلغلغتم

 نا نم لمجا سيلف .دلاخلا مويلا اذه ىركذ لحت ذا هنا
 مداقلو اهرضاحلو اهحيراشل ازمر «درو ةقاس اهلبقتسن

 نم مويلا اذه قثبنا ىتلا ةيبرعلا ةمالا تناك اذاو .مايالا
 دق برعلا ضعب نأل كلذف .بعص فرظب رمت اهلجا
 عمو .ةمالا هذه اهيلع موقت يتلا ةيساسالا ءىدابملا اولهاجت

 ةيقرشلا ةباوبلا ةامح نم ناسين نم عياسلاب نيئمؤملا ناف اذه
 نم موي لك ءىدابملا هذه ىلع نودكؤي امنا .يبرعلا نطولل
 مهناميال الا كلذ امو .اهورطسي يتلا محالملا لالش

 ىلع اهقورش لظيس اسمشو .اخيراتو ءازمر .ناسينب
 0 .ايدبا ادولخو اخسار اناميا برعلا ضرأ

 .٠ .ناسين نم عباسلا ىركذ يف ناترهز




