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 1].:خاا لا خ11 خل خت

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رشانلا
 [ز :ععلءانز' 0ع 12 2ناطأ] قال وتت عا 126021 ءانز كاد ءطعأ:

 حاذذ]1" خ11 ذل

 وبا ليدب :رب
 [011ععاماتت 0ع 3 ير ما ع ل 44+

 ريرهشلا ةرسأآ نم

 ميدقلا لثمملا نيب اهّدشأ ىلع ةكرعملا تناك امدنع
 تاشاش تناكو :تريس جيلخ يف ديدجلا لثمملاو
 امنيب ؛ةيحلا ةهجاوملا روص لقنت ملاعلا يف نويزفلتلا
 هيدب اعفار «ةيبعشلا ناجللا» بوجي يقاذقلا ديقعلا

 ىتح لوطتو رثكا رمتسن نا ىلا علطتيو رصنلا ةراشب

 شيعي يبيل ءىراق نم ةريصق ةلاسر انيقلت .اهموي
 انا ةيحرسملا هذه :رصتخملاب اهيف لاق :نانويلا يف

 ءايبرع تريس جيلخ ىقبدو نوكي نا عمو ,ناودعلل
 ,اكريما اصوضخو .ةهج ةيا نم ةديرع ةيا دضو
 اهفده نوكي لكشلا اذهب ةهجاوم عم تسل يننكلو
 يلاتلاب ززعيس يذلا ديقعلا عضو زيزعت يقيقحلا
 .اندض هعمق تاودا

 :انلقو :ةلاسرلا رشنن مل ءاهّدْشا ىلع برحلاو .اهموي

 ضعبلل ودبي دق صاصرلا قالطاف .ةيحرسملا رمتستل
 انقيىدص فقوم اما .ءرظتننلو «تاظحللا هذه ادقيقح

 - انداقتعا يف هنا .ةمصاخ ةلاح سيلف يبيللا ءىراقلا
 حرسم راطا جراخ فقي يذلا ايديدل بعش فقوم

 !هبلع جرفتبو ..ديقعلا

 يروس بيبط نم ىرخا ةلاسر انتلصو .ءسمالاب
 بعش نم يمسر راذتعا» اهناونع اينابسا يف شيعي
 ةقلطملا هتءارب اهبحاص اهيف نلعي ءدادغب ىلا ةيروس
 هتهجاوم يف قارعلا هاجت يروسلا يمسرلا فقوملا نم
 فقوم نع غلاب لاعقناب ثدحتيو .ةيناريالا ةمجهلل
 .«لاتقلا ةنيدم» هاجت «تاباصعلا ةنيدم»

 يتلا ةلاحلا كردنو :هلاعفنا ثعاوب كردن اننا عمو

 ناف .يبرع لك سفن يف «لاتقلا ةنيدم» دومص اهقلخ
 اهناب ةقث ىلع نحنو ,يبرع لك سفن يف اعقوم قشمدل
 . اداسف اهيف نوثبعي نيذلا ىلع بيرق امع ضفتنتس

 لاق امم رثكا .اهنع لوقن نل ءاهارن امك قشمدف

 :هتلاسر رخا يف هسفن يروسلا بيبطلا

 : ؛دماص هنكلو . 1 ا

 تذخأ اهنا اودَظ نيذلاو ءايئاهن نذخ ومال ةيروسف

 , ين هيئات اوحارتساو

 :فيضنو ..

 رود ديحب دق ديدجلا للعلا نا ضعدلل هش امك
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 ١ سفولا ن ؟ سفولا ناه امأ
 نيثالثلاو ةعهساتلا ىركذلا ةيسانمب .لماشلا هباطخ يف

 - يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل لوألا رمتؤملا داقعنال |
 صخش  قياسلا اهددع يف ,ةيبرعلا ةعيلطلا» هترشف |:

 يتلا ضارمألا .ماعلا هنيمأو بزحلا سسؤم .قلفع ليشيم ذاتسالا
 يبرعلا عقاولا يف ةداحلا تاضقانتلاو .ةيبرعلا ةمألا اهنم يناعت
 ىلع اوقالتي نا ... برعلا نيلضانملاو نيركفملا ىلع» نأ ىأرو . نهارلا
 عيطتسي يذلا ,يبرعلا لاضنلا قيرط اومسريل دحوم يموق فقوم

 زجعلا ةلاح نم ةمآلا١ جرخيف :تاضقانتلا هذه ىلع بّلغتي نأ
 اهفورظ ىلع اهترطيس اهيف درتست يتلا ةلاحلا ىلا ءيدرتلاو
 عورشم» ءانيب الإ متي ال ةلاحلا هذه غولب نا ًادكؤم .ءاهتارّدقمو
 رهص نع هحومط لقي نا زوجي ال ...يلبقتسملا لمعلل ريبك يموق
 لمعلاو نواعتلا نم طاوشا دعب ولو .ةيموقلا تائفلا فلتخحمل
 لاضنلا عفرلو .ةدارالاو ةرظنلا ةدحوم ةادأ نيوكتل كرتشملا
 اذه ءانب نوعيطتسي نيذلا دّدحو .«يراضحلا ىوتسملا ىلا يموقلا

 ةفطاعلا نوكلتمي نيذلا ءءاسنلاو لاحرلا كئلوا» مهنأب عورشملا

 نوزواجتي نيذلاو .ةحضاولا ةيؤرلاو ميلسلا سحلاو ةقيمعلا
 .«رطخلل يموقلا ريصملا ضرعتي امدنع تارابتعالا ىَّتش

 ,ةبسانملا هذه يف ءقلفع ذاتسالا باطخ ناك .ىرخأ ةرابعب
 .دّدحم راطا نمض .ةمداقلا ةلحرملا ف يموقلا لمعلل ةوعد ةباثمي

 صرخحلا ناك .لمعلا اذهل راطالا ديدحت ىلع صرحلا رادقمبو

 نييموقلا ن نيركفملاو نيلضانملل كَرَتُي نا ىلع :ةناطخلا قف اكيحاو

 قافتالاو :يليصفتلا لمعلا جمانرب عضو :؛هب عالطضالل نيلَهٌؤملا

 نع ةديعب ةكرتشم ةغيصب .هذيفنتل ةيرورضلا تاوطخلا ىلع
 ىلع ءيهو .زواجتلا ىلع ةرداقو .ةيوتفلا تاباسحلاو تايساسحلا
 ف هّحَو نا قلفع ذاتسالل قيس دقف .ةديدج ةوعد تسىل :لاح لك

 ةمظنم ةدابقو برعلا نيركفملاو ةيبعشلا تائيهلاو بازحألا ةداق»

 يذلا قزأملل جرخم نع اوثحبيو اوقتلب يكل «ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .ةمأآلا هنم يناعت

 ثعبلا بزحل ماعلا نيمآلا نم يتأت اهنا .ةوعدلا هذه ةيمهأو
 ,يمدقتلا يموقلا لمعلا يف دئارلا بزحلا اذه .يكارتشالا يبرعلا
 تدهش يتلا تاونسلا دادتما ىلع تازاجنالا نم ديدعلا ققح يذلاو
 ةحجانلا ةيرجتلا هذه اهرخآ .ةيبرعلا ةحاسلا يف هتالاضن
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 حسا مسح مع تسصابج هه سس هفبم ٠ مها

 نم تاونس تس اهل دهشت يتلا .يقارعلا رطقلا يف ةجضانلاو
 ًاروضح رثكألاو :ربكألا وهو دّدرتي ال ءبزحلا اذه نا كلذ .برحلا
 ةيخيراتلا ةيلوؤسملاب هنم ًاروعش :نلعي نأ ؛ادادعتساو ٍتازاجناو
 هذه ةهجاوم نأب .ةمآلا اههجاوت يتلا تايدحتلاو عاضوألا ءازإ
 اهنأو .هدرفمب بزح اههجاوي نأ نم ربكأ تايدحتلاو عاضوألا
 ةدحاو ةادأ يف اهرهص لب ؛ةيموقلا ىوقلا عيمج فتاكت ىلا جاتحت
 مامأ عضي ال وهو .اهيلع بلغتت يكل ,تاعلطتلاو ةرظنلا ةدحوم
 نوزتعيو ةمألا ةدحوب نونمؤي اومادام .ةقبسم اطورش نيرخآلا
 اهتاذ قيقحت ىلع اهتردقب ء.اضيأ نونمؤيو ءاهتراضحبو اهخيراتب
 .ةيعوضوملاو ةيتاذلا طورشلا اهل رفاوتت امدنع

 رعاشملا سمالت اهنأ نم .اضيأ ؛ةوعدلا هذه ةيمهأ يتأت امك
 نم اويحسنا نيذلا :برعلا نيلضانملا نم ديدعلا سوقن يف ةنماكلا
 تاسكنلا ءاَرَج مهتباصأ يتلا تاطابحإلا ةجيتن لاضنلا ةحاس
 نم تاديازملاو فييزتلاو ريوزتلا قطنم ةدايسو .ةهج نم ةقحالتملا
 ملظملا ريصملا يف ريكفتلا نع ةظحل اوفقوتي مل مهنكلو .ةيئات ةهج
 يتأتو .هيلع يه ام ىلع لاوحآلا ترمتسا ام اذإ ةمألا رظتني يذلا
 فشكنا ثيح :تاذلاب تقولا اذه يف قلطنت اهنوك نم .كلذك اهتيمهأ
 تاقلطنم ىلع زكترملا رداثملا يدجلا لمعلا عاطتسا ثيحو ءسوزتلا

 قارعلا يف تازجعملا نم برتقت تاحاجن ققحي نا .ةخسار ةيموق
 1 .يموقلا

 ىوتسم نم ريدك يبرع لمع ةباديل ناوألا نا دق هنأ :دقتعت اننإ

 ثعبلا بزح ناك اذإو .ةيخيراتلا اهتناكمو ةمآلا مجح عم بسانتي
 فلتخم ىف نييموقلا نيلضانملا ةوعد ىلا رداب دق :يكارتشالا يبرعلا

 يموقلا بجاولا نإف :لمعلا اذه ةغيص داجيال ,ريبكلا نطولا ءاجرأ
 لمعي نأو .ةوعدلا هذهل اوبيجتسي نا نيلضانملا ءالؤه نم يضتقي
 :ةغيصلا هذه ءانب يف عارسالا ىلع قيمع نامياو درجتب عيمجلا
 .اهقيبطت يف ًاروف ءدبلاو

 نم هنإف :زيفنتلا زّمح ىلا لقتنتف ءاهادم ةوعدلا هذه ذخأت يكلو
 نيركفملا نيب تاءاقللا نم ةلسلس ةيبرعلا ةحاسلا دهشت نا عقوتملا

 نوكت .ةكرتشم تباوث ىلا لصوتلا دصقب .نييموقلا نيلضانملاو
 نم كلذ ناك نئلو .لعف ىلا ةوعدلا ديسحتل قالطنالا ةطقن ةباثمب
 نيلضانملا بحاو نم كلذكو .ةوعدلا قلطا يذلا برحلا بجاو

 ةرورضد انم ًاناميإ «ةيمرعلا ةعيلطلا» يف انناف .ندرخآلا نييموقلا

 نيركفملا لكل ةلجم لا تاحفص حتفن .يلبقتسملا يموقلا عورشملا اذه
 ةسقفانم ق ءاوس ,مهّئاراو مهراكفا حرطل نيدموقلا نيلضانملاو

 راكفألا ةشقانم يف وأ .قلفع ليشيم ناتسالا اهقلطا يتلا ةوعدلا
 يتلا تاحرتقملا ميدقت وأ ,عورشملا اذه اهيلع موقب نا يغيني يتلا

 .هقيقحتل ةيرورض اهنأ اهباحصا ىري
 لإ اهذقتمي ال ةنصالاو :ةرسدك رطاخملاو .ةقدقد ةلحرملا نإ

 هذه َلَعَلف .نوقّرَُم مهنكلو ,نودوجوم مهو .اهئانبا نم نوصلخملا
 نا اعيمج نوفرعي يذلا قيرطلا يف اوقلطني يكل .مهدحوت ةوعدلا
 0.تقولا ناح دقو .مهسفنا ناقناو ..ةمألا ناقنال هاوس قيرط ال

 نرحتلاست |
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 ايفاحص اثيدح ,ةيبرعلا ةعبلطلا» اهف يرجت يلا
 سرع قرط لادسالا 3

 اهرالكلو ةلجملل اريدك اقيدص هنوك مغر
 قرط التسالاب هطبرت يذلا ريرحتلا سيئر ةصاخبو

 ةيديلقتلا ناقادصلا رطا ,واجتن تاقالع
 .نهنأ و خمعا وهام ىلا

 .امود , خرط التسالا يدل نا مغرو
 ةيساينسلا رغو .ةيسابسلا اياضقلا ي هلوقيام

 ايموقالضانم زيزع قرط الئسالا لتعابو
 قارعلا ] ينابسلا هعقوم لا ةفاضا
 هدم راوحلا اذه نوكم نا اننأترا قف

 تاراوح ةلسلسل ةدادد

 يبرعلا ليقتسملا نع ثيدحلا اهيف لتحب
 ةمالا اهشيعت ىنلا يدرنلا ةلاح نم جورخلا ةدفبكو

 اهيبف ةيسسلسا ضاوخ
 .ىرخالا ضاوجلا يلا ةفاضا

 :كلد لغو

 .ةيبرعلا ةعيلطلا» رثنت فوسف
 يلاتلا ددعلا يق

 ,رامغ وبأ١ ردكلا ملا مه رخأ اراوح

 ايموق الضانم هرادثعاب
 ةينيطسلفلا ةروثلا ةريق يزيدللا هعقوم بئاج ل

 ملقن نا لمانو

 عونلا اذه نم تاراوح ةقحاللا دادعالا
 .نيرخأ نيركفمو نيلضانم عم

 .1 مان منت] نمت م عفت ك5

 ولا ةرمللا يه هذه

 ا ردم

 .ةنهملا اهنكلو ءمكلغاشم ةريثك يه مك فرعأ 8 1

 حرطت نا يضتقت ءرابكلا اهتذتاسا دحا تناو|#
 اهيلع علطي نا انمهي ىتلا .اياضقلا نم ةعومجم :

 ىتلا ةيضقلا لقنل وا .ةنوخس رثكالا ةيضقلا يهف برحلا
 ةريخالا ةكرعملا دعب اميس :ربكألا مامتهالا بطقتست
 :نارما ظحالب ءانهو

 اذ[ ,ةفكاس ةلاع نمت ىاقلا ةيمصعرتا :لوألا مالا
 شيجلا اهيف موقي ىرخا ةلاح كانه امنيب «ريبعتلا زاج
 يفو «ةليلق تسيل تاحاسمو مقاورو ممق ريهطتب يقارعلا
 نم .اهريغ ىرخا عطاوق يف ؛:ةريغص تسيل اضيا كراعم
 يف مويلا اذه حابص تمت يتلا ةيلمعلا اهرخا لاتقلا عطاوق

 عطاق يف ءيكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح داليم ىركذ
 ىلا مالعالا هيف داع تقو يف متي اذه لكؤ .عبارلا قليفلا

 نم ىهو مسحت مل وافلا ةكرعم نا عم :ةيداعلا هجمارب
 اضيا ىه لامشلا يف يرجت ىتلا كراعملاو .ىربكلا كراعملا
 هذه نم ةدايقلا فقوم ىلع علطن نا انل.لهف .ةريبك كراعم
 ؟ةدضقلا
 عساتلا ىف ريخالا هموجهب يناريالا ماظنلا ماق نا تكف ام

 يف حضاو لكشب ركذ :1187 ماع رياربف /طابش نم
 تاوقلل ةماعلا ةدايقلا نع تردص ينلا تانايبلا دحا

 ةكرعم يه ةكرعملا هذه نا .موجهلا ةادغ ةحلسملا
 تاءارجالا لك ناف كلذل .ةيدايتعا ريغو دمالا ةليوط
 ةيركسعلا ةدايقلاو .ةيسايسلا ةدايقلا اهتذختا يتلا
 نم قلطنت تناك .ريخالا يناريالا ناودعلا ةهجاومل

 3423-6 ناسف 117-١6 ددعلا تةئيرعلا ةغيلطلا



 يف ىرخا قطانم يف يرجت يتلا كراعملاو .موهفملا اذه عج
 اهب موقت يتلا تامهملل لامكتسا عقاولا يف يه ةهبجلا
 .وافلا ةقطنم يف ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا
 .ةكرعم ىتح سيل وا .؛ةكرعم سنل ربخالا موجهلا نا 0

 ناريا هنشت يذلا ناودعلا يف مساح لصف هنا .ةريبك

 يف اهتايطايتحاو اهاوق لك جزل ططخت تناك ناريا نا

 طيطختلا اذه لياقن نا انيلع ناك كلذل .ناودعلا اذه

 ةعيبط وا ةكرعملا ةعيبط عم لماعتن نا يا ,هلثمب
 اذه ةعيبط عم بسانتت يتلا لئاسولاب ناودعلا
 .ناودعلا

 هعنمو ناودعلا قيوطت يه كلذ يف ىلوالا ةلآسملا

 قناخ يف هرصحو .ةيجيتارتسالا هفادها قيقحت نم

 نا دعب ةينف ةيركسع ةيلمع ىلا هليوحت مث نمو ءقيض
 لوحتل ةمدقم هلعجب نا رخآلا فرضصلا دارا

 يركسعلا ىوقلا عازن يف هحلاصل يجيتارتسا

 .يسايسلاو

 دجاوتلاف .ةءافكو ةعرسب تزجنا ةلحرملا هذه

 يىركسع ينف دجاوت درجم وه وافلا ةقطنم يف يناربالا

 ىلع ةيجيتارتسالا ةروطخلا ىلا وا ةيمهالا ىلا دقتفي

 تماق يذلا تاءارحالا ناف هسفن تقولا قو .قارعلا

 نم الدب يا .ودعلا ىلع ةلداعملا بلق يه .ةدايقلا اهب

 ,موجهلا اذه يف ايجيتارتسا ازوف ودعلا ققحي نا
 هنع عجارتلا عيطتسي ال اقزام هموجه حبضا

 وه ةظهاب رئاسخ هيف دبكتيو .ةيسايس تارابتعال
 .اهيلع مغرم

 خيراتلا ةءارق نم يننكلو .ايركسع تسل

 هيف عضت فقوم ًأوسا وه اذه نا كردا يركسعلا

 ارطضم - هب ةصاخ بابسال  نوكي نا يا .ودعلا
 ةيلمع ىلا ناكملا اذه لوحت ناو :ناكم يف دجاوتلل
 .قاطنلا ةعساوو ةرطخ فازنتسا

 .ةطخلل لامكتسا يه ىرخالا تايلمعلا نا تلقو

 اذه يف هتابطابتحاو .هاوق لكب جز دق ودعلا مادام يأ

 عضاوملا عيمج يف هبرضل ةحاتم ةصرفلا ناف موجهلا
 هرصاوخ يف هبرضل .مك 118 اهلوط ةهبج ىلع
 :نيتنحانلا ىف هب ةيلاتتملا رئاسخلا قاحلاو ,ةشهلا

 هاوق فازنتسا ةيلمع لامكتساو .ةيونغملاو ةيداملا
 :ةردابملا رصنع نم يلاتلاب هنامرحو :ةيداملاو ةيرشبلا

 دعب دقفو ,خفو قزأم يف هسفن عضوو «ناودعب ماق دقف
 يقارعلا شيجلا ىلا لقتنا يذلا ةأدابملا رصنع مايا
 .ةهبجلا لوط ىلع هتداراو هتيرحب كرحتي يذلا
 فقوم يف وه نآلا وافلا لتحي يذلا يناريالا ودعلاف

 زاجنا اذهو .ىرخالا عطاوقلا فو وافلا ف يعافد
 هجئاتن هلو .ةيركسعلا ةيحانلا نم يرهوج
 .ةيزاوتملا ةيسايسلا

 الماع سبل وافلا يف ودعلا ءاقب لوط نا انريدقت يف

 0 .ةيلومش ةزظني برحلا عم لماعتن نحف ءايبلس
 لحعتست يتلا عفاودلاب وا .,ةفطاعلاب رئاتت ةرظنب

 لصحي ال عونلا اذه نم عارص يف مسحلاف .مسحلا

 ةيرضلا بولساب لاوحالا عيمج:يفو ةرورضلاب
 ىلع ةعراستملا طاقنلا ليجستب متي امناو .ةيضاقلا

 .يعسوتلا يناودعلا هططخم

 نل وافلا نم نويناربالا ةازغلا درطيس امدنعف كلذل
 دق نونوكيس امناو .طقف ةكرعملا اورسخ دق اونوكب
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 قارعلا ىلع يركسعلا ناودعلا ىلع مهتنهارم اورسخح

 .ةيجيتارتسا ةعيبط تاذ ةراسخ

 مرام ىلا قرام نم
 اضيا قزأملا اذهب نوركفي نييناريالا نا دقتعت الآ #8
 نم ريثك كانهو ءاحضاو حبصأ هنأل هيفالتل نولمعيو
 نم نييناريالا درط ىلع رداق قارعلا نا نولوقي نيقلعملا
 الآ ءانهردقت قه: نايسال آلا فيزم ال ةفكلو فاش ىل وافلا
 اوس «باسحلا 13ه لكح قويسحت نيضارمالا "نا دقتعَم

 وا :ناسللا برع مهئافلح ةروشمب وا مهتردابمب
 !؟ةنياهصلا نيراشتسملا

 تأدب نا ذنم ةيناربالا ةدايقلا فرصت ىلا انرظن ول

 ىتحو 14 ريمتبس /لوليأ 4 يف قارعلا ىلع اهناودع
 يذلا قزاملا جلاعت ةماعزلا هذه نا اندجول .مويلا اذه
 ةدايقلا هذهف .هنم رطخا رخآ قزأم يف لوخدلاب هيف يه
 ىلع ريخالا ناودعلا لبق .رخآلا ولت قزاملا وحن عفدنت
 تطبر دق يهف .قزأم يف ةيناريالا ةدايقلا تناك وافلا
 تاونسلا ف تزجع دق تناكو .برحلاب اهريصم

 ناك كلذل .ناودعلا نم اهتباغ قيقحت نع ةيضاملا

 ام اذا اهناب تركف دقو .ناودغلا لصاوت نا اهيلع
 ققحت نا نكمد .اهتانطابتحا لكو اهاوق لك تمدختسا

 اهسفن تدجو اهنا ريغ .اهقزأم اهنع ففخت ام ةجيتن
 يف لصح امك ىرخا ةرم لخدت ناودعلا نم مايا دعب
 .رطخا قزأم يف قباسلا

 ةمكحلا تدقف ةماعز لعفت نا عيطتست اذام
 داقحالا ىلع تشاعو .ةبئابصلا ةيسايسلا ةريصبلاو
 نع ةدينعبلاو ةلبحتسملا ةنعسوتلا مالحالا ىلعو

 !؟ةقطنملا يف ةتباثلا قئاقحلا نعو :رصعلا قئاقح

 يه اهلولح !؟لولح ةيا نكلو .لولحب ركفت امبر .
 حبصا نا دعبو :مايا ةدع ذنم نآلا .اهل ةديدج قزام

 تاجل . آيلودو ًايميلقاو ًايناريا :احضاو اهقزام
 نم ىرخا دادعا رافنتسا ىلا ةيناربالا ةماعزلا
 فرصتلا اذهو .برحلا ةنكام يف مهجزل نييناربالا
 اوناكريخالا موجهلاب مهمايق لبق مهنال :مهقزأم سكعي
 .دارفالا نم نوعردطتسي ام ىصقا اوديشح دق

 ةئبعتلا لئاسو نم مهتزوح يف ام ىصقا اومدختساو
 .ةهبجلا ىلا سانلا لاسرال ماغرالاو

 حضاولا طابحالا نم وج يف ةلواحملا هذه راركتف
 اهانفصو يتلا مهتلاحل ساكعنا وه وافلا ىف مهترماغمل
 .رخآ قزام يف لوخدلاب قزأم نم جورخلا ةلواحم اهنأب
 نيرماتملا نمو ةنياهصلا نم مهؤافلح عيطتسي اذامو
 !؟مهل اولعفي نا برعلا

 دق يضاملا يف اهولغتسا يتلا مهصرف نا يداقتعاب
 هعم مهو موتحملا هقزأم هجاوي مهفيلح ناو ,تتاف
 ىقبت نا ةماعز ةيال نكمي ال .قزاملا كلذ نوهجاوي
 ,ةيناربالا ةماعزلا كولس تكلس اذا ةطيشنو ةردتقم
 ةيداملاو ةيرشبلا تاقاطلل ينونجلا كالهتسالا كولس
 :رريم ريغو ليحتسم يناودع جمانرب يف دلبو بعشل
 ناريا:لخاد,يف ريم نيغو .عقاولا ثيح نم ليجتسم
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 نيا ىلا ,سنوت يف ةقباسلا مهترود يف ةيجراخلا ءارزو
 اذامو دقعيس له ...رمتؤملا اذه دقعل يعاسملا تلصو
 امم لضفا جئاتنب جرخي له .؟دقع ام اذا هيلع نولوعت

 ؟سنوت يف برعلا ةيجراخلا ءارزو عامتجا اهب جرخ
 لودلا يلثمم ةيبلاغ ريع سنوت يف ريخالا انعامتجا ف -

 حاجنلا كاريش كاجل ىنمتن
 برعلا هاجت اسنرف حلاصمو .
 .تابثلا نم ةيلاع ةبسن اهيف

 ناريا هجو يف قارعلا دومص
 ةينيطسلفلا ةمواقملا رّرحتو

 .ةرماؤملا داعدأ افشك زازتدالاو طغضلا نم

 روعش كلانهف .ةمقلل رمتؤم دقع يف ةبغرلا نع ةيبرعلا
 اذه لثم بلطتت ةنهارلا تايدحتلاو رطاخملا نأب ريبك

 نولثمم مهو :ةيجراخلا ءارزو نا حيحص .عامتجالا
 ءارزو نا ريغ :تارارق اوردصاو اوعمتجا دق .مهلودل
 تارارقلا هذه نا نورعشبي اوناك مهسفنا ةبجراخلا

 ددهتي ام ةجلاعمل ةيفاك تسيل ةيسايسلا اهتيمها ىلع
 نم ةداقلل دب الو ؛تايدحتو راطخا نم ةبيرعلا ةمألا

 ةدع كلانهو .هلمع نكمب ام اويسرادتنو اوعمتجن نا

 :نآشلا اذه يف تاداهتجا

 يف بغري نمب عمتجن نا انيلع لوقي ضعبلا
 ررقن ناو .ةقحاسلا ةيبلغالا كش نود مهو .روضحلا
 انتارارق ذمفنت يف يضمن ناو :رارقلا ذاختا ف بغري نمب

 :ضراعت يتلا ةيبرعلا لودلا فقاوم نع رظنلا فرصد
 داهتجا كانه نيح يف .تارارقلا هذه لثل سمحتت ال وأ

 .روضحلاب عيمجلا عانقا لواحن نا انيلع :لوقي رخآ
 .يعامج فقومي جورخلاو عامتجالا ىف ةمهاسملاو

 .ىندالا دحلا ةغيص وف ناك ولو ىتح

 ثيح نم يناثلا داهتجالا ىلع ضرتعن ال نحن
 ىندا دح ىلع ىتح يبرعلا عامجالا ةركف نا يا.ء.أدبملا

 مادص سيئرلا كلذ دكا دقو .انيدل ةلوبقم ةركف يه

 ذنم تتبثا ةيرجتلا نا ريغ ؛ةيدسانم نم رثكا ف نيسح

 اذه نا مولا اذه ىنحو ١1987: ماع ساف رمتؤم

 .نكمم ريغ هنكلو ؛لوبقم ريغ سيل .نكمم ريغ داهتجالا
 :ايبيلو ةيروس اماظن امه نايبرع ناماظن كلانهف
 :ةقحاسلا ةيبلغالا فقومل ضقانم فقوم ىلع نارصم

 :تاونس ةدع تقرفتسا ةدع تاراوح امهعم ترجح دقو

 ينعم فرطك قارعلا يف نحن اننيب ًارشابم ناك اهضعب
 نيرخا روضحيو .امهنيبو ةرشابم ةروصب برحلاب
 ضعب ماق امك .ىرخالا ةيبرعلا لودلا يف انناقشا نم

 نيفرطلا عصب ةديدع تاراوح ءارحاب ءاقشالا

 امك .يعامج بولسأب ةلأسملا تشقونو .نيروكذملا
 ةيبرعلا ةعماجلا سلجمل ريخالا عامتجالا ف ثدح

 ىلع يبيللاو يروسلا ناماظنلا يقب اذه لك دعبو
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 ارصاو فلاحتلا اذه ىلع ارصا .ناريا عم امهفلاحت

 .برحلا نم امهفقوم ىلع
 يدجي لهو .عامجالا ىلا لوصولا نكمي فيك :نذإ

 ؟نأشلا اذه ٍِق تارواشملا نم ديزملا

 لئاسو نم انيدل ام لك انذفنتسا دق اننا يداقتعاب

 ةيبلاغ ىدل لما الو امهفقوم نع نيماظنلا نيذه ينثل
 يناريالا ناودعلا نم امهفقوم رييغتب ةيبرعلا لودلا

 .جيلخلا نادلبل يناريالا ديدهتلا نمو .قارعلا ىلع
 ةيحانلا نم ينعي يعامجلا فقوملاب ثيشتلا ناف كلذل
 ريغ لجا ىلا اهليجأت وا ةمقلا ةلآ ليطعت ةيلمعلا
 ثيح نم فقن نحن ساسالا اذه ىلعو .لاقي امك ىمسم
 يناثلا داهتجالل انضفرل ال :لوالا داهتجالا عم عقاولا
 نم دب ال .سوململا عقاولل انئارقتسال امناو ,تلق امك

 ؛رضحي نا ديري نم هرضحي ةمقلا ديعص ىلع عامنجا
 هيف ذختتو .ةيبرعلا لودلا نم ةقحاسلا ةيبلاغلا مهو
 .فقوملا ةروطخ عم بسانتت تارارق

 فرص ةيسايس ةعيبط تاذ تارارق نا انداقتعا ىفو
 ةيسايسلا ةعيبطلا تاذ تارارقلا هذهف .يفكت ال
 .ءاضيبلا رادلا رارقو .ساف رارق كلانه .ةدوجوم

 ريخالا عامتجالاو .دادغب يف ءئراطلا عامتجالا رارقو
 ,اهيف بيع ال ةيسايس تارارقك هذه .ةعماجلا سلجمل
 ةيلا نمضتت تارارق وه ةلحرملا هجاتحت ام نكلو
 ةيبرعلا ةهبجلا زيزعتل يسايس ريغو ًايسايس اكرحتو
 رظخلا تالامتحاو يناريالا ناودعلا ةهجاوم يف
 ةمقلا نوكت نل كلذ ريغب .جيلخلا نادلب ىلع يناريالا

 عامتجا نم ىلعا ىوتسم ىلع ةيسايس ةرهاظم ىوس
 دنع فقي عامتجا يف ىودج ريبك دجن ال نحنو .ءارزولا

 ىدعشلا فقوملا و ...ةمقلا 57

 اقبسم اطرش اذه نوكيسس له :ةمق رمتؤم دقع ةلاح يف ا#
 ؟نيرخآلا ىلع اينمت وا ,قارعلل

 .ةيبرعلا تاعامتجالا دقع ىلع ًاطورش عضن ال نحن
 يا ىلع طرش يا عضي نا قارعلا ةسايس نم سيل
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 يبربع عامشجا كلانم نوعي امدنع, .يبرعت عامتجا
 هررقت امدنع هيف كراشنو بهذن ءىراط وا يماظن

 عامتجالا ُِق اهلوقن .ءارا انل تناك اذاو .ةيبلغالا

 يرجي امدنع نكلو .ددرن نودبو حوضوو ةحارصب
 ال نحنف هنأشن رواشتلا متيو ام عامتجا لبق ريكفتلا

 .انئارا نع ريبعتلا ف ددرتن

 رمانلا فشكد قارعلا
 لضفا لكشب رولبت يبعشلا يبرعلا فقوملا نا ظحول
 ةمالع يريدقت يف هذهو .وافلا ةكرعم رثا ريثكب قباسلا نم
 ,ةرهاظلا هذه ةعباتم نكمي فيك ءادج ةريبك ةيحص

 عضولا نم ةمالا جارخا قيرط ىلع اهادم ذخأت اهلعجو
 ذاتسالا حوضوب كلذ ىلا راشا امك ؛هيف ىه ىذلا يدرتملا
 ؟نينعا هيلا انعمتسا ىذلا ةباطخ يق قلقع ليمكيم
 نم ةديدع تاونس ذنم ةيبرعلا ةحاسلا تناع دقل

 شيوشتو قاروالا طلخو فييزتلا نم ةددغتم تالاح
 انؤرلا فدهتست اهلك تناك تالواحملا هذهو .ايؤرلا

 نايكلا ديدهت يلاتلابو .يموقلا فقوملاو ةيموقلا
 رتستي ضعبلا .عئارذلا ىتشب ةيبرعلا ةمآلل يموقلا
 فلخ رتستي رخآلا ضعبلاو ,ةفيزملا ةيراسيلا فلخ
 .ينويهصلا يبرعلا عارصلاب ةصاخلا تاديازملا

 .يسايسلا ينيدلا جهنلاب رتستي رخآألا ضعبلاو
 ةروثلا ةكرح اهنم تناع يتلا تاقافخالا ببسبو

 اهبناَوج يف .ةماع ةروصب ةيبرعلا ةايحلاو ةيبرعلا
 كلت تعاطتسا .اهربغو ةيركسعلاو ةيسايسلا

 يدامت نا ريغ .اهفادها ضعب ققحت نا تالواحملا
 مهترماؤم يف تالواحملا هذه ءارو اوناك نيذلا نيرماتملا

 يموقلا فقوملاو ةيموقلا ايؤرلا تفدهنسا يتلا
 لكشب افوشكم نمزلا رورم عم حبصا يموقلا نايكلاو
 هجو يف قارعلا دومص بعل نأشلا اذه يفو .حضوا
 ةيداملا درضصانع لكب مشاغفلا يناريالا ناودعلا

 ,ةذفلا ةيقارعلا ةلوطبلاو :؛ةيئاعدلاو ةيسايسلاو
 هذهل ةثيبخلا اياونلا فشك يف امساح رود بعل
 .تالواحملا

 طغضلا نم ةينبطسلفلا ةمواقملا ررحت ناامك

 ةليط يروسلا ماظنلا اهدض هسرام يذلا زازتبالاو
 توصلا راصو .كلذ ىف دعاس دق ةديدع تاونس

 يف هيلع ناك امم احوضو رثكا لقتسملا ينيطسلفلا
 نا اننكمي ةلاح نالماعلا ناذه قلخ دقو .قباسلا
 لعج امم .ةرماؤملا هذه فاشتكا ىف ةمدصلا اهيمسن

 نورعشي نيلوؤسملا ضعب ىتحو ,نيركفملاو ريهامجلا
 يه لوصالاو ءلوصألا ىلا ةدوعلل ةساملا ةجاحلاب
 نايكلاب ثبشتلاو يموقلا فقوملاو ةيموقلا ايؤرلا
 هذهل زمر يقارعلا دومصلا كلذ دعب حبصاو .يموقلا

 هداجتالا اذهب سانلا روعيشش سكعناو .ةديدجلا ةلاحلا

 ىلعو ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلع حضاو فطع يف اضيا
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب لثمتملا اهزمر

 نم ديزملا .دومصلا نم ديزملا وه هجاتحن ام نا
 نوكت ال انه ةعاجشلاو .ةرماؤملا ةهجاوم ف ةعاجشلا

 فيزلا ةهجاوم يف نوكت امناو .طقف لانقلا ناديم يف
 هجاون نا انيلع .فوخ وا ددرت يا نودب هحضفو
 مالعالاو ركفلاو ةسايسلا نيدايم لك يف نيرماتملا
 .رماتملاو فيزملا مهقطنم حضفنو .ىرخالا نيدايملاو
 ريهامجلل ايؤرلا حيضوت يف رثكاف رثكا .دعاسي اذهو
 ةكرحلا ىلا طاشنلاو حورلا ةداعا ىف دعاسيو .ةيبرعلا

 اهكيكفت ةدع تاوئس لالخ ديرا يتلا ةيبرعلا ةيموقلا

 ةيبوعشلا ىوقلا نميهت يكل اهلتق مث نمو ,اههيفسنو
 .ةقطخملا ىلع ةينودهصلاو

 نآلا فو. البتاشو اريص تاميدخم يف رئادلا لاتقلا

 فصقب ينويهصلا نايكلا تارئاط موقت هسفن
 عم ةيبوعشلا طبر ىلع ليلد اذه .اديص تاميخم

 ةسادسلا و طفدلا

 فرعا وطقنلا ةمزا تلصو نبا ىلا ... ةراط ذاقسا -: لا
 ةداننقلا يف كعقوم نكلو :طفنلاب اضِتِخم تسل كنا
 ةجاحبب وهو ءيطفن دلب قارعلا نآلو ء؛ايلعلا ةيسايسلا
 ةيضقلا هذه حرطن انلعجي .ةيمنتللو لاتقلل طفنلا دئاوعل
 يف اهبابسا ىه امو .ةمزالا هذه تحيصا نيأف .كيلع

 ؟قارعلا ىلع كلذ ريثآتو , ريستس نيا ىلاو ؛:مكروصت

 .ريبخك عوضوملا اذه لوح ثدحتا نا عيطتسا ال انا
 متهم يسايسك يعقوم نم ثدحتا نا عيطتسا ينسكلو

 يرجي ام .يصاصتخاو يعقوم مكحب ةلاسملا هذهب

 وهو  يريدقت يفو .ادج اريطخ طفنلا قوس يف نآلا
 ضقانتو :طباورلا للحت نع جتان هنا ماع ريدقت

 ءاعبط .ةجتنملا نادلبلا ىدل ايؤرلا تتشتو ,كولسلا
 رومالا هذه لثم يف ةيلوؤسملاب يمرن نأب ةداع كلانه
 ىوقلاو ةيلايريمالا قتاع ىلع يا ؛نيرخآلا قناع ىلع
 هذه يف ةيعانصلا لودلا رود دعيتسا ال انا .ئردكلا

 انملع ,قارعلا يف تباث جهنم قفو .اننكلو :ةلكشملا
 ىف للخلا نع الوا شتفن .نيسح مادص دئاقلا هايا

 هيف نوكن نا عيطتسن يذلا رشابملا انطيحم يف .انتيب
 امناو ةبجراخلا لماوعلا دعيتسن الو .رارقلا باحصا

 لمحت قلطنم نمو .حيحصلا اهناكم ف اهعضد
 .ةيلوؤسملا

 نم ةيلاع ةيبسن ىلا تدا اهتركذ يتلا لماوعلا

 قيوستلاو جاتنالا يف ةيلوؤسملا مدعو ىضوفلا
 جهانملا ززع يذلا رمالا .ةيدارفنالا تاقفصلاو

 انا لوقي فرط لك راصف .فرصتلا يف ةيدارفنالا
 رخآ ىلا ,تلمحت امم رثكا لمحتا نا نكمن الو ء.ررضتم
 نع جتان رخآ بناجو : حيحص هنم بناج .مالكلا اذه

 كرتشملا لمعلا جهنو .اهلالحناو نماضنلا حور نادقف

 .ةديعب ةرظن قايس يف ةكرتشملا ةحلصملاب ثيشتلاو

 يف بسانتي ال بارطضا طفنلا قوس ىف ثدح كلذل
 يا .اهيسفن قوسلا يف ةسوململا عئاقولا عم - يريدقت

 ررعن ال طفنلا قوس يف نآلا دجاوتب يذلا ضتافلا نا

 ىلا يدؤب نا دب ال وه .رعسلا يف ضافخنالا ى وتسم

 يدؤي نا دب ال ضئاف يا .ميدقلا رعبسلا نع ضافخنا

 نكلو .بلطلاو ضرعلا ةدعاق بسح ضافخنا ىلا

 لصح يذلا طوبهلا ةبسن عم بسانتت ال ضئافلا ةيمك
 دعصيب هنا دحب طفنلا قوس عيتتي يدذلاو .قوسلا ٍْق

 رثكا وا ًارالود لزنيو :.حيرصتب رثكأ وا ًارالود
 ةيسايسلا بناوجلا فشكت ةقيقحلا هذهو .حيرصتب
 عقاو نع ربعت امم رثكا نهارلا عضولا يف ةيسفنلاو
 .يداصتقا يدام

 نا دقتعاو ةريطخ جئاتن اهل نوكيس ةلاحلا هذه

 لودلا نم ةيبلغالا ناو .ةيلقألا نونوكيس نيديفتسملا
 بارطضالا رارمتسا نا .ررضتتس ةكلهتسملاو ةجتنملا

 عيقاو ين هلك يزاعلا جابجبقالا عضعس ظقتلا نيس ل
 لكب عارسالا بلطتت ةمكحلا ناف كلذل .برطضم
 4 ف رارقتسالا نم لوبقم دح غولب ىلا ةنكمملا لئاسولا
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 نِيا نوكلهتسملاو نوجتنملا فرعي يكل ءراعسالا عج
 ىلا لوصولا نم  يريدقنت يف  نالو .مهمادقا نوعضي
 نوكي ال دق .ةيذعملا فارطالا ةيبلاغ نم لوبقم رعس
 رخآ رعس نوكد ال دقو ,نيحتنملا ىدل الودقم ام رعس

 ىلا لوصولا نم دب ال نكلو :نيكلهتسملا ىدل الودقم

 نوكيو .آيقطنم نوكيو .ةيبلاغلا لقألا ىلع يضريرعس
 بارطضالا ىقبيس كلذ نودب .هنع عافدلا نكمملا نم
 ىلع ةيبلس جئاتن بارطضالا اذه نع جتنيسو
 .عيمجلا

 ةلاحلا نم ررضتي وهو .طفنلل جتنم دلب قارعلا
 صاخ ررض كلانه سيل .عيمجلا ررضتي امك ةنهارلا
 .انتصح هنم لانث ماع ررض وه امناو :قارعلاب قحلب
 قوس يف يرجي امل ةيبلسلا جئاتنلا ىلا انهبنت دقو
 ةيطوحت تاءارجا انذختاو .ءركيم تقو ذبم طفنلا

 تاءارجالا نا يداقتعا يفو .فقوملا ةجلاعمل ةريثك

 تامزلتسم لك ريفوت نم اننكمتس امهانذختا يتلا

 نم انئكمتس امك ,صقن يا نودب نطولا نع عافدلا
 امك . بعشلل ةشيعملا نم لوقعم ىوتسم ىلع ةظفاحملا
 هريتوب ةيمنتلا ةطخ ةلصاوم نم اضيا اننكمتس
 يف ةدئاسلا ةيلاعلاو ةينطولا فورظلا راطا ىف ةلوقعم
 .داصتقالا لقح

 يف هلمع نكمي امم ريثكلا كلانه ةيمنتلا عوضوم يف
 قارعلاف .ةديدجلا تارامثتسالا نم ليلقب نادبملا اذه
 نم ريثكلا نييضاملا فصنلاو دقعلا لالخ ىنب
 ام داصح ةلحرم ىف نآلا وهو .ةيومنتلا عيراشملا

 امم ريثك :تلق امك :كلانه نذإ .قباسلا يف هرمثتسا
 ىلا ةدافتسالل ةيمنتلا ةيلمع يف امدق ريسلل هلمع نكمي
 لك يف هؤانب مت اممو .اقباس رمثتسا امم نكمم دح ىصقا
 نيدايم نم اهريغو :ةيعانصلاو ةيعارزلا نيدايملا
 .ةيمنتلا
 له :كلهتسملاو جتنملا :نيفرطلا ىدل لوبقملا رعسلا ا

 ؟«كبوا» نم عسوا راطا يف وا :«كبوأ» لخاد ددحي
 هذه ىلا لوصولا ةبلا يف ًاريبخ تسل تلق امك انا

 امبرل ةدحولا كلتمت ؛كبوأ» تناك ول نكلو .ةجيتنلا
 اهتربخ لالخ نم روصتت ًارعس ددحت نا يه تعاطتسا

 ثيشتلاو .هنع عافدلا نكميو ,لوبقم هنا اهتامولعمو
 قافتالا لالخ نم كلذ ىلا لوصولا اضيا نكمي امك .هب
 يذلا نكلو .اهجراخو «كبوالا» لخاد نم نيجتنملا نيب
 ضعب ناو ؛ةدحولا ىلا رقتفت «كيوالا» نا نآلا هسملا
 ايناطيرب ةصاخو «كبوالا» جراخ نم نيجتنملا
 هذه لحل نواعتلا يف نييغار اوسنبل :جيورفلاو

 .ةلكشملا

 ةدفارعلا  ةدسدرفلا ناقالعلا

 تلمح اسنرف يفو «سيراب نم ردصت «ةيبرعلا ةعيلطلا» ا
 ةقان هقرعح اننسهشت اة ةنساكر ىلا ةويشنإلا كاراشكتالا

 مادص سيئرلل قيدص صاخ لكشبو :قارعلل قيدص
 ةيسنلاب كلذ ىنعي اذامف .كاريش كاج ديسلا قف :نينسح

 ةيساموليدلا نودوقت مكرابتعاب ؛ايصخش مكلو ؛قارعلل
 ؟ةيقارعلا

 قيدصو .قارعلل قيىدص كاريش كاج ديسلا نا

 المع دقل .فورعم رما اذه .نيسح مادص سيئرلل

 .هباشتم عقوم يف اناكو تانيعيسلا فصتنم يف ةيوس

 .نيحلا كلذ يف اسنرف ءارزول اسيئر كاريش كاج ناك

 ةدايق سلجم سيئرل ابئان نيسح مادص سيئرلا ناكو
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 ديعصلا ىلع مهافتو دو امهنيب ًأشن دقو .ةروثلا

 نم قلطني مل مهافتلاو دولا اذه نا ريغ .يصخشلا

 ساسا ىلع ينب امناو .نيلجرلا نيب ةيتاذ تارابتعا

 تاقالعلا تشاع كلذل .نيتلودلا نيب ةلدابتملا عفانملا

 ةرداغم دعب تروطتو ترهدزاو ةيقارعلا  ةيسنرفلا
 ةسائر ىلا راب نومير ديسلا ءيجمو مكحلل كاريش كاج
  ةيقارعلا تاقالعلا ترمتسا امك .ةيسنرفلا ةموكحلا

 نارتيم سيئرلا ءاج نا دعب تروطتو ةيسنرفلا
 ةليط انظفاح دقو .ةطلسلا ىلا يكارتشالا بزحلاو

 نيد مهافتلا نم دبح ىوتسم ىلع ةيضاملا تاونسلا

 يسامسلا كرتشملا لمعلا نيدايم ةفاك يف نيتلودلا

 .يداصتقالاو يركسعلاو

 :مكحلا ىلا كاريش كاج ديسلا ءيجمب ءادعس نحن

 بعشلل قح اذهو :هراتخا يسنرفلا بعشلا نال الوأ

 انطبرت يذلا نارتيم سيئرلا نا امك .همرتحن يسنرفلا
 كاح ةربخ نا دقتعنو هراتخا دق ةيبط تاقالع هاياو

 نادلبلا عمو قارعلا عم لماعتلا يف ةيصخشلا كاريش

 طفنلا قوس يف ضئافلا ةيمك
 نوعصلا اما .هراعسا طوبش عم بساننت ال

 ةيسايسلا يئاوجلا اسكعيف طوبهلاو
 .نهارلا عضولا يف ةيسفنلاو

 رومالا لهست نا نكمي ةحضاولا هتيؤرو .ةيبرعلا
 رثكاو اطاشن رثكا ةروصي لماعتلل ةيسنرفلا ةرادالل

 اسنرف تاقالع يف و ؛اننيب ةيئانثلا تاقالعلا يف احوضو
 .ةيبرعلا نادلبلا عم

 يف ارييغت نا دقتعن ال نييعقاو نييسايسك اننا ريغ
 ,ةيرهوج ةعيبط تاذ تاريغتم قلخي ةموكحلا
 ةيبرعلا دالبلا هاجتو قارعلا هاجت اسنرف حلاصمف
 كاريش كاجل ىنمتن نحن .تابثلا نم ةيلاع ةبسن اهيف
 عم انتاقالع نا دكؤن :تلق امكو .هلمع ٍْق حاجنلا

 مارتحالاب مستتو ةبيط تاقالع نارتيم سيئرلا
 .ةقتلايو لدايتملا

 دحاو قددح قف ةملظنملا و قارعلا

 ةعماجلا يف رامع ىبال اناطخ تعمس سما 8

 ةروثلا نا :حوضولا ىهتنمب هيف لاق :ةيرصنتسملا
 يتفرعم عمو .دحاو قدنخ يف نافقي قارعلاو ةينيطسلفلا
 دن ةيحوطتساولا نءرهتلا"ةيقحو نزع فسكت يذلا ظهلا
 عافتجا يف ليف يذلا مالكلا اذه نأ دهتعأ ىنتاف ,قمز
 ونه امق :نانقلا:اقها يق“ اننءدحت ليا اان َنقكا ىه «ماع
 ؟تافرع رساي ديسلا هلاق ام ىلع مكقيلعت

 .ةقدقحلا نع ريغب تافرع ريساي ديبسلا ةهلاق ام

 اذه دعب حبصا قارعلا هيلا ضرعتي يذلا ناودعلاو

 دقحلا ىلع يناريالا رارصالا اذهو .يناريالا دانعلا
 اضنا حيصا ؛يبرعلا نايكلا ريمدتو عسوتلاو

 :ةيخيراتلا ةيوازلا نم ايبسن اتقؤم ناك ولو .ارهوج
 حاجنف .ةيبرعلا ةيضقلا قاضيا ارهوج حبصا هنكلو

 ينعي امم ,.ةيبرغلا ةيضقلل راصتنا ينعي قارعلا

 ,.ةينيطسلفلا ةيضقلل راصتنا ةيخيراتلا ةحيتنلاب

 ةرظنلا تلصأت املكو .حيحص اضيا سكعلاو

 انا .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تادادق ىدل ةيموقلا

 ردرحتلا ةمظنم ةدايق ىدل اياونلاف ءاياونلا ينعا ال

 ,كش نودب ةيموق اياون ةيادبلا ذنم يه ةينيطسلفلا
 جتني يذلا لمعلاو لدلحتلا وه ةرظنلاب دصقا نكلو

 يذلا يسايسلا ريغو يسايبسلا لمعلا .ليلحتلا نع

 ةرظنلا تلصآت املك لوقا كلذل .ليلحتلا نع جتني

 ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدادبق ىدل ةيموقلا

 نيبو تادحالا نيب حيحصلا طبرلا تفشتكا

 نم برتقت نا تعاطتساو يبرعلا نطولا يف تايدحتلا

 .ريرحتلا ىلا لصون يذلا حيحصلا راسملا

 ءزج وهو ايؤرلا يف قفاوتلا اذه نم ًأشنت انتداعس

 ناب رعشت رثكأف رثكا سانلا نا .اقباس هبلا ترشا امم

 نيبجراخلا ءادعالا نم ًايقدقح اديدهت كانه

 نيب يليلحت يف تطبر دقو .يموقلا نايكلل نييلخادلاو
 .ةينيطسلفلا ةمواقملا دومص نببو قارعلا دومص

 ناك نم نا سوململاب ترعش ةينيطسلفلا ةمواقملاف

 ءيه اهيلع رمات دق هميطحت ديردو قارعلا ىلع رماتي
 .. .امامت حيحص طئرلاف اهميطحت داراو

 ىلا ةوطخ ءارجا تاعانقلا يف قفاوتلا اذه ضرفي الا ..

 ثعبلا بزح نا رابتعاب «قباس لاوس يف هيلا انرشا

 هلو :قارعلا يف ةطلسلا دوقي يذلا ىكارتشالا ىبرعلا

 نم هلثمت امي ةينيطسلفلا ةروثلاو .ةيموقلا هتادادتما

 ةوقراقلا قط نكرفزباللا قيقا ةهكك ةريرسلا اة ريقلا قا وزوج
 كيرست لجألا قيسفتلا قرط نع حسموا ةوطق اهطقيسلا
 ؟ةيبرعلا ريهامجلا

 قارعلا يف نحن .كلذل ةحلم ةجاح كلائه نا معن -

 ديعصلاو ةلودلا ديعص :نيديعص ىلع لمعت

 عم انتالاصتا فثكن ةلودلا ديقص ىلع يبعشلا

 مهل نيبنو .رطاخملا مهل حرسشن يكل برعلا انئاقشا
 كلت ةهجاومل اهعابتا انيلع نيعتي يتلا انرظن ةهجو
 .ق ةيئانثلا انتالاصتا ْق هلعفن ام اذه .رطاخملا

 مادص سيئرلا لذيبو .اهرضحن يتلا تارمتؤملا

 .ًاردبك ادوهجم كلذ يف نيسح

 ىلعو بزحلا ىلع نيعتي يبعشلا ديعصلا ىلع

 اهتالاصتا نم ديزت نا قارعلا يف ةيريهامجلا تامظنملا
 ةبيرعلا تامظنملاو بازحالا عم اهتاطاشتن نمو

 ةيبرعلا ةحاسلا ْق يمانتملا يموقلا روعشلا ليوحتل

 نم يفطاع روعش درجم ىلا ال :ثادحالل ةكرحم ةوق ىلا

 ةهجاومل يبرعلا دادعتسالا ىوتسم عفر لجا
 .تايدحتلا

 . عسلجتست ةيئيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا دقتعاو

 ةيرح يه اهلف .لاجملا اذه يف ريثكلا لمعت نا بجي لب
 اذهب لمعلا .يبرعلا ديعصلا ىلع ةعساو ةكرح

 (00.ادح يرورض رما هاجتالا
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 ,لما» يف تافالخلا ةهوف ىلع ير

 يغمد برش رارمتسا

 تافالخ نع بريستت تامولعملا تناك امدنع

 ءابنالا رتاوتتو «لما» ايشيليم ةدايق يف ةداح
 ديجي روسنلا ولرلا تلك هاعدشسا نع

 نييسايسلا نيلوؤسملا نم ددعل مادخ ميلحلا
 ناك .مهنيب تاعازنلاو تافالخلا ضفل نيدركسعلاو

 هذه سمط لواحي يرب هيبن «؛لما» ايشيليم سيئر
 نكل .ةدعاقلاو ةدايقلا ىلع هترطيس ادكؤم . تافالخلا

 / نامسين رهش علطم يف ماعلا رمتؤملا دعوم ناح امدنع
 ءافخلا نم تجرخو . تافالخلا ترجفنا .يىلاحلا ليرتا
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 قاعتم يمالخالا و يباسسلا جيجتملا ةديو نتاع ىلا
 نا يري ةعاطتساب دعي مل ذا :ةيبرغلا توريب ءامس يف
 .احوضفم تاب ام رتسي نا الو ءافوشكم تاب ام يفخي

 مشاه نسح «لما»ل ةيذيفنتلا ةئيهلا سيئرف
 ةرمتسملا هتاضارتعا بيسب .رمتؤملا نع ايلك بدغت
 يسايبسلا «لما» رارق نهر يذلا يربي ةسايس ىلع

 تاعارص يف ةدعاقلاو هسفن اطروم ؛ءيروسلا ماظنلل

 تاقاقشلا نم ديزملا تدلو ةيفئاطو ةيمدلقا

 توريب يف تامولعملا ضعب ثدحتتو .تاوادعلاو

 ةيسايسلا ةحاسلا نع مشاه ءافتخا نع ةيبرغلا

 نم ةيفصتل ضرعتي نا نم افوخ جراخلا ىلا هليحرو
 نا اهسقن تامولعملا فيضتو .كانه نم واانه
 دواد دواد يناذديللا بونذجلا ٍِق يركسعلا لوؤسملا

 ثعب ةيميلقالا تاعارصلا ةيلمع نمض كرحتي يذلا
 ةلواحم نم هايا ارذحم ؛يرب ىلا ةيديدهت لئاسرب
 ايشيليم يف ةدع عورف تنلعا امك .بونجلا ةرايز
 ,رمتؤملا داقعنا ءانثا .,ةدايقلا ىلع اهدرمت :لمأ»

 ةنلعمو يسايسلا طخلا ىلع جرخ يرب نا ةرينعم

 .«هللا بزح» ىلا اهماضنا
 ةثالث اهعزانتت «لما» نا ةدكؤملا تامولعملا قفوو

 «ييئارسالا»و يروسلا :يش ةيساسا تارايت

 يف اهلجر ةقرو بعلت تلاز ام قشمد ناو .يناريالاو
 ةقرو نارهطو بيبا لت بعلت اميف ,يرب هيبن نانبل
 عزن يف نآلا ىتح يرب قفوي ملو .بونجلا يف ةدحاو
 ماغلالا كلت تادب دقو .ةكباشتملا ةيلخادلا ماغلالا
 عم ةضماغ تاقالعو تالص دقع امدنع اكباشت دادزت
 راظتناب فادهالا ةبراضتم ةيركسعو ةيسايس ىوق
 طاحا دقو .هينواعمو يرب ىلع بالقناب مايقلل ةعاسلا

 تارباخملا ىدل ةرفوتملا تامولعملا عيمجب يرب مادخ

 اصوصخ .هموصخ ةيفصت ىلا هايا ايعاد ةيروسلا

 ريرحتلا ةمظنم ىلا اريس مهيدبا نودمي نيذلا كثلوا

 .بونجلاو توريب يف اهعم نونواعتيو ةينيطسلفلا
 تتاب يتلا ءلما» يف ةداحلا تافالخلا هذه ءازاو

 يمتري هسفن دجو .ةدايقلا يف يرب هيبن لبقتسم ددهن
 دئاقلا هلبق لعف امك :ةيروسلا ناضحالا يف رثكاف رثكا
 شيعي يذلا ةقيبح يليا «ةينانبللا تاوقلا,ل قباسلا
 نيذلا نويروسلا نولوؤسملاو .ةيروس ف اًنجال نآلا
 ةلظم هل اورفو ءيرب اهشيعي يتلا قزاملا نوفرعي
 «لما» اهتحتف يتلا ةديدجلا برحلا يف ةيركسع
 تاميخملا دض امهحلاصم ءاقتلا مكحب قشمدو
 تاوصالا ضعب تعفتراف :توردب ىف ةينيطسلفلا

 ثدحتتو .برحلا هذه دقتنت ةيسايسلاو ةينطولا
 دض ةرمتسملا يربي بورح نع ةيساق ةجهلب

 تارئاطلا تاراغ عم اهتيقوت قفاوتو .نيينيطسلفلا
 يف ةينيطسلفلا تاميخملا دض ةقحالتملا «ةيليئارسالا»

 ةمظنم اهل ضرعتت ةفورعم طوغضو .بونجلاو اديص
 باسح ىلع ةريبك ةيسايس تالزانت ميدقتل ريرحتلا
 ىلع تاداقتنالا هذه رصتقت الو .ةينيطسلفلا ةيضقلا

 يتلا بورحلا نال ؛ةيروسلا ةسايسلا لاطت امنا ؛يرب

 دض نآلا اهضوختو :قياسلا يف ؛لما» اهتضاخ

 .رخآ ءيش يا لبق ةيروس بورح يه .نيينيطسلفلا

 ةينمالا تابيترتلا ريفوت نع تزجع ةيروسو
 دعاصت ببسب ,ينودهصلا نايكلا لبق نم ةبولطملا
 بيبا لت هيف تداع يذلا دحلا ىلا ,بونجلا يف ةمواقملا

 نوكيس هثودح لاح يف ؛نانبلل ناث حايتجاب ددهت
 ةيبرعلا ىوقلا ضعب ماما ةجرحملا ةيروسل اجرحم

 ةينيطسلفلا ةمواقملا قشمد مهتنت كلذلو .ةيلودلاو

 ذفنتو .ةينانبللا ةمواقملا ءارو فقت يتلا يه اهناب

 بونجلا ىلا ريتوتلا تداعا ينحلا ةيركسعلا تادلمعلا

 ةمواقملا تلوحت اذكهو .اهتمرب ةقطنملا ىلاو توريباو

 ,عاضوالا ريجفتب ةمهتم ىلا ,تمواق اذا .ةينيطسلفلا

 .ةينيطسلفلا ةيضقلا نع ىلختلاب مواقت مل اذاو

 ريرحتلا ةمظنم نم يروسلا فقوملا صخلتيو
 :اهزردا ةدع طاقني ةينيطسلفلا
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 ةرادا ىف دحا اهكراشي نا ديرت ال قيشمد نا-١

 يفارغوميدلا عقاولا ناك ول ىتح .نانبل ف عارضلا
 ريغ اهنا ىرت ريرحتلا ةمظنم لازت الو .كلذ ضرفي
 نانبل يف ةينيطسلفلا تاميخملا نع ىلختلا ىلع ةرداق

 نع ىلختلا عيطتست ال امك . (ينيطسلف فلا )٠٠. 56٠0

 نم اهيلع بورضملا راصحلا لظ ىف حلسملا حافكلا

 نم كرحتت تداع كلذلو .ةيبرعلا دودحلا عيمج

 حالسلاب ةينائبللا ةينطولا ةمواقملا دمتو .بونجلا
 :ةيروس يف ماظنلا ةظيفح راثا يذلا رمالا نيمواقملاو
 تاميخملا برض ىلا ديدج نم يرب هيبن عفدي هلعجو
 نمو .هزجع نم نآلا وكشي يرب نكل .ةينيطسلفلا
 .ةيركسعلا نيدنيطسلفلا ةوق دعاصت

 بونجلا يف ةينما تابيترت ريفوت قشمد ديرت - ؟
 نالوجلا يف ةمئاقلا تابيترتلا كلت رارغ ىلع .ينانبللا
 ىتلا ةيركسعلا تايلمعلا ناب ىرتو ١1414, ماع ذنم
 اهتدقفا دق ينويهصلا نايكلا دض بونجلا نم قلطنت
 نع اهزجع تتبثئاو ,ةيلودلا ىوقلا ماما اهتيقادصم
 دومعلا برض ىلا اهب عقد يذلا رمالا .عضولا طبض
 تاميخملاو ريرحتلا ةمظنم وهو ةمواقملل يرقفلا

 .ةينيطسلفلا

 ىلا ةينيطسلفلا ةمواقملا ةدوع نا قشمد ىرق

 تايلمع يف كانه نم اهقالطناو .ينانبللا بونجلا
 ام ةيقادصم اهدقفي .ينودهصلا نابكلا دض ةيركسع

 وا ليلجلا نما ظفحب ةليفكلا اهنا نم هيعدت تناك
 مالعالا ةزهجاو فحصلا تراشا دقو .هريبكعت

 ةربتعم .ةدشب اهتدقتناو ةدوعلا هذه ىلا ةيروسلا
 لبق ام ىلا يا ١1/857 ماع لبق ام ىلا عضولا ديعت اهنا

 رمالا ماعلا كلذ يف نانبلل لوالا ينويهصلا حايتجالا

 مقر حاينتجالا ةيلمع ديفنتل «ليئارسا» عفدي دق يذلا
 أ ؟

 ةلبقم «لما» يف راجفنالا ةفصاع ..يرب
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 نم لكش يأب .ةيروس يف مكحلا لبقي ال ؛
 ةيسايسلا ةينيطسلفلا ةكرحلا ةيلالقتساب .لاكشالا

 ةرطيسلا ديري وه نا :ةقطنملاو نانبل يف ةيركسعلاو
 .اهقاروا رعس ةدايزل نانبل ىلعو اهيلع ايلك

 ريرحتلا ةمظنم فوقو نا ةيروس ماكح ىري  ه
 ,جيلخلا برح يف قارعلا بناج ىلا ةينيطسلفلا
 «ناريا عم مهفلاحت بيسب ةلماك ةلزع ةلاح ىف مهعضو

 نا دعب :ةمظنملا نم ماقتنالا ىلا قشمد عفد يذلا رمالا
 ناريا ىلع ةيسايسلاو ةيركسعلا مئازهلا تلاوت

 يناريا رايهنا نم ةفوختم ةيروس تتايف اهتفعضاو
 ةيسايسلا اهططخو اهماظن ىلع البقتسم رثؤيس لماش
 فعضلا اذه رئاشب حولت تادب دقو . ةقطنملاو نانبل يف
 .ةيروس يف ةمئاقلا ةيداصتقالا ةمزالا ةدح يف
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 دض كراغملا ةراداو لاتقلا ف نارهطو قشمد
 نوبقارملا فقوتيو .بونجلاو توريب يف نيينيطسلفلا
 دض لاتقلا يف «لما» يحلسم «هللا بزح» هكراشم دنع
 ةيحاضلاب ةنجاربلا جربو اليتاشو اريص تاميخم
 ىلع «ةيليئارسالا» تارئاطلا تاراغ دنعو .ةيبونجلا
 يف نيينيطسلفلا هيمو ةيملاو ةولحلا نيع يميخم
 يتلا تالؤاستلا نم لعجي يذلا رمالا ءاديص ةنيدم

 ىوقلا هذه رفاضت لوح قباسلا يف راثت تناك
 .كوكشلا وا لادجلل لباق ريغ انيقي ءاهنواعتو

 ةيروس يف ماظنلا اهضوخي يتلا برحلا تناك اذاو
 بيسب ؛نآلا ىنح اهضارغا ققحت مل ؛لما» لالخ نم
 عافدلا يف نيينيطسلفلا لاسيتسا اهزربا ةدع لماوع

 يف ىوقلا نيزاوم ريغتو :مهتايرحو مهدوجو نع
 هنا ينعي ال كلذ ناف :«قشمد قافتا»١ طوقس دعب :نانبل

 , «هللا بزح»و «لما» لذاخ نم هتالواحم رركب لظي نل
 برض نع فقوتت فوس بيبا لق نا كلذ ينعب ال امك

 تفاللاو .اهيلع ةراغالاو ةينيطسلفلا تاميخحملا
 شيجلا لوخد ذنم ةيروسلا فادهالا نا انه هابتنالل

 دض بورحلا يف طروتلاو نانبل ىلا يروسلا
 فادهالا ققحتت مل امك :ققحتت مل نيينيطسلفلا
 يف دسجتت تناك يهو ,ريهشلا وزغلا نم ةينودهصلا

 اقالطنا ةمواقملا تايلمع فقوو نيدنيبطسلفلا عالتقا

 .بونجلا نم

 نا :ةليقملاو ةيلاحلا ةلحرملا يف ام مها نوكي دقو
 حلاصل قباسلا يف لمعي ناك يذلا تقولا لماع

 ةعاسلا براقعف ء.اهدض لمعي أدبو ريغت .ةيروس
 دعب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم حلاصل ليمت تأدب
 يف «قشمد قافتا» ريرمت يف نييروسلا نيلوؤسملا لشف
 ,.ةيروس يف ةيداصتقالا ةمزالا ةدح دعاصتو :نانبل
 بارطضا نع ثدحتت يتلا ءاينالا ىلا ةفاضالاب
 نيلوؤسملا ئىدل لازي ال لهف .ةيلخادلا عاضوالا

 مهتاسايس رامث اوفطقيل تقولا نم ةحسف نييروسلا
 مهئاطخا رامث نوفطقيس مهنا ما :نوديري اوناك امك
 ؟مهاياطخو

 ىلع ةحوتفم بونجلا يف ةحوتفملا برحلاف ,رظتننل
 0.تاروصتلاو تالامتحالا لك

 شلك زاوف

 جريب ةييرقلا نيرصتلا ةفيج عسا[.
 يف يراجلا ناسين نم عباسلا موي ايريهامج

 ةبسانمب  دادغب يف ةيرصنتسملا ةعماج |
 لا ىركذلاو ةهبجلا ةقالطنال ةرشع ةعباسلا ىركذلا
 .يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح سيسأتل

 بزحل ةيموقلا ةدايقلا وضع لافتحالا رضح دقو
 ريرحتلا ةمظنم سيئرو دادح ميعن ثعبلا
 ريرحتلا ةهبج ماع نيمآو تافرع رساي ةينيطسلفلا
 بزح رداوك نم ريبك ددعو .دمحا ميحرلا دبع ةيبرعلا
 ,ةينيطسلفلا ةروثلاو ةيبرعلا ريرحتلا ةهبجو ثعبلا
 .برعلاو نيينيطسلفلا نم ةريفغ ةبيعش ريهامجو

 فيرع رصان بيدا رعاشلا ةملكب لافتحالا أدب
 ةيريصملا طباورلا نعو ةيسانملا نع ثدحتف .لفحلا

 ىقلا مث .ةينيطسلفلا ةيضقلاب ثعبلا طبرت يتلا
 نا لبق :ةيسانملاب ةصاخلا ةيرعشلا تايبالا ضعب

 :بزحل ةيموقلا ةدايقلا وضع داّدح ميعن ديسلا مدقي
 .بزحلا ةملك ىقلا يذلا يكارتشالا يبرعلا ثعبل

 حيراتلا هتملك يف دادح ديسلا ضرعتسا دقو

 قلعتي اميف هتيؤر ىلع ازكرم :ثعبلا بزحل يلاضنلا
 . ةيئنيطسلفلا ةيضقلاب

 ةيضقلا نأب ربتعي ةيموقلا هترظني ثعبلا نا دكاو
 يلاتلابو :ةيبرعلا ةيضقلا ةصالخ ىه ةينيطسلفلا

 مازتلالا قدصل ميلسلاو حيحصلا ر انعملا يه

 .يموقلا
 ةهبج ةملك دمحا ميحرلا ديع ديسلا ىقلا مث

 :ةهبجلا سيسأت فورظ نع ثدحتف ,ةيبرعلا ريرحتلا
 يلاضنلا لمعلا ف اهرودو ؛ةيلاضنلا اهتاموقم نعو
 .اماع ١17 لاوط ينيطسلفلا

 ةروثلا اهب ترم يتلا فورظلا نع ثدحت امك
 تضرعت يتلا تارماؤملا نا ىلا راشاو :ةينيطسلفلا
 فدهتست ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهل ضرعتتو
 نع ليدب ال نا ىلع دكاو ساسألاب ةينيطسلفلا ةيضقلا
 عيمج ناف يلاتلاب و .نيينيطسلفلل مئاد نطوك نيطسلف
 ةيفصت ديرت امنا «مهنيطوت» ىلا فدهت يتلا تارماؤملا
 ريصملا ريرقت قح ضفري نمو .ةينيطسلفلا ةيضقلا
 دكأو نيطوتلا عم ةرورضلاب وهف ينيطسلفلا بعشلل
 نا ريتعت ةهبجلا نأب ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج ماع نيما
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 تافرع رساب ةدابقب ريرحتلا ةمظنم ةدحو ىلع ظافحلا

 لالخ ةيساسالا ةيلاضنلا اهتامهم نمض نم يه
 يش ةمظنملا ةدابق ىلع ةرماؤملا نأل .ةنهارلا ةلحرملا

 بعشلا ةروث ىلعو ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلع ةرماؤم
 .اضيا ينيطسلفلا

 ةيبعشلا تامظنملا مساب ناتملك تيقلا نا دعبو
 ىقلا ؛قارعلا يف ةيبعشلا تامظنملاو ةينيطسلفلا
 نمازتلا نع ثيدحلاب اهادب ةملك تافرع رساي ديسلا
 ةلتحملا نيطسلف يف ضرالا موي ىركذب لافتحالا نيب
 ١ا/لا ىركذلاو ثعبلا سيسأتل "9 لا ىركذلا نيبو

 .ةييرعلا ريرحتلا ةهيح ةقالطنال

 نويقارعلا هيف ضوخي يذلا تقولا يف هنا لاقو
 فقبي :نيسح مادص سيئرلا ةدابقب وافلا ةكرعم

 ةيدرعلا ةيضقلا ةصالخ نيطسلف :
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 ودعإل ةهجاومب نانبل بونج يف و نيطسلف يف مهناوخا
 يف نيئجاللا تاميخم يف مهناوخا فقي امك ؛ينويهصلا
 فاضاو .ينويهصلا ودعلا ءالمع اوهجاويل نانيل

 قدنخ يف نوكن نا مكردقو انردق نأب دكؤي اذه نا الئاق
 ناودعلا دجاوت امنيا ةيبرعلا انتما نع اعافد دحاو
 انتما ىف رارحالا ردق هنا .ءادعالا دجاوت امنياو

 .ةيبرعلا ةمالا رارصا رصتني نا دب الو :ةيبرعلا
 هذهب لفتحن اعيمج اننا لوقي تافرع ديسلا عبانو

 .نيطوتلا عم نوكي انبعش قح ركني نم : دمحا ميحرلا دبع

 ريرحتلا ةهبج ةقالطنا ةبسانم ةزيزعلا ةيسانملا
 يف صالخاب كراش يذلا لضانملا ليصفلا اذه .ةيبرعلا
 يف اضيا رود هل ناكو ةينيطسلفلا ةروثلا كراعم عيمج
 .نيطسلف ىتحو وافلا نم ةيبرعلا ةمالا كراعم

 انك يذلا تقولا يف هنا الئاق تافرع ديسلا درطتساو

 نم لوا قارعلا ناك ؛توريب يف راصحلا طسو هيف
 مسإب اهب انثعب يتلا ةلاسرلا ىلع باجاو انعم بواجن
 لودلا ىلا ةينيطسطلفلا  ةينانبللا ةكرتشملا تاوقلا
 قارعلا ةردابم ةميظع تناك مكو .ددملا بلطت ةيبرعلا
 ةيلودلا دودحلا ىلا هتاوق بحسب هدادعتسا ءادبا ىلا

 بعشلاو ةينيطسلفلا ةروثلا ةدجنل غرفتي نا لجا نم
 ناريا ماكح نكلو .لطبلا ينيطسلفلا  ينانبللا
 ملو :قارعلا دض ناودعلاب اورمتساو اوضفر
 .ينويهصلا ودعلا رحد ىلا ةفداهلا هتوعدل اويدجتسي

 ءارو نم وافلا يف دوصقملا نا تافرع ديبسلا دكاو

 لود امناو .قارعلا طقف سيل .يناربالا ناودعلا
 ناف اذهلو .اهلك ةيبرعلا ةمألاو اضندا يبرعلا جيلخلا

 وه يبرعلا نطولل ةيقرشلا ةهبجلا ىلع قارعلا دومص
 ةينيطسلفلا ةروثلا ىف نحنو .ةيبرعلا ةمالا نع عافد
 ةمالا ىلع ناودع هنا ساسا ىلع وافلا ف يرجي ام مهفن

 .اهعيمج ةيبرعلا

 وه ينويهصلا ودعلا نا تافرع ديسلا لاقو
 حانجلا ىلع برحلاب قارعلا لاغشا نم لوالا ديفتسملا
 قارعلا لغشا امدنع هنأل .يبرعلا نطولل يقرشلا
 امك ,ةينيطسلفلا ةروثلاب ينويهصلا ودعلا درفتسا
 ةحاسلا يف ينانبللا  ينيطسلفلا بعشلاب درفتسا
 .ةيناندللا

 هيف دعاست ءيدرلا يبرعلا نمزلا ف هنا فاضاو

 ةمالا اويرضيل برعلا ءادعا ةيبرعلا فارطالا ضعب
 اننا .ةيبرعلا ةمالا لالذا ىلع مهودعاسيو ةيبرعلا
 نا دب ال قفنلا اذه ةياهن يف نكلو .ملظم قفن يف رمن
 نم دب الو .اهببقو اهسئانكو اهنذامب سدقلا ىرن
 ال ملظملا قفنلا اذهب هيف رمن يذلا تقولا يف هنا لوقلا
 .ةيذيطسلفلا ةروثلل هدي دمي هدحو قارعلا ىوس دجن
 .ةيقرشلا ةباوبلا يف برحلاب قارعلا لاغشا متي كلذلو

 ىلا ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر راشاو
 نواعت ,توريب نم ةينيطسلفلا ةروثلا جورخ دعب هنا
 لجا نم ةيبرعلا فارطالا ضعب عم ينويهصلا ودعلا
 ةرمث سلبارط راصح ناكف ؛ةينيطسلفلا ةروثلا برض
 ةينيطسلفلا ةروثلل لصح ام نا لاقو .نواعتلا اذهل
 رجنسيك يرنه اهل ططخ يتلا ةرماؤملا جئاتن دحا وه
 اذهو .طابرلا تاررقم ىلع ادر كلذو ءعارصلا بيرعتل
 يه امنا نانبل اهل ضرعت يتلا ثادحالا نأب دكؤي ام
 ءانب ىلا رمالا ةباهن ف فداهلا ططخملا اذه نمض نم

 فسؤملا نمو .ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيفئاط :تانوتناك»
 ةيكريمالا ططخلا هذه يف طروت برعلا ضعب نا
 نود .نوبسكي فوس كلذب مهنا نيدقتعم ,ةينويهصلا
 يف نوكت فوس ةيفئاطلا لودلا مصاوع ناب اوردي نا
 .مهدنع سيلو بيبا لت

 نم ةينيطسلفلا ةروثلا جورخ مغر هنا فاضاو
 برخلا يف ترصتنا يتلا يه اهناف ١1487 ماع توريب
 تداع فصنو تاونس ثالث دعب نا ,رمالا رخآ ْق

 بونج ىلا ةكرتشملا ةينانبللا ةينيطسلفلا تاوقلا
 ةينويهصلا تاوقلا فصقب ادبت يكل نانبل
 0.ينويهصلا ودعلا تارمعتسمو

 ا! تقل نسينا ت16 قرمتا _ةيسوعلا ةمتلطلا
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 دعب كردت مل ةيبرعلا تادايقلا
 يبارب#ل ا رطخلا هه

 0 حواس د 178 يي ب وسد هوس ني دس ا يعل دمع

 عيلخلا نرحل يجيتارتسالا ركل ددحبينابل ,يبرعلا عارصلا عيبطل عيحصلا مهقلا
 ا ب ووو تدل قد 3 5 0 ا لا ال ا اا

 _ نييركسعلا ءاربخلا راظنا تفل يلامشلا عطاقلا يف ةيقارعلا تاوقلل زيمتملا لاتقل ءادال

 ذاوجلا يخت لامك: :ةرهاقلا يف راوحلا ىرجا

 .ةكرعم لا بلق يف ىقبين تافاسملا يأن مغر
 عجارتو يقارعلا شيجلا دومص شياعي

 برخ ناكرا ءاوللا هنا ..يناريالا ناودعلا |“
 ةيركسعلا ثوحبلا ةدحو سيئر ملسم دمحا تعلط

 ةفيحصب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرمب
 نيرشت /ربوتكا برح تادايق زربا دحاو .«مارهالا»
0 

 هعم أدبتل ةرهاقلا ىف «ةيبرعلا ةعيلطلا» هتقتلإ
 ةيقارعلا قدانبلا تاهوف ربع الا مسحي نل اثيدح
 ةيركسعلا لجرلا ةربخب رمي هنكل .ةعاجشلا
 .يموقلاو ينطولا همازتلاو ةيجيتارتسالاو

 حيحصلا مهفلا نا ملسم تعلط ءاوللا لوقب

 يجيتارتسالا ركفلا ددحي ةيناريالا ةيقارعلا برحلل
 .ةياهنلا يف اهتجيتن ىلعو ءاهراسم ىلع رثؤي يذلا

 ١" ١ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_ ١67 ١4 ناسين ١443

 ةقجنل دَوهَك 5 ةونعكَم ىئاوج كنه/هّثأ ةقيقحلاو

 لوصالا ثيح نم ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
 اذهو .ليدوط مسيرات هل دودح عارص يهف .ةيخيراتلا

 اذا هنا ىنعمب .ةرمتسم ةفصب ددجتلل لداق عارصلا

 لوح لكاشملا ددجت تالامتحاف نآلا برحلا ءاهنا نكما
 .نيذنسلا ريع ةدوحوم لظتس دودحلا

 ضقفادنلا نع اذحد

 برحلا روذج ةعيبط نم يناثلا ٍبناجلا وا ءرجلاو
 نيد ضقانت داحيا لواحت ةيناربالا ةدابقلا نا وه

 ضراعت ال هنا عقاولاو .ةيبرعلا ةيموقلاو مالسالا
 موهفم ءاغلا ىلع ةيناربالا ةدانقلا رارصا نكلو .امهندب

 يذلا وه مالسالا موهفم دوسيل ةيبرعلا ةيموقلا
 اذه نا روصتاو .ةيلاحلا برحلا رارمتسا يف بيست
 رارمتسا روذح دحا حجدصا يدذلاو .,يمهولا ضقانتلا

 يف ةيسايس ةدايق دجوت نا ىلا رمتسي فوس .برحلا

 مالسالا نيب ضقانتلا ةركف أطخب عنتقت ناريا
 .ةيبرعلا ةيموقلاو

 وه برخلا ةعيبط يف ةثلاثلا ةدعاقلا وا ءزجلا
 ةقطنم ىلع ةرطيسلا عوضول ضقانتملا رّوصتلا
 ىلا ةيسنلاب ةصاخ لوبقم ريغ ريكفتلا اذهف .جيلخلا
 دوحو ةرورضب نآلا دقتعي دحا الف .يبرعلا بعشلا

 ماظنلا نكلو .ةرواجملا لودلا ىلع ةرطيسم ةوق
 نا امك :ةيلابلا راكفالا هذهل اريسا لازي ام يناربالا
 :هاشلا نع ينيمخلا اهثرو يتلا ةيركسعلا ةوقلا
 ةركفلا هذه نامعدي يرشبلا ناريا قوفت كلذكو
 .ةيرامعتسالا

 نارنا ةدادق ريدفت
 نكمي ناريا يف ةيسايسلا ةدايقلا رييغت نا دقتعاو

 ةعيبط نم ثلاثلاو يناثلا بناجلا ىلع يضقي نا
 صاخلا لوالا بيسلا امئاد ىقييس نكلو .برحلا

 .برعلا طش ةقطنم لوح يدودحلا عارصلا ددجتب

 صلخي يسرافلا يبرعلا عارصلا ةعيبط نمو
 ةيميداكاب ايلعلا برحلا ةيلك ليمز ملسم تعلط ءاوللا
 قارعلاو ناريا نيب عارصلا نا ىلا ةيركسعلا رصان
 لظيسو دتمم عارص وه حيراتلاو ايفارغجلا مكحب
 بجي عارصلا اذه نا ينعي ال ناك ناو :ةليوط ةرتف
 ذحا لاوزب يهتند نا وا .ةيركسسعلا قرطلاب امئاد هلح

 يذلا ةيناريالا ةدابقلا أطخ حصضتي انه نمو .فارطالا

 نا نود برحلا يف ترمتساو :ةقيقحلا هذه مهفت مل
 ىلا لصوتلاو برحلا فاقيال قارعلا ئواعد مهفتت
 .ةيملس ةيوست

 يدا ردإلا اطخلا

 بناجلا ليلحت ىلا ملسم تعلط ءاوللا لقتنيو
 ةهبج ىلع ريخالا يناريالا موجهلا يف يركسعلا
 قارعلا ىلع يسيئر يناريا موجه رخا نا ئريو «قافلا»
 فشكي خيراتلا اذهو :.1480 راذآ /سرام رهش يف عقو
 عم لقت يناريالا ناودعلا تالدعم وا ددرت نا نع

 حرطي امم .اهدبكتت يتلا رئاسخلا ةجيتن نمزلا
 فازنتسالا بورح عاونا نم عون ىلا لوصولا لامتحا
 ةيوست ةيا ضفري يناريالا ماظنلا نا املاط .ةليوطلا

 عنمي مل ةيناريالا تامجهلا فقوت نا ةقيقحلاو
 ديجلا دادعتسالاو ريخالا موجهلا عقوت نم قارعلا
 يناريالا موجهلا نا داقتعالا ناك امبرو .هتهجاومل
 قيرط عطق فدهب «ةزيوحلا راوها» ةقطثم يف نوكيس
 ةيئاربالا تامجهلا بلغا ناو امدس ال .دادغب ةرصنلا

 نكل .فدهلا اذه قيقحت ىلا  ةدئاف نود  يمرت تناك
 نا فرتعاو :خوجهلا هاجتا نم ةرملا هذه تردغ ناردا
 نم اعون ققح هنال ءاكذلا نم اًنيش رييغتلا اذه يف

 مدقت قيدقحت ةصرف ةيناربالا تاوقلل ىطعا ةآحافملا

 يذلا هسفن تقولا يف .«وافقلا» ةقطنم ىف دودحم

 ةيلامشلا ايروك نم تارئاط ىلع ناريا هيف تلصح
 اهتارئاط ضعبل رايغ عطق بناج ىلا .نيصلاو
 هذه تطعا دقو .ةدحتملا تايالولا نم ةيكرنمالا

 ةكرغملا يف ارود ةيناربالا ةيوجلا تاوقلل تارئاطلا
 تارئاطلا اهيف رهظت مل يتلا .ةقباسلا كراعملا نم ربكا
 .ابيرقت ةيناريالا

 رود ةيمها ناريثت نيتقباسلا نيتطقنلا نا كش الو
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 .هتوقو موجهلا هاجتاب ؤبنتلا يف تارابختسالا ةزهجا
 مو :ةيماظن تاوقب اوعفد نييناربالا ناو ةصاخ

 لافطالا ىلع قباسلا ف ثدحي ناك امك اودمتعي

 يف قارعلا حجن دقل .نيعوطتملا وا راغصلا ةيبصلاو
 نم هعنمو هترصاحم يف و يناريالا مهوجهلا باعينتسا

 هتاذ دح يف اذهو .ةرصمدلا هاجتا ُِق ةصاخ عسوتلا

 يتلا ةيقارعلا تاوقلل ةبسنلاب بسانمو مهم حاجن
 ةهداصضم تامحهن هلالخ تماق ازاتمم ايلاتق ءادا تمدق

 اهنا ظحالا يننكلو :نآلا ىنح ةرمتسم تلاز ال

 بيسب موجهلا ةوق نم رثكا نارينلا ةوق ىلع تدمتعا

 .ةيرشبلا رئاسخلا ليلقت ىلع ةيقارعلا ةدايقلا صرح
 نا ىلا اريشم هثيدح ملسم تعلط ءاوللا عباتيو

 يف نارينلا ركرت نا ةيقارعلا تاوقلل ةمداقلا ةمهملا

 ركرم موجه كلذ يلب مث «وافلا» ةهبح نم ددحم عاطق

 يف حجنت ثيحب نارينلا هذه رتس تحت تاوق نم
 موجهلا لقتني مث .يناريالا دوجولا ىلع ءاضقلا
 ىلع ءاضقلا ىتح اذكهو رخا عاطق ىلا يقارعلا

 .وافلا ةفطنم يف يناريالا دوجولا

 يناويالا طادشحالا
 ؟ةيناربالا تايطايتحالا نع اذام نكلو

 رذداصملا ضعب كانه نا ملسف ءاوللا بدجي
 ىرخا تايطايتحا دوجو نع ثدحتت يتلا ةيبرغلا
 ريغ ةيناريالا تايطايتحألا نا دقتعاو ؛ناريا ىدل
 اهيدلام لك نا تبث دقو اميس ال .نآلا ةزهاج
 ةهبجلا قارتخال ةلشافلا ةلواحملا يف هتمدختسا

 ربتعي برحلا نف رظن ةهجو نمو .لامشلا ف ةيقارعلا
 عم قفتب الو احذاسو افلختم يناربالا فرصتلا اذه

 .ةيركسعلا دعاوقلا طسنا
 برض ةيمهاب يعو ىلع ةيقارعلا ةدايقلا نا دقتعاو

١ 

 ىبرعلا نمالا ددهي ىتاريالا ناودغلا ؛ةلسف تعلظ برح ناكرا ءاؤللا
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 اهدادعا ِق يناريالا ماظنلا حجنب دق تانطابتحا يا

 ةيقارعلا ةدايقلا نا امك .:وافلا» ةهبج ىلا اهعفدو
 يف لمعتو تقولا لماع ةيمهال ةكردمو .كلذ ىلع ةرداق

 وافلا يف يناريالا دوجولا ةيفصت ىلع ظوحلم حاجن
 .ةنكمملا رئاسخلا لقأبو ةمئالم بيلاساب

 تعلط ءاوللا لوقي لامشلا يف ةريخالا كراعملا نعو
 يف اريبك احاجن تققح ةيقارعلا تاوقلا نا ملسم

 ةهبجلا يف ةيناريالا تاوقلا ىلع داضملا اهموجه

 ءاربخلا راظنا حاجنلا اذه تفل دقو .ةيلامشلا
 ,يىلامشلا عاطقلا يف ضرالا ةيوعصل نييركسهلا
 يضارالا يف ةيقارعلا تاوقلل زيمتملا يلاتقلا ءاداللو

 .ةرعولا ةيلبجلا
 ايناريا اموجه عقوتا ال يننا ملسم ءاوللا فيضيو
 .لامتحا يا دعبتسا ال تنك ناو :ةهبجلا طسو يف
 اهنكمي ايطايتحا نآلا كلتمت ال ناريا نا حجرا يننكل
 هللا دمحاو .ديدج موجه نش وا موجهلا ةلصاوم نم
 .لامشلاو بونجلا يف يبرحلا اهدوهجم تعزو دق اهنا

 ةيبرعلا ناموكحلا ةيدلس
 تاموكحلا فقاوم ىلا حملسم تعلط ءاوللا لقتنيو

 نا ادكؤم قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا نم ةيبرعلا
 ام ةروطخ ىدم نآلا ىنح مهفت مل ةيبرعلا تادايقلا
 بعشلا ىلع ةريطخلا هراثآو :لاتقلا ةهبج يف يرجي
 .يبرعلا

 قارعلا ناف ةيبرعلا تافالخلا نع رظنلا ضغبو
 الا ضرورفملا ناكو ؛يبرعلا بعشلا نع عفادب مودلا

 ادودح سمت نا ىرخا ةلود يآل وا ناريال حمسي
 نطولل ةيجراخلا دودحلا ساسم نا ىنعمب ,ةيبرع
 لوبقم ريغو ,هب حومسم ريغ نوكي نا بجي يبرعلا
 دوهجلا رفاضتت نا بجي لب ,.يبرع فرط يا لبق نم

 .هيلع ءاضقلاو ناودعلا اذهل يدصتلا يف ةيبرعلا
 تناك ةيبرعلا فارظالا لك فقاوم ناف فساللو

 وا يمالكلا ديبأتلا نيب يلكشلا اهتوافت مغر ةيبلس
 .يناريالا فرطلا معدو ةضراعملا وا تمصلا

 نم قارعلا معد ىلا ةيبرعلا تادايقلا وعدا ال يننا
 يننكلو .بسحف ةيورعلل ءامتنالا وا :ةفطاعلا باب
 هجاوت يتلا راطخإلا ةحادف ىلا ادانتسا اضنا اهوعدا

 رودي امف ؛ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم يبرعلا دوجولا
 ىلعو ؛نييرصملا برعلا ىلع رطخ قارعلا دودح ىلع
 .شازجلا يف وا برغملا يف برعلا

 ةدديم جدلخلا لود

 يف عقت يجيلخلا نواعتلا سلجم لود نا دقتعاو
 يناريالا ناودعلاب ةددهملا ةيبرعلا راطقالا ةمدقم
 هللا ردق ول هنا كردت ملو ءاديج كلذ مهفت مل اهنكل

 :قارعلل ةييونجلا دودحلا قارتخا نم ناريا تنكمتو

 ةيناردالا ةرطيسلا تحت اهسفن دجتس لودلا هذه ناف
 أوسا يف يناريالا لالتحالا تحتو .لاوحالا نسحا يف
 نل نيدمظعلا نيتلودلا اتلك نا فورعملاو .لاوحالا

 سلجم لود ىلع نا .برحلا هذه ىف لخدتلا اعيطتسي

 ناو :ةقدهتسم اهنا فرعش نا يجيلتخلا نواغتلا

 ةوقلا نم ديزي نل قارعلا بئاج ىلا يركسعلا اهفوقو
 تاؤقلا دعاسي دق هنكل ءاريثك ةيقارعلا ةيركسعلا
 .ىلعأ ةءافكب لمعلا ىلع ةيقارعلا

 ناودعلا نا كردت نا ةيبرغلا تاموكحلا ىلعو
 ْق ةحالملاو ,يبرعلا يموقلا نمالا ددهب يناربالا

 نا بجي يلاتلابو .ءرمحالا رحبلاو يبرعلا جيلخلا
 يقرشلا حرسملا اهنا ىلع ةيقارعلا ةهبجلا ىلا رظني
 لدوهجحب هنع عافدلا مظني نا بجيو يبرعلا نطولل

 امدس ال .ةدحو قارعلا دوهجب ال ةكرتشم ةيبرع

 ايبسن ةليوط ةرتف لالخ ناريا نكمتت نا ىشخا ينناو
 ةيحان نم لقالا ىلع قارعلا عم نزاوتلا ةداعتسا نم

 يف لمالا دقفا نا ديرا ال انهو .ايجولونكتلاو حالسلا

 يناريالا رطخلا ةهجاومل ةيبرعلا راطقالا نواعت
 .ةرفاوتم نواعتلا اذه تاموقم ناو ةصاخ بلغنلاو

 فارتنسا برح
 ءاوللا لوقي برحلل ةيلبقتسملا تالامتحالا نعو
 تاوتسل رمتستس برخلا نا يروصت ق:ملمم تعط
 نم اهللختيو .ةلماش فازنتسا برح ةئيه يف ةمداق
 .لقا وا ماع لك ةكرعم لدعمب ةريبك كراعم رخآل تقو

 حلاصل ايلك يجيتارنسالا نازيملا ريغتي نا وجراو
 لودلا نواعتب الا متي نل كلذو يبرعلا بناجلا
 ءبع نآلا ىتح لّمحت يذلا قارعلل اهمعدو ةيبرعلا
 .هدحول برحلا

 ةدوعب حامسلا ةروطخ ىلا هّبنأ نا بحا اريخاو
 ناو ةدوعلا هزهف .لاتقلا ةهبجح ىلا يناريالا ناريطلا

 كراعملا يف اديدج اماه ارصنع لثمت  ةفيعض تناك

 ناريطلا روطت ةعباتم مهملا نم يلاتلابو .ةيلاحلا
 مئادلا لمعلا كلذكو .هعمجت زكارم برضو يناريالا

 قوفتلا نال .يناريالا يوجلا عافدلا فاعضال

 ةيوق تابرض هيجوت قارعلل حيتي يوجلا يقارعلا
 قمغلا ىلاو ةيناريالا ةيداصتقالا فادهالا ىلا
 [ل.يناريالا
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 يبرعلا عضولا تامزا لالغتسال ينويهص جمانرب :ديدجلا لاشرام»'

 تسا:عورشا يف مز.

 ةريخالا زيريب نوعمش ةرايز نوكت ال دق
 وهو نلعملا اهضرغ تققح .ةدحتملا تايالولل
 80 و 7٠١ نيب حوارتي غلبم نيمأت ىلع قافتالا

 لودلاو ينويهصلا نايكلا ةدعاسمل رالود رايلم
 ضرغلا اذه نوكي ال امبر لب ...هب ةطيحملا ةيبرعلا
 .!!ةرايزلا نم يقيقحلا ضرغلا وه نلعل,ا

 يذلا ديدجلا «لاشرام» ع ورشم نا ىقبد كلذ عمو

 ةيلامسأرلا ةيعانصلا لودلا بلاطي هنا زيريب نلعا
 ةيمهألا ةغلاب قئاقح ىلع ءوضلا طلسبي .هب ةمدقتملا

 ةكبش حضفيو ؛ةيبرعلا ةقطنملا عاضوأ يف ةروطخلاو
 تاحومطب طيحت ةينمأو ةيداصتقاو ةيسايس تاقالغ
 ينويهصلا ودعلا ةداق حبصا .ةينويهص عماطمو

 .اهقيقحتل امئالم راص يبرعلا عضولا نآب نيعنتقم
 :نئاكر ةدع ىلع عورمشملا موقي

 طفنلا راعسا يف ىلاحلا داحلا ضافخنالا نا- ١
 ةقطنملا يف ةيطفنلا لودلا تادئاع صلقت ىلا يدؤيس
 ةطيحملا ةيبرعلا لودلل اهتادعاسم صلقت ىلا يلاتلابو
 لمعلا صرف قالغا ىلا ةفاضا .ينويهصلا نايكلاب
 نادلبلا يف لودلا كلت ءانبا اهدجي ناك يتلا ةعساولا
 .ةيطفنلا

 ةيعامتجا ةيداصتقا تامّزا قلخسس رمالا اذه: ؟

 ىلا دوقت امير تامزأ .. .ندرالاو رصمو ةيروس يقف ةداح

 دوقت امبرو .لودلا هذه ف رارقتسالا ددهت تابارطضا
 .ةقطنملا يف ةديدج بورح ىلا

 يا .طفنلا راعسا ضافخنا نم ةديفتسملا لودلا نإ

 نم اسنرق رفو) ةمدقتملا ةيعانصلا ةيلامسأرلا نادلبلا

 . (كنرف رابلم 1١ يىلاوح ماعلا اذهل ةيطفنلا ةروتافلا

 ْف اهفيظوتو هذه اهبساكم نم مسق ريفوت عيطتست
 لودلا يف تامزالا ةهجاومل يسادس  يداصتقا عورشم

 نامضل .كلذ نم مهالاو .ينويهصلا نابكلاب ةطيدحملا

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١57 ١4 ناسين ١443

 زيرببب عورشم يف يرتسلا ىشلا
 ! ملسلا و برحلل

 ةينويبصلازملا ةموظتم ١ ْس مرج .ةيبرعلا عقل ةمظنا رارقت

 ا عورشمب م يداصتقالا اهطاسقرا

 وا برحلا وا بارطضالا نع اليدب لكشيو يبرغ
 ريباعتلل اقفو .ةقطنملا يف يتايفوسلا ذوفنلا دعاصت
 ةينويهصلا مالعالا ةزهجاو زيريب اهمدختسي يتلا
 .لاجملا اذه يف ةيبرغلاو

 «لاشرام» عورشم قازيريب ع ورشم نا كش ال

 راثآلا وه ,سوملم يدام عقاو نم قلطني .ديدجلا
 هنكل .طفنلا راعسا رابهنا باقعا يف ةعقوتملا ةريطخلا
 ططخملا حلاصل عئاقولا هذه عوطي نا لواحي
 ىلا ةقطنملا يف هذيفنت ةيادب ننم يمارلا ينويهصلا

 ةجردلاب ايداصتقا اهيلع ةرطيسلاو اهيف لغلغتلا
 تالواحم ىضاملا ْق كانه تناك املاطلو ...ساسالا

 نادلبلا نيبو ينويهصلا نايكلا نيب يداصتقالا طبرلل
 اذه عيراشم زربأو .نيطسلفب ةطيحملا ةيبرعلا
 تانيسمخلا يف نوتسنوج عورشم ناك هجونلا
 !ندرالا رهن هادمل كرتشملا لالغتسالل

 بيس ناف :تلشف دق ةقباسلا تالواحملا تناك اذاو
 ررحتلا ةكرح ةوق ىلا دوعي امئاد ناك لشفلا كلذ
 يوقلا اهطغضو عيراشملا هذه لثمل اهضفرو ةيبرعلا
 ي واهملا هذه لثم يف قالزنالا نم اهعنمل تاموكحلا ىلع

 اهب عفدت تناك يتلا ةيبرغلا طوغضلل عوضخلا وا
 ...اهيلا

 ةيتاداسلا ةلحرملا تناك نا ىلا اذكه رمالا لظو
 نع اريثك فلتخت ال يهو ةروهشملا اهتاحورطب

 تاداسلا رونا ناك دقف .ةيلاحلا زيريب تاحورط
 هيبلجبس يذلا راهدزالا نع ءاسم حابص ثدحتد

 كلذ ريغو ريخلاو ءاخرلاو ةحوبحبلاو رصمل «مالسلا»
 فدهب .ةلوسعملا تاملكلاو تاحومطلاو لامآلا نم
 ةقئاخلا ةيعامتجالا  ةيداصتقالا ةمزالا لالغتسا
 ريهامجلا كلت ةمواقم فاعضال .رصم ريهامج ىدل

 .اهدوقي ناك ينلا مالستسالا ةسادس روبع ليهستو

 نرحلا انهدحا نارادخ
 هتاسايس تأديو .طقس دق تاداسلا ناك اذاو

 رصم يف ةيبرعلا ريهامجلا ةبيخ ةهجاوم يف حنرتت
 يف كلذكو .هلك جهنلا كلذ دض يئاضنلا اهضوهنو

 فقوم وهو ؛ضراعمو ضفار يبرع فقوم ةهجاوم
 لك نم مغرلاب ةيموقلا ةحاسلا يف ةلعاف ىوق ىلا دنتسي
 ...ةيضاملا رشعلا تاونسلا دادتما ىلع هب تبيصا ام

 نا ىري وهو مويلا هعورشمب يتأآد زيريب نوعمش ناف
 ةيعامتجالا ةيداصتقالا ةمزالا ميمعتل تاناكما كانه
 طغضلا هيف لصد تقو يف ؛ظيحملا لود لك ىلع ةيرصملا

 ةيموقلا ىوقلا ىلع يركسعلاو يعمقلاو يسابسلا

 ريهامجلا دوقتو عورشملا اذهل ىدصتت نا نكمي يتلا
 نا طغضلا اذهل عقوتب نا نكمي ام ىصقا ىلا .هدض

 .رخآ تقو يا يف هيلا لصي
 يعرشلا لثمملا :ةينبطسلفلا ريرحتلا ةمظنمف

 هلاضنل ةيقيقحلا ةدايقلاو نيطسلف بعشل ديحولا

 ينويهصلا نايكلا لبق نم ةبكرم ةقحالملل ضرعتت
 .ةيبرعلا ةمظنالا نم ةليكشنو ةيكريمالا ةيلايربمالاو
 ةيلامو ةيسايس اطوغض ةقحالملا هذه يف هجاوتو

 ىتح .ضعبلا اهضعب عم ةلخادتم ةينماو ةيركسعو
 ةيبرعلا ضرالا لوط يف يقيقح أجلم اهل دعي مل هنا
 طوفغضل رخآلا وه ضرعملا قارعلا يف الا اهضرعو
 هيلع ةضورفملا برحلا اهرطخا .ةفعاضمو ةهباشم
 - العف يه لب  اهنأكو ...تاوئس تسلا يىلاوح ذنم

 ةهبجلا ىلع يرحي امع هلاغشا لحا نم طقف ةضورفم

 نم ةيداعملا تاططخملل اندكمت ةينويهضلا  ةيبرعلا

 اهعم حبصي لكشب ةهبجلا كلت ىلع رومالا بيترت
 ارما اهلك ةيبرعلا ةقطنملل «ينويهضلا مكحلا»
 .هتقير نم ررحتلاو هطاقسال ةمناكما الو .هنم اغورفم
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 ريهامجلا كانه قارعلا و ريرحتلا ةمظنم بئاج ىلاو
 ةيزاوجرببو دادبتسا ةمظناب ةعومقملا ةيبرعلا
 ف ارهاب احاجن نآلا ىتح تحجن ةيليفط ةيطارقوريب
 ريمدتو .ضفارلاو ضراعملا يبعبشلا فقوملا ةدح رسك

 اهتئيعتو ريهامجلا ميظنتل ةلهؤملا تامظنملاو رطألا

 اذه ىلع ةينويهص تاططخم ةهجاوم يف اهتدايقو
 ودعلا عم تمهاس امك .ةروطخلا نم ىوتسملا

 يف بعشلل ةينطولا ةدحولا كدكفت ف هسفن ينويهصلا

 رحانت ةوق ىلا هتاقاط ليوحتو يبرع رطق نم رثكا
 ف راج وه امك :ةيبهذمو ةيفئاط سسا ىلع يومد
 .رخآ رطق نم رشكا يف لوصحلل حشرمو نانبل

 فارتعالا وه زيريب عورشم يف ام مهاو زربا لعلو
 بلص يف وه ةمظنالا هذه رارقتسا نأب حيرصلا
 ةيمهالا نم وهو ,ينويهصلا نايكلل ةينمآلا حلاصملا
 ءارزو سيئرب عفدت ةجرد ىلا حلاصملا هذهل ةبسنلاب
 كلتل تادعاسملا لوستي يك هسفن ينويهصلا ودعلا
 !ةمظنالا

 «فارغلت يليد» ةفيحص لوقت لاجملا اذه قو

 نم نأب دقتعي زيريب نا» 655/15/1١ خيراتي ةيناطيربلا
 نا ديعبلا ىدملا ىلع برفلاو «ليئارسا» ةحلصم
 ,ةقطنملا يف رارقتسالاو نمالا بابتتسا ىلع اعجشي

 طوغضلا نا ؛ «ليئارسا» رظن يفو» اضيا لوقتو
 سيئرلاو دسا ظفاح يروسلا سيئرلا ىلع ةيلخادلا
 دض برح نش ىلا امهب عفدت دق كرايم ينسح يرصملا
 حزرت يتلا ةيداصتقالا ةقئاضلا بيسب «ليئارسا»
 .:طفنلا راعسا طوبهل ةجيتن ناتلودلا اهتحت

 ناتلودلا تناك اذا ام تسل .ةقيقحلا يف .ةلأسملاو

 يه لب ءينويهصلا نايكلا دض ابرح نانشت فوس
 .برحلا وه ليدبلا نا لوقلاب زيريب ع ورشم لامكتسا
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 !بيِنأ لت ةمدخ لق «تزئيس ةربخ# زتلوش

 :ضارغا ةدع حرطلا اذه يف هلو

 يرايخ نيب :ةموزأملا» ةيبرعلا ةمظنالا عضو - ١
 وأ .«همالس» ريرمتو هعم نواعتلاو هعورشمب لويقلا
 .برحلا

 .يملاعلا ماعلا يأرلا ىلع ةيجاودزالا هذه حرط - '
 ىلا برحلا عالدنا لاح يف ماهتالا عباصا هجوتت ثيحب

 .ينويهصلا نايكلا ىلا سيلو ,يبرعلا بناجلا
 ودعلا نوكدن نا دعيشسب ال ءانثالا هذه يف -'“

 امك اهضرغ .؛ةمداق برحل دادعالا ددصب ينودهصلا

 ىلع عاضوؤالا بيترت لامكتسا .يضاملا ددعلا يف انرشا

 «ةننبل» ع ورشم مدخي امب ةيلامشلا  ةيقرشلا ةهبجلا
 ةيرصنع تانايكو تاليود ىلا اهكيكفتو ةقطنملا
 نا دعيتسملا ريغ نمو ...ةرحانتم ةيبهذمو ةيفئاطو
 يتلا تاثداحملا ضرغ وه تاذلاب رمالا اذه نوكي
 ةينلعلا هتوعد ءاطغ تحت نطنشاو يف زيريب اهارحا

 !طسوالا قرشلا يف ديدجلا «لاشرام» عورشمل
 نا نع ةحارص تثدحت نطنشاو ءاينأ نأب ًاملع

 زيريب دعو دق زتلوش جروج ةيكريمالا ةيجراخلا ريزو
 «ليئازسا» ديوزتب» اكريمال ريخالا ةرايز لالخ
 نم ةيستكملا ةينفلا ةريخلاب قلعتت ةصاخ تامولعمب
 اهيف تلماعت ينلا ةيلمعلا يهو ....«تريس ةيىلمع

 « © ماسي» خيراوص دعاوق عض ةنكريمالا تارئاطلا

 ءاربخلا ريدي يتلاو ىدملا ةديعب ةيتايفوسلا
 .ةيروسلا يضارالا يف اهلثم دعاوق تايفوسلا

 عئاقولل ةيبرعلا ةبذيلا
 هتقيرط نم زيريب فادها نع رظنلا ضغبو اذه عم

 هذه ةيؤر يرورضلا نم ىقبي .عئاقولا عيوطت يف
 لكشلاب اهعم لماعتلل ةمدقمك .اهتقيقح ىلع عئاقولا
 ودعلا لوانت ةقيرط عم ايرذج ضراعتملاو حيحصلا
 .اهل

 :طيحملا لود يف زيريب اهنع ثدحتي ينلا ةمزالا نا

 ةمظنالا ةعيبط يف ةيوينب ةمزا الا ساسالاب تسيل
 يف تاذلابو ,ةمظنالا هذه ترخس دقف .ةينعملا ةيبرعلا
 تادعاسم نم هيلع تلصح ام لك .رصمو ةيروس
 ترمتساو .صاخ لكشب نيرشت برح دعب) ةيبرع
 حلاصل (دادقب ةمق دعب هيلع لوصحلا يف ةيروس
 ةيويحلا اهحلاصم تطبترا ةجتنم ريغ ةيليفط ةقبط
 ةيعيبطلا ةيجاتنالا لالحمضاو داسفلا ءارشتساب

 ٠ ةينمألاو , ةيطارقوريبلا ةلآلا ومنو ينطولا داصتقالل
 ميتعتلاو عمقلا خانم عويشو :صاخ لكشب اهنم
 ىلا ةلماعلا ىوقلا ريجهتو ,ةقلطملا ةيروتاتكيدلاو
 ضعبو ةريزجلاو يبرعلا جيلخلا يف لمعلا قاوسا
 .ىرخالا رجاهملا

 نم اءزج تتاب ؛ تافصاوملا هذهب .ةقبطلا هذه

 نع ةزجاع اهنا رابتعاب .ةينويهصلا نمالا ةموظنم
 لولح ىلا لوصولا يف ةرشابم ةحلصم تاذو .برحلا
 اهضعبو .تاداسلا عم امك ةباهنلا ىلا لصبي اهضعب

 ينطولا بحاولا نع ينغي نالوجلا يف تاوقلا لصفك
 ٠ ةيمالعا ةدامك برحلا ءاضوض ىلع يقبيو .يموقلاو
 .«ةكرعملا توص ىلع توص ولعي ال» ىتح ةيئاعد

 ردت ؛ةمزال ريغو ةمزال :ةحلسا تاقفص كانه لظتو
 ذوفنلا زكارم باحصا بويج ىلع ةيلايخ غلابم
 .نيعفتنملاو مالزالاو ةرسامسلا نم مهئاكرشو

 اهجو اهسفن دجتس يتلا يه ةيوينبلا ةمزالا هذه
 تادعاسم طوبه لاح .ةديدجلا لاحلا ماما هجول
 تائم نع ءانغتسالاو :راعسالا طوبهي ةيطفنلا لودلا

 لودلا كلت يف نولمعي اوناك نيذلا لامعلا فالا

 ةمظنالا تاعوفدم نازيم معد ىف مهتارخدم مهاستو

 .نطولا جراخ ىلا مهترجه يتلا ةيليفطلا
 ادقيقح الح كلمت ال ةيليفطلا ةقبطلا نأ دكؤملا نمو

 يقيقحلا لحلاف .دعاضتملا ىوتسملا اذه يف ةمزألل

 ةينطو ةمظنا ةماقاو اهب ةحاطالاب نوكي ديحولا
 مدقت نا ىلع ةرداق ةمظنا ...اهناكم ةيطارقميد ةيموق
 دعصلا ىلع ةلحرملا تامهم ةهجاومل احلاص اجمانرب
 ينطولا نيديعصلا ىلع امك ةيعامتجالا ةيداصتقالا

 .يموقلاو
 هذه دوحجو ساسسا ددهب يذلا لحلا اذه نكل

 .ينويهصلا نمالا دعاوق هسفن تقولا يف ددهي ةمظنالا

 نيب ةيقيقحلا ةهجاوملا ماما اددحجم بادلا حتفم دا

 اذهو ...ينودهصلا ودعلا نيدو ةديرعلا ررحجنتلا ةكرح

 مدع رظح» هنا ىلع زيريب هيلا رييشيام تاذلاب
 .نيطسلفب ةطيحملا لودلا يف ؛رارقتسالا

 :نانثإف ةمزالا نم جراخملا اما
 تادعاسم ىلع ةمظنالا هذه لوصح وه :لوالا

 ام اذهو ...ةيطفنلا تادعاسملا نع ةليدب ةيجراخ
 .زيريب عورشم نم ينلعلا بناجلا هيلا وعدي

 ودعلا عم مادص لاعتفاي ةرماغملا وه : ىناثلاو

 دومضلا تاموقم نم ىندا دح بايغ يف ينويهصلا

 عاقبا ىلا سمالا لوحتيف .مادصلا اذه ُِق يبرعلا

 هلغتسي .ربدم ينويهص خف يف هلك يبرعلا عضولل
 «ةننبل» ططخم زيفنت ىف امدق ريسلا لجا نم ودعلا ةداق
 قشلا هنا دقتعي ام وهو .«اهتنيهص» لب .ةقطنملا
 رادمو زيريب عورشمل يقيقحلا ساسألاو يرسلا
 [.نطنشاو يف ةريخالا هتاثداحم
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 .«ءارفسلا لك نيب لوالا يسيرابلا تب دقل»

 عم نينواعتملا ةيعمج سيئر مدق تاملكلا هذهب
 قارعلا ريفس اسنرف يف نييناملربلاو ءارزولا

 نع ةرضاحم ءاقلا ىلا يعُد يذلا طاشملا روتكدلا

 .ةيعمجلا يف ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
 ,ةلاد ةزجوم ةرضاحملا نوكت نا .ريفسلا ءاش

 ؛ةرضاحملا عوضوم لوح ,ةلئيسالا ماها لاجملا حسفيل

 باون نم نورضاحلا اهيئتري يتلا عيض ذاوملا فلتحمو

 امك اسنرف:ينعت اهنا نوردو : ,نييفاحصو خويشو
 .برعلا يدعم

 ثيدحلا دوب روما ةثالث ىلا طاشملا ريفسلا راشا

 يتلا «ةيسنملا» برحلا ىلا حملا نا دعب ,راصتخاي اهنع

 عمجا ملاغلا ددهت اهنا عم .ىربكلا ىوقلا اهلهاجتت

 .اقالطا لودلا لك حلاصمو

 يتلا ةيناريالا  ةيبرعلا تاقالعلل الوا ضرع
 هاشلا يدهع لالخ ال ءامئاد رتوتلا اهيف مكحت

 نا ىلا هينو .لايجا ذنم امناو .بسحو ينيمخلاو

 ريسس يبرعلا جيلخلا ىلع ةرطيسلاب يسرافلا ملحلا

 تالملاو يديمحلا تاهجوت ريسي امك .هاشلا ةسايس

 ىلا هدب قارعلا ذم 1577 برح تناك نيح كلذ عم

 .ينويهصلا ناودعلل يدصتلا ىلا غرفتيل هاشلا

 در ىلع لمعو قشمد ىمحف ةيروس ىلا هشيجب ثعبف
 .ناودعلا

 ىلا ةجاح يف ناك يذلا روطتملا قفارعلا نع ثدحتو

 ذنم هآدي يذلا ومنلا ريوطتو هليقتسم ءانبل مالسلا

 ضرا ىلا ةجاحب نكي مل قارعلا نا لاقو .تانيتسلا
 .اهيف عمطي ىتح ناريا

 عيمج ىلع روطتلا اذه نم «ليئارسا» تيشخ دقو
 تيرضف .اهدوجو ىلع ارطخ هربتعت اهنال ,تايوتسملا
 ةيندم هنم ةياغلا تناك يذلا يقارعلا يوونلا لعافملا

  ةيناربالا تاقالعلا نع ريفسلا ثدحتو .بسحف

 دهع ف امناو .بسحف هاشلا دهع يف ال ةينويهصلا

 نابكلا مدق دقف ءبرحلا لالخ ةصاخو .ينيمخلا

 رايغلا عطق ميدقتب ؛لازي امو معدلا ناريال ينويهصلا
 نم هنال .عارصلا دما لوطيل :ةعونتملا ةحلسالاو

 فعضو برحلا رارمتسا نم نيديفتسملا لئاوا

 .نيعزانتملا نيدلبلا
 حلاصم بيصي نا دب ال لح داجيا مدع نا ىلا حملأو

 دكاو .ةماع جيلخلا ةقطنم يف .اعيمج ةيبرغلا لودلا
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 الثم سلجملاف ءبولطملا ىوتسملا ىلع نكت مل ةيلودلا
 تسرورم مغر ؛مويلا ىتح ةعدار تابوقع ةيا ذختي مل
 .تارم ةدع ناريا ةنادا مغرو :برحلا ىلع تاونس

 عفدب ةعدار ةبرض هجو نا دعب قارعلا نا لاقو
 ءزج لالتحابو :دودحلا ءاروام ىلا ةيناريالا شويجلا
 هدودح ىلا هتدارا ضحمي بحسنا :ناريا نم

 ناريا نكلو .ملسلا ماما لاجملا حسفيل ةيساسالا
 دقو :ةددعتم فارطا اهتحرط يتلا لولحلا لك تضفر
 نم يضارا تلتحاو :ءىربك تامجه ةدعب تماق

 ىلع ىضقو هضرا درتسا قارعلا نكلو قارعلا
 هيش ىلع عقو يذلا كلذ ناودع رخا ناكو :تالواحملا

 .هتيفصت ىلع لمعي قارعلا لاري امو .وافلا ةريزج
 ةعباتم عيطتسيل نكي مل ينيمخلا نا ىلا راشاو

 :برغلا لودو ينويهصلا نايكلا معد الول برحلا
 .يفاذقلاو دسا ظفاح نيفرحملا نيفرحنملاو

 :يناملع دلب قارعلا نا ريفسلا دكا لاؤس ىلع ادرو
 لولا نادقمالا نطاوسو نطاوم نيياهيف قزف ال
 فرصتي يعجر فلختم ناريا يف مكحلا امنيب .نطولل
 لتقلل هنورخسيو نيدلا نوهوشي نيذلا يلالملا هب

 .بصعتلاو باهرالاو

 روهدت رثؤيس لهو طفنلا نع ريفسلا لئسو
 رمتسيس لهو .ةردصملا لودلا لبقتسم ىلع هراعسا

 اياضق يف ايصاصتخا سيل هنا لاقف :روهدتلا اذه
 رؤي نا دن ال هراعسا ضافخنا نا حلعي هنكلو طفنلا

 ىلع ىتح .ةدروتسملا لودلا ىلعو ةردصملا لودلا ىلع

 ءافولا ةجتنملا لودلا عيطتست نل :نويدلا ىوتسم

 راعسا نال :برغلا لود نم اهتنادتسا ينلا اهنويدب

 ىلا هعم ليبس ال يذلا دحلا ىلا تضفخنا لورتبلا
 .ةحتنملا نادلبلا ريوطت ةعياتم

 نأ ىلا راشا اسنرفو تايفوسلا عم تاقالعلا نعو

 ,ةقادص ةدهاعم يتايفوسلا داحتالاو ىقارعلا نبب

 قارعلا ىلا ةحلسالا نحش اوفقوا تايفوسلا نكلو

 .كلذ اوفنأتساو اوداع مث .افلس اهنمث عفد ناك يذلا

 .رثكا تاقالعلا ديطون ىرجو
 لوغيد لارنجلا ذنم اسنرف عم ةقالعلا ضرعتساو

 يق قداضو ضلخم قارغلا نا ذنكاو«مويلا ىتح
 ةنسحلا هتقالع يف أدبملا اذه نم قلطني اذهلو :هتاقالع
 .اسنرف عم

 اطاشملا روتكدلا لبقتسي زيودلا ةقطنم ةدمع
 0 ل ا للا 000000020

 نم تبيّره اهنا ليق يتلا ةحلسالا ةقفصد ركذو

 در رظتني لازم ام هنا لاقو ,سابع ردند ىلا غروبرش

 ةقيقح نع اهيلا ههجو لاؤس لوح ةيسنرفلا ةموكحلا
 .ةقفصلا

 اسنرف امهتحرخا نيدذللا نييقارعلا نع لثسو

 «نيسح مادص نسدقرلا امهنع افعف :قارعلا ىلا ايهذو

 هنم اصرح .امهتماقا ناكم رابتخا يف ةيرحلا امهحنمو
 كلذ ةيضقلا لغتست الئلو .اسنرف ةقادص ىلع
 لاقو .امهمادعا «يتسنمأ» نالعاب أدب يذلا لالغتسالا

 ةقيقح يف و .اهتيقادصم يف «يتسنمأ» مهتي هنا ريفسلا

 :ثدحت مل ةيضق تقلتخا دقف ءيسايسلا اههجوت

 مل امنيب :نييقارعلا نيباشلا مدعا قارعلا نا تمعزو
 وا ناربا يف الثم يرجي ام ةقيقح نع اموي ثدحتت

 .ةلدحملا ضرالا وا ايديل وا ةيروس
 ناودعلا» لوح :ماهتا لكس ىلع ناك :لاؤس حرطو

 افشاك ريفسلا باجأف .««ليئارسسا» ىلع مئادلا يبرعلا
 ججح ادنفم ,ةرشايم ريغ ةروصي .لاؤسلا نم ةياغلا
 امئاد ناك ينويهصلا نايكلا نا ىلع انهربم .لئاسلا
 نال ؛ةعورشم تناك 197 برح نا حضوأو ءايدتعم
 باحسنالا تضفر ةيبرع اضرا لتحت تناك «ليئارسا»

 .اهنم
 عيضاوملا لوح ةيعرفلا ةلئسا نم ددع ىلا اذه

 يف عوض نوي هيلع ظاستملا رنملا باج ةيحاو
 . جارحالا يف نيلئاسلا ضعب ةبغر مغر .ةباجالا

 يننرفلا ةئيدلا ردزو ةوعد ا سف
 ةنيدم ةدمع .ءيسنرفلا ةثيبلا ريزو نم هوعدبو

 ناك :ماعلا ريزيللا ةعطاقم سلجم سيئر .لبونورغ
 قداص قاحصلا راشتسملا هقفاري طاشملا روتكدلا

 ايفاحص ارمتؤم دقع مث .ليونورغ ةنيدمراز دق ءزيزرع
 ماظنلا فافختساو ينارسالا ناودعلا داعبأ هيف نيد

 دكؤي اميف :ةيلودلا فارعالاو قيثاوملاب ينيمخلا
 عافدلا قحب ساسملا نود مالسلا يف هتيغر ىلغ قارعلا
 .بعشلاو ضرالا نع

 نوحديسلا اهيف بحور يتلا ةملكلا ىلإ انهنيشنو
 اهر :اهنمو ,ريقسلاب .ءزيودلا ةقطنم ةدمع درايبيك يك

 دهشت ناملراش كلملل ديشرلا نوراه ةفيلخلا ةيده يه
 يراضحلاو يملعلا روطتلا كلذ راثآ نآلا ىتح
 حورلا يبحال ةصرفلا دذشه منتغا» :لاق مث «... لئاهلا

 هفقاومو نيسح مادص مكسيئر صخشل ةيناسنالا
 ال .ءاندلب هاجت ةعاجشلاو ةليبنلا
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 :نافير ةوقل لوبطلا عرق ةلحرم دعب ديدج فقوم

 ىلع زكري يكريم#لا مالعالا
 !'باهرالا بابسن يف تحبلا

 :يناروم ديلو- كرويوين

 ثداح ىلع ناغير سيئرلا قلعي مل نآلا ىتح | /)
 ءانيثا ىف ترجفنا يتلا ةيكريمالا ةرئاطلا | هللب

 نا املع .ةيبرغلا نيلرب يف وكسيدلا ثداحو .. |
 .نيدكريمالا نم نيثداحلا اناحض مظعم

 رارسا نع لءاستت نطنشاو يف ةيمالعالا طاسوالا
 يف :ناغير سيئرلا نم هوداتعي مل يذلا تمصلا اذه

 ملعت دق ناغير نا نولوقي اوأدب نيللحملا نا نيح
 يهني نل مالكلا نا يهو .ىرج ام لك نم ةلوثما
 ضيارم برضو ةيركسعلا ةوقلا ضرع ناو باهرالا
 ,باهرالا معد ةمئاق ىلع لجسم دلب يا يف خيراوصلا

 ننكريمألا فا دهتنسا ءازو:نايبسالا ةقزعمل ثاوألا نأ :ةيكريمالا ةرئاطلا .ةداح
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 يف ةتوقوملا مهلبانق نوعرزي نيذلا ءالؤه بيصي نل
 .لظلا

 ثحبن نا ناوالا نا دقل» :الئاق قلع نيللحملا دحا

 رظنننلو :نيفدهتسم نييدكريمالا لعجت ينلا بابسالا
 يذلا قيمعلا نزحلاو مراعلا بضغلا ةجوم آدهت نا

 ركفن نئدنعو .نيدكردما اياحض نادقف ءارج نم انباصا

 اياحض انلعجت يتلا ةيقيقحلا بابسالا يف ءودهب
 ةرادالا ىدل ناك اذا» :للحملا اذه فيضدو .«باهرالا

 اياحضلا تالئاع غيلبتل ةيفاكلا ةأرجلا ةيكريمالا
 يف ةارجلا اهيدل نوكت نا بجيف نيزحلا ربخلا
 ملالا يهني يذلا مالسلا عم ةرشايم يطاعتلا

 .«يكردمالا

 دعب :ناغير ةرادا نا كردت تادب نطنشاو طاسوا

 نيلرب يف و ؛نانويلا ءاوجا يف نيريخالا نيثداحلا
 بنا وج ةمث نا يهو ةيساق ةلوثما تملعن دق :ةيبرغلا

 ,اههاجت ءيش يا لمع نكمي ال يلودلا باهرالا نم
 نم ناديزي يضارعتسالا درلاو فعضلا راهظاو

 سيئرلا ناك اذا» :ةلئاق طاسوالا هذه فيضتو .اهتدح

 ال ةوقلا ضرعو ريثكلا مالكلا ناب ةيرظنلا بعوتسا دق
 ءزجلا باعيتسا ىلا ىعسي لهف .نارضي دق لب .ناعفني
 قيقحتل لضفالا قيرطلا نا وهو ةلوثمالا نم يناثلا
 .«!؟هلجا نم حوضوبو ةرشابم لمعلا وه مالسلا

 لوح نطنشاو طاسوا هيف لءاستت يذلا تقولا يف و
 مل ,ةيكريمالا ةرادذالا اهيلع لمعت يتلا تارايخلا
 لواو .اهيلا موللا هيجوت نع يكريمالا مالعالا ناوتي
 صضارعتسال لله يذلا يكريمالا ماعلا يارلا نا مول

 ةيلاطمل نآلا اقوشتم نوكي دق ترس جيلخ يف ةوقلا
 ثحبي سيئرلا نا وا .كلذ نم ةيدج رثكا لمعب ناغير
 نكلو .يكريمالا ماعلا يأرلا ةبرك ذفنيل رخا لاجم نع
 ديازتبو .نيللحملا يآر بسح اعقوتم كاذ الو اذه ال

 هقدهتسي نم لوا يكريمالا نطاوملا نوكي اذامل؛ حرطلا

 ؟ملاعلا لوح نويباهرالاو نوفطاخلاو لبانقلا وعراز

 ةلاح ناب ءاعدالا نع فقوتنل» :نوللحملا لوقب
 نم طيلخ وا دحاو صخش اهردصم هذه باشهرألا

 وا ءاهل نؤوانملا وا ريرحتلا ةمظنم مهنمض نم تاثفلا

 .نيفورعملا ةدحتملا تانالولا ءادعا نم ودع يا

 لدب ةئداهلا ةيسامولبدلاب نوللحملا ءالؤه بلاطيو
 نولوقيو .ماعلا يأرلل ةتوقوملا تاردخملا لامعتسا

 نا نم الدب ةرم فلا نييباهرالا نعلن نا لهسلا نم نا»
 هبكترت يذلا اطخلا نع ثحبلا يف رون نم اصيصي رينت
 هذهل ةضرع اهينطاوم لعجيف ةدحتملا تايالولا

 .«مالآلا
 ىلع ىلوالا ةرمللو ءلاحلا هذه يف مالعالا زكري

 ا1/- ١945 ناسين ١57 - ١4 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا



 نع قمعلا يف ثحبلاب ةيكريمالا ةرادالا ةبلاطم
 نم ديدج فقوم اذهو .جئاتنلا ةجلاعم ال .بابسالا
 لوبط عرقيو للهي ام ةداع يذلا يكردمالا مالعالا

 ردتعي مالعالا اذه .ناغير سيئرلا عم ةوقلاو ةمظعلا

 اهنا ةدحتملا تايالولا دقتعت نا أطخلا نم نا نآلا

 ةيركسعلا اهتاوق لاسرا اهناكماب ناو ايركسع ةيوق
 نم ناو .نييكريمالل ,ةنمآ ةنج» هلعجل ملاعلا ىلا
 ةهج دض نيعم ءارحا ذاختال رذع نع ثحمبلا أطخلا

 برض فقول باهرالا يهنيس كلذ ناب داقتعالل ةنيعم
 .ةيكردمالا حلاصملا

 ةرادالا ثحبو . ءودهب ةرملا هذه مالعالا ثدحتي

 آدب مالعالا اذه .ةئداهلا ةينساموليدلا ىلع ةدكردمالا

 تلعشا دق ةدحتملا تايالولا نا فرتعي .الوجخ ولو
 مل اذا ةرادالا ناو .اهدض يداعملا يبرعلا روعشلا
 يأرلا ناف ةيباجيا ةوطخب موقتو ةقيقحلا هذه هجاوت
 ,باهرالا نعلي ةليوط تاونس يضميس يكريمالا ماعلا

 .هاياحض ىلع يكبيل لوطا تاونسو
 ةباصم ةدحتملا تايالولا» :باثكلا دحا لوقد

 ىمظع ةوق ىلا الا ثدحتت نا لبقت مل يهف رورغلاب

 يف :ةسايسلا هذه اطخ تبث تقولا عمو ...ىرخا

 نيصلا ىلا ةدحتملا تايالولا ثدحتت مل ةيادبنلا
 تاقالعل لاجملا حتفو نوسكين ءاج ىتح ةيعويشلا
 ...تانفوسلا دعس ال رما اذهو .نيكي عت ةلقاع

 الا ضوافتت وا ثدحتت نا ديرت ال ةدحتملا تايالولاف

 عم تاضوافملا نا نيح يف ءيتايفوسلا داحتالا عم
 .مهتاسراممو ةيساسالا مهفادها ريغت مل تايفوسلا

 نم ريفي دق ايبيلو اوغاراكين ىلا ثدحتلا نكلو
 .ءاهتاهجوت

 دادزاو ىمانت دق باهرالا نا» :لاقملا بتاك فيضمو

 ةدحتملا تايالولا اهتبكترا ةريبك ءاطخا ببسب
 ثدحتلا اهضفربو .تافرع رسام ىلا ثدحتلا اهضفرب
 بعشلا تاعلطت ةقدقح نولثمي يذلا صاخشالا ىلا

 ةمظنملا ىلا ثدحتلا ةركف نع انيلخت دقل .ينيطسلفلا

 يف «ليئارسا» هاجت يئادع لمع كلذ نا انروصت اننال

 حلاصل ةدحتملا تايالولا هب موقت لمع لضفا نا نيح

 ةدا ىلا لضوتلل ةمظنملا ىلا ثدحتت نا وه «ليئارسا»
 .«مالسلل ةيوست

 ِق هددرد يكريمالا مالعالا آدب مالكلا نم عونلا اذه

 .نيبكريمالا سوفن مراع بضغ حاتجي يذلا تقولا

 عضت اذاملا :لوقلاك هعمسن انأ دب اضيا هباشم مالكو

 مالا ردصم ىلا ثدحتلل اطورش ةدحتملا تايالولا

 ةقبسم اطورش عضن ال اننا .يكريمالا بعشلا
 اطورش عضن اذاملف .ءفوشتايروغ ىلا ثدحتلل

 هنكلو ةيوون ةلبنق يقلب نا عيطتسي ال نم ىلا ثدحتلل

 سوفن ف بضغلاو ملألاو بعرلاو نزحلا يقلي نا رداق
 .«؟!ةيكرتمالا تالئاعلا نم ديدعلا

 نا كردت نطنشاوو يكريمالا ماعلا يأرلا طاسوا

 ةعقب ةيا يف قراوز قارغا اهنكمي ةثيدحلا ايجولونكتلا
 ةزجاع اهنكلو :كانه ىلا بهذت نا نود ىتح ملاعلا نم

 انيثا تاراطم يف ءاوس .لظلا يف بعرلا يعراز عدر نع

 اسنرفو ةيبرغلا نيلرب يهاقم يف وا ةرهاقلاو
 ناغير سيئرلا ناك اذا لضفالا نمو .ايناطيربو
 ال نيذلا ءالؤه ىلا ثدحتي نا هتمص دعب ثدحتيس

 لعجب لمأي نا نكمي نئدنع .يكريمالا بعشلا مههركي

 []. بهذ امنيا هل ةنج ملاعلا

  1ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١57 ١4 ناسين 1١933

 نيدقارملا هادتنا تفل تيقوتلا نكلو ةريثك تاداقتنالا

 لماكتلا ةيقافتا ءاغلا رارق ناك ادامل
 ؟ نادوسلاو رصم نيب

 :«ةيبرعلا ةعيلطلا»ب صاخ موطرخلا

 هتايباجيا يناسنإ لمع لكل نا كش ال كي
 جاهنمك لماكتلا نا اضيأ كش الو .هتايبلسو

 مكحي ًايجيتارتسإ ًاراطاو يسايسلا لمعلل 1
 ترفسأ .نادوسلاو رصم نيب ةيصوصخلا تاقالع

 ,تايبلسلا نم مك نع 1187 ماع ذنم هتبرجت

 ديعص ىلع يباجيالا دودرم لا نم ليثض ىوتحمو
 باسحلا» يف ةدح ىلع بعش لكل ةسوململا حلاصملا

 نم رارقب اهئاغلإب تهتنإ ينلا ةبرجتلل «يماتخلا
 !ةتقؤملا نادوسلا ةموكح

 ْيف اهلاقع نم تقلطنا يتلا ةتوبكملا تاداقتنالاو

 ةهجاوم ف ةيبعشلا ةضافتنالا حاجن دعب نادوسلا
 .ةضرغم عطقلاب نكت مل ءرصم عم لماكتلا ةيرجت
 ةيداعملا ةيسايسلا لئاصفلا فقوم كلذ ىف ىوتسي

 طباورلا ىلع عمجت يتلا ؛اهل ةيلاوملا كلتو رصمل
 لاصولا ءاقيتسا ةرورضو نادوسلاو رصم نيب ةزيمملا
 ةيعوضوم ةرظن لالخ نم امهنيب تاقالعلا نيتمتو
 ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألل ةيجيتارتساو
 يف اهنع يلخت ١ وأ اهداعبتسا ليحتسي يتلا ةكرتشملا

 غيصو ةيميلقالا تالتكنلا بعلت ثيح .مويلا ملاع
 ذوفنلاو عامطألا ةهجاوم يف اهرود ةيموقلا ةدحولا
 يداصتقالا «لتراكلا»و ىربكلا لودلا هسرامت يذلا

 .!يملاعلا

 ْق ةيسايسلا تاداقتنالا لمجم رصح نكميو

 جماربو تاسايسو جاهنمك رصم عم لماكتلل نادوسلا
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 :ةيسيئر رئاود ثالث يف
 اهعيقوت ىرج لماكتلا ةيقافتا نا ؛ىلوألا ةرئادلا >
 هماظنو يريمن نا نع الضفو ؛يريمنو تاداسلا نيب
 يف يروفلا رييغتلا روحم ناك ؛هتاسايسو هتاهجوتو
 يف يبعشلا ضفرلا نا الا :ليربا نم سداسلا ةضافتنإ
 سيل ؛ساسالا يف بصنا لماكتلا ةيقافتال نادوسلا
 تحابتسا ةيدرف ةطلسك يريمن صخش ىلع طقف
 نأل امناو :رانلا و ديدحلاب بعشلا ةدارإ ليثمت اهسفنل
 ةيويحلاو ةيمهألا ةغلابلا ةيدجيتارتسالا ةيضقلا هذه
 حت ,هتافلاحتو هريصمو نادوسلا ليقتسمل ةيسنلاب

 ةيبعش بيلاسا قفو اهنأشب ةيمسرلا تارارقلا ذاختا
 ةيبعش ةكراشم نودو «؛ةيقوف» تفدهتسا ةلماك

 نم ةيقافتالا عيقوت دعب عباتت اميف ىنح .ةيقيقح
 اهتلزع ىلا ىدأ يذلا رمألا .ةيلمعو ةيرظن لحارم

 ساسالا يف هجوتك ىنعت اهنا نم مغرلاب ةيريهامجلا
 .!ةيليقتسملاو ةينآلا اهحلاصم

 تاطاشنلا ةيطارقوريب ِق نمكتو :ةيناثلا ةرئادلا

 تدصن ينلا ماهملاو تاعورشملا تايلضفاو ةدلماكتلا

 نيب تمت يتلا تاءاقللا ددعو ناجللا مك ىلا رظنلاب .اهل

 يخذبلا فرصلاو .راطالا اذه يف نيدلبلا يف نيلوؤسملا
 ةليئضلا غلابملا مجح هتاينازيم تزواجت يذلا
 ةكرتشملا ةيجاتنالا تاعورشملل ةدوصرملا

 طيري ةصاخلا قرطلا دمو تامدخلا تاعورشمو

 تاخانملاو لبسلا ريفوتل ارحبو أوجو أرب نيدلبلا
 .!يداصتقالاو يبعبشلا لصاوتلل ةيعيبطلا

 تاءاقللا ةفلكت نا ددصلا اذه يف ملعن نا يفكيو
 ,نيدلبلا ف نيلوؤسملا نيب تدقع ينلا تاعامتجالاو

 1م خا نمط معحصع 9

 2 ءافلالا رارق تئقوت :يلوزجلا

 سلجمو بعشلا سلجم ءاضعأل رفسلا ركاذتو
 .!لماكتلا ةينازيم مظعم تذفنتسإ دق يلماكتلا.بعشلا

 قلعتي اميف ةيلماكتلا تازاجنالا نا :ةثلاثلا ةرئادلا
 لوخد ةريشات نود نيدلبلا نيب رفسلاو لقنتلا ةيرحب
 اذكو .ةيداعلا ةيصخشلا تاقاطيلابو ةقيسم

 عم نزاوتت داكت ال .ةيمدخلاو ةيجاتنالا تاعورشملا

 تناك يتلاو .هتذفنتسا يذلا لاملاو دهجلاو نمزلا

 نيمات ىلع ةرداق ةيبعشلاو ةيمسرلا نيدلبلا تاقالع
 سيياقملل اقفو لضفا وحن ىلع اهدوجوو اهمايق
 فراعتملا ةيسايدسلا وأ ةيداصتقالا ىودجلاب ةيصاخلا

 نوغشو لود نيب ىتح .ثيدحلا نمزلا يف ًايلود اهيلع
 ةبخيرات طباورو ةصاخ تالص لوح عمتجت داكت ال
 .!نادوسلاو رصم نيب امك ةزيمتم

 وا ةريبك تايبلسلاو تاداقتنالا تناك امهم
 يبعشو يسايس قلطنمك لماكتلا ةركف نا الا .ةمخض
 ةيموقلا هتيمها هل حيصت .ةدحولا بوص
 نمو :ةيرارمتسالاو ءاقيلا تاموقمو ةيجيتارتسالاو
 ىتحو ةلدابتملا رظنلا تاهجوو تافالخلا كلست مل انه
 ةدهاعم ءاغلا ىلاام اقيرط .ةيسايسلا تاديازملا

 ةضافتنالا دعب نادوسلاو رصم نيب لماكتلا
 .!ةددعشلا

 ةيسايسلا لئاصفلا نيب ةءاني تاراوح تزجو

 لاوز دعب ًادبعم اهماما قيرطلا تدجو ينلا ةيبعشلاو
 تناكو .ةكرتشملا تاقالعلا قديرط نم يتريمن ةبقع

 ةحورطملا اياضقلا ةمئاق سار ىلع لفماكتلا ةيقافتا
 لماكتلا ةيضق ةجلاعم تناك امنيب ,مييقتلاو ثحبلل

 ًالاجم موطرخلاو ةرهاقلا نيب يمسرلا ديعصلا ىلع
 ةيؤرلا تامدقم نادقفو طوغضلاو بذجلاو دشلل
 .!ةكرتشملا

 تادابقلا تعضو ةضافتنالا ةموكح نا مغرو

 نهر لماكتلا نع ةلوؤسم تناك يتلا ةينادوسلا
 تادابقلا فلتخمب ةوسسا ةقيقحلاو تالقتعملا
 مل اهنا الا ,دابملا ماظنلل ازومر تلكش يتلا ةيسايسلا
 .هتاعورشمو هناجلو لماكتلا رطأ سمي ام ًارارق ردصت

 تاراوحلاو ةيمسرلا تالاصتالل حيتت نا تلضفو

 ةيرجتلا مييقت ةصرف ةكرتشملا ةيبعشلاو ةيسايسلا
 .!اهتارايخو

 ءارج نم يرصملا ماظنلا هجاو يذلا جرحلا مغرو

 ليمحتو .ةبرجتلا تايبلسل ةينادوسلا تاداقتنالا

 لجأ نمو هماظن معدو يريمن ةيامح ةيلوؤسم رصم
 رصم يف يمسرلا فقوملا ناك دقف .ةطلسلا ف هئاقب
 تاداقتنالاو تافالخلل رظنلاب ؛ةنورملاب مستب

 «ةيكيتكت» لئاسم اهرابتعاب ةبرجتلا لوح ةينادوسلا
 ةيمتحو تاقالعلا ,ةيجيتارتسا» ىلا ىقرت ال

 .!اهنيتمتو اهئاقبتسا
 امدنع .رصم يف ةريبك ةمدصلا تناك دقف انه نم

 ةياهن يف اهلامعا يلوزجلا روتكدلا ةموكح تمتتخا
 ,لماكتلا ةيقافتا ءاغلا ةأجافمب ةيلاقتنالا ةرتفلا
 تاياختنالا ءارجا ءدب نم طقف دحاو موي ليبقو
 ءارزو هيلع عمجي مل رارقبو ءنادوسلا ف ةيباينلا
 ىلع ذوحتسي يذلا يركسعلا سلجملا الو .هنموكح
 عم ةكرتشملا عيرشتلا ةطلس وأ ةدايسلا تاطلس

 يف يدقاعت كيرشك قيسملا رصم ملع نودو .ةموكحلا
 !ةيقافتالا هذه

 يتلا تاظحالملاو تايبلسلا تناك امهمو هنأل كلذ
 الا كلذ عاق نمو اهماربا ةقيرط .ىلع لجست نا نكمد

 بناج ررعي نيدلبلا نيب لماكتلا زرعت ةبرجت فسن نا
 انتمأ هشيعت يذلا ةئزجتلاو تاتشلاو ءارنهالا نم

 وأ ةمخض تاداقتنالاو تاديلسلا تناك امهم .ةيبرعلا

 .!ةمحضم

 ىلع ًايعجارتو أفينع لعفلا در ناك كلذل امبرو
 تجرخ ثيح :نادوسلا ىف ةطلسلا ديعص

 ضعب ناسل ىلعو ةموكحلا لخاد نم تاحيرصتلا
 ديعصلا ىلع اضياو يركسعلا سلجملا نمو اهئارزو
 لماكتلا ءاغلا رارق بجشن .يبعشلاو يبرحلا

 فقوم نا ىرتو::ةينآألا ةيكيتكتلا هفادهاو هبولساو
 رظن ةهجو درجم نوكي نا ودعي ال يلوزجلا روتكدلا
 فوس يتلا «ةيسيسأتلا ةيعمجلا» رظتنت ةيصوتو
 عضوب ةينعملاو ةيباينلا تاباختنالا اهنع رفست
 .!نادوسلل مئادلا روتسدلا

 كرادت نا دعب حاحلاب هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 تحجن نا دعيو .رانلا ءافطا لواحو فقوملا نادوسلا

 :سفنلا ظيض يف ةرهاقلا
 ىلع ءاج اذاملو ..لماكتلا ةيقافتا ءاغلا رارق ناك اذامل

 ةياهن يف تيقوتلا ناك اذاملو ءىجافملا وحنلا اذه
 ِق تاباختنالا ءارحا لميقو ةيلاقتنالا ةلحرملا

 .؟نادوسلا

 ةيسايسلا ىئوقلاو بازحالا نم نم باسحل

 ؟نادوسلا جراخ نم باسحلو .نادوسلا يف ةيبعشلاو

 كلت ىلع ةباجالا بناوج ضعب نا كش الو
 ناو ..ينادوسلا عراشلا يف ةفورعم تالؤاستلا

 تاباختنالا جئاتنب ةنوهرم ةباجالا نم ىرخا بناوج
 ةلحرملا يف ةيبعشلاو ةيسايسلا ىوقلا تاباسحو
 0.!ةثلاثلا ةيطارقميدلا ةيرجتلل ةديدجلا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا ١61 - ١8 ناسين 1945 _ ١9



 ردسصتلا ىلا دوعت ةفرطتملا ةدنيدلا تاعامجلا

 ع را با رتل

 :يركب ىفطصم  طويسا

 هجئاتن يهامو .طوبيسا يف ثدح انام "م

 اهذختي نا نكمي يتلا داعبالاو :هتايعادتو
 ؟ةلبقملا ةلحرملا لالخ

 ءطويسا ةرايزو :ةرددعتمو ةديدع ةلئسأالا

 .ةيجاو تناك ثدحلا اوعنص نمي ءاقتلالاو

 نع دعبتو .رصم ديعص بلق يف عقت ةنيدم طويساو
 ةفورعم ةنيدم يهو .ارتموليك 0٠" وحنب ةرهاقلا
 دقو .اهيلا ةفرطتملا ةيمالسالا تاعامجلا لغلغتب
 ةبقحلا مايا ةماه اثادحا تقولا نم ةرتف تشاغ
 تناك يتلا ةفينعلا تارهاظتلا اهزربا ناك ؛ةيتاداسلا
 ةعيرشلا قيبطتب ةبلاطم رخآلاو نيحلا نيب علدنت
 .هنيعب ينيدو يسايس فقومل ةضفار وا ةيمالسالا
 لبق ةيفئاطلا ثادحالا طويسا ةنيدم هتدهش ام زربأو

 ١94١ ربوتكا لبق ام ىلا ةدوع :طويسا ثادحا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١57 ١4 ناسين ١9/83

 ماظن دض حلسم درمت لوا تدهش اهنا امك . ١501 ماع
 نيرسشت يف ةرشابم تاداسلا لايتغا بقع .مكحلا
 ١18١. ماع ريوتكا /لوالا

 ةيمالسالا تاعامجلا تحجن اديدحت ماعلا اذه فو
 ىلوتو .بالطلا داحتا ىلع اهتنميه ضرف نم ةفرطتملا
 قيسنتلا ةيمالسالا ةعامجلا ريما ىدشر ةماسا
 هذه ةفاك نيب فلاحت ىرجو .عيمجلا نيب رواشتلاو
 ءاضعا ضرفي تقولا نم ةرتف ذنمو :تارايتلا
 ىلع ةوطس ىرخا ةرم مهتكوش تيوق نيذلا ةعامجلا
 طالتخالا عنم يف اوحجن دقو :بالطلا تائف فلتخم
 تالحرلا اوعنم امك .تابلاطلاو بالطلا نيب

 .ةعماجلا لخاد ةيدهيفرتلا ةطشنالا ةفاكو ىقيسوملاو

 دده نا دعب :كلذ ىلع ةعماجلا ةرادا مهتقفاو دقو
 ىتح ماصتعالاو بارضالاب ةعامجلا ءاضعا
 .ةياجتسالا

 ردص ىلا طويسا داعا دق امهم اثدح ناف لاح ةبا ىلع
 ةيبرعلاو ةيلحملا دئارجلا نم ىلوالا تاحفصلا

 موي ةيرصملا فحصلا تجرخ امدنع .ةيلودلاو
 دق ايعماج ابلاط نا لوقي لوطم ربخب 5/7١ نينثالا
 ةنيدم يف يرس يطرش ةطساوب هيلع صاصرلا قلطا
 ناك ةينيد تاقصلم بيسي ترح ةرجاشم دعب ؛طويسا

 ةودن روضح ىلا سانلا وعدت بلاطلا اهقصلب موقي
 مهتاو قبس يذلا نمحرلا دبع رمع روتكدلل ةيمالسا
 .تاداسلا لابتغال لوالا رظنملا هنام

 نا دعب تلعتشا دق ةعماجلا تناك يلاتلا مودلا يفو

 هيلا تعد ماع بارضا متف :ثداحلاب عيمجلا ملع
 امامت ةدعماجلا ةايحلا ثفقوتو :ةيمالسالا ةعامجلا

 ىلع ادر نومصتعي بلاط ٠٠٠١ وحن كانه ناكو
 ,مهنم ضعبلاب طويسا ظفاحم ىقتلا دقو .ثداحلا
 يرسلا يطرشلا ناو ؛ يدرف ثداحلا نا مهل دكاو

 ةلودلا ناو ةمكاحملل ضرعتي فوسو هسبح ىرج
 نا بالظلل ظفاحملا لاقو .ةوق لكب ثداحلا اذه نيدت

 رما يذلا :كرابم سيئرلا فقوم وه كلذ ىلع ليلد ريخ
 .جالعلل ةرهاقلا ىلا ةصاخ ةرئاط يف بلاطلا لقنب

 ام عئاقو دماح ناميلس ينسح بلاطلا يوريو

 بلاطلا ناك هنا قلطنم نم ؛ةيبرعلا ةعيلطلا»ل ثدح

 تنك» لوقيف ثداحلا ءانثا دشار نابغش هليمزل مزالملا
 ةيديلولاب يرلا ةرمعتسم دجسم راوجي نابعشو انا
 اررقم ناك ةودن نع نالعا قصلب موقن انكو .طويساب
 ةيعمجلا دجسم يف نمحرلا دبع رمع اهرضحي نا
 .ةيعرشلا

 :تانالعالا قصلل انهجوت امدنع ارجف تقولا ناك

 نيدرسلا ةطرشلا لاجر نم نانثا انوحن مدقت ةأجفو
 ىلع صاصرلا رخآلا قلطا نيح يف يب مهدحا كسمأو
 هبلا لسرا نا دعي .ةرهاقلا ىلا هلقن مت يذلا يليمز

 .ةصاخ ةرئاط كرايم سيئرلا

 نا ذا ةفلتخم ةروصلا ودبت رخآلا بناجلا ىلعو
 تحتفو ةمزاللا تاءارجالا تذختا ةيمسرلا ةزهجالا
 ءاضعا ددع نا :؛اهلالخ نم نيدت :ةعساو تاقيقحت

 لمحي مهمظعم ناكو .اريبك ناك ةيمالسألا ةعامجلا
 تامالع ضعب مسرب يذلا رمالا ,(نيكاكسلا) يواطملا

 .كوكشلاو ماهفتسالا
 ةمث ناف ,ثداحلاب تطاحا يتلا ليصافتلا نكتايأو

 طويسا يف ثدحلا اوعبات نيذلل اهراكنا نكمياال ةقيقح

 تاعامجلا نا وهو .نيبقارملاو نييفاحضلا نم
 تناك يتلا اهتاطاشن ىلا تداع دق ةفرطتملا ةيمالسالا
 اهتاناسس ناو 1981 ربوتكا /لوالا نيرشت لبق ةدئاس
 بقعف .لبق يذ نم اددشت رثكا تحبصا اهتاراعشو

 ةيمالسالا ةعامجلا تردصا ىعماجلا بلاطلا ةباصا

 ىلع ةمئاللاب هيف تقلا ةجهللا ديدش انايب طويسأب
 عضخي ديدج رايج» هناي هتمهتا يذلا ةيلخادلا ريزو
 ةموكحلا اودعوتو :مهريبعت دح ىلع «راجف دايسال
 روما اهلك يهو .:ةيبعكلا برو نومداق انإ» مهلوقب
 ةعامجلا تاهجوت ىلع احضاو ارشؤم يطعت
 يتلا تاوصالا تلاعت .اهتارمتؤم دحا يفف .ةنجشتملا

 ,ةيلع درلابو ثداحلا ريبدتب ةيرصملا ةموكحلا مهتت
 عفدي دق يذلا رمالا .دح ىصقا ىلا هلالغتساب تماقو
 يف ايدج ريكفتلا ىلا اذنه ضعبلا عقوتي اك ةموكحلا
 اهتاراعشو ةفرطتملا تاعامجلا هذه لثم حدجحت ةيفيك

 ح.هسفن نآلا يف نيدلاو تاسسسؤملا ىلا ءيست يتلا
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 _ هنومضم نود ميكحنلا تادلكش ىلع قفتسو . .هيلعك راغب ضونيعلا لولا
 0 و

 : ناموش دمحم  ةرشهاقلا

 قيلعت ىلع رصم تمدقا «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 تاثحابملا نم تالوج عبس دعب اباط تاضوافم |

 نيب تاقالعلاو ميكحتلا ةطراشم لوح اهلك تراد

 .بيبا لتو ةرهاقلا

 اهلالخ تلقتنا نيرهش يلاوح تاثحابملا تقرغتسا

 ةزيجلا مارها نم برقلاب سواهانيم قدنف نيب
 تلقتنا مث .ةلتحملا نيطسلفب بيبا لتو ايلزترهو
 مالسلا قدنف يف تيرجأ ثيح ةرهاقلا ىلا ةرم لوألو
 .سواهانبملا قرحو يزكرملا نمألا ثادحا دعب

 فقوم يف يقيقح رييغت يأ سكعي ال ناكملا ريغن
 ءاج ةيرصملا ةمصاعلا لخاد ىلا لاقتنالاف .نيفرظلا

 كلذل .سواشانيملا قارتحا ةجيتن يرهق رذع ببسب
 تاهويرانيسلا سفنب تهتناو تاثحابملا تادب
 ةلاطا ىلا فدهتو ةنباهصلا اهدبجي ينلاو ةقياسلا

 ةكرتشملا تاءاقللا رارمتسا ىلع ليلدك تاضوافملا دمأ

 ةنادبلا ةطقن ىلا لومصولا :اناط تاثحايم نم تالوج ل دعب
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 تعقوت امكو .ةقيابسلا تارملا ٍق ثدح امك لني

 تنل تنين 2 يع ل اي د 7س دا زول ب حس

 . عيبطتلا روص نم ةروص سكعت ينلا

 ةيضرأ ىلع تراد دق ةليوطلا ةلوجلا هذه نا مغرو
 لوا يف زيريب ةموكح هتذختا يذلا ةقفصلا  رارقلا
 ,عيبطتلا لباقم اباط يف ميكحتلا نأشب يلاحلا ماعلا
 ةيساسألا ةيضقلاب ملسي مل ينودهصلا دفولا ناف

 يذلا لاؤسلا ةغايصك ميكحتلا نومضمب قلعتت يتلا
 ناكم ةقيقحب صاخلاو .ميكحتلا ةنجل ىلع حرطيس
 يتلا و نيطسلفو رصم نيب ةيناسرخلا دودحلا تامالع

 تاءارجالا ضعب ىلع قفاو هنكلو . 1505 ماع تددح

 ,ميكحتلا ءانثا ةيزيلكنالا ةغللا مادختساك ةيلكشلا
 ةيلاملا فيلاكتلا ماستقاو كلذل اناكم فينجح رابتخاو

 ىلا دانتتسالا مدع ىلا ينويهصلا دفولا ىعس دقو

 موهفم حرطو دودحلا ديدحت يف ةيناسرخلا تامالعلا
 ءدبلا ىلا ىعس امك ةيجيتارتسالاو ةيفارغجلا ةمءالملا

 يرصملا ريفسلا ةدوعب بلاطو .ميكحتلا لبق قيفوتلاب
 يراجتلا لدابتلا طيشنتو بيبا لتولا

 نا «ةنيرعلا ةعيلطلا,ل دكأ يساموليد ردصم

 تاروانملا ةقبقح كردأ تاضوافملا يف يرصملا دفولا

 لت اياون ةفرعمل رارمتسالا لضف هنا ريغ ةينودهصلا

 لبق ميكحتلاب ءدبلا يف رصم بلاطمب كسمتلا عم بيبا
 «ناطلسلا» ريد ةلكشم ةيوستو ريفسلا ةدوع

 .نيينيطسلفلا نيثجالل ءادنك» ركسعمو

 بيبنأ لت نم تيلط ةرهاقلا نا ردصملا فاضأو

 ريدل نييرصملا نابهرلا ةيكلمب يضاقلا مكحلا ذيفنت
 ةرسا فلأل لزانم ءانب فيلاكت عفدب تماقو .ناطلسلا

 ىلع ادنك ركسعم يف ايلاح ميقت ةزغ ىف ةينيطسلف

 .ابيرق مهلقن ةيلمع يرجتسو ..يرصملا بناجلا
 نايكلا نا نويسايسلا نوبقارملا دقتعيو

 ذا .هحلاصل تاضوافملا ةلوج رمثتسا دق ينويهصلا
 هتحايس ريزو رازو .يعانصلا ضرعملا يف كراش
 ف ةنياهصلا ىلع حلسملا موجهلا نا امك .ةرهاقلا
 يف مهاسو .اباط تاضوافم ديدمت ىلا ىدأ ضرعملا
 .اهلشف نع نالعالا ليجأن ةيلمع

 تاضوافملا ليشف نالعا ىلا رصم ترطضا .كلذ عمو

 ,رركملاو داعملا اباط لسلسم نم ةديدج ةقلح تهتناو
 له :هسفن حرطي ةمداقلا رصم ةوطخ نع لاؤسلا نكل
 ما ءاهطورش يه امو :ديدج نم تاضوافملا فنأتستس

 راثآ بقرتس اهنا نظلا بلغا ؟ديدج ءارجا يف ركفت اهنا
 يف ةيفالتئالا ةموكحلا ىلع تاضوافملا قدلعتب اهرارق

 [1.ليقملا اهرارق ددحت مث بيبأ لت
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 تاعاشالل بالا تحتف هديغت امك هتدوغ

 !يلازملا ةرازو يف ةرظتنم ريغ تارييغت
 ينيباوصلا نيدلا ريخ - سدوت

 ديسلا يسنوتلا لوالا ريزولل ءىجافملا بايغلا لكني
 لبق عوبسالا ماعلا طاشنلا نع يلازملا دمحم

 تاعاشالا نم ةجومل اضيرع ابابلا حتف ,يضاملا
 لئاسو لوق اهنم دحي ملو .يسنوتلا عراشلا تمع
 . ةفيفط ةنحص بايسال ناك كلذ نا ةيمسرلا مالعالا

 لابتغا تفدهتسا ةرماؤم نا لوقت ةعاشا ترس دقف

 اهطودخ جيسن يف كراش ةطخ راطا يف يتأن يهو .يلازملا

 ةئوانم رصانع عص نواعتلاب نيديرغلا ءارفسلا دحا '

 ربخ ءاجو .ذوفنلا عقاوم نع لوالا ريزولا داعبال
 .ةعاشالا هذه رشن يف رثكا مهاسيل ريفسلا اذه ريبغت

 يف فشتكا يلازم نا لوقت ىرخا ةعاشا ترشتنا امك

 ام روضحب راذآ /سرام ١ موي هدقع ريبك عامتجا

 ١5241 ناسيتا 157-١8 دوعلا - ةييرعلا ةعيلطلا : 771

 ةلودلل ايلعلا رداوكلا نم رداك فالا ةثالث ىلع ديزب

 اسامح لقأ ادب بزحلا لخاد ماعلا رابتلا نا بزحلاو

 هل باطخ يف هحيدم اصوصخو .هتاحورطا ضعبل

 .مكاحلا بزحلا ريدم شوكنبلا يداهلا ديبسلل

 نكترا دق يلازملا ديسلا نا ىلا ةعاشالا هذه بهذتو
 راثأ يذلا تقولا يف .ةردخالا ةرتفلا ف ةيكيتكت ءاطخا

 تسم ينلا داسفلا تافلمن هتيمست ىلع حلطصا ام هيف

 مهل نيذلا لامعالاو ةسادسلا لاجر نم ةريبك ءامسا

 يذلا ةيداصتقالا تاءارحالا يلا ةفاضالاب ,رببك نوفن

 ماعلا داحتالا ةيفصتو ,ةمزالا زواجت ةينب تذختا

 لاجملا حسف ثيح .ةضراعملا فادهتساو .لغشلل

 هقب وطتو هترصاحم هاجتاب لمعلل ىوقلا هذه لتكتل

 .ةيناث ةلحرمك هداعبا فدهب هفاعضا مث

01-0 : 

 ةيكيتكت ءاطخا :يلازع

 هريشأت ةرشابم بقعا دق يلازملا بايغ نا ةقيقحلاو
 :لئاسم ثالث ىلع

 .بعصلا يعامتجالاو يداصتقالا عضولا :ىلوالا -
 ناكسا نوفدت عم: ةضاخ ..ريبطخو قداح عبضو وهو
 ضافخناو ,نومضم يطايتحا كالثما مدعو طقنلا

 ىلع ةئيس ةنسو .ةيملاعلا قوسلا يف تافسوفلا بلط
 نازيم يف لصاوتم جرحدت عم يعارزلا دودرملا ددعص

 ىلا /5 نع ديزي ام مامضناو :ةيجراخلا تاعوفدملا
 يف ةنلعملا مهتيسن نا عم .نيلطاعلا فوفص
 باحضا نم مهبلغا . 2/١٠5١ غلبت ١1814 تابئاصحا

 .تاداهشلا

 نيدلا ةبسنل لمتحملا عافترالا انفضا اذاو
 يموقلا جتانلا نم (/250) لا قوفي امب يجراخلا

 قوفي ام ىلا نيدلا ةمدخ دوعص كلذ ةازاومبو .ماخلا
 عفر نع ةموكحلا زجعو يسنوت رانيد نويلم )58٠0(

 عضولا نا دجن تاونس ذنم ةيئارشلا نطاوملا ةردق
 تسبل ةفينع ةزهب رذني يعامتجالاو يداصتقالا

 .اهلمحت ىلع ةردق دالبلل

 الو .داسفلا تافلم ةراثا يهف ةيناثلا ةلآسملا اما
 اهنا لوالا ريزولا ديكأت مغر ةلأسملا هذه نا ىفخي
 اهلامعال ديرت رصانعبو ديلا ةفاظنب اساسا قلعتت
 اطابترا طبترت .جراخلا وا لخادلا ىف ءاوس حاجنلا
 ةغيص ذخأت تأدب يتلا ةيسايسلا تاعارصلاب اقيثو
 .ةيضرملا اهرهاظم لك يف ةيصخشلا تاعارصلا

 راعنش يه يلازملا اهدكا يتلا ةثلاثلا ةلأاسملاو
 بزحلل مداقلا رمتؤملا هلظ يف دقعنيس يذلا «دومصلا»
 اهب رمت يتلا تابوعصلا ةهجاوم يف يروتسدلا
 .كلذ ريغ نوريثك هيف جوري يذلا تقولا يف .سنوت
 .رثكا ال يونعم دومص هنا نولوقيو

 هزورب ءاج .ةاجف يلازم ديسلا بيغت ناك املثمو
 كلذ نم عوبسا دعب ناسين /ليربأ ٠ نينثالا موي
 يف ةرظتنم ريغ تارييغتب طبترا هنا نا ءاضيا ةأجف
 رصاتع ريبغت يرجب نا ضورفملا ناك امنييف .ةموكحلا

 ديدش امهدحا ربتعي نيريزو داعبا مت .هل ةيلاوم ريغ
 ةشيروب يداهلا روتكدلا وهو لوالا ريزولل ءالولا
 دماح روتكدلا هلحم لحو روهش ةعضب ذنم نيع يذلا

 بلغا اهنم ردحني يتلا لحاسلا ةقطنم نم يورقلا
 .يسايسلا ناوندلاو ةموكحلا ءاضعا

 ناويدلا ريزول تيطعا دقف ةيناثلا ةرازولا اما
 قيدصلاو سدنهملا يريخسلا روصنم ديسلا يسائرلا
 اءدب ةزيجو ةرتف يف نكمت دقو .ةلودلا سيئرل ميدقلا

 سيئر ةقث ىلع لوصحلا نم يضاملا لوليا /ربمتبس نم
 ةمهم هيلا .تفيضا مث هناويدل اريزو نيعف ةلودلا
 اريخاو .ىربكلا عيراشملا ةيقارم يهو .ةساسح

 حالصالاو ةيمومعلا ةفيظولا ةرازو ةمهم هيلا تدنسا
 .ريقش يرزاملا ديسلل افلخ يرادألا

 تانييعتلا .نا لوقلا ىلا سنوت يف نوبقارملا بهذيو
 نم هغلب ام ىلع ةلودلا سيئرل لعف درك تءاج ةديدجلا
 نا نم يلازم ديسلا يثوانم يواكش لوح تاديكات
 رثكا عفدت اهناو , ايصخش اعباط تذختا تاعارصلا
 ةايحلا يف ربكأ رود بعلل ةيجراخلا ىوقلا رثكاف
 ثادحا راطا ىف متي كلذ لك .سنوتب ةيسايسلا
 - ةلمتحم ةيرذج تارييغت راظتناب ةديدج تانزاوت
 يف بزحلا رمتؤم بقعت  ةمصاعلا سنوت يف ددرتي امك
 [0.لبقملا وينوي /ناريزح لوا
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 يتلا ةيمالعالا تانولابلا نولو مجح نكي يأ
 جيلخ ءامس يف يفاذقلا رمعم ديقعلا اهقلطي

 امم ربكأ وه يذلا جيجضلاو .ايبيلو تريس
 يتلا ةيركسعلا ريراقتلا ناف ءجيلخلا كلذ ف ثدح
 نم :7  ماسو 5 ماس خيراوص ريمدت ةيلمع تلوانت

 الو ةلماش ةهجاوم ىلا ريشت ال ةيكريمالا تاوقلا لبق
 اهنأب اهنع لوقي ديقعلا نا نم مغرلاب .برح ىلا
 . «برحلا»

 اهيمسي نا ىلا ةجاحب يفاذقلا ديقعلا نوكي دقو
 اهتمدقم يف يتأت ,ةدع بابسأل ؛كلذك اهروصيو ايرح
 يف طروتلاو :ةيسايسلاو ةيداصتقالا ايبيل تامزا
 هقوقح ىلع رصي يفاذقلا لازي الو .يداشتلا عقنتسملا

 تاسكنلا نم مغرلاب ةيداشتلا نوؤشلا يف لخدتلا يف
 فرعت الو .ةنلعملا ريغو ةنلعملا .ةريخالا ةيركسعلا
 يتلا ةيركسعلاو ةيلاملا فيراصملا ةميق . نآلا ىتح
 ةيركسع تادحوي عفد ذنم :داشن يف يفاذقلا اهرده

 لئاوا يف لواح دقو .دالبلا نم يلامشلا قمعلا ىلا ةيبيل

 هاجتا يف داشت ف عضولا كرحي نا يلاحلا ماعلا

 يديوع ينوكوغل ةعبات تاوق تبرج امدنع ؛,مسحلا
 يذلا رمالا ؛رمحالا طخلا زاينجا ةيبيل تادحو اهمعدنت

 ةبرضب يركسعلا كرحتلا كاذ ىلع درت نا اسنرفب عفد
 نأب لاقيو .اهنع نلعي مل ةيناث ةبرض اهتلت .ةعجوم
 .اهيف اوضق يبيل يدنجو طباض 1٠٠١ يلاوح

 ةموكحب فارتعالا ةدشب ضفرت ايبيل تناكو
 يف لخدتلا اهقح نم نا ربتعتو .ةيعرشلا يربح نيسح
 نإو :تدبا ةريخالا ثادحالا نكل .داشت نوؤش

 هيدي بحس يقاذقلا ديقعلا دادعتسا .ةيمالعا ةروصب
 ال امنيب ءلقتسم رود بعل هدادعتسا هلقا وأ :داشت نم

 ,يداشتلا طخلا ىلع اريخا تلخد يتلا نطنشاو لازت
 نم ةيبيللا تاوقلا عيمج باحسنا ةرورض ىلع ٌرصت
 . ناشت

 عفد يذلا رشابملا بيسلا تسيل داشت نا يعيبطو

 ماما اهتالضع ضارعتسا ىلا ةدحتملا تايالولا
 /راذا رهيش نم ربخالا عوبسالا يف ةيبيللا ءىطاوشلا
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 امزألا ياذقلا لودح

 فادها اهل امك ء:ةدع بابسا نطنشاولف .يضاملا سرام
 .ةفطاخلاو ةعيرسلا ةيلمعلا كلت نم ةدع

 جلاعي فيك :وه نآلا حرطي يذلا لاؤسلا ّنكل
 ؟ةمقافتملا هحارج ئاذقلا ديقعلا

 ةيداصتقالا تامزالا نا دحا ىلع ىفخي دعي مل
 نكمي الو .ايبيل لخاد دعاصتلا يف ةذخآ ةيعامتجالاو
 نوكت نا ريغ نم برح نالعاب تامزالا كلت ةجلاعم
 نا عقونت ةيبيللا ةضراعملا رداصمو .برح كانه
 ديقعلا ةكرح يف يسايسلا دومجلا نم ةلاح رطيست
 عيطتسي ال دقو . جراخلاو لخادلا ىوتسم ىلع يفاذقلا

 ديعي نا لبق ءداشت نم هتاوق بحس رارق ذختي نا

 مكحلا رمتسي يمالعالا ييجضلاب سيل قاذقلا

 تاعارصلاو ت ,

 ةحشرملا ةوقلا شيجلاو ..
 أ ريبقتلا ساده

 ثدحتت يذلا يبيللا شيجلا لخاد عاضوالا بيترت
 ال كلذ َّنكل .هفوفص دوست ةعساو ةمقن نا نع ريراقتلا

 .اهتسايس يف يرذج رييغت وحن هجتت ال ايبيل نا ينعي
 :يه .ةدع بابسا ىلا كلذ دوغيو

 _رصم  رئازجلا) .اهلوح نم ىوقلا نيزاوم ريغت ١
 .(نادوسلا

 يف بوصنم خف كانه نوكي نا نم ايبيل فواخم - ١
 ةكرعم ىلا كانه ةدوحجوملا اهتاوق جاردتسال .داشن

 رساخلا نوكيس هنا يفاذقلا فرعي .ةلماش ةيركسع
 هيلع بعشلاو شيجلا ةمقن نم ديزتسو .اهيف ربكالا
 .هتساتس ىلعو
 يقيرفالا نرقلا يف عضولا نأ يفاذقلا ديقعلا فرعي -
 ةيضار ريغ تتاب وكسوم ناو ,ديعصتلا وحن هجتي
 تاقالعلا تروهدت نا دعب :ةقطنملا كلت ف هتسايس نع
 ةسايس نم يتايقوسلا لصنتلاو .ايبويثاو ايبيل نيب
 .احازم سيل يفاذقلا
 ىف ةعساو ةرغث حتف ىلع ينادوسلا ميمصتلا - ؛
 نا تعاطتسا ام وهو .يبويثالا  يبيللا رادجلا

 مجح نكي ايا .نآلا ىتح حاجنب موطرخلا هققحت
 .هاجتالا اذه يف اهمعدت يتلا ىوقلا
 ةديدج ىوق زوربو .ةيبيللا ةضراعملا ةوق دعاصت 4
 ىلا يفاذقلا عفديس يذلا رمالا ,يبيللا شيجلا يف

 تامزاألل لولح يف ثحبلل لخادلا ىلا ءافكنالا
 نا هوضراعم دقتعي يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ف مهتاف دق .هينواغمو ديقعلا يدي ىلع لولحلا راطق
 .لورتدلا راغسا روهدت لظ

 طاسوالا ُِق اهنع ثيدحلا يرجي بايبسالا هذه

 رداصم دكؤت يذلا تقولا يف .ةيساموليدلاو ةيسايسلا
 تتاب يفاذقلا ديقعلا ةسايس نا ةيبيللا ةضراغملا
 ,رصمو نادوسلا هاجتو .يبرعلا برغملا يف .ةف وشكم

 دض ناريا عم هفلاحت يف عيظفلا هطروت ىلا ةفاضالاب
 قرشملاو برغملا يف ةيبرعلا لودلا عيمجو .قارعلا
 يقاذقلا نا .يئاهن نيقي ىلع تتاب .ةيروس ءانثتساب
 هتسايس نيسحت اقالطا هتعاطتساب سيلو .اداج سيل
 ةيرذج فقاوم لودلا هذه ذختن مل كلذلو .اهرديغتو

 ٌلعلو .قرولا ىلع ربحلاب تفتكا لب .هديبأت يف ةمساحو
 ني عايؤللا بويه فو قا نآلا رصطتي ديقعلا مه
 .لخادلا يف ريبغتلا ىوق ىلع طغضلاو ,هلوح

 .ديقعلا لوح نم ىوقلا نيزاوم ريغت ناك اذاو
 يه نمف ؛لخادلا يف تارييغت ىلا ةرورضلاب يدؤيس
 ؛رييغتلا ثادحا ىلع ةرداقلا ىوقلا

 يبيللا شيجلا ودبي ,يضاملا ىلا ةعيرس ةدوع يف
 ةيلمع نوكت دقو .رييغتلا ثادحال ةحشرملا ةوقلا وه
 ماعلا يف تريس ةدعاق دئاق لاكشا نسح ديقعلا لايتغا
 لخاد تاعارصلا مجح ىلا ةيفاك ةراشا .يضاملا
 . ضعب اهقيقحت ديري يتلا تاحومطلاو .شيجلا
 .طابضلا

 يف ةدوجوملا ةيبيللا ةضراعملا نا ينعي ال اذهو
 راطق نع ةديعب نوكتس .ةدع ةيبرغو ةيبرع مصاوع
 .يبيللا شيجلا طابض هنم وكشي امف ...يتآلا رييغتلا
 ةكرتشم عماوج نينثالا نيبو .ةضراعملا هنم وكشت

 ضاشضقنالا نيفنتل كرحتللو ءاقتلالل ةيفاك ة دي دع

 © .رايهنالاو نايغطلا نم ايبيل ذاقناو

 .ك .ف
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 ؛كرحتت ةزفلنلا» عورشم دعب

 وج و اواو وسو سو سسوس اك ستات“ 0 سوة ا

 يف ةيراسيلا ةضراعلا اضيا كرحتت برغم ٠

 : لمعلا ةمظنمو يكارسلا دانت

 فلتخم راعشلاو .. دهاو جمادرب
 :«ةديرعلا ةعدلطلا»ب صاخ  طايرلا

 ىلا تعجارت دق ةيبرغملا ةيسايسلا ةحاسلا نا
 ىرخا تاحاس اهضوعت وا اهرمغتل فلخلا

 عمتجملا تاجاح نع اضيوعتو ةيبذاج رثكا ودين
 يف ةيبرغملا ةيسايسلا ةايحلل ظحالملاو .نينطاوملاو
 ايجيردت زكرتت اهنا ىلا هبتني ناو دب ال ةريخالا ةرتفلا
 ةعزرنلا قيرب تدقف نا دعب ةيفارتحا ةيعضو يف
 مل نا دعب هسفن وحن عجارتي عراشلا حارو :ةيلاضنلا
 هرظتناو هلّمأ ام تاسايسلا نم ريثكو ةسايسلا هطعت

 عضولا ريوطتو يداصتقالا عضولا نيسحتل اليوط
 .يعامتجالا

 متي ؛هذه :يسفنلا راسكنالاو بايغلا تالاح ءازا

 دقو ءام يضيوعت ليدب نع ثحبلا وحن ةداع هجوتلا
 ةيراغملا لغشيل ءامسلا نم ةيدهك «نويزفلتلا» ءاج
 يثيدحتلا عورشملا راطا يف كلذو ءلوطتسو تلاط ةدم

 ضرفو يزفلتلا جارخالاو جماربلاو ةزهجالل

 ..خلا ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيب ةيوغللا ةيجاودزالا
 فحص تفرصنا ماعلا اذهل ىلوالا روهشلا ةلمطو

 «ثيدحتلا» اذه يف صصختلل اهلك بازحالا

 ةتيس عوضوم ناك :اضيا ؛داكلابو , جيردتلابو
 لبق نم هيناج ىلا مامتهالا ضعب عزتني ةيليلمو
 ىلا هيبنتلل عساو يئاعد طاشنب تماق يتلا بازحالا
 ىلا فدهت يتلا ةديدجلا ةينابسالا تارارقلا ةروطخ

 بايغ يفو ؛عمو .نيتنيدملا ةيبرغم ىلع ايئاهن زاهجالا
 ال هنا بيسبو ,عوضوملا نم حضاو يمسر فقوم
 دهشم يقب دقف ؛ نينطاوملل ةيمويلا ةايحلا سمي
 تاقيلعت ىلع ةبلاغلا ةمزاللا وه «كرحتت ةزفلتلا»
 !.«ةنيدملا ويدار»و ةفاحصلا

 كلملا سولجل نيرشعلاو ةسماخلا ىركذلا يتأتو
 ةعفد يطعتل (857/7/) شرعلا ىلع يناثلا نسحلا

 ظحالملل ادم ديدجلا ماعلل ىل والا عيباسالا ذدم ُط
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 تالفح ماتخ عمو .ةيبرغملا ةيسايسلا ةايحلل ةيوق
 ءاهلاح ةيسايسلا بازحالا رفنتست شرعلا ديع
 ىلع راسيلا ةضراعمو :ةصاخ ةفصب اهنم .ةضراعملاو
 ةفصيو :؛ادبا تمصت مل اهنا ةقيقحلاو . ديدحتلا هجو

 ةرودلا ذنم تحرط ثيح ةيناملربلا ةهجاولا ف صخا
 :تاررقم عيراشم مرصنملا ماعلا تاياهن ف ىلوالا

 ةيعضولا ىلع تاظفحتو تاداقتنا ةعومجمو

 .ةيموكحلا ةسرامملاو ةيلاملا ةسايسلاو ةيداصتقالا
 قيرفلا اذه ؛ساسالاب ءينعت تناك ةكرحلا هذه نكل

 يف جردنت وا ايوبعت ارهظم ذخأت ملو :كاذ وا يناملربلا

 .لماش يلكيه راطا
 انه ثيدحلا اهينعي يتلا ةيراسيلا ةضراعملاو

 تاوقلل يكارنشالا داحتالا :يبزح صوصخلاب لمشت

 ةمظنمو ديبع وب ميحرلا دبع ديسلا ةماعزب ةيبعشلا
 نب دمحم ديسلا ةسائرب يبعشلا يطارقميدلا لمعلا
 ةثالث ذنم تدقع دق ةريخالا هذه نا مولعمو .ديعس

 ناميظنتلا امه ناذهو .لوالا ينطولا اهرمتؤم رهشا
 بزح امهدعب يتأيو .يبرغملا راسيلل نايسيئرلا
 (يكيسالكلا يعويشلا بزحلا) ةيكارتشالاو مدقتلا
 .هتعي ىلع ديسلا ةماعزب

 اًمع جرخب نا ةدحاو ةعفد ررقي :نذا ءراسيلا نا

 تمصلا ىلا ادولخ هوريبتعب نا نوظحالملا داك

 هل تدهم فقوم وهو .يعامتجالا ملسلا تامزلتسمو
 ةيلاردفنوكلا رافنتسا ربع كلذو ؛الوا ةيباقنلا ةكرحلا
 ,يكارتشالا داحتالل ةيلاوملا , لغشلل ةيطارقميدلا
 ةجهلل ديعصتو .تاعمجت يف اهكرحتو اهدعاوقل
 تذختا دقو .يميلعتلا عاطقلا يف ةصاخو ةيبلطملا

 ميلعتلا عاطق يف يلمع جاجتحا لكش ةجهللا هذه
 لمعلا نع دودحملا فقوتلاب ارارق ذختا يذلا يلاعلا

 .ةقباس بلاطمو دوعول ةباجتسا ىلع لوصحلل ايعس
 ,ةيزكرملا ةنحللا تدقع مرصنملا سرام /راذآ 7١ يف

 ةنيدمب اهعامتجا ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالل

 هدي مب سا سا جوجو »+ دم دوق تا ل ا ل ل

 ةيميظنتلا اياضقلا اهلامعا لودج يف تحرطو .طابرلا
 ةلاحلاو ءاينطو ةماعلا ةلاحلاو :بزحلل ةيلخادلا
 .ةيلودلاو ةيبرعلا

 ماعلا نيمالا عامتجالا حتتفي نا ةداعلا ترج دقو

 اياضقلا فلتخمل قرطتي ىل ومش ضرعب داختالل
 بعاصملا فلتخم نم بزحلا فقوم لجسيو ةينطولا
 وب ديسلا ناك اذاو .ةيلبقتسملا تاهجوتلا مسريو
 ضعبلا هربتعا ام ىتحو ةيحصلا هبعاتم مغر ؛ديبع
 ةمهمد ماق دقو :ىسايسلا لمعلا نع افوزع أطخ

 هبتنا ينطولا يسايسلا ماعلا يأرلا نا الا حاتتفالا
 تداس يتلا ةمارصلاو ةدشلا ىلا حوضولا لماكب

 كص ةياثمن هريتعا امو .همّدق يذلا يسايسلا ضرعلا
 ةذفنملا تارايتخالاو ةموكحلل ةمكاحم يف لصفم ماهتا
 ناف يكارتشالا داحتالا دنعو .ةدعصالا فلتخم ىلع
 دعي نا نكمي داقتنالاو ميوقتلا ةجهل ف ديعصتلا اذه
 ملسلا» ةيفرظل ناهترالا نم جورخلل ةلواحم
 ةلأسم لوح عامجالا بيسي تلاط ينذلا «يعامتجالا

 مدعل تالزانتو لادتعا نم هيلطتت امو ءارحصلا

 اءردو ابيسحت ةيلخادلا ةهبجلا كسامتب لالخالا
 .ةيجراخلا تايدحتلاو تاشرحتلا فلتخمل

 اذه نا ظحال دق يكارتشالا داحتالا نوكي اميرلو
 هجمارب ةيعورشمو هتيدعاق مضقي تاب ناهترالا
 ىلع رخا راسين ءاوس اهجاوم ىحضا هناو ةصاخ

 تناك اذا ةيتف بازحأب وا «ىمانتب هنكلو هشماه

 ةبعل بعلت اهناف ةيخيراتلا ةيقادصملا اهصقنت
 اضياو ,ةقبطل .ةيفرظ بساكم ققحتو ةيتامغاربلا
 داكي لاضنلاو ةلجاع تاجايتحا نم يناعي ليجل
 .هجاوم داحتالا نا لب ؛ةيبوتويلا لثملا هيدل قباطي
 .هتدع ورشم ىلع ةلدالا نم ديزم ءاطعا ىدحتب ,مويلا

 ةيعللا طورش نم هربتعي نامللب لخاد هروضحو

 ءادتقألا نيمتت نيتلتاوللا تانج انتحلل :ىرقللا
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 يعولا قيمعت» راعش حبصا نا دعبو .ةيطارقميدلا

 نيب ءاوس ةيمانيدلا ديلونل لهؤم ريغ :يطارقميدلا
 نم ةبيح نم كعدو ؛ةيلاوملا وا :ةيبزحلا دعاوقلا
 ,برحلا ةباوب ربع .اوملستي نا اليوط اورظتنا
 .ةيرازو بئاقح

 ناك ايا ءمهبزح نا نوفرعي ىمادقلا نويداحتالا
 هبلق يف تالضعملاو تامزالا بقاعتو .فورظلا بلاكت
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 ,هنمزا تايادب يطخت ىلا لصي .هفارطا نمض نمو

 عامتجالا يفو ؛هتيفاع نع ءىبنب ام ةرم لك يف قلطيل
 داقحا ىعس يكارتشالا داحتالل ةيزكرملا ةنجلل ربخالا

 ديدج نم ديكأتلا ىلا نولج نب رمعو ةكرب نب يدهملا
 ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةحاسلا ف روضح مهنا ىلع

 اهب رمت يتلا ليقارعلاو باعصلل مهنييعتب .ةيبرغملا
 :يف اهدادعت نكمي يتلاو ؛مهدالب

 ةعّردنلا امامت لثامب ةنجللا نع رداصلا نايبلا-١

 باطخ يف ةدراولاو :ةموكحلا زاهجل ةمهنملاو ةرذنملا

 ىزعي يتلا يه ةيموكحلا ةزهجالاف .بزحلا ميعز
 لالخ نم .دالبلل ,مظاعتملا روهدتلاهب ىمسي ام اهيلا

 اما .«ءاهروتفدو «ةيوبحلا اناضقلا ءازا اهبابنغ»

 نم هنورد ام ىلا عجريف نييداحتالا دنع كلذ يف بيسلا

 ةموكحلا اهنم تلكش يتلا ةيناملربلا ةييلغالا فيز»

 .«ةقياسلا تاموكحلل دادنما١ يه ينلاو ..ةيلاحلا

 ؛ةروكذملا رظنلا ةهجو نم :ةصيقنلا هذه نا ؟
 سلجم فعض» يف لثمتن ةيسايس ةمزا رهظم ىلع ليلد

 هتطلس دوكردو «هكرحت لاحم قيض»و ,.«باونلا

0 

 ةينطولا ةهبجلا نيوكت ىلع حاحلالا عم اهسفن ذخاملا :ديعس نب دمحم

 هجوي يكارتشالا داحتالا نا حضاوو .«ةيعيرشتلا
 همعزتي يذلا «يروتسدلا داحتالا» يبزح ىلا ةمهنلا

 «رارحالل ينطولا عمجتلا»و .ديبع وب يطعملا ديسلا

 باونلا سلجم سيئرو قباسلا لوالا ريزولا ةسائرب
 نيذللا :ةصاخ ةفصب .نامصع دمحا ديسلا ىلاحلا

 بستني امهيلاو ناملربلا دعاقم ةيبلغا ىلع نازوحي
 .ةموكحلا ءاضعا بلاغ

 ىري يتلا ةقناخلا ةمزالا يف يسيئرلا مهتملا نكل-'

 ,ةيبنجالا ةيلاملا تاسسؤملا وه اهشيعي برغملا نا
 هذهف :ىلوالا ةجردلاب يلودلا دقنلا قودنصو
 ىلمت يتلا يه يكارتشالا داحتالا اهاري امك تاسسؤملا

 جمانربلا ةلاح) ليبق نم اهتاحرتقم ةموكحلا ىلع
 يهو :(ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا نوناقو يميلعتلا
 :يف اهدادعت مت ينلا ةيعامتجالا باصوالا يف ةبيسنملا

 مظاعت  بابشلا ةلاطب ديازت  لبقتسملا تاردق نهر»
 تالاجم يف قانتخالا نطاوم ددعت  يميلعتلا رقهقتلا
 .«نكسلاو ةحصلاو ةيزغتلا

 ,دالبلا ىلع يتلا ةينويدملل ريطخلا عضولا  ؛
 ردصلا اذه ىف ةلوؤسم ةقباسلا ةموكحلا تناك اذاو
 نويدلا شحافت ىلا يدؤب يىلودلا دقنلا قودنص ناف

 اما» :ةيزكرملا ةنجللا نايب لوقي .اهتلودج دئاوفو
 مخضت يف انهار لثمتيف ةماعلا ةيلاملل يقيقحلا عقاولا
 ال ام ىلا مهردلا ضيفخت لعفب تزفق يتلاو ,ةينويدملا
 ةلويسلا مادعنا ىلا ةفاضا رالود رايلم ١ قوفي
 .«ةيفاكلا ةيدقنلا

 ةرورض يكارتشالا داحتالا ىري انه نمو  ه

 ةجلاعمل يدصتلا لالخ نم ةمزالا ثعاوبل يدصتلا
 ةهبجلا زيزعت ىلع لمعي نا هنأش نم ام وهو لكاشللا
 قوقحلا تيبثتو ةنايصل يرورض طرشك ةيلخادلا
 ةديدج ةيلدجلا هذه ةغايص نا ظحالملا نمو .ةينطولا
 عيوطت ىلا فدهتو .مويلا نييداحتالا تاحورط يف
 ةيبارتلا ةدحولا ىلع ظافحلا ةيمتح ىلا ناهترالا

 قيرط نع اهمعد نم ديزمب (ءارحصلا لكشم)
 .اهتدثديم نم ةدافتسالا

 ةنجللا تدقع مرصنملا سرام /راذآ 7/77 يف
 عامتجا يبعشلا يطارقميدلا لمعلا ةمظنمل ةيزكرملا

 ,هتيمها بستكي قافرلا عامتجاو .ةيزكرملا اهتنجل
 رمتؤملا دقع دعب هعون نم لوالا هنوك نم ءاساسا
 ربتعت قلطنملا اذه نمو ةمظنملل لوالا ينطولا
 ىلع ارداق ادنو الماك ابزح اهسفن مويلا ةمظنملا
 ةءارق نا ديب .هتيلعاف تابثاو هنيعورشم ةسرامم

 ةيفرظلا لوح ةيزكرملا ةنجللا تالوادم تاصالخ»

 ظحالملا لعجت (65/14/7 لاونا) «ةنهارلا ةيسايسلا
 تاليلحت يف ةقيقدلا تايصوصخلا نع اقح لعاستي

 انينثتسا اذاو يبعشلا يطارقميدلا لمعلا ةمظنم

 وهو ةلحرملل اهلبق نم عوفرملا يساسالا راعشلا
 دجن انناف «ةيليلمو ةتيس يف ينابسالا ططخملا لاطبا»
 ةهجوملا ماهتالا كوكصو تاميوقتلاو تاذخاؤملا تاذ
 :ءرطخلا سوقان قدو يلودلا دقنلا قودنصلو ةموكحلل

 يكارتشالا داحتالل ةيزكرملا ةنجللا نايب يف ةدراولا
 نا يف ةبارغ ال كلذلو (657/17/57 يكارتشالا داحتالا)

 ىلع حاحلالا ديعس نب دمحم ديسلا قافر لصاوي
 ءاوس ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلا نيوكت ةرورض
 ءاطعا نا ديب ؛ينودلا وا ينطولا لمعلل ةبسنلاب
 ططخملا ةهجاومل ةيبعشلا ةثيبعنلل ةيولوالا

 دكؤي نطولا نم ةلتحملا ةيلامشلا روغثلل فدهتسملا

 نم ديزم بسك ىلع اهصرحو اهتبغر ةمظنملل ةبسنلاب
 عويذو يلكيهلا ميظنتلاو يدعاقلا عسوتلل تقولا

 ةكرحلاو ايسناجلتنالل ةدودحملا رطالا جراخ تدصلا

 نوكت ال يك هيلا ةجاحلا دشا يف يه امم .ةيبالطلا

 .راسيلل ةيراسي ةبخنل ةيسايس ةقلح درجم
 ناف قافرلا وا ناوخالل ةبسنلاب ءاوسو ءالامجاو

 تلاز ال ةضراغم لاصوا يف ةيويحلا عرزب قلعتيرمالا
 ةمزالل لولح نع ثحبت نمزلا نم نيدقع نم رثكا ذنم
 ,تامزالاو ماوعالا دناعتو ,ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 تسيل يتلا ةيطارقميدلا ةبعللا دعاوق عم فيكتتو

 امه ةيلاربيللاو حاتفنالا ربتعي نمل الا .امئاد ةيزجم
 اميرو .دالبلا تامزا نم صالخلل ديحولا ليبسلا
 [0!..اهسفن ةضراعملا نم صالخلل
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 فعلا ةهظنم نم ءاد

 ينسعملف يضادم ناغن
 ةيراسلا نجلا يف

 نم الحاع ءادن ةيلودلا وفعلا ةمظنم تردصا

 دومحم ينيطسلفلا لضانملا ةايح ذاقنا لجا

 ءاج 198٠١, ماع ذنم ةيروبس يف لقتعملا ظوبلج
 هتلاح يف ريطخ روهدت نع ءاينا كانه نا هيف

 .ةدعملا يف فيزن نم يناعي وهو ةيحصلا
 .يف لقتعا دق طوبلج ديسلا ناكو
 بزحلا ىلا هئامتنا بيسب 4804

 يف يقبو (يسايسلا بتكملا) يروسلا يعويشلا
 .ةمكاحم نود حيراتلا كلذ ذنم نحسلا

 نم ةدملاع جاجتحا ةلمح ىلا ءادنلا اعد دقو

 ميدقتل ةيروسلا تاطلسلا ىلع طغضلا لجا
 هميدقت وا هنع جارفالاو هل مزاللا يبطلا جالعلا

 [0.ةلداع ةينلع ةمكاحم ىلا

 رامخ اسف عرعم
 سيجا ربأ نواس

 ةيناريالا ءقلخ يدهاجم» ةمظنم تفشك
 طابضلا رابك نم ددع ءاهمسا نع ةضراعملا

 ريخالا ناودعلا يف اولتق نييناريالا نيلوؤسملاو
 لواخي يناريالا ماظنلا لازامو .قارعلا ىلع

 ديمعلا : ءالؤه نيب نمو .مهتوم ربخ ءافخا
 ةدعاقل قيباسلا دئاقلا يئارضخ دومحم رايطلا

 نم داوشك اضر دمحم ديمعلا .ةيوجلا هجون

 - نيسح .ةيوجلا ةوقلل ةعباتلا تايلمعلا ةدايق
 ,ةباشلاب رصن © ةقرفلا دئاق ينيسحلا لدا
 ةوقلل يتسجوللا دئاقلا داجن يرثا دمحم

 دئاق يعاجش ديعس .سرحلل ةعباتلا ةيوجلا

 ريص يضاق ديمحلا دبع :5 ةباينلاب ؛7 ةقرفلا

 ديرف .هداب ةنيدم سرحل قباسلا دئاقلا ددعس

 ةيوجلا تاعانصلل ةعومجملا ليكو يفيص
 دئاق يهللا فيسو :سرحلا ةرازول ةعباتلا
 دئاق  يناجوق يلعو :قرفلا ىدحا تارباخم

 0.ةقرف

 اهجاملا تاربجفت لظ ىف ةينما تادارجا
 فقت يتلا ةهجلا لوح ارخؤم ءابنالا تديازت

 ةيصاخ .ةريخالا ةديرغلا نيلرب تاردجفت ءارو

 فلتخم نم نونظاوم همؤد يذلا وكسيدلا ماما

 هتيحض بهذ دقو ناكريما مهنيب نم تايسنجلا

 يجنز رخآلاو ةيسنحجلا يكرت امهدحا ناشثا

 .حدرج )٠١١( نم رثكا ىلا ةفاضا .يكريما

 ىلع ةددسشم نمأ تاءارحا تذختا دقو اذه

 .. ينويهصلا لعفلا عئاتسل لامكتسا ةيورعلا ةادافب
 يبرعلا ثعبلا بزح نسيسأتل نيثالثلاو ةعساتلا ىركذلا ةبسانمل

 :نانيل يف ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا

 لك نا» هيف تدكا انابيب نانبل يف ةيرطقلا ةدايقلا تردصا يكارتشالا

 كلذب لمكي امنا ,لعفلاب لوقلا نرقيو ةبورعلا ةاداعم راعش عفري نم |
 ىتح اهقيقحت عطتسي مل تاياغ غولب نم هنكميو ينويهصلا لعقلا جئاتن
 لواحت امئا «نانبل ىلع اهتاوطخ دعاصتت يتلا ةمجهلا نا» ىلا تراشآو .«نآلا

 نطولل ةيقرشلا ةباوبلا ىلع اهب تينم ةميزه ىلع درلل نانبل ةحاس نم نكمتلا»
 لطت يتلا ةسريشلا ةيبوعشلا ةمجهلا» ىلع ةيرطقلا ةدادقلا تلمحو .«يبرعلا

 اضيا عفدتل امناو ءطقف يبرعلا ماظنلل ةينطولا تاموقملا ددهتل ال اهسأرب

 .«ىوصقلا هتايادم ىلا يعامتجالا خسفتلاب

 قارعلا نماو يموقلا نمألل دنس وه ينطولا نانيل نما نا: ةدادقلا تلاقو

 اهسأرب لطت يتلا ةيداعملا تاقارتخألا نم يموقلا نمألا نصحم وه ينطولا

 دعاصتت يتلا ةمجهلا نا» فاضاو .«يبرعلا نطولل ةيقرشلا لخادملا نم

 قيقحت نم ةيدرعلا ةمآلل ةيداعملا ىوقلا نيكمت ةيغب نانبل ىلع اهتاوطخ

 ىلع اهب تينم ةميزه ىلع درلل نانبل ةحاس نم نكمتلا لواحت امنا .اهل بساكم
 ناودعلا دصي نا قارعلا عاطتسا ثيح يبرعلا نطولل ةيقرشلا ةباوبلا
 ربع يبرعتلا عمتجملا بلق ىلا ةيناردالا تاريثآاتلا نافد نود لواحيو يناردالا

 اهل ديري يتلا ةشامكلا يكف دحا ًارساكو :ةيفئاطلاو ةييهذملا تارعنلا ةراثا

 نأ» ةدابقلا تربتعاو .«هلخادمو هلخاد ىف يسرعلا نطولا ىلع قيطت نا

 لكلو نانبلل راصتنا وه امك نيطسلفل راصتنا وه ققحتملا قارعلا راصتنا

 .«يبرعلا لاضنلا ايباضق

 نانيل لكاشم لح ىلع رداقلا يموقلا لحلا» دامتعا ىلا ةدابقلا تعدو

 هتهجاوم بجي انضرا ىلع ضيارلا ينويهصلا لالتحالا» نا ةدكؤم :ةيلخادلا
 ةينطولا ةمواقملا ناو ,معاد يبرع قمع ىلا دنتسم لماش ينطو لعفب
 ىوتسملا ىلع يلاضنلا عاعشالا تالاح نم ةدحاو لكشت ينلا ةينانبللا

 .«ءاهرودو اهدوجوب ةددهم يموقلا

 هنا ىلع ةددشم مواقملا ينطولا لعفلا ريوطت دنع ةدابقلا تفقوتو

 يعسلاو ةينيطسلفلا ةمواقملا عم ةيحافكلا تاقالعلا لضفا جسن بجوتسي»

 ةمواقملل نمضي امي ةينانيللا ةحاسلا ىلع ينيطسلفلا دوجولا مينظنت ىلا

 اذه ةيامح ضرفت ةيموقلاو ةينطولا ةيلوؤسملا ناو ؛يلاضنلا اهرود رارمتسا
 برح ناونع تحت اهل ضرعتي يتلا ةيفصتلا برحل دح عضوو دوجولا
 2..0ةحوتفملا تامدخملا

 ,ةدقرشلا نيلربو ةيبرغلا نيلرب نتن دودحلا

 اقسنم ادهج نالذيت نيفرطلا تاطلس نا ودينو

 .صاخلا ةنيدملا عضو لالغتسا نود ةلوليحلل

 نينطاومي ىئذالا قحلت ةيباهرا لامعاب مايقلل

 .ةفرص ةيندم تاشنمو

 !زيربب ...لضفن ضنغأ
 يف ريماش قحسا ىلا هبصنم ملسي نا لبق ةريخالا ةرايزلا يه نطنشاو
 سيئرلا لياقي مل زيريب نا مغربو .مداقلا لوالا نيريشت /ربوتكا

 ىلا زيريب نوميش ينويهصلا ودعلا ءارزو سيئر ةرايز نوكت دق

 جروج ةيجراخلا ريزوو شوب جروج سيئرلا بئان ةلباقمب ىفتكاو ناغير
 .نيللحملا ريدقت بسح ىلع اهرهاظ يحوي امم قمعا تناك ةرايزلا ناف زتلوش

| 

 ليت لم قمعلا 1 م ءاقل نا لوقت نطنشاو يف طاسوالا

 ا 38 نيللحملا ضعب .لوألا نيرشت /ربوتكا رهش
 قاقحتسالا دعوم يا .لوالا نيريشت /ريوتكا رهش بارتقا قمعلا يف لوانت دق
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 ىلع زكرن تاءارخالا هذه نا طظحالملا نمو

 ةيببل تازاوحج نولمحبي نيذلا وا نيييبتلا

 بناجلا يرجي ذا .ةيساموليد ريغ وا ةيسامولبد

 تايوتحملاو مهتارايسل ةقيقد تاشيتفت يبرغلا
 .بابالاو باهذلا دنع مهل ةيصخشلا

 . بصانملا ريماش عم زيريب لدابتو

 ةيطارقميدلا ايناملا تاطلس نا حضاولا نمو
 كلذ ةيزارتحا نما تاءارجا مابالا هذه ذخنت

 رمتؤملا دقع ىلع مداقلا عوبسالا ف ةلبقم اهنال

 دحوملا ينام لالا يكارتشالا بزحلل رشع يداحلا

 يعطاق نيب روبعلا طاقن ريتعتو .انه مكاحلا

 عفر يضتقي امم عورشم قلق ردصم ةنيدملا
 [0.يرحتلاو قيقدتلا تاجرد

 توربتن ِق ههنا بزحد ل يسيئرلا زكرسملا

 هناردج نيب مضد ريبك نجس ىلا لوحت ةيبرغلا

 تايوهلا فلنخم نم لقتعم ٠١" ىلع ديزي ام

 تاهجوت عم ةضراعتملا ةيسايسلا تاءامتنالاو

 نا تامولعملا ديفتو .ةيفلسلا ءلللا بزخ»

 تميقا ةقيض تانازنز ىلع نوعزوم نيلقتعملا
 خيش مهعم قيقحتلا ىلع فرشيو ,ضرالا تحت
 نم طباضضو .هللا بزح» يف نويدايق ءاضعاو
 عاونا ىتش زكرملا دهشيو .ةيناريالا تارباخملا
 دعب متت يتلا ةيدسجلا تايفصتلاو بيذعتلا

 دمحم بزحلل ينيدلا ميعزلا نع ردصت ىواتف
 []1.للا لضف نياسح

 ايرخب ...ناذؤاعتن بيبنإ لق نطنشاو
 | قل ريخالا اهددع ُِق ءريرقتلا, 5 :ةرشن تدافا 0

 رضاحلا تقولا ِق دهشت ةيكريمالا ةمصاقغلا

 نايكلا نيب ةيلدصفتلا تاثحابملا نم ةلسلس

 نم اهيف كراشب .ةدحتملا تانالولاو يدويبصلا

 نم نويعانصو نويركسع ءاربخ نيفرطلا الك
 لجا نم يبرحلا جاتنالا تاكرشو عافدلا يترازو

 لوح ىدملا ةديعب ةلماش ةيقافتا ىلا لصوتلا

 ذيفنت ىلع نيبناجلا نيب يئانثلا نواغتلا
 ةوقلا ثيدحتو زيزعتب صاخلا جمانربلا
 ىتحو تانيعستلا لالخ «ةيليئارسالا» ةيرحبلا

 .لبقملا نرقلا علطم

 يذلا جمانربلا ناب لوقت «ريرقتلا» تتقاضاو
 تاصاوغلا ةوق ثيدحت نمضتي هتشقانم يرجت

 | ةسارحلا نفس نم ددعب بيبا لت ديوزتو
 ىلا ةفاضا .خيراوصلل ةفذاقلا (تيفروكلا)

 هجاتنا متدس ام اهنم ةيكردمأ تادعمو ةحلسا

 صيخارت بحومب ينودهصلا نايكلا يف ايلحم

 تكاتف هيلخ لوصخللا مكدسلا# اهنمو .ةيمسر
 .ةدحتملا تابالولا نم

 ءانبدلا تآشنم ثيدحت اضِنا يرجيس امك

 سيركتو ءةينويهصلا ةنايصلاو حالصالاو

 نيديعصلا ىلع نواعتلاو قيسننلا
 2 تادحوو بيبا لت نيب يتايلمعلاو يجيتارتسالا

 رحبلا يف ةلماعلا سداسلا يكريمالا لوطسالا
 © .طسوتملا

 . «لمعلا» بزحو ريريب عم لماعتلا لضفت ناغير ةرادا نا ءالؤه لوقيو
 تلازام نيسح كلملا نم ةيباجيا تاراشا ضعب ةسارد لوانت ءاقللا اذه ناو
 تاثداحم ءدبل دوهجلا ديدجت نم دعب سايت مل يتلا نطنشاو اهنع ثدحتت
 .لوالا نيرشت /ربوتكا يف ميلستلاو ملستلا لبق مالس

 ةردايم وه راطالا اذه يف ذقني نا نكمي الامتحا نا نيبقارملا يأر ىفو

 ةفضلا نم «يليئارسالا» يركسعلا دوجولا بحس ضرعمب «ةيليشارسا»

 قلعتت يتلا اياضقلا يف نيينيطسلفلل يتاذلا مكحلا نم اًتِْيَشو .ةيبرغلا
 يف هنا ءالؤه فيضيو .دراوملاو ميلعتلاو ةيعامتجالا تامدخلاو ةحصلاب
 نكلو .ءارحالا اذه فنعي ضفرب توريدح بزح فالتئالا كيرش ناف لاحلا هذه

 فالتئالا خسفل ةعيرذلا «لمعلا» بزحو زيريب يطعي ءضفرلا لاح يفو .كلذ
 6.«ليئارسسا» يف تاباختنا ىلا ةوعدلاو
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 سراب يف برغلأ

 يركذلاب سيراب يف ةيبرعلا ةيلاجلا تلفتحا
 ثعبلا بزح سيساتل نيثالثلاو ةعساتلا
 هريضح يذلا لافتحالا ادب .يكارتشالا يبرعلا
 نم ددعو ,سيراب يف يقارعلا ريفسلا

 فوقولاب ,ةيسنرفلاو ةيبرعلا تايصخشلا
 قارعلا ءادهش حاورال الالجا تمص ةقيقد

 يموسرملا دومحم روتكدلا ىقلا مث ,ثعبلاو
 ةقادصلا ةعيمج تيح كلذ دعب .برحلا ةملك
 اهاقلا ةملكب ةيسانملا ةيسنرفلا  ةيقارعلا
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم كلذكو .اهريتركس
 .ةريصح وبا نيفا اهاقلا ةملكب

 نم ددع نم ةئنهت تايقرب نولفتحملا ىقلتو
 اهنيب .ةيسنرفلاو ةيبرعلا ةيبعشلا تامظنملا
 نيلقتعملاو تايرحلا نع عافدلا ةنجل

 ريرحتلا ةهبج راصناو ؛ةيروس يف نييسايسلا
 نييطارقميدلا ةبلظلا ةطبارو ,ةيبرعلا
 :ةيروس ريرحتل ينطولا فلاحتلاو .نييروسلا
 بزحو ءاسنرف عرق ندرالا ةبلطل ماعلا داحتالاو
 ينطولا داحتالاو ,يسنرفلا ةيرحلاو لدعلا
 .لقتسملا نييطارقميدلا اسنرف ةبلطل

 . ناسين ٠ نينثالا موي ءاسنم لافتحالا ىرج
 ةسداسلا ةرئادلا يف ءيتنم يغ٠ بولك ةغاق يف

 []:سيراب نم ةريشع

 !ةييراب يف اهالسنجل ةدلمأ زجخ
 نم ةردبك ةنحش ةيروسلا تاظلسلا ترجح

 لودلا ىدحا نم ةمداق تناك ةحلسالا

 يمدقتلا بزحلا سيئر ىلا ةيكارتشالا
 تاطلسلا ترربو .طالينج ديلو يكارتشالا

 بزحلا ىدل ناب ؛ ةحلسالا زجح ةيلمع ةيروسلا
 رومألاب نيفراعلا ّنكل .ةريبك تايمك يكارتشالا
 طالبنجو ةيروس نيب ةقالعلا ناب نولوقي
 نم نوبهينيو :تافالخلاو زتوتلاب ةبوشم
 باحسنا ىلا يدؤت دق ةعساو تامادض لامتحا
 يف ىلعألا نتملا نم ةيركسعلا طالبنح تاوق
 هسفن طالبنج رذح دقو .فوشلاو هيلاع هاجتا

 يا نم ريثكب ربكا نوكت ةلبقم ةلجحرم» نم
 م0 !ءروصت

 دحوتت ...ةيبسيللا ةيف راعملا
 ةيبدللا ةضراعملا لئاصق نم ددع سرد

 ةيسايسلاو ةينطولا تايطعملاو عئاقولا
 ةلحرملا يف ايبيل اهشيعت يتلا ةيداصتقالاو
 ديقعلا نا لئاصفلا هذه تربتعاو ؛ةرضاحلا
 هتارماغم يف ايبيل تاناكما ردها قاذقلا رمعم

 دعاوق قرخو .ةقرفلا حور ثبو ,ةيناودعلا
 هتاسرامم ىلا ,ةقطنملا يف رارقتسالاو نمالا
 .اهسقن اينيل ف ةنروتاتكيدلا

 اهلمع ريوطت نع لئاصفلا هذه تنلعأو

 ةلحرم ربع ؛يفاذقلا ماظن ةضراعم يف يسايسلا
 لئاصف لمشت ةيلاضن ةئيه تلكش ذا ؛ةديدج
 ينطولا فلاحتلا ةسّسؤم :ةيبيللا ةضراعملا

 ةاواسملاو ةيدنلا ساسا ىلع هقاثيم موقي يذلا
 .لئاضفلا نبد

 ينطولا فلاحتلا نع رداصلا نايبلا راشاو
 هلا مامضنالا باونا نا ىلع دبدحلا يبدللا

 ينطولا لمعلا تارايت عيمج ماصا ةحوتفم
 ايعادو ,فلاحتلا قاثدمب لوبقلا نم اقالطنا

 لوح فافتلالا ىلا نيصلخملاو نيينطولا عبمج
 ةيروتاتكدلا ةظلنس ةحاطا لجا نم فلاحتلا
 .ايبيل ف يطارقميدلا ينطولا ليدبلا لالحاو
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 قدصخت ةيراؤعلا نهال تاون
 زؤرؤل طيف كاافتحا

 التف ١١ ظونعو
 عنمب ماعلا اذه ةيروسلا تاطلسلا تماق

 ديعب لافتخالا نم ةيروس ف داركالا نينطاوملا
 تاونسلل آفالخ ,. 1985/7/7١ خيراتن زورونلا
 اذه لثمن اهيق حمست تناك يتلا ةقباسلا
 .لاقتحالا

 ىلا يضاملا رهشلا ف عنملا اذه روطت دنقو
 طقس ةيدركلا تاعمجتلا قطانم يف تامادص
 ...ىحرجلاو ىلتقلا نم ددع اهلالخ
 طقس ثدح قشمد يف ىرجح تامادصلا لوا

 ةدعو ناليتق نمالا تاوق عم كابتشالا ةجيتن
 .نينطاوملا نم ىحرج
 يف نيرفع ةنيدم ف نورخآ ةيئامث طقسو -
 .لامشلا

 قرش لامش يف يلشماقلا ةنيدم يف نانثا لتق اهك

 .ةيرونم
 يف رتوتلا رارمتسا نع دراوتت ءابنإلا لازت امو

 0.ةروكذملا قطانملا

 ةيرافأ ادؤنج كلطن نارا
 داوج ناريا ةيجراخ ريزو بئان بلط

 لاممرأ» ...نويلاريسل هترايز لالخ .يروصنم
 دض برحلا يف داهشتسالل نيملسم ةقرافا دونج
 ايقدرفال ناريأا هتمدق ام لياقم ؟!«قارعغلا

 ةيامحلا ةماقا». ل ةيناربا ةمظنه اهليكشتب
 ؟!«فعضتسملاو دهطضملا يقيرفالا بعشلل

 يف تسوب نطنشاولا ةفيحض كلذ» تفشك
 0.يضاملا راذآ /5 موي رداصلا اهددع

 عشمد ىلا يناحا فوم
 "نا رهب عمسلا» يف قرشأ ةرابسإو
 ادفوم نا قشمد نم ةدراولا ءابنالا ديفت

 ةيروسلا ةمضاعلا يف ارخؤم ىقتلا ايقرش ايناملا
 عضولا مهاياو ثحبو نيلوؤسملا نم ددعي
 ةمظنم ىلع ةمجهلا رارمتساو .ينيطسلفلا

 رظنلا ةهجو هسفن تقولا يف القان .زيرحتلا
 عم ءاوجالا ةيقنت ةرورضب ةيقرشلا ةيناملآلا
 يموجهلا جهنلا رارمتسا نا نم ارذحمو ةمظنملا
 ةقطنملا ىلع ةريطخ تافغاضم ىلا رجيس اهدض

 _ 2: نيفرطلا الكو
 ةرايشس نا ءاينألا ديفت .نخا ديعص ىلع

 نمالا ةزهجا ليق نم اهفاشتكا ىرج دق ةموغلم
 ف ةفقوتم تناك اميف يضاملا عوبسالا ةيروسلا
 ةيروسلا ةمصاعلاب «تارحب عيسلا» ةقطنم
 يتلا ةموغلملا تارايسلا ةجوم نا هركذ ريدجلاو
 تادب دق ةريخالا تاونسلا يف نانبل تداس
 نم رثكا كانه ناب املع .ةيروش ىلا اعهيا بوست

 ناعسل ارو رم .. ةلتشملا نيل ىلا وافلا نب سل أرورم ..ةلتحلا نيطسلا يل وافل
 قروم دراشتير يكريمالا ثوعبملا ةلوج نع تحشرت يتلا تامولعملا

 تمدقت ةيكريمالا ةرادالا نا دكؤت ؛طسوالا قرشلا ةقطنم ىلا ةريخالا

 لح اهساسا ىلع متي «ةيسايس ةيوسنت» ىلا لوصولل ةديدج ةردايمب
 ىلع ءاضقلا دعب مهدجاون نكاما ىف مهنيطوت لالخ نم «نيدننطسلفلا ةلكشم»

 هعم عيطتست ال ىذلا دحلا ىلا اهفاعضا وا :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 .ةديدجلا ةيكريمالا ةردابملل داضم كرحت يأب مايقلا

 ةباجتسا ىدم ةلأسم ,نيح ىلا ولو .رارسالا نم ىقبت فوس عبطلاب
 ةردابملا اهنمضتت يتلا ةيكريمالا ضورعلل ةينعملا ةيبرعلا فارطالا
 الا نلعت الو .تقولا نم ةرتفل نامتكلا يط ىقبت لئاسملا هذه لثمف ..ةديدجلا

 نم :هذه ةيرسلا ءاوجا مغر نكلو ةبسانم تحبصا دق فورظلا نوكت نا دعب
 تبقعا يتلا تاروطتلا ةسارد لالخ نم قئاقحلا ضعبب ءوبنتلا نكمملا
 .يكردمالا ثوعبملل ةردابملا  ةلوجلا هذه (اضيا تقيس يتلاو)

 مدعب ةماتلا انتفرعم مغر ءاياونلا نع ثدحتن نا الو :بيغلاب مجرن نا دون ال
 ضرا ىلع يرجت ينذلا تاروطتلاو ثادحألا طاقتلا انيقكت امناو .اهقدص

 اعورف اهنوك نع ودعت ال اهنا مغر ةظبارتم ريغ اهنأب ودين دق ينلاو ,عقاولا
 زاهجالا ةلؤواحم ةرماؤم ةعباتم ىلا ريخالا ليلحتلا ف فدهت ةدحاو ةطخ نم
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب ةلثمتملا ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا ةدايق ىلع

 !؟فدك

 لخاد هعم نانواعتملاو ىسوم وبا لالخ نم  ةمظنملا «قش» ةرماؤم دعب

 يف «ذاقنالا ةهيج» ب ىمسي ام تلكش يتلا ىرخالا تامظنملا ضعب فو حتف

 ,ةينيطسلفلا ةيضقلاب طيرفتلل هجتت تافرع رساي ةدايق نا ةجحب ,قشمد
 يف طادضلا ضعب لالخ نم اضيا ةمظنملا «قش» ل ةديدج ةرماؤم نآلا دفنت
 اجهن كلست تافرع رساي ةدايق نا ةجحب ينيطسلفلا ريرحتلا شيج يفو حتف
 نمو يندطسلفلا لاضنلل ةنهارلا فورظلا عم موالتلا نع ادمعيو افرطنم

 ةديدج «ذاقنا ةهبج» نامع يف نوزكرمتملا ددجلا نوقشنملا لكشي نا لمتحملا
 1 :اضنا

 فدهتست ةريطخ ثادحا ةلسلس عم .ةديدجلا ةلواحملا هذه قفارتتو

 ةمجهلا :يهو .ةمظنملا ةدايق لهاك ىلع اهلقثب طغضتو ةينيطسلفلا ةيضقلا
 توريب يف ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع «لمأ١ ةكرح اهنشت يتلا ةيركسعلا

 دض ينويدهصلا ودعلا هذفني يذلا يركسعلا ناودعلا .ةيبونجلا ةبحاضلاو

 نع نيلوؤسملا «بيدأت» ةجحب ينانبللا بونجلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 اضيا ةقوطم تاميخملا هذه نا ملعلا عم ؛اهتارمعتسمو اهتاوق دض تايلمعلا
 ضعيل ديدجلا كرحتلاو .دواد دواد اهدوقب يتلا بونجلا يف «لمأ١ تاوق نم

 ريرمت لجا نم ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف ةطقاستملا ةينيطسلفلا تايصخشلا
 ةرادالاو ةينويهصلا ةموكحلا عم نواعتلاب «ةيندملا ةرادالا» عورشم
 .ةيكريمالا

 رسرحتلا ةمظنم ةدايق دض رداصملاو تاهجلا ةددعنملا «قد وطتلا» ةلمح نا

 ذيفنت ماما قيرطلا ديهمتو ةقطنملا ف ىوقلا ةلداعم نم اهبطش ىلا ةفداهلا
 نم تمصو ةيبرعلا فارطالا ضعب نم ؤطاوت اهلباقي ٠ ,نيظوتلا» ةرماؤم
 قدنخلا يف اهسفن عضت قارعلا يف ةيسايسلا ةدايقلا اهدحو .ىرخا فارطا
 دض ةكرعملا اهبناج ىلا ضوختل .ريرحتلا ةمظنم ةدايق هيف فقت يذلا هتاذ
 ناودع دض ةكرعملا اهيف ضوخت يتلا ةوارضلا تاذب ينويهصلا ودعلا
 يا نم رثكا يفو .اذكهو .يبرعلا نطولل يقرشلا حانجلا ىلع يناردالا ماظنلا
 ةحاسلاب ارورم .نيطسلف ىلا وافلا نم ةهجاوملا ةحاس دحوتت ءىضم تقو

 0...اضيا ةينيطسلفلا اهتاميخمو ةينانبللا
 يبعرملا زياف
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 توصب ثدحتي هنا ةينويهصلا «خاك» ةكرح
 وهف .ينويهصلا نايكلا ةداق هيف ركفي امع لاع |

 باحسنا يا انلع ضراعي .رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع
 نم سماخلا برح يف تلتحا يتلا ةيبرعلا يضارالا نم

 ةداق رئاس هل لمعي ام طيضلاب اذهو .. ١19717 ناريزح

 تاحيرصتلا قالطا ىلع نوصرحي اوناك ناو .ودعلا
 رطخلا نم رذحي اضيا وهو .:مالسلا» ىلا وعدت يتلا
 ىلا ابعاد .«ليئاريسا» لخاد برعلا ءاقب ءارو نماكلا

 ةيرثكا ىنا اولوحتب نا لبق مهضرا نم ةوقلاب مهدرط

 مكحتنو مكحت نا مايالا عم اهرودقمب نوكي فوس
 .دوهبلا ريصمب

 بازحالا نم ينويهصلا نايكلا ةداق رئاس عبطلاب
 نوشاحتي .ةيسايسلا ةايحلا يف ةزرابلاو ةيوقلا
 تمصب نولمعي اوناك ناو :«برعلا درط» نع مالكلا
 .مهنم هداعبا نكمي نم داعبا لجا نم

 ءامتنالاو يسايسلا نوللا نع رظنلا ضغبو
 شيعي ؛ةنياهصلا نينطوتسملل يجولويديالا
 دادعا يمانت نم ديازتملا فوخلا سحام مهعيمج

 .نيينيطيسلفلا برعلا

 ثوحمبلاو تاساردلا زكرم ردصا زيجو تقو ذنمو

 ةلكشملا نع ةسارد ةيربعلا بيبأ لت ةعماجل عباتلا
 تقلقا «جئاتن» ىلا تلصوت .«ليئارسا» يف ةيناكسلا
 رارمتسا نا تدكا ذا .ينويهصلا نايكلا يف لوؤسم لك
 هيلع يه ام ىلع برعلاو دوهيلا ىدل ةدالولا تالدعم
 ةيرثكا نوحبصي فوس برعلا نا ىلا يضفتس : ايلاح
 .ريدقت دعبا ىلع ٠١٠١ ماعلا يف

 ةددوييص فولخم
 لغبشت علا فواخملا ةقيقح نع ردعت ةساردلا هذه

 ثودح لامتحا ءارج نم ,ةنياهصلا نينطوتسملا لاب
 .يناكسلا ينويهصلا نايكلا عضو يف تاريغتم
 بتكم» هارجا يناكس ءاصخا رخآ ىلا دانتسالابف
 «ليئارساد ناكس ددع لوح «يليئارسالا ءاصحالا

 ناكسلا ددع نا نيبتي .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلاو
 فلا 510 و نييالم ةسمخ ١95 ماعلا يف غلب يلامجالا
 ه١٠ و نييالم ةثالث :يلاتلا لكشلا ىلع نيمسقم .ةمسن
 اذهو .يبرع فلا نوسمخو نينويلمو .يدوهي فالآ
 نويلم يىلاوحبي برعلا ددع قوفد دوهيلا ددع نا ينعي

 ميعز اناهاك ريئام ماخاحلا نع فورعملا نم "

  - 3ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١57 ١45 ناسين ١945

 | ؟ثللثلا ملاعلا دوهي ريجمتل
 | دنهلاو ٠ ..ايقيرفا بولجا ,ايبويثا :ناريإ

 |!” ماعلا يف ةيرثكا برعلا حيصي الل ةددودهصلا ريجهتلا ططخ فدش

 ةمسن نويلملا فصنو

 نم ينويهصلا نايكلا ةداق فوختي نذا اذامل

 !؟لدقتسملا

 بعلت لماوع ةدع نم ةقيقحلا يف مجان فوختلا
 ارود  البقتسم ربكا ةروصب بعلت فوسو - ايلاح
 :يه هذهو .دوهبلا حلاصل ايبلس

 ةنراقم دوهبلا ىدل ةدالولا ةيسن فعض - الوأ

 .برعلا ىدل اهتيسنب
 نايكلا ىلا ةرجهلا ةريتو صقانت  ايناث

 لالخ فالا ةينامثلا نع دزت مل ثيحب .ينويهصلا

 لصو دق نيرجاهملا ددع نا عمو ١4/85. يضاملا ماعلا

 ةئداهلا ةدايزلا هذه نأف ءافلا 18 ىلا 1984 ماعلا يف
 ربع ةفثكملا (اشالافلا) اندوششا دوهب ةرحجه نع ةجتان

 ةموكحلا نيب نواعتلاب تمت يتلا :«يشوم ةيلمعد

 تاموكحلا ضعغيو ةنكريمالا ةرادالاو ةينونهصلا

 .نادوسلا يف يريمن رفعج ماظن نم ٌؤطاوتو ةيبرعلا
 ه١٠6٠ و فلا ١١ يىلاوح ةئلمعلا هذه لالخ رجه ذا

 ناريطلا اهب ماق ةفثكم ةيوج تالحر ةطساوب :يشالاف

 .يكريمالا يركسعلا ناريطلاو يكيجلبلا
 .ينودهصلا نابكلا نم ةرجهلا ةبسن ديازن  اثلاث

 ددع نا ىلا نايكلا اذه ِق ءاصحالا زكرم راشا دقف

 يضاملا ماعلا لالخ «ليئارسا» اورداغ نيذلا دوهبلا

 ماعلا ف لصو نيح يف ء.صخش ١4٠٠١ غلي 6
 يذلا رمالا .صخش ١١/٠٠١ ىلا 1984 هقيس يذلا

 :ماع دعب اماع ديازت يف ةداضملا ةرجهلا ةبسن نأب دكؤي
 ىلع رداقلا باشلا ليجلا نم نيرجاهملا مظعم نأب املع
 .رثاكتلاو لاتقلاو جاتنالا
 كراعملا لالخ نم بالا رصنعلا صقانت  اعبار
 نم ينويهصلا شيجلا اهيف جْري يتلا تاكابتشالاو
 نم ةيداعلا تايفولاو ريسلا ثداوح لالخ نمو ةهج

 .ةيناث ةهج

 ىقبتس ٠ (يبدئارسالا ءاصحالا دهعم» رشد امكو

 طيحت يتلا ةنهارلا فورظلا لظ يف ةتباث لماوعلا هذه
 طيحملا عم ءادعلا ةلاح رارمتسا لاح يفو .«ليئارساب»

 .يبرعلا

 ىلا ةسام ةجاح يف ودبي ينويدهصلا نايكلا ناف كلذل

 نم ةعراستم ةروصب ةيدوهيلا ةرجهلا ةريتو ةدايز
 دوهبلا ددع ف درطضملا صقانتلا لامتحا يفالت لجا

 .اضيا دارطضاب ديازتملا برعلا ددعب ةنراقم

 لودج يف دونبيلا مها دحا ناك تاذلاب عوضوملا اذه

 لالخ دقعنا يذلا يملاعلا يدوهيبلا رمتؤملا لامعا

 لغشي حبصا امك .ةلتحملا سدقلا ف يضاملا فيصلا

 ةيملاعلا ةيدوهبلا ةلاكولا نع نيلوؤسملا مامتها

 ينويهصلا نايكلا ىلا دوهيلا ريجهت نوؤشب ةينعملا

 ةرجبلا ةدبز لا ليبسا)
 ةجيتن ةينويهصلا ةكرحلا ءامعز جرخ دقو

 نم ةيدوهيلا ةرجهلا ةدايز ةيناكما نا ةعانقب مهثاحبا
 تقولا يف ةدراو ريغ اكريماو ةيبرغلا ابوروا نادلب
 ريغ ينويهصلا نايكلا عضو ببسب الوأ . نهارلا
 يذلا عفترملا ةايحلا ىوتسم ببسب ايناثو ,رقتسملا
 بيسب اثلاثو :نادلبلا هذه قف دوهبلا ءالؤه هيشيعن

 ثيحب يبرغلا ةايحلا طمنب مهنم ربكالا مسقلا جامدنا
 يفطاعلا طابرلا ىوس «ليئارسا» ب مهطبري دعي مل
 ءالؤه روعش مدع بيسب اعبارو .لقا الو رثكا ال
 .نادلبلا هذه ف مهدوجول ةجيتن رطاخم يأب دوهيلا

 يملاعلا ينويهصلا سلجملا سيئر نامدلوغ موحان
 «ليئارسا بهذت نيا ىلا» هباتك يف راشا دق ناك قباسلا

 نيبو اكريماو ايوروا دوهي نيب ةلصلا فعض ىلا
 دوهيلا ءالؤه نأب هباتك يف بنتو , ؛ةيدوهيلا ةلودلا»

 مهتاعمتجم راطا يف نوجمدني فوس ام ناعرس
 داحلالا لعفب وا طلتخملا جوازتلا لعفب اما :ةيلاحلا
 يلاحلا نطولاب يلعفلا طابترالا لعفب وا ينيدلا

 انطو هرابتعاب (لاح لك ىلع مهدادجا نطو وه يذلاو)
 .مهل ايئاهن

 ىلع ةحوقفم ةرجهلا باوبا نا مغرو لعفلابو
 مهنم ليلقلا ناف ءاكريماو ابوروا دوهيل اهيعارصم
 اضيا لقالاو ءينويهصلا نايكلا ىلا ةرجهلاب ركفي
 .هي ركفي ام العف ذفني يذلا

 مهنا مغرف :يكارتشالا ركسعملا دوهيل ةبسنلاب اما

 ناكسري واس اه ئاز ةمسن نيددام ةثالثلا نع نوديزد
 ال مهمظعم ناف .(ابيرقت دوهيلا نم ينويهصلا نايكلا
 جيجضلا نع رظنلا ضغب كلذو .ةرجهلاب ركفي
 ةبغر لوح برغلا ةفاحص هب ءىلتمت يذلا يئاعدلا
 ةرجهلا باب حتف مت ول ىنحو .ةرجهلاب دوهيلا ءالؤه
 يتلا تاقالعلا لظ يف ليئض لامتحا اذهو :مهماما

 ددع ناف .ةيبرعلا لودلاب يتايفوسلا داحتالا طبرت

 28 - ]نا مزن نحن عزطا خط خلقا -



 !ةئياهصلا نيلوؤسملا يقاب نع ةباين انلع ركفي :اناهاك ريئاه

 نم تارشع ةعضب زواجتي نل ةرجهلاب نوبغري نيذلا
 .ريدقت نيسحا ىلع فالآلا

 !؟نذا لحلا وهام

 ينويهصلا نايكلا لخاد نم ةدراولا تامولعملا
 ةكرحلا ةطخ نا دكؤت ةيلود رداصم ةدع نمو

 :نيقش ىلع دمتعت ةرجهلا ةريتو ةدايزل ةينودهصلا
 .يكارتشالا ركسعملا دوهيب صاخ .لؤالا قشلا

 .ثلاثلا ملاعلا دوهيب صاخ يناثلا قشلاو
 اصوصخو .يكارتشالا ركسعملا دوهيل ةبسنلاب

 دوهبلا نم ةبسن ربكا مضي يذلا :يتايفوسلا داحتالا

 نادكلاو ةسكريمالا ةدحتملا تاسالولا دعب ملاعلا ِق

 ىلع دنتست ةينويهصلا ةكرحلا ةطخ ناف .ينويهصلا
 ابوروا تاموكح ضعبو ةيكريمالا ةرادالا معد
 .ةيبرغلا

 طاسوالا لحخادو ةبكريفالا ةرادالا لخاد دوهندلا

 ةيضق نم لعجت نا يف ءابوروأ لود ضعب ف ةمكاحلا
 لود ضعبو يتايفوسلا داحتالا نم دوهيلا ريجهت
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 ةيروخملا اياضقلا ىدحا ىرخالا يكارتشالا ركسعملا
 نيلوؤسملا نيب متت يتلا تاءاقللاو تاشاقنلا مظعم يف

 ةهج نم ابوروا لود ضعبو ةدحتملا تايالولا يف
 لود ضعبو يتايفوسلا داحتالا يف نيلوؤسملاو
 .ىرخا ةهج نم يكارتشالا ركسعملا

 ركسعملا دوهيل حامبسلا عوضوم حيبصا امك

 ةرجهلاب ىتايق وسلا داحتالا اصوصخو ,يكارتشالا

 لود دض ةيبرغلا ةيئاعدلا تالمحلا دونب مها دحا

 .ركسعملا اذه

 دويدلا هادقتسال ديحؤلا لاحملا

 مهلما نا نوكردي ةينويهصلا ةكرحلا ةداق نا
 ركسعملا دوهي ماما ةرجهلا باب حتفل مهتلمح حاجناب
 نولصاوب مهدكلو ءادج فيعض لمأ يكارتشالا

 مهنم فالآ ةعضيل ولو حامسلا لجا نم ةلمحلا

 ؟:ليكارسا!نهذت نيا قا٠ :نامدلوخ,موحات

 ...مهل ايسكم ريتعي هتاذ دحب اذهو .ةرجهلاب

 ةينويهصلا ةكرحلا ماما حوتفملا ديحولا لاجملا

 .ثلاثلا ملاعلا لود وه .ةيدوهبلا ةرجهلا صوصحخب

 ىقبت اهيفرت رثكالاو لضفألا ةايحلا تايرغم نا كلذ
 .ةفلختملا لودلا هذه ىف نينطاقلا دوهبلا دوارب املح

 ةلتحملا يضارالا نم ةدراولا تامولعملا لوقت كلذل

 تأدب ةينودهصلا ةكرحلا نا :ةيلود رداصم ةدع نمو

 لود نم ددع يف دوهيلا ريجهت ةطخ نيدفنتي لعفلاب

 ةهج نم ةيشيعملا مهفورظ ةلغتسم .ثلاثلا ملاعلا

 ةهج نم نادلبلا هذه اهب رمت يتلا ةصاخلا فورظلاو

 !؟نادلبلا هذه يه ام .نكلو
 ريجهتب يضقت ةيلاحلا ةطخلا نا تامولعملا لوقت

 بونج .ءايبويثاو .دنهلا :يه لود عبرا نم دوهيلا
 نادلبلا هذه يف نوميقي نيذلا دوهيلاف .نارياو .ايقيرفا
 يف ةعاجملا :نهارلا تقولا يف ةصاخ فورظ يف نوشيعي
 رارقتسإاللا ةلاحو ىداصتقالا عضولا يدرت .ايبويثا

 لامتحاو دوسلا تاكرحت دعاصت .دنهلا يف ينمالا

 عضو .ايقيرفا بونج يف ةيرصنعلا ةلودلا رايهنا
 .يداصتقالا هعضو مزرانو يلاحلا ناريا

 دق دوهبلا ءالؤه ريجهت ططخ نا تامولعملا دكؤتو

 يف .«رفصلا ةعاس» ايلاح رظتنت يهو :لعفلاب تعضو
 ةكرحلا ةداق اهيرجي يتلا تالاصتالا ءوض
 تقولا ف ينويهصلا نايكلا ةداقو ةيملاعلا ةينويهصلا

 .هتاذ

 ةيملاعلا ةيدوهبلا ةلاكولا ويودنم أدب ؛دنهلا يفف
 ايلاح مهو .كانه نم دوهبلا ريجهتل ءاوجالا ريضحتب

 نم .دونهلا دوهبلا ةداق عم تاقالعلا نم ةكيش نوميقي

 .ريجهتلا ةطخ دونب ةفاك ىلع مهعم مهافتلا لجا
 ةينويهصلا ةكرحلا ةطخ لازت ام ءايبويثا ىفو

 رارصاب مدطصت ”ايشالافلا» دوهبلا نم ىقبت نم ريجهتل

 لباقم بسانم نمث ىلع لوصحلا ىلع مايريماليه ماظن
 نم ديدعلا أدب ايقيرفا بونج فو كلذ ىلع هنقفاوم
 دادعتسالاو هلامعا ةيفصتب ةيدوهبلا ةيلاجلا دارفا

 دوهيلا ءالؤه نم ضعبلا نا عمو .رخآ دلب ىلا ةرجهلل
 نا ريغ ءايئاهن ينويهصلا نايكلا ىلا ةرجهلا ررق دق
 ةداق نيب ىرج ءاقل يفف .هرايخ يق اددرتم لازام يقابلا

 باعيتسالا ريزوو ايقيرفا بونج يينويهص
 ءالؤه ىدبا ,نيعوبسا لبق روست بوقعي ينويهصلا
 يتلا اهتاذ ةبرجتلا اددجم اوشيعي نا نم مهفواخم
 مهعانقا لواح روست نكلو .ايقيرفا بودج يف اهيف اورم
 بونج يف هنع فلتخي «ليئارسا» يف عضولا نأب
 ميدقت يف ةبغار «ةيليئارسالا» ةموكحلا ناو .ايقيرفا
 ضرا» يف رارقتسالا لجا نم مهل تاليهستلا ةفاك
 .«داعبملا

 ايقيرفا بونج نم يدوهي 700 ررق نآلا ىتح
 ةكرحلا يثوعبم نكلو :ينويهصلا نايكلا ىلا ةرجهلا

 نولذبي ةيملاعلا ةيدوهيلا ةلاكولاو ةينويهصلا
 .مهنم ديزملا عانقا لجا نم مهدوهج

 , ةعضاخ دوهبلا نم ىقبت نم ةرجه ناف ناريا يف اما

 ينيمخلا ماظن نيب رشابم قافتال :تامولعملا لوقت امك
 .ةينوبنهصلا ةموكحلاو

 يف فلا رشع ةسمخلا دوهبلا ددع زواجتي ال ايلاح

 ةطلسلا ىلا ينيمخلا دوعص دعبيو .نارنا ءاحنا عيمج

 تاقفص نمض نييناريالا دوهيلا ريجهت تايلمع تلخد
 ةموكحلاو ينيمخلا ماظن نيب يركسعلا نواعتلا
 دوهيلا نم ىقبت نم ةرجه ناف يلاتلابو . ةينويهصلا
 .لقا الو رثكا ال تقو ةلأسم يه نبيناريالا

 ناك يذلا نمزلا باهذ ىلا ةراشالا نم دب ال ءاردخا

 ةرجه نأب نونمؤي ةينويهصلا ةكرحلا ةداق هيف
 يساسالا روحملا يش ؛ناعسملا ضرأ» ىلا دوهبنلا

 ةلود ىلا ةرجهلا تتاب دقل .ةينويهصلا ةيجولويديالل
 يذلا ةحلصملا لماعب ةموكحم ايلاح «ليئارسا»
 نم ملاعتملا فودقتلا ىلا ىوالا ةجردلاب هنتسي
 !؟خيراتلا رييغت نكمي له نكلو ...لوهجملا لبقتسملا

 نم اقالطناو . تايمتحو 'ةروريص خيراتلل نأ لاقي
 ةهجاوم ىف ينويهصلا نايكلا ىقبي فوس ةعانقلا هذه
 6...لوزب نا ىلا ةيخيراتلا هتمزا

 دعسأ ىلع حجان
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 ثدح امك :هتاقامح نم ةدحاو بكترا املك هل قفصت

 ماما سداسلا هلوطسا تالضع ضرعتسا امدنع

 .تردس جيلخ

 قئاقحلاب ناغير لهج نا ىلا انه ةراشالا ردجتو
 ردنتلل اعوضوم حبصا ةيلودلا عاضوألل ةبسنلاب
 لقح يف نيلماعلا نيب اصوصخ .نطئشاو يف عساولا

 لهج نع ريثكلا ةيكريمألا ةفاحصلا تيتك دقو .مالعالا
 يعجرلا رايتلا نكل .اهل هطلخ نعو قئاقحلاب ناغير
 ةسايس نا كردي هنآل كلذ هل رفغي دالبلا ىف دئاسلا

 همهف نم رثكأ ةيجولويديالا هتاعانق نم قلطنت ناغير
 ناغير نا يا .هعم لماعتلا تابلطتمو يلودلا عضولل

 - هيديؤم يأرو هيارب- جاتحت ال ةيلود ةسايس جهتني
 .ةيدئاقعلا ةغانقلا ىلا جاتحت ام ردقب ةفرعملل
 ىلا هعفدت  ةينيدلاو ةيويندلا  ناغير تاعانقو
 قحلا ةرايعي نحن همهفن ام نيماضم لكل ركذتلا
 .يبرعلا

 ٍفاهعفاودو ناغير ةرادا ريكفت مهف نكمي الو
 نع ثحبلاب رخآو نيح نيب اهلعتفي يتلا تاهباجملا
 ةيدئاقع تاعانق نع قثينت ال ةيحلصم لماوع

 هذهلو .هعابتاو ناغير لقع يف ةرجحتمو ةخسرفم
 عمجي يسايس رخآ قشو ينيد قش ةيدئاقعلا ةعانقلا
 ةيخيراتلا ةكرعملا نأب لوقي يفلس يركف مازتلا امهنيب
 يتايفوسلا داحتالاب ةلثمم  رشلا ىوق نيب ةلصافلا

 » ' ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطظلا- ١67 ١4 ناسيت ١545

 يفلسلا ي

 تايالولاب ةلثمم  ريخلا ىوق نيبو هئاقدصاو
 .ةديكأو ةكيشو ةكرعم يه  اهئافلحو ةدحتملا

 ةلاسرلا نأب ةعانق هتسايسو ناغير ركف ىلع نميهتو
 اهسفن ءيهت نا يه ةدحتملا تايالولل ةيخيراتلا

 .ةكرعملا هذه ضوخل ةيملاعلا اهتئيبو
 سوهلا دح ىلا ناغئر دنع ةركفلا هذه تلصو دقو

 ةفورعم ةيكربما ةيئاك ينتعمسا دقف .نونجلا ىتح وا

 نم ةلسلسل ةلجسملا ةطرشألا نم ةعومجم أارخؤم

 .! نايتخا درجم :تريس جيلح

 ناغير نيب ضيبألا تيبلا يف ترج يتلا ثيداحألا

 لدت :هبتكم يف هراوزو هراصنا نم ةفلتخم تاعومجمو

 اهعوقوب ابنتي ينلا ةيروطسالا (هدجم) ةكرعم نا ىلع
 نع بيغت ال ةعاسلا تامالع نع لدلدك ميدقلا دهعلا
 ةيتاكلا هذه لوقتو .اهنع ثيدحلا مئاد وهو أدبأ هركف

 ركفلا اذه لوح باتك رشن كشو ىلع يهو  ةيكريمألا
 دهعلل ناغير مهف بسح  اكريما يف رشتنملا يفلسلا
 حيسملا ديسلا لفاحح عم حدطصت فوس  ميدقلا

 .ناغير دلانور تاوقو
 عيسوت ىلع ناغير لمعي ةكرعملا هذهل أدادعتساو

 براحتلا فناتساف ةبكريمألا ةحلسملا تاوقلا ريوطتو

 رشنو ,«موجنلا برح» ةحلسا ريوطتي أدبو ةيوونلا
 هتاقالع نيتمت ىلع لمعو .«ويمار» ةيجولوكيس دالب يف
 لكب شرحتي حارو «ملاعلا ءاجرا يف ةينيميلا ىوقلاب
 .هبكر يف ريسي ال فرط

 :تريس جيلخ ف ربخآلا ضارعتسالل ةبسنلاب اما
 نأب آملع :دريسفتل ةيلاتلا لماوعلا ركذ نم دب الف

 يهو- يملاغلا يآرلل ناغير ةرادا اهتمدق يتلا راذعألا
 يه ام ةحالملا ةيرح نع عافدلاو «باهرالا» ةبراحم

 :يهو ةيقيقحلا عفاودلا ىلع ةيطغتلل الا
 حيلسنل ةبسنلاب سرغنوكلا عم ناغير ةكرعم ١

 تاوق ًاصوصخ .ىطسولا اكريما يف نيينيميلا هئافلح
 دقف .اوغاراكين ةموكح دض براحت يتلا (ارتنوكلا)

 توص امدنع سرغنوكلا يف ةكرعم أرخؤم ناغير رسخ
 غلبمب ةدعاسم ميدقتب هحارتقا دض باونلا سلجم
 هذهل ناغير رظنيو .ارتنوكلا تاوقل رالود نويلم ةئم
 هدوهجل ةسكن اهربتعي هنآل .ةيدجلا ىهتنمب ةميزهلا
 ديري يتلا «ةظيلغلا اصعلا» ةسسايس ءايحا ىلا ةيمارلا
 ملاعلا رسفب نا ىشخيو .ثلاثلا ملاعلا يف اهلامعتسا
 يف ةوقلا ىلا ءوجللا ىف يكريما ددرت اهنأب هذه هتميزه
 نم كلذ هلمحي امب ؛ةيجراخلا ةسايسلا عم لماعتلا

 ديري يتلا ةهجاوملاو يدحتلا ةيجيتارتسال بقاوع
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 ءارو ةيكريمألا ةنميهلا ةداعا اهلالخ نم ناغير
 .راحبلا

 داحتالا عم قافولا ةسايسل ةوعدلا فسن - ١"

 ةعلقلا رهظمب اكريما رهظت نأب متهم وهف .ينايفوسلا
 ةسايس ءارو يكريمألا ماعلا يأرلا دشحل ةرصاحملا
 لقعلا يف عرزي نا ديري هنا يا .اهب نمؤي يتلا بلصتلا
 ةفورعملا بيبا لت ماكح اهعرز يتلاك ةدقع يكريمألا
 ام ضيوقت كلذ ءارو نم فدهب وهو ..نةدعسم ةدقفب»

 نع فكلاو ةحلسألا عزنل ديدان نم هدالب ف ىقبت

 عم مهافتلا ةرورضل دييأت نمو ؛ةديدج ةحلسا ريوطت
 .يتايفوسلا داحتالا

 تامادصلا لاعتفا ءارو نم ناغير فدهي - "“

 نم عيساولا يبعشلا رمذتلا ىلع بلغتلا ىلا ةجلسملا

 راشتنا نيبت نا دعب ةصوصخ .ةيركسعلا ةلآلا ةفلكت

 ضرف نا دعيو نوغاتنبلا يف سالتخالاو داسفلا
 تاطاشنلا عيمج يف فشقت ةسايس سرغنوكلا

 ضعب دقتعيو .ةيركسعلا ةسسؤملا ادع ةيموكحلا
 اهلعتفا ةيكريمألا ةحلسملا تامادصلا نا نيقلعملا

 ةبلاطملا ىلع بلغتلل ناغير عم مهافتلاب عافدلا ريزو
 مت يتلا ةيسنلا سفنب ةيركسعلا ةنزاوملا ضيفختب

 .ىرخأالا ةيموكحلا ةزهجألا ةنزاوم ضيفخت اهيف
 ةرادا نا نطنشاو يف نيبقارملا ضعب دقتعي - ؛

 لدج رابتخال تريس جيلخ ثادحا تلغفتنسا ناغير

 ةدنورتكلالا ةزهجألا اصوصخ .,ةحلسالا نم ديدج
 ىلع ةردقلا رابتخال هيف ةرم لوال تمدختسا يتلا
 خيراوصلا ليلضتو رادارلا ةزهجأ ىلع شيوشتلا

 رخآ يه تاونس عبرا لبق نانبل برح تناكو .ةهجوملا
 ةيرحتل :؛ليشثارسا» لالخ نم اكردمأل تحنس ةصرف

 عنص نم ةيعافد بيلاسا دض ةديدج ةيبرح ةناسرت
 .يتايفوس

 عم لماعتت ال ناغير ةرادا نا ىلع هلك كلذ لديو

 .اهتايصوصضخو اهتايطعم بسح ةيلودلا اياضقلا
 :.ةينوكلا اهتيجيتارتسا ةطراخ يف اهرشحت اهنكلو
 نم ديزت ةبيلصتم ةيدئاقع تاقلطنم اهددحت يتلاو

 بواجتت ال ةرظنلا هذهو .ةيفلس ةينيد ةرظن اهتسارش
 ماغرا ديحولا اهفدهو ةمواسملاو عانقالا قطنم عم
 .اهب ديدهتلا وا ةوقلا لامعتساب خوضرلا ىلع ريغلا
 .ةداضملا ةوقلا عم طقف بواجتت يهف ببسلا كلذلو

 عم .هنع نوثدحتيو اذه نومهفي نم ناكريمألا نمو
 تربيس جيلخ ثادحا ىلع قيلعت يفف .نوليلق مهنا

 مرمي نورت يماكت» ةفيحص ترك ةريشالا
 ريبخ يعماج ذاتسا نع هبتاك لقن ًالاقم ١485 م/م

 ناغير نا رمألا يف بيرغلا نا هلوق يلودلا نوناقلا يف
 يه هتموكح امنيب راحبلا نيناوق ىلع هصرح يعدي
 نوناق ةدماعم ىلع عيقوتلا تضفر يتلا ةديحولا
 .ةلود ١٠١5 اهتعقو يتلاو 1987 ةنسل راحبلا

 لوق ةدحتملا تابالولا لبقت اذامل :ناتسالا لعاستيو

 لكشي خيظعلا سرطب جيلخ نأب يتايفوسلا داحتالا
 عيضو هبشي هعضو نا عم اهل ةعبات ةيميلقا آهايم
 جيلخ نأآل» ًالئاق هلاؤس ىلع بيجيو ؟تريس جيلخ
 .«ةيتايفوسلا ةيرحبلا عطقلاب جعي سرطب

 ىلا لوصولا نكمي هنا برعلا نم نوريثك دقنعي
 رمتست ثادحألا نكل .دريمض وأ هلقع لالخ نم ناغير

 لالخ نم الا هتبطاخم نكمي ال هنا ةنهربلا يف
 اة63/:3 نطننقاو [].هباصعا

 1مل منا نمط معفقت 1

 ةرطسسلل طغضن اكردما

 نييبوروالا (ةيساسح» نوعاري تايفوسلاو

 بلطتت ةديدجلا ةمقلا : نطنشاو
 ؟ اعمل ىلا ةدوعلا

 ةلحرم نطنشاوو وكسوم نيب عارصلا لخد
 اهيلع ىنيتس يتلا سسالا ديدحت لوح ةديدج
 لالخ ةيتايفوسلا  ةيكريمالا تاقالعلا

 هذه سسا نا نم مغرلابو .ةمداقلا تاونسلا

 نم حبصا دقف ..دعب تابثلا عباط ذخأت مل تاقالعلا

 يتآلاب اهديدحت نكمملا

 ىلعا ىلع امهنيب تالاصتالا رارمتساب نيفرطلا ةبغر -
 .تايوتسملا
 دحلا تايلمع لوح قيدقحتلا نكمم قافتا قافآ بابغ
 .ةيوونلا ةحلسالا نم

 باسح ىلع طاقنلا ضعب ةدحتملا تايالولا بسك

 ةيبرغلا ابوروا ديعص ىلع ال .يتايفوسلا داحتالا
 ةسايسلا عم افطاعت رثكا ودبت تتاب يتلا ,بسحف

 .دملا :ناغير  فوشتابروغ 2-5

 ثلاثلا ملاعلا ناكرا نم ربثك ْق امئاو عرسال

 .ةعبرالا
 رودلا يف يكيتكت عجارت نم ودبي ام ناك اذاو

 تاونسل دوعب ةدحتملا تايالولا حلاصل يتايف وسلا

 ينلا ةديدجلا ةيكريمالا ةيجيتارتسالا ناف ,ةديدع

 يدهن تتاب ضرالا ىلع عا اهملاعم ضعب تادب

 ىلع ةيكريمالا ةرطيسلا تيبثت ةلواحم يساسا لكشب

 نأب :«ةعانق» ىلا تلصو نا دعب :تاهبجلا فلتخم

 يفنل ةيفاك دعت مل يوونلا عدرلا لئاسو كالتما

 ةدوعلا نم دب ال ناكف .ةيجيتارتسالا هذه تايلطتمب

 ناكرا ماق دقو .ةرفاس ةدوع فالحالا ةسادس ىلا

 اذه قدقحتل أرخؤم ةفثكم تالاصتاب ةيكريمالا ةرادالا

 : تاب ونسم ةدع ىلعو فدهلا
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 ريزو زتلوش جروج ماق يبوروالا ديعصلا ىلعف
 ضعب ىلع يضاملا رهشلا ةلوجب يكريمالا ةيجراخلا
 ةيبوروالا لودلا رج فدهب يسلطالا لامش فلح لود
 ةتفال تحت ةيكربمالا ةيسابسلاب مازتلالل ةفيلحلا

 نع عافدلاو باهرالا ةحفاكملا كرتشملا قيسنتلا
 .ءارحلا ملاعلا لود يف ةيطارقميدلا

 يف ةيركسعلا دعاوقلاو فالحالا ةماقا ىلع لمعلا
 رثكا يف ةدحتملا تايالولل «ةقيدصلا» وا ةعباتلا لودلا
 هذه نمض لخدتو .ثلاثلا ملاعلا لود نم ةقطنم نم
 يضاملا عوبسالا اهب ماق يتلا ةرايزلا ةيجيتارتسالا
 قرشلا لودل رغربنياو رابساك يكريمالا عافدلا ريزو
 ةدحتملا تايالولا جازتعا نع اهلالخ نلعأو .ىصقالا
 اهرابتعاب دناليات يف ةيكريمالا ةحلسالا نيزختب مايقلا
 .ايسا قرش بونج نمض ةيويح ةقطنم

 سيئرلا بئان ةلوج راطالا اذه نمض يتأت امك
 ذا ؛:ةيجيلخلا لودلا ضعن ىلع شوب جروج يكريمالا

 لازت ام ةدحتملا تابالولا نا نيبقارملا ضعب دقتعي

 بلط ىلا ةفاضا ,ةقطنملا لود نم فلح ةماقا يف لمأت
 زيزعتو .ةديدج ةيركسع دعاوق ىلع لوصحلا
 برحلا رارمتسا ةلغتسم ةقطنملا يف يكريمالا دجاوتلا
 لودلا دض زازتبا ةليسوك اهعاستا رطاخمو ةيقارعلا
 .ةيجيلخلا

 ينطولا ررحتلا تاكرحو ةمنطولا ةمظنألا برض -

 ذيفنت ماما ةبقع ةيكريمالا ةرادالا اهيف ىرت يتلا
 ججحلاو عئارذلا ىتش تحت اهتبراحمو .اهتاططخم
 ىف ررحتلا تاكرح .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم)
 مايقلا ىلا ةفاضا .(...ةينيتاللا اكريماو ايقيرفا بونج
 تايالولل ةعباتلا ةيروتاتكدلا ةمظنالا ضعب رييغتب
 رييغتلل ةلواحم ةيا ىلع قيرطلا عطقل ةدحتملا
 .يقيقحلاو يرذجلا

 داعبالا ةددعتملا ةيجيتارتسالا هذه ةهجاوم يفو

 ةضبقلا» ةسايس ةسرامم نمضتت يتلاو :فادهالاو
 لالخ نم يتايفوسلا درلا يتاي . «ةّيديدخلا
 دحلا ىلع اساسا بصنت يتلا عيراشملاو تاحارذقالا

 نيصرت ىلع لمعلاو .ةهج نم ةيوونلا ةحلسالا نم
 .ةيناودعلا ةيكرنمالا ةسايسلل ةيداعملا ىوقلا ةهبج

 ةفاك نم صلختلا ناشب ةيتايفوسلا ةطخلا دعبف
 دقعل ةوعدلاو ٠5٠٠١: ماعلا لولحب ةيوونلا ةحلسالا

 نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلل ةمق
 هب مدقت يذلا حارتقالا ءاج ,حالسلا عزذ اباضق ثحمل

 ةياهن هل باطخ يف فوشتابروغ يتايفوسلا ميعزلا
  ةيكريما ةمق دقعل .يضاملا سرام /راذآ رهش

 ةيا وا امور وا ندنل يف .ةصرف برقا يف ةيتايفوس
 صصخت .اهلابقتساب ىضرت ىرخا ةيبوروا ةمصاع
 .لماك لكشب ةيوونلا براجتلا فقو ثحبل

 اهنا نيلمركلا ديس تاردابم يف نوبقارملا ىريو
 ةيعاد يتايفوسلا داحتالا راهظال اهلمجم يف يمرن
 طبرت يتلا ةقالعلا يف للخ ثادحا ةلواحمو .مالسلل
 لالخ نم ,ةدحتملا تايالولاب ةيبرغلا ابوروا لود
 دجاوت هاجت ساسحلا يبرغلا ماعلا يأرلل هجوتلا
 .ةيبوروالا يضارالا قوف ةيوون ةحلسا

 هاجت حمالملا ددحم يتايفوس ع ورشم بابغ نا
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 هيمست ام وا ,ةنهارلا فورظلا يف ثلاثلا ملاعلا اباضق

 مدع ىلا دوعب ال ,ةيميدلقالا اياضقلا» ةدحتملا تايالولا

 «ةقادصلا ءابعاب» مابقلا ىلع يتايفوسلا داحتالا ةردق

 عيشت امك لودلا كلت بناج ىلا فوقولا اهبلطتي يتلا
 داحتالا نوك نع جتان وه ام ردقب . ةييرغلا رئاودلا

 هتاسايس لمجمل مييقت ةداعا ددصي يتايفوسلا

 .ةيلودلا

 رودلا يف عجارت نم حطسلا ىلع ودين ام نا

 ىلا ساسالاب دوعي ىلودلا ديعصلا ىلع يتايفوسلا
 ةلاح نع ًاريبعت هنم رثكا :يتايفوسلا كيتكتلا يف ريغت
 داحتالا ىاخت روصت نكمملا ريغ نم هنا كلذ .فعض

 كانهف :ةدحتملا تايالولل يزاوملا هرود نع يتايفوسلا
 نا وكسومل نكمي ال «نيرابجلا نيب ءارمح طوطخ
 نزاوتب لالخا نم كلذ هلكشب امل اهزواجتب حمست

 مايق رطاخم زوريو :مظعالا نيتوقلا نيب مئاقلا بعرلا
 .!ةثلاث ةيملاع برح

 ثدحي مل قمعلا يف امهم اروطت نا نم مغرلابو
 تايالولا نيب ةكباشتملاو ةدقعملا تافلملا نأشب
 باب حتف ةداعا ذنم .يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا

 ناغير دلانور نيب مه يذلا ءاقللا رثا ءامهنيب راوحلا
 كاذنا يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو ءوكيمورغ هيردناو
 ءاقللا نا نونقارملا ىري..5814١ ريمتيس /لولبا يف
 نيب )//١1585/4( يضاملا ءاثالثلا موي مت يذلا

 ريقسلا .نينيربود يلوتاناو يكريمالا سيئرلا
 نا نكمي .نرق عبر نم رثكال نطنشاو ىدل يتايفوسلا
 قرشلا نيب تاقالعلا ىف ةديدج ةقالطنا ةبادب نوكي

 فارتعالاب نيفرطلا لوبق ساسا ىلع موقت :برغلاو
 راطخا داعبال راوحلا رارمتساو .«عقاولا رمالاب»

 .اهجئاتني ءوبنتلا نكمي ال ةهجاوم

 ةمقل دادعالا نا» :لوقت ةبكرنمالا ةبجراخلا رئاود

 ناغير سيئرلاف .قئاقحلا ىلا ةدوعلا بلطتب ةديدج

 عافدلا ةردابم نا يتايفوسلا ميعزلا ملعا

 نامضل ايعافد اجمانرب الا تسيل يجينارتسالا

 ربع رمد «لماشلا مالسلا» ناو .«يملاعلا مالسلا»

 اوغاراكينو ايدوبمكو ناتسناغفا لوح تاثحابملا
 !الوغناو

 يف يتأت يميلقالا نمألا لكاشم تناك اذاو ,نكل
 ىرت امك :ةيتايفوسلا  ةبكريمألا تاقالعلا ةمدقم

 عقت اذاملف ءدحلا اذه ىلا اهمامتهاب ىظحتو .نطنشاو

 ةينيطسلفلا ةيضقلاو ةيناريالا  ةيقارغلا برحلا
 !؟«لماشلا مالسلا» كلذ قيقحت راطا جراخ

 رجنسيك عورشم هلمحي .يكريمالا باوجلا
 نيلوؤسملا تالوجو ةيبرعلا ةقطنملا ميسقتل
 لصو ام رخآ ىلع فوقولل اهيف ةيلاوتملا نييكريمالا
 !هذيفنت نآلا يرجي يذلا عورشملا كلذ هيلا

 نم هحوضو مغر . هنإف يتايفوسلا باوجلا اما
 ,ةسوملم ةيلمع تاوطخ ىلا جاتحي :ةيرظنلا ةيحانلا
 رثكا يف يتايفوسلا داحتالا نامهت نيتيضقلا ناو اميس
 يف ةديدجلا ةدايقلا لغشي ام كلذ ناك امبرو :بناج نم
 0.مايالا هذه يف .نيلمركلا

 هللا دنع تان

 اسنرف يف راسيلاو نيمدلا نيب

 ا : 0 د ا دعب 0 ضل

 رداغت ةموكح .لخدت ةيبلغاو جرخت ةيبلغأ
 اذا ةينطولا ةيعمجلاو ءاهضيقن اهناكم لحيل

 فرعت اهناف :لماكلاب لدبتست مل اهدعاقم تناك | *]

 ىلا فاضت ةرياغم تابيكرتو اهوجوو :لدبت رئاتو
 ناف كاذو اذه نيبو .اهنيمي ىلا فطصت وا ةقياسلا

 فلاحت ةزوح ىلا تلقتنا دق ةيناملربلا ةيبلغالا تناك
 ةدمع ةموكح تقثينا اهنمو (سمالا ةضراعم) نيميلا

 يكارتشالا سيئرلا امنيب كاريش كاج ديسلا سيراب
 روتسد .روتسدلا ةوقب هيريلالا رصق يف قاب
 /١950 ذنم هقديطت يف عرش يذلا ةسماخلا ةيروهمجلا

 هترتف ءاهنإ ةيعرش هيطعيو .لوغيد لارنجلا مكح ىلع
 .قاب وهو /١98. ةنس نم ودام / رابا ىلا ةيسائرلا
 (ةينيميلا) مويلا ةيبلغا ىف ديدجلا فرطلا نأل .كلذك
 يسايسلا عمتجملا هامسا امب ,مولعم وه امك :تلبق
 وأ ؛ اه 0083811214107 (نكاستلا) ةغيصب يسنرفلا

 يبرعلا يفحصلا ملقلا رثود امك .ةرشاعملا نسح

 .انايحا ,عضولا اذه ةيمست
 ةغيصلا هذه نا .اضيا :مولعملاو .حضاولا نمو

 ةيعيربشتلا تاباختنالا ةادغ ذيفنتلا زيح تلخد يتلا
 عمو ؛مرصنملا سرام /راذآ ١ ف ترج يتلا :ةريخالا

 مالكساو: لوألا رسروتلا تصحم قف كاربت نيجعت
 نم ةيولطم تناك ةغيصلا هذه اهماهمل هتموكح
 نومير ءانثتساب .اعم . ”.نيميلا فذطتاو ير راما

 هء يه هَل او وه

 مدقتف اهفقوم يف رظنلا ديعت امبرو لوحتلا عقاو اديج
 اماو .ةمداقلا تايسائرلا يف يكارتشا حشرمل اهتدناسم

 ريغ ودبي يذلا هسفن نيميلا مامأ قيرطلا دهمت يك
 دحأ وأ همنعز ةصاخو .طوشلا اذهل دعب ةدعلا لمتكم

 دانعلا نم ريثكب (راب) ههجاوي يذلا كاريش هئامعز
 ىلا ةجاح يف يسنرفلا ينيميلا تيبلا نا يا ,حومطلاو
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 اعم:نيميلا فالتناو نييكارتشالا نم ةبولطملا ةغيصلا :كاريش -:ناركنم
 بر حس

 ادغ ناحتمالاو ...فحزي نيدول يرام ناجو ...سأيب م

 ريمست ةفد ديدج نم ملتسي يكل ةديج بيتر ةداعا
 .لماكلاب دالحلا

 ةطيرخو اقح ديلا لوانتم يف سيل رييستلا اذه نا
 بعللا دعاوق لخلخ رييغت اهياتنا دق يباينلا ليثمتلا
 ةقلطم ةيبلغا نيب يئانثلا باطقتسالا تاذو .ةقباسلا

 حايزناب الا عتمتت ال مويلا ةيبلغا نا ؛ ةضراعمو

 نكاستلا ةيعضول لوالا دهشملا :ةديدجلا ةيسنرفلا ةموكحلا

 1 مامون نماعمأع مهم مع 3 ١

 , دعاقملا نم دودحم ددع ُْق سمالا ةيبلغا ءازا دودحم

 ةحئاللا يماظن ىلع ةدمتعملا ةيباختنالا ةرطسملاو
 مل ادجم ديعتسي فرطتملا نيميلا تلعج ةيبسنلاو
 ةهبجلا ميظنت ىف دوعيف ١485. ةنس الا هل رفوتد

 .ايئان 7” دوقي وهو نيبول يرام ناج ةسائرب ةينطولا
 .ةينطولا ةيعمجلا ةيرانركس ىلا لوخدلا يف حجنيو
 نم دب ال ةيسايس ةقيقح ىلا هلوحيل هقيرفب روانيو
 ىلا جانحي عورشم وا رارق لك دنع رابتعالا يف اهذخا

 !ةينطو ةقيقح ىلا هرودب لوحتيو :تيوصتلا
 «نكاستلاو ةيبسنلا يماظن ناف ىرخا ةرايعبو

 مويلا نافرعي ذا ,ةياهنلا يف .امهضعبب نيطيترملا
 امهناف .امهراثآو امهتيصوصخ زارباو لكشتلا ةلحرم
 ,متحلاب جئاتنلا ةنومأم ريغ ةبعلك ءاضيا ,ناددحتي
 :ةيسايسلا تابالقنالل الاجم نوكتل ةلباقو
 لجا نم عمجتلا بزح) ينيميلا فالتثئالا نا

 (اسنرفل يطارقميدلا داحتالا) بزحو (ةيروهمجلا
 يف مساحلا رارقلا كالتما ىلع امهيراطاب نيرداق اسيل
 :تاوصالا نم ديزم ىلا ةحاح ٍْق امهو :تيبوصتلا

 ةهبجلا نم ىتح وأ ءراب نومير عابتا ةهج نم ءاوس
 .امهجمانرب ريرحتل ةيئطولا

 ,ةينطولا ةيعمجلا ةسائر تاباختنا ترهظا دنقل -
 ,ساملد ناباش كاج ديسلا اهل فالتئالا حشر يتلا
 ةرودلا ِق الا اهلنب مل يتلاو ,ودروب ةنيدم ةدمع

 لخلختم ينيميلا فصلا نأب ؛تيوصتلل ةيناثلا
 باختنا ىدل هسقن ءيشلاو .ةديدع هيف تاباسحلاو
 .يناملربلا بتكملا ءاضعا
 راكسيجو كاريش نبب تمت يتلا تاضوافملا نا -

 عيزوت اهب مت يتلا ةقيرطلاو ؛امهيبزح مساب ناتسيد
 عمجتلا ىلا اهتيبلغا تبهذ يتلاو :ةيرازولا بئاقحلا
 ناتسيدل مدقملا دعولل ريخالا اذه ضقنو .يكاريشلا

 مدع مث .داصتقالاو ةيلاملا ةرازو بصنم هليوختب

 ماعلا نيمالا بزحل نوبروبلا رصق ةسائر عم بواجتلا
 نوكي ال دق فالتئالا نا تبثا اذه لك :يوناكول ناج
 ف ةقشلا عستت نا لمتحملا نمو .ةيفرظ ةلحرم ىوس
 ةطلسب راثئتسالاب كاريش ديسلا حمط ام اذا لبقتسملا
 .اهيساكمو نيميلا

 هناهرل هبسك مدعو .راب عجارت نع ليق ام مغر -
 دقو .مهيلاوي نمو :نييرابلا باونلا ناف ءصاخلا
 ثادحا ىلع .بيرقلا لبقتسملا يف :نورداق :نورثاكتي
 يف ةبغر ولو ,ةنهارلا ةدودحملا ةيبلغالا ءانب ىف خورش

 ةضراعملا نييو اهنبي تامداصم ثادحاو اهجارحا

 .نكاستلا عضو ىلع شيوشتلا ثادحألو ةديدجلا

 ينلا دعاقملا درحمب عنقي نلف فرطنملا نيمدلا امأ

 ىلع لوعم هنا ,بسكلا اذه ىلع ءىفكنيو اهيلع لصح
 ؛ىربكلا ةينيميلا ةرسالا يف :جيردتلابو :جمدي نا
 ولعب هتوص ادب نآلا نمو ,ةمكاحلا ةيبلغالا ةرسا
 دق ةيلاحلا ةيناملربلا ةيبلغالا تناك اذاو ءةرينلا هذهب

 بزح عم فلاحت يا ضفرت اهنأب قباسلا يف تنلعا
 ةقبطم تتاب ةينمض تاقافتاو تايكزت ناف .نيبول
 ىرنل ليوط تقو يضمي نل هنأب هنم مهفي بولساب
 يضملا عيطتست نل ةموكحل اكيرش فرطتملا نيميلا

 اهل نوكي نلو نيتمداقلا نيتنسلل اهططخ  اهجمانربب
 ,نيبول ديسلا همدقي دق ريبك دنسب الا يلعفلا اهروضح
 !؟نمث ياج نكلو
 اوسنارف سيئرلا ناف امئاد نكاستلا ةهج نمو

 اثبشتم هئاقب ىلع عيمجلا مغرا دق ناك اذا نارتيم

 هنإف .ةيبسنلا ةرطسملا بسكلو :يروتسدلا قحلاب
 «صوكنلا وا لزانتلا ليقب ال يذلا هفقوم !ددجم ددح

 سمت ميسارم وأ نيناوق ىلع عقوي نال لاجم ال نأب
 .ةيراسيلا هتيبلغا دهع يف اهيلع لصحم بساكمب
 دحاو لكو .ةيواعم ةرعش لوالا ريزولا نيبو هئميبو
 :عطقتال نا لعصيرخ

 ةيسايسلا ةايحلا نم هذه ىلؤالا عيباسالا ىف

 نيضيقن نيب هذه ةرشاعملا ةيفرظ ودبت ةيسنرفلا
 اهنكلو ,ةقيقد تاباسحو تايفلخب ةموكحمو .ةيتأتم
 نا نكمي ام وهو .اهنحتمي امب يقتلت نا ىلا ةلصاوتم
 ةيسائرلا ةيعرشلا مداصتت ىلوالا يف :نيتروص ذخأي
 ةينطولا ةيعمجلا لخدتو ,ةيموكحلا ةيعرشلا عم
 رايتخا لوا متيس انهو ؛ ةمساح ةيفيكب عارصلا ةبلح
 اذاو .دحاو نا يف ةيبسنلا ةرطسمللو ةيعمجلل يدج

 ةعبوز يف اسنرف عفدنت فوسف نارتيم ةطخ تحجن ام

 سيئر دحي وا .ةبقاعتملا ةيفالتثئالا تاموكحلا

 هجو يف دومصلا نع اقح ازجاع هسفن ةيروهمجلا
 ةعاق رداغيف ءاعبرا موي لك ةحيبصل ءارزولا سلجم
 ةمزا ثدحيل هيزيلالا نم اسأر جرخيو سلجملا
 انهو .ةيسائرلا تاباختنالا لجعتست .ةيروتسد
 .راب ةبعل حجنت

 ةيلؤافت تادجتسم ةيأب ؤينتلا لبقو ,لاح لك يف و
 اههجو يتلا ةلاسرلا ةءارق يغبني ةيمؤاشت وا
 ةموكح جمانرب ةنياعمو :باونلا ىلا نارتيم سيئرلا
 اذه نا :ةقثلل اعم ةموكحلاو جمانربلا حرطو .كاريش

 ةيعضول لماكلا لوالا دهشملا وه :هنع بترتيس ام وه
 ةسماخلا ةيروهمجلا مويلا اهب يفتحت يتلا نكاستلا
 [ 1 .اهخيرات يف ةديدج ةقلحك
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 ألا نم اسس
 ِلش قش هو ©

 سيئرلا نيب تعقو يتلا ةداشملا نوكت امير

 تريس جيلخ يف يفاذقلا رمعم ديقعلاو ناغير
 .هفعضت مل امبر وأ ايبيل ف. ديقعلا تفعضأ دق

 يتلا ةيداصتقالا ىضوفلا نم نييبيللا طخس ديازت بيسب هاذآ دق طفنلا راعسا روهدت نا ديكألا نكل
 .اهنوشيعي

 ةحاطالا ذئم يداعلا يبيللا نطاوملا لخد ناك دقل
 :ايقيرفا ف لخد ىلعأ :1474 ماع ىف سيردإ كلملاب
 معني نويلم  ,ه لا هناكسب ريغصلا دلبلا اذه ناكو

 ايبيل هيف تناك يذلا نامزلا كلذ ىهتنا ةأجف
 ديدعلا لومتو ةيكالهتسا ةعاضب نم ءاشت ام يرتشت
 تاكرح» فلتخمو ةفلكملا ةيسيئرلا عيراشملا نم

 .«ررحتلا

 دقف ءركفت ناو فقوتت نا اهيلع نا ايبيل تدجو
 ىلا 198٠ ماع يف رالود نودلب 57 نم دالبلا لخد ردحنا

 .تئافلا ماعلا يف رالود نويلب م

 لصوتلا يف يضاملا رهشلا يف ديقعلا «ناملرب» حلفي حل

 طفدلا رعس بيسي ةديدج ةيسمخ ةطخ تييثت ىلا 5

 ىتح ًايمسر ةنسلا هذه ةنزاوم مدقن مل امك .قلقلا

 طومبهلل ةعرسب تباجتسا دق ةموكحلا نا الا «نآلا

 تضفخف ةبعصلا ةلمعلا نم اهلخد ْف ءىجافملا

 ةنزاوم يف ةررقم تناك رالود نويلب ه نم تادراولا

 ٍْق حئافلا ةعماج ْق ةيزيلكنالاو ةيسئرفلا ةغللا

 ..ةداتعملا «قيرحلا سوقطب» هرارق ًاقفرُم سلبارط
 .ةيبنحألا بتكلل ةّرملا هذه

 روخملا (افلأ )٠/ ةيبيللا ةحلسملا تاوقلا لظت
 ىلع امئاد صرحي وهف كلذل .ديقعلا مامتهال يسيئرلا
 كلذ ىلع لدأ الو «نيلمتحم» نييبالقنا ةداق يأ برض
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 | يفكي ام يأ ماعلا اذهل نويلب ١ ,/ ىلا ةيضاملا ةنسلا
 داوملاو ةيودألاو ةيساسألا رانغلا عطقل طقف

 ينلا يدنلربالا محللا ةيحشك ةيرورضلا ةينيومتلا

 .ةعرسلا-هجو ىلع لضصت نا ٌدِي ال ناك |
 نولقنُي بايشلا ناك ةمصاعلا سلبارط ف ..

 اكريما طوقسب نيدانم «يصصخلا» تالافتحا قف ةكراشملل ا

 كانت ا ل يل ف يت

 نويبدللا ُفطصي امنيب 220109, 20الل0 8161168

 نم .ًابيرقت ءيش لك لجأ نم ريباوطلا يف نويداعلا
 الف دوسألا لفلفلا اّمأ .رئاجسلا ىلا موحللا ىلا زبخلا
 .!ةّرم رخآ هدهاش ىتم ركذتي انه دحأ

 تاكرشلل تاونس ذنم عفدت مل ينلا ايبدل نويد نع

 ىلا ةفاضإ رالود نويلب / ىلا مقرلا لصي .ةيبنجالا

 الف دالبلا حاتجت يتلا ةيداصتقالا تابوعصلا اما
 دق اضيأ يه مهنزاخم نأب املع .اهب ركسعلل ةقالع
 .ةريخألا ةنوآلا يف عئاضبلا ضعب ةردن اهب تقحل

 وه شيجلا رمذن ريشي أدب يذلا ديحولا ءيشلا
 يذلا رارقلا اَمأ .مهفوفص يف ةيروتلا ناجللا لغلغت
 ءادأ ةرورضب يضقي يذلاو تثئافلا ماعلا يف ردص

 ىتح نطاوم لكل ةنسلا يف رهش ةدم ةيركسعلا ةمدخلا
 .عيمجلا بضغأ دقف  لقآلا ىلع هدلا نيس
 :تريس دعب امو تريدس ليق ام

 ؛رهش لبق هيلع ناك اّمع يفاذقلا عقوم ريغت له
 هنم يهتنن نا نكمي ناك. ايبيل يف ضعبلا لوقي

 رشع ةدم انب هقصلا هب نافغير شرحت نكل .ماغ لالخ
 يقل ااا (0.«ىرخآأ تاونس

 ممالل قباسلا ماعلا ربتركسلا .مياهدلاف تروك
 ةيسائرلا تاباختنالل حشرملاو ةدحتملا

 ؟برح مرجم وه له ءاسمنلا يف ةيلاحلا
 ةلأسملا هذه لوح شاقنلاو رهشلا ىلاوح ذنم

 ةديدجلا تاداهشلاب ايموي ىذغتبي لب :فقوتيال .

 .ةديدجلا قئاثولاو
 ىلع ءامد الو ؛ءيرب انا» ءيش لك مياهدلاف ركنا

 .«يدد

 رمتؤملا اهقلطأ يتلا تاماهتالا تراثأ .انييف يف
 لعف دودر ظفاحملا حشرملا اذه دض يملاعلا يدوهبلا :

 ةيلاجلاو نييكارتشالاو نيميلا طاسوا تلمش ةينطو

 ' ايوروأو يتايفوسلا داحتالل اهيلع ةبترتملا نويدلا
 (رالود نويلم 55 )٠ ايلاطيا :(رالود نويلب 4) ةيقرشلا
 نع كيهان .ةيبونجلا ايروكل رالود نويلم ١٠٠٠و
 .اهيف ءاطبإلا ررقت يتلا وأ ةلجؤملا عيراشملا

 كلذو .يواملا ههجوت ديقعلا ىلع ذخؤي .ايبيل يف
 يف نيلهؤملا نيفظوملا ددع صيلقت ةرهاظ ىلا رظنلاب
 يفف .ةيروثلا ناجللا نابش حلاصل ةموكحلا رئاود
 ىلا 7١ نم ءارزولا ددع ضيفخت مت .ًالثم يضاملا رهشلا

 ميهاربا دمحأ ديسلا ددجلا ءارزولا نيب نمو ١١.

 يف ةيعماجللا هجزاجإ وع لضح يذلا ميلعتلا ضوو |
 .ءرضخألا باتكلا» ةفسلف

 5 "١ - ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا ١١7 ١5 ناسين ١443

 .ةيواسمنلا ةيدوهيلا
 يكسيارك ونورب قباسلا يكارتشالا راشتسملا اما

 يدوهيلا يبوللا هراثا يذلا لمعلا اذه نادا دقف

 ممالل قياسلا ريتركسلا ةسايس نم رأثلا فدهب
 .برغلل ةيلاوم تناك يتلا ةدحتملا

 مياهدلاف لوحت دقف .بنذم ريغ ما اينذم ناك ءاوسو

 كلذ ىلع لدا.الو .ةيحض ىلا نيدواسمنلا ةيبلاغ رظن يف

 هاطعاو طقف مايا ذنم ىرج يذلا ءاتفتسالا جئاتن نم
 بيصضن نم تناك /7"” لياقم تاوصالا نم /47

 ال.روريتس تروك يكارتشالا حشرملا
 امك

 هع د

 د

 ةليختسم نسؤألا قرثلا يف ةيوسغل
 ءاضعا دحأ .اماع "58 .نايربوأ زورك رنوك

 خيرات هيف لوانتي يذلا ريخألا هباتك ناونع
 «كبوزويت» ةلجم هيلع تحرط دسقل 9 .«ليئارسا»

 قرشلاب قلعتت يتلا ةلئسألا نم أددع ةيكريمألا
 :اهضعم اذهو .طسوألا :

 ؟ةلصقتسم ةلماشلا ةئروستلا نأ كقتعتا [كاكنا#
 | ريرحتلا ةمظنم عم لماعتلا ينعي كلذ نآل -

 نضل ننس

 , ةعيباتمب دوقع ذنم متهم .ةيدنلريالا ةموكحلا
 ' وه راصحلا»و .ةيلودلا ةسايسلا نوؤش

 يأ نم لاخ قافتالا اذه نأل ؛:ةمظنملا عم قافتا يأ ىلا

 ةملخأ ىلع اجراخ دّتعُم بيبا لخ رواحب ةمظنملا |

 .سرحتلا

 :لهسألا ةقرولا نيسح كلملا عم لماعتلا نوكي دق
 يف ةيسيئرلا ةيسايسلا تارايتلا نم دحأ ال نكل

 ةيبرغلا ةفضلا لماك نع ىلخت 5ةلل .قغديَتَيف «ليئارتسا» م

 ةكرحلا ساسأ سمي كلذ نأل ةيقرشلا سدقلا اهيف امب .
 ةموكح يأ عيطتست ام ىصقأ .ةينويهسصلا

 نم ”/ه٠لا زواحتي « كلملل همد دقت ,ةينليئارسا)»

 يه .ةانثتتسُم سدقلا نا يأ ءاهرسخ يتلا يضارآلا |!
 .ندرألا رهنل ةيزاحملا تانطوتسملاو

 | يأل ةيبذاج يأ نم ولخي ضرعلاف .ىرتامك
 ؟لبقي اذاملف .ندرآلا كلم عقوم ف صخش ١

 ؟طسوألا قرشلا يف «ىعقاولا» وه ام «ءنذإ #*
 نا هناش نم يذلا رضمف عم «ماليسلا» رارمتسا ع

 ةلماعم ساسأ ىلع ندرألا عم مهافتلا نم اعون ززعي '
 نولمحي نييتدرأ نينطاومك ةيبيرغلا ةفضلا ناكس

 ةيقب ىلا ندرألا ربع نورميو ةيندرألا رفسلا تازاوج
 ( سسّئر يأآل نكميف .دسألا ظفاح امأ .يبرعلا ملاعلا

 ا قلطم كل ؛اننسح» :هل لوقبي نا «ليئارسا» ىف ءارزولل ٠

 | ريرحتلا ةمظنم تادحو موقت ال نا لباقم نانبل يف ديلا
 عقد يذلا يضارألا-نم ةيئادف تاطا ند ةيندل اذلإ 1

 اننكمي :كلذ تمرتحا نإ .ةيروسلا ةرطيسلا تحت

 ها ول م نت

 ها

 ها ا وج 3262 مع

 ١ نوكت نا ىلع نالوجلا تاعفترم ةداعإ ةلأسم ثحب

 / راركت نود نكمم مهافتلا نيمأت نا حضوا نا ديرا
 .تسينكلا ىلا تاداسلا ءيجم ةثداح

 يأ نع اولختي نا مهيلع له «نيينيطسلفلا نع اذام *#
 ؟مهنطو يف ريكفت 4

 ريغ اهنأ ىرأ ينكل .ةركفلا نع اولختي نل مهنإ

0 

 م

 .مهل ةبسنلاب ةيعقاو
 قح نوينيطسلفلا سرامي نأب نوراش ةلوقم نع اذامو اه
 ؟تدرألا يف ريصملا ردرقت
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 لك وه نيدنيطسلفلا ح ومطف ٠ ,قلطُم اطخ اذه

 ضارتفا نا .ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا ال نيطسلف

 مالس يف ةلقتسم ةينيطسلف ةيروهمج شياعت ةيناكما
 روص يذلا رخآلا لمألاك بذاك لمأ وه «ليئاريسا» عم

 .نانبل ىلع ليمجلا ريشب جيوتت نوراشل
 نيح ةثراك هنكل «ميظع» يدنج نوراش نا يبآر يف

 [1.ةيلودلا ةسايسلاب رمألا قلعتي
 ل

 نؤيبيرت دلاريه

 ةيسنم ضرأ ةزف
 نامديرف ساموت : ملقب

 .ةزغ عاطق يف [
 نيب ام ةعقاولا تافدارتملا لك لوانتب ,هثيدح ناك

 ةقدقحلا ىلا ىدتها نا ىلا ؛هنع يلخت» 3 «لمهم»

 انه مهنإ .توريب ىف اليتاشو اريصك تاميخم ةيؤر

 .«ًارقف ُدشأ

 :ءىطاشلا ميخم ١

 ةيذاحملا لامرلا نم نابثك ىلع ءىطاشلا خيخم مثحي

 , رقفلا لتك عم هلامج ضقانتب يذلا طسوتملا رحبلل |

 دب يف ةلاقترب مهضعب لمحبي نيذلا ةافحلا هلافطاو

 | ةيلمرلا هقرطب رواجملا ميخملا يف حيفصلا تويبو '

 | ماما مهرود نيرظتنم .ىرخألا ديلا يف ةشاعالا ةقاطبو
 .ةيفاضالا ةيذغتلا زكرم

 ' نم ءزجك رصم ىلا ءانيس «ليئارسا» تداعأ امدنع
 ةرطيسلا تحت ةزغ تيقب ءامهنيب مالسلا ةيقافتا
 نمز يف يئاهنلا اهعضو ررقتي نا ىلع «ةيليئارسالا»
 ذنم «ليئارسا: هيف فكنت مل يذلا تقولا ٍِق .ىلدقتسم

 لقثلا اذه تبتفت اهتلواحم نع تانيعيسلا فصتنم

 يف ىرخا قطانم ىلا نيئجاللا لقن قيرط نع يناكسلا
 هخش فلا ؛٠٠4 لقن تعاطتسا دقلو .ةلتحملا ضرألا 5

 .ةيضاملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع

 | مم دلع بعصيف رفسلا ةزغ يلاها لواحي نيح اما .. :

 | قفاوي -لاعلا نادلب نم ًاليلق ًاددع نأل قئاوعلا زواجت

 | نم انطقس دق اننا لوقلا عيطتست كنا دقتعا» :ةيشدعملا
 | نم ةزغ تطقس دقل .عقاولا وه اذه معن ..ةطيرخلا

 .«ةطيرخلا |
 ا

 ْق ةيسنملا ةلتحملا ضرألا وه ةزغ عاطق حبصا

 تاشقانملا بلق ةيبرغلا ةفضلا هيف لتحت يذلا تقولا
 ركذتلو :طسوألا قرشلا لوح ةيلودلا ةسادسلا يف /

 .هركف لامعا نم ءرملل دب ال ةيفارغج ةعقبك ةزغ دوجو د

 يقيقحلا سوباكلا يه ةزغ ,«ليئارسال» ةيسنلاب
 0 حج

 | ةلاكو رداصمف .ةناكس فثكألا ةلتحملا ةقطنملا اهنأل
 ' مو. دوجو دكؤت نيينيطسلفلا نيئجالل ثوغلا '

 دارفا ددع حوارتيو .دحاولا عبرملا ليملا يف ًاصخش
 مهسدكت يف ةبارغ ال .15و ١7 نيب ام انه تالئاعلا ١

 .ةدحاو ةفرغ يف آنايحأ

 ينيطسلف فلا 5٠0٠١ ىلاوح عاظطقلا ناكس ددع

 5٠٠١. ماع لولحي نويلملا ىلا لصي نا عقوتي .
 اّمأ ,ةزغ ةدوع لجأ نم طغضي ال نييسح كلملا

 يهف 1957و ١448 نيب ام اهورادأ نيذلا نويرصملا :
 .هتداعتسا يف نويغري ام رخآ

 قرشلا ةلكشم نا ةركف ىلع ملاعلا داتعا دقل»
 ,يضاملا ماعلا يف .ةيبرغلا ةفضلا ةلكشم يه طسوألا |

 ريكذتل طقف ةدحتملا تادالولاو ايوروأ ٍِق ةلوجب تَمق

 اوشلا ناشر هلاق ام اذه ناك .«ةدوجوم ةزغ ناي ملاعلا

 .قباسلا ةزغ ةيدلب سيئر
 نم دحاول نييفاحصلا نيلسارملا دحأ ةرايز لبق

 ف صخش فلأ ٠٠١ مضت يتلا ةينامثلا تاميخملا
 «نييليئارسالا» طابضلا دحأ هل لاق .ةزغ عاطق

 عقوتت ال نا كيلع نكل .مدصت نا كديرا ال» نيلوؤسملا |

 - 1 "مانحلا] نما: ماجخاتإت 5

 0 نيثجالن رفسلا ةقيشو» عم لما 9 تلا ىلع

 [].«نيينيطسلفلا ٍ

 2 ةايحلا ىنعم رئازل حرشب نا .رمعلا كل د / يف ينيطسلف ماحم :ةلازغ وبأ قيفوت لواح

 اني و

 كينامولبد دنومول

 نم ةديدج ةلحرم ىلع ةلبقم رصم نؤوكن نا |
 ذنم كشلا اهبلا ىقرب دعب مل ةلاسم .لقالقلا ١ كلل

 ناميلس «نونجملا» ءائيس يدنج ةيضقو . ورول ليخا
 نم ةعومجم ىلع رانلا قالطا يف ددرتي مل يذلا رطاخ
 .«نييليئارسالا» حابسلا

 يف زواجتي يرصملا عراشلا لعف در ناك ةرم لك يف
 نم كلذ ىلع لدا سلو هبسفن ثدحلا مجح هفنغ

 | ةمظنم ةدايق ىلع ةراغلا ىلع جاجتحالا تارهاظم
 اما .ةينطو تاراعش نم تعفر امو ءريرحتلا

 نوناك يف قيزاقزلا ةعماج تحاتجا يتلا تابارطضالا
 عفاود ةفرعم الهس نكي ملف يضاملا ريمسيد /لوالا
 مآ رطضاخ ناميلس ةيضق يها :اهيف بالطلا ةمقن

 ؟ةيراداو ةبعماج لكاشم ما يداصتقالا عضولا

 رصم ٍِق ةدئاس ةلاح ةينعامتجالا لاوحالا ءوبس تاب

 د

 اضيا تررق اهنكل . رق يب ةيادسلاو ءاضلا
 ديدفتسملا صاخلا عاطقلا ىلا ةرشايم اهتدعاسم هجوت

 ةلاعف تاءارجا قيبطت ةرورض ىلا ايعاد ةيداصتقالا

 | مد» نم كلذ هينعي ام لكب اهنم جورخلا لجا نم
 .:عومدو

 يفطل ىلع يداصتقالا نييعت ينأي قايسلا اذه يف

 ىلع يرصملا سيئرلا مزع حضويل ةموكحلل اسيئر
 .حالصالا

 لجا نم اهتلمح تاطلسلا تأدب اهسفن حورلابو
 هيف ديازتت يذلا تقولا يف رصم نويد عمج
 تالاوح يندت نم :لورتبلا ةمزال ةجيتن تابوعصلا
 ةانق تادئاع ضافخنا ىلا جيلخلا يف نيبرتغملا
 .هسفن يرصملا لورتبلا تارداص تادئاعو سيوسلا

 0 » لا غلبم ةيجراخلا رصم نويد تزواجت .اذكهو

 ةليوط ضورق لكش ىلع طقف اهفصن رالود رايلم
 ١ ةيركسع نويد يناثلا فصنلا امندب :لجالا ةطسوتمو

 .لجالا ةريصق ضورقو
 | يه ةيجراخلا رصم نويد ثلث نا عقاولا يف

 ةفيحص لوقتو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولل

 تغلب دق رصمل ةيكريمالا ةنوعملا نا زميات لاشنانياف»
 - 9١ا/5) تاوئس ٠١ ىدم ىلع رالود رايلم 17 ٠١

 ماع يفف .ةيركسعلا تادادمالا نع كيهان (5

 رالود رايلم ",١ ىلا ةجمردملا ةدعاسملا تلصو 5

 .ةيركسع تادعم نمث رال ود رابلم ١٠5 , ١ اهدلا افاضم

 ايمسر تدمح دق نطنشاو نا ةظحالملا ردجت انه

 يف اهيلع اقفتم ناك يتلا ةنوعملا نم رالود نويلم ٠

 ةيرصملا ةموكحلا رخأت بيسب 985١و ١9/25 نيماعلا

 ىلع اهثح لجا نمو ةيداصتقالا تاحالصالا قيبطت يف
 .اناط لوح «ليئاريسا» عم تاضوافملا يف عارسالا

 ارخؤم تررق دق ةدحتملا تايالولا نا حيحص

 ,ةدمجملا تانوعملا نم رالود نودلم ١5١ نع جارفالا

 - نيييرغ نييقارم ىلا !نانتسا

 اذهبو .تادعاسملا عومجم نم 7/55 هتمدىق امي الضأ

 لالخ 5٠/ ىلا لصتل صاخلا عاطقلل ةدعاسملا عفترت |
 .ةمداقلا ماوعالا

 تايرجم يف ريثأتلل اذه يكريمالا رارقلا يتأي
 هبف يرجي ىذلا تقولا ْق , يرصملا داصتقالا

 ىلا حاتفنالا ةسايس ليوحت ةرورض نع ثيدحلا

 نييرصلملا اثلث:هيف شيعي عضو لظأ ةجتنُم ةسايس

 .ةيلقالا ءارث دادزي امنيب رقفلا ىوتسم نود
 , ةيبعشلا ءابحالا ناكس ديازنب :مودلا ةرهاقلا يف

 ناكسال رطضت نينويلم باعيتسال ةأيهملا ةمصاعلاف

 يذلا اهلقث ةيعامتجالا طوغضلل ثيح انويلم 4

 ةيوفع تاعدصت ةلسلس نع ضخمتب نا نكمي

 لبق نم اهؤاوتحا هيف بعصي يذلا دحلا ىلا ةرمدمو

 .اهمجح غلب امهم ةيسايس ةوق يا
 ١ يذلا عافدلا ريزو ةلازغ وبا لاشراملا مسا زربب انه

 ملستي ةيناتسكابلا ةقيرطلا ىلع ويرانيس لعتفي دق
 يه امنيب نيدتلا يعدت يتلا ةطلسلا شيجلا اهيف |
 .رمالا عقاو يف اكريمال ةيلاوم |

 ىلع رشؤمك يزكرملا نمالا فوفص يف ةرماؤملا تءاج ذا
 .اهتروطخ

 ل ناك دقل .يرحجي امل امامت ةيعاو ةطلسلا نا وديبو

 0 .ةيفاحصلا ةيطارقميدلا نم عون ىلع .
 | تايوعصلا نع هيف ثدحت يذلا يضاملا سرام

 /راذآ رهش نم نماثلا يف كرايم باطخ يف احضاو كلذ

 عضو يف نآلا ىتح لشف يذلا كرابم ىلع لباقملا يفو
 نوديري نيذلا نييتاداسلا نم حاتفنالا باطقال دح
 زرعي نا هيلع  ةيسايس ةيرح نود ةيداصتقا ةيرح
 نآلا ىتح ةرصتقم تلظ يتلا ةضراعملا ةروانم شماه

 ١9/7 ليربا /نامسين 8

 ذدعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١67 ١ ناسين 1١985

 نسل دنا يس 0 دل رز وو ا

 اي

 مه



 داصتقا

 يرئازجلا داصتقالا

 ١١ لدعم ىلا طفنلا راعسا طوبه نا ةيكريمالا
 ليخادم طوبه ىلا يدؤي فوس ليمربلل ارالود |“
 4 هرادقم ام وا /71/ ةبسنب ةيجراخلا ةيلاملا رئازجلا

 يلاوح ىلا راعسالا طوبه لاح يف اما ؛ابيرقت رالود رايلم
 ليخادملاطوبهب سكعتي فوسف تارالود ٠

 4١٠/. ةبسنب ةيرئازجلا
 نم دكؤت اهنا ةروكذملا ماقرالا يف رظنلل تفلملاو

 اهل ضرعتت يتلا ةعونتملا بعاصملا ةقيقح ديدج
 فواخم رخآ بناج نم رسفتو .ةرتفلا هذه يف رئازجلا
 :ةعراستملا ةيداصتقالا تالدبتلا هاجت نيلوؤسملا
 رايهناو :ةيملاعلا ةيطفنلا قوسلا فعض ةجيتن
 .يلاحلا ماعلا ةيادب ذنم راعسالا

 ءيش يا لبق ينعي .ةددعتم طوغض نع مالكلاو

 يلاحلا ماعلل ,ةيلاملا ليخادملا ىف دكؤملا طوبهلا رخآ
 نم تاعوفدملا نازيم ىلع كلذ تاساكعغناو : 5
 نم لخادلا يف يعامتجالا يداصتقالا عضولاو ,بناج
 ةيجراخلا نويدلا مجح ناو اصوصخ .رخآ بناج

 رثكال يدصتلا هعم بعصي ناكمب ةيمهالا نم حبصا
 .دحاو نا يف ةلكشم نم

 ةعرسب ولو ةراشالا نم دب ال قبس ام ىلع ليلدتللو
 ىلع رئازجلا اهتحرط يتلا ةحومطلا فادهالا ىلا
 .تانيعيبسلا لالخ اصوصخو .لالقتسالا ذنم اهنسفن

 نم ءادتبا ةيداصتقالا لكايهلا ريوطتد صخلتتو
 تالصاوملاو قرطلا يا) ةيتحتلا ةينبلا عيراشم

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١57 ١4 ناسين ١5457
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 ةيعص ةلحرم ةهجاوم يف

 نع | 0 ا 0 100009 + 110171 امم 0311

 تاعاطقلاو (...تالاصتالاو تاراطملاو ءىناوملاو

 ةعارزلاو ةعانضلا اميس ال ىرخالا ةيداصتقالا
 ..تامدخلاو

 وه قايسلا اذه يف ةظحالملا قحتسي ام نا الا
 ىلع ةنس ١١ نم رثكا ذنم ةيداصتقالا ةسايسلا دانتسا
 رويراكورديهلا داوم نم ةيريدصتلا تاردقلا ريوطت
 : (..زاغلاو :ةرركملا ةيطفنلا داوملاو :ماخلا طفنلا يا)

 يف يساسالا كرحملا ةقاطلا عاطق لكش رخآ ىنعمبو
 نع ةضاعتسالا لما ىلع عينصتلاو ةيمنتلا ةيلمع
 ةيرامثتسالا عيراشملا ادبت نا دعب .نمزلا عم ,كلذ
 .اهرامث يطعت ةفلتخملا

 هب يظح ام ىلا ةراشالا يفكت قبس ام حيضوتلو

 ةيداصتقالا ططخلا يف مامتها نم روكذملا عاطقلا
 يتلا ةمخضلا تارامثتسالا مجح ىلاو :ةيلاتتملا
 ةعانصو ريركتلا ةعانضك ةفلتخملا هعورف ىلا تهجو

 ةيريدصتلا تاردقلا ريوطتو يعيبطلا زاغلا لييست
 .كلتو هذهل

 'زذلا ةدمها

 ةيطفن تايطايتحاب عتمتت يتلا رئازجلا تلواح دقل

 ىلا «رويراكوردبهلا» ةورث لالغتسا ءاييسن ةلبلق

 لالخ نم هسّملت نكمي يذلا رمالا وهو :دودحلا ىصقا

 ىلع .لقالا ىلع يلكلا هيش قا ,قلطملا دامتعالا مدع

 ىلا رثكاف رثكا هجوتلاو : ماخلا طفنلا نم تارداصلا

 نم كلذ هينعب ام لكب اينطو «ةفاضملا ةمدقلا» ةدائز

 ليخادملا نم ربكا ردق قيقحتو لمعلا ضرف ةدايز
 .ةيلاملا

 ىلع ظافحلا :لاجملا اذه يف ةنئدلا تارشؤملا نمو

 47, ١ب ردق يذلا ماخلا طفنلا نم جاتنالا رارقتسا
 ف كلذ دعب اليلق عفتراو 157١. ةنس نط نويلم
 :5," لدعم ىلا ديدح نم دوعنل ةقحاللا تاونسلا

 .1984 ةنس نط نويلم
 لكشب طفنلا ريركت ةعانص ةردق تعفترا لئاقملاب

 نا دعبف ءابيرقت اهسفن ةرتفلا لالخ ظوحلمو عيرس
 2,191 ماع ايونس.نط نويلم ه,/4 زواجتت ال تناك
 194854 ةنس نط نويلم 77 يلاوح ىلا تغفترا

 زاغلا عاطق هلجس ام :راطالا اذه يف كلذ نم مهالاو

 ةردصملا لودلا فاصم يف رئازجلا لعج ماه روطت نم

 راشملا مامتهالاو ريوطتلا دوعيو .ملاعلا يف هل ىلوالا
 يتلا ةلئاهلا تاطايتحالا رابتعالاب ذخالا ىلا امهيلا

 ةنس يفف .طفنلا سكع ىلع ةيرئازجلا ضرالا اهيوتحت
 رتم رايله ؟,4 زواجتيل زاغلا جاتنا نكي مل

 رايلم 5,5 يلاوح ىلا لصيل كلذ دعب عفترا ,بعكم
 اميف لصنل 198٠١., ةنس رابلم ",١١ ىلاو . 1910/6 ةنس

 رتثم رايلم :4 يىلاوح ىلا 1985 ماع اديدحتو دعب

 اذهب ةيزاغلا ةعانصلا ريوطت بلطت دقو بعكم

 عيراشم نال ارظن .ةريبك ةيرامثتسا ادوهج لكشلا
 ىلعأو اديقعت رثكا ربتعت زافلا ريدصتو لقنو لييست
 اهلفغي مل يتلا ةقيقحلا يهو .اهريغ نم ةفلك
 ليسملا زاغلا ريدصت يف اوأر نيذلا ءنولوؤسملا

 اديدج اردصم ابوروا برغ نادلب ىلا ةريبك تايمكبو
 .ينطولا لخدلا رداصم نم اماهو

 عيمج ريشت ذا العف هناكم يف داقتعالا اذه ناك دقو

 زاغلا تارداص نم ةبلاملا ليخادملا نا ىلا ريراقتلا
 ليخادم عومجم 7٠٠/ يلاوح ةرتف ذنم لكشت

 نا كلذ ىلا فضا .رويراكوردبهلا داوم نم تارداصلا

 ظقاحت نا هجوتلا اذه لضفب تعاطتسا م
 نيب اهسفن ةيلاملا اهليخادم تايوتسم ىلع ابي
 اهيف يناعت تذخا يتلا ةرتفلا ف يا 1480و 66
 تارداص تذخاو نهولا نه ةيملاعلا ةيطفقنلا قوسلا

 راعسا تذخا املثم عجارتلاب «كيوا ةمظنم» نادلب

 .اهرودب طبهت طفنلا

 ةيداصتقا طوفض
 ةيداصتقالا طوغضلا عوضوم ىلا ةدوعو

 ةيسنلاب ةقيقحلا ةلكشملا ناف ايلاح ةحورطملا

 تالديتلا يف طيطختلاو داصتقالا نع نيلؤؤسملل

 ةمظنم رمتؤم ذنم طفنلا قوس يف تارط يتلا ةعيرسلا
 مت يذلا يضاملا ربمسيد /لوالا نوناك رهش يف كبوا
 ةيمسرلا راعسالا نع يلختلا ينمض لكشب ولو اهلالخ
 ةراجتلا نم ةلداعلا ةصخحلا نع عافدلا راعش حلاصل

 .ةيملاعلا ةبطفنلا

 طبهتل عجارتلاب راعسالا تذخا خيراتلا كلذ ذنمف

 املع . ليمربلل تارالود ٠١ نودام ىلا عيباسا ةرتف ذنم

 هذه يف ردقتل ءيشلا ضعي دوعصلا ىلا تداع اهنا

 ارالود ”١ ب تانحشلا نقع ةيسنلاب ةنوآلا

 .ابيرقت ليمربلل
 ىلع دوعي فوس لكشلا اذهب راعسالا رايهناو

 ضعبف ,ىوتسم نم رثكا ىلعو ةريطخ جئاتنب رئازجلا
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 رالود رادقمب طفنلا رعس طوبه نا ىلا ريشت ريراقتلا
 رادقمب ةيلاملا ليخادملا طوبه ىلا يدؤي فوس ليمربلل

 .رالود نويلم
 ذخاي قباسلا مقرلا ناك اذا امع رظنلا ضغبو

 رمآلاف زاغلا تارداص ةهبج ىلع تاساكعنالا رابتعالاب
 ماعلا لالخ رسخت فوس ةيرئازجلا ةنازخلا نا دكؤملا
 اميرو ؛ تارالودلا نم تارايلم ةدع ”١98 يلاحلا
 يف اهيلا راشملا ماقرالا لاجملا اذه يف عقاولا ىلا برقالا
 سربسكا ناكردما» فرصمل ريدرقت نم ةاقتسملاو ءدبلا

 ىلع راعسالا رارقتسا نا ىلا ريشي ريرقتلا اذهف
 ليخادم طوبه ينعي ليمربلل ارالود ١١ لدعم
 لاح يف اما ءابيرقت رالود تارايلم ؛ رادقمب تارداصلا

 ليخادملا مهجح طيهي فوسف تارالود ةرشع ىلا اهلوزن
 .ارابلم هرا/ ىلاوحي

 راعسالا برح نا لوقلا نكمي لاوحألا ىتشبو
 ىدملا ىلع تاروطتلا تناك اياو .يلاحلا اهلكشب

 ةيلاملا ليخادملا صيلقت ىلا يدؤت فوس .بيرقلا
 نم ةيرئازجلا ةنزاوملا مرحت فوسو .ةيلاع ةبسنب
 .ةلحرملا هذه يف اهيلا ةجاحلا دشا يف يه ةمخض غلابم

 يف فقوتت ال ةيطفنلا تاساكعنالا نارمالا ةروطخو
 قمعلا يف سمت لب .بسحف يطفنلا لاجملا ىلع اهراثأ
 لكشت يتلا .زاغلا تارداص نم رئازجلا ليخادم اضيا
 ةلدلقلا عيباسالاف ,لدخادملا عومجم نم ج3 يلاوح

 رئازجلا نئ ابز عيمج نا حوضوب تدكا ةيضاملا
 اسنرفك ةريبك تايمكب زاغلا نودروتسي نيذلا
 نوطغضي اوذخا ..اكيجلبو اينابساو ايلاطياو
 دوقعب رظنلا ةداعاب رئازجلا لبقت يك لئاسولا عيمجب
 .اهعم ةمربملا زاغلا

 ةموكحلا عفد نادلبلا كلت نم ةدحاو لك فدهتو
 صيلقت قيرط ىلع تايقافتالا ةعجارمل ةيرئازجلا
 ةرريم ءاعم نينثالا وا راعسالا وا ةردصملا تادمكلا
 وا كالهتسالا نم اهتاجايتحا ضافخناب اهبلاطم
 راعسالاب ةنراقم يرئازجلا زاغلا راعسا عافتراب
 .ةيملاعلا

 فرضلل ةريبك ةدقع كلت راعسالا ةلكشم لكشتو
 زاغلا رعس ظبر ىلع صنت دوقعلا نال يرئازجلا
 طوبه ناف اذل .ةيملاعلا طوفنلا راعسا نم ةعومجمب

 بلاطم ام لكشب رربي ةرحلا قوسلا يف طفنلا راعسا
 .زاغلا راعسا ضيفختب نيدروتسملا

 دق ةيسنرفلا ةينطولا زاغلا ةكرش نا انه ركذيو
 اهتريظن عم قافتا ىلا يضاملا رهشلا رخاوا يف تلصوت
 - ودبي امك  هبجومب مت «كارتانوس» ةيرئازجلا
 ,قافتالا تاليصفت نع نلعي نا نود راعسالا ضيفخت
 نا ىلا احيملت ةيسنرفلا رداصملا ضعب تراشا دقف
 ىلعا وه يلاحلا رهشلا ةيادب لبق يرئازجلا زاغلا رعس
 كلذ ءوض يف نكميو .ةيملاعلا راعسالا نم ٠١/ يلاوحب

 .ةيرئازجلا «تالزانتلا» ريدقت  اهرييعت دح ىلع

 يف قيمع لدبت ءارجا ةرتف ذنم لواحت اكيجلبو
 يف صنت يتلاو رئازجلاب اهطبرت يتلا زاغلا ةيقافتا
 ةسمخ ماعلا اذه لسكوربي داريتسا ىلع اهيباوبا دحا

 طقف نوبلاطي ال نويكيجلبلاو ,بعكم رتم تارايلم
 تايمكلا صيلقتب اضيا لب راعسالا ضيفختب
 نولوؤسملا هضفري ام وهو .فصنلا ةيسنب ةدروتسملا
 ماما ةلكشملا حرط ىلا ىدا امم :نآلا ىتح نويرئازجلا
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 .اهل لح داجيال فينج ىف ةيلودلا ةراجتلا ةمكحم

 لفشنا ردفف

 يرئازجلا زاغلا ةلأسم ماما الوطم فقوتلا نودو

 نمف .ةديدج لكاشم نم عاطقلا اذه هل ضرعني دقامو

 قلق ردصم لكشت ةروكذملا تالدبتلا نا دكؤملا

 هنع تربع ام وهو .ةلودلا يف نيلوؤسملل لاغشناو
 ىلع اهزيكرت لالخ نم ةفلتخملا مالعالا لئاسو
 هذه راثآو طفنلا قوس اهل ضرعتن يتلا بعاصملا
 نم ديرت امناكو ,يرئازجلا داصتقالا ىلع ةريخالا

 ةيفشقت تاءارجا ليقتل ماعلا يأرلا ءيبهن كلذ لالخ

 نم ةيعصلا ةرتفلا هذه يف مازحلا دشلو ةيفاضا

 نويدلا لقث دعاصتو ةيلاملا ليخادملا رادحنا
 .ةيجراخلا

 عقاولا لوانت دق ديدج نب يلذاشلا سيئرلا ناكو
 ذا يضاملا راذآ رهش تايادب يف حيرص لكشب ديدجلا
 دق زاغلاو طفنلا تارداص نم دالبلا تادئاع نا دكا
 دقو :ةفلتخملا لماوغلل ةجيتن 8٠١/ ةبسنب تطبه

 يف طارفالاو ريذبتلا ةحفاكم ةرورض نع كلذ دعب ملكت
 لجا نم دوهجلا نم ديزملا لذبب بلاطو .كالهتسالا
 .يرادالا زاهجلا لخاد قافنالا نم دحلا

 ءوضلا ضعب ايلاح يقلت كلت ةيفشقتلا تاهجوتلا
 ,ةحورطملا ةيطفنلا اياضقلا نم يرئازجلا فقوملا ىلع

 نادلب نيب قافتا داجيا ةرورضب ةرتف ذنم صلختيو
 ول ىتح عافترالا ىلا راعسالا عفد لجا نم كبوا ةمظنم

 .ريبك لكشب جاتنالا صصح صيلقت رمالا بلطن
 يف هريسفت دجي نييرئازجلا نيلوؤسملا لاغشناو

 نازيم اهنم يناعي أدب يتلا ةريبكلا بعاصملا ءوض
 يهو .ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف تاعوفدملا
 نيدلا ةيمها ىلا يساسا لكشب دوعت يتلا بعاصملا

 ١٠١ نيب ةفلتخملا تاريدقتلا بسح غلب يذلا يجراخلا
 .نالود رايلم 18و ارايلم

 نيدلا تامدخ نا ىلا قاطنلا اذه يف ريراقتلا ريشتو

 ماعلا يف تغلب دق (دئاوفلاو ديدستلا طاسقا يا)

 رالود رايلم اهنم رالود تارايلم ” يىلاوح ١5/85 يضاملا

 ةلجم بسح  عقؤوتملا نم نا امك .اهدحو دئاوفلل
 يف 818:19 «تسجياد كيمونوكيا تسيا لديم»

 ماعلا لالخ نيدلا ةمدخ لصت ناد 05
 ٠ ىلا مداقلا ماعلا ىفو تارايلم ؛ ىلا 1485 يلاحلا
 .تارادلف

 راعسا طويه نا رخآ بناج نم ةسرادلا تركذو

 عيمجب متحي ليمربلل ارالود ١١,5 نود ام ىلا طفنلا
 نم ناو ةقحتسملا نوددلا طاسقا ةلودح لاوحالا

 ضورقلا ىلا رئازجلا تاجايتحا عفترت نا لمتحملا
 رالود رايلم 7,5 وا ” ىلا ماعلا اذهل ةيجراخلا
 تاعوفدملا نازيم يف عقوتملا زجعلا ناو اصوصخ

 .رالود رايلم ,١ يلاوح ىلا لصي فوس

 ٍلخادلا عضولا
 ةيوست ىلع رئازجلا ةردقب ميلستلا مت ام اذاو

 ضافخنا ناف .يجراخلا نيدلا ةلكشمل ةلوقعم
 ةيلمع ىلع ةوقب هتامصب كرتي دق ةيلاملا ليخادملا
 عضو ىلع يلاتلابو لخادلا يف ةيداصتقالا ةيمنتلا
 .يعامتجالا يداصتقالا نطاوملا

 ةرتفل ةيرئازجلا ةدسمخلا ةطخلا نا فورعملا نمو
 يداصتقالا ومنلا لدعم تددح دق 1984- 66

 ,ةديازتملا تاجايتحالا ةهباجم لجا نم /,”0 ب
 يذلا عراستملا يناكسلا ومنلا ةهجاومل اصوصخو
 تارداصلا دئاوع رادحنا ناف انه نم ,ايونس /7 قوفي

 اذه ديكا لكشب لقرعي فوس روبراكورديهلا داوم نم
 تاريدقتلا ضعب بسح دعبتسملا ريغ نم نا ,فدهلا
 !طقف /7 ىلا ومنلا لدعم ظيهب نا

 ىتشب نولواحي نيلوؤسملا نا ايلاحرمالا يف مهملاو
 نيبقارملا نا ريغ :ةئراطلا تابقعلا ىلع بلغتلا ليسلا
 .ىعسملا اذه حاجن ةيناكما يف نوككشي

 ىلع لدت ةديدجلا تاهجوتلل ةيلوالا تارشؤملا نا
 ةينازيملا ةعجارم وه ايلاح حورطملا فدهلا نا
 رايلم ١,٠5 رادقمب قافنالا صيلقت هاجتاب .ةيونسلا
 ىلع اهذاختا مت يتلا تاءارجالاك .ةدع لئاسوب رالود
 ةبعصلا تالمعلا جارخاو رفسلا نم دحلا قيرط
 ةنسلاب ةنراقم ١6/ ةبسنب داريتسالا صيلقتو
 .ةقياسلا

 صيلقت لاح يف ىتح هنا نآلا دئاسلا داقتعالاو
 ىلا لصوتلا بعصلا نم ناف ءروكذملا لكشلاب قافنالا
 ءوض يف ةيلخادلا ةهبجلا ىلع بولطملا نزاوتلا
 تاءارجالا ناو اصوصخ .ليخادملا يف ريبكلا صلقتلا
 ىلا دوقت فوس .داريتسالا نم دحلا اميس ال .ةديدجلا

 امم .راعسالا ةدايز ىلاو : تاقانتخالا ضعب لوصح
 تادايز فقوك ةيفاضا ةيفشقت تاءارجا ةيا نا ينعي
 دق ةيساسالا ةيئاذغلا علسلا نع معدلا عفرو .روجالا
 .رطاخملاب ةفوفحم ةيلمع نوكت

 ةرتفلا هذه ىف رئازجلا هجاوي يذلا قزاملا وه كلذ
 يعارزلا عاطقلا ريوطت راظتنا يف ةبعصلا ةيلاقتنالا
 [].طفنلا دعب ام داصتقا ءانبو

 ميهاربا انح

 ؟*1/- ١945 ناسين ١67 - ١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةيرصملا تاقالعلا ىف ظوحلملا نسسحتلا مغر

 ةماقا تايفوسلا ضرع مغرو .ةيتايفوسلا
 مل نيبناجلا نا الا رصم يف ةيوون تالعافم

 .امهنيب ةقلعملا ةيداصتقالا لئاسملل لح ىلا الصوتي

 سلجم سيئر بئان ةسائرب يتايفوس دفو ناكو
 ىلا رفاس امنيب .ةرهاقلل لصو دق ىلغالا تايفوسلا

 سار ىلع يلع وبا ناطلس .د هسفن تقولا يف وكسوم
 نيب يراجتلا لوكوتوربلا عيقوت فدهب يداصتقا دفو
 ا ةلكشم ةيوستو ١1985. ماعل نيدلبلا

 ليوط ديدج لوكوتورب لوح قافتالاو ةيركسعلا
 199٠. ماع يهتني لحالا

 معد ةرورض ىلع ةرهاقلا يف دكا يتادفوسلا دفولا

 «تالاجملا فلتخم يف نيدلبلا نيب تاقالعلا ريوطتو

 دفولا نمض ناك يذلا يتايفوسلا ةقاطلا ريزو ضرعو

 تالعافم ءاشنال هدالب دادعتسا يرصملا هريظن ىلع

 ام يتلا يلاعلا دسلا تانيبروت ديدجتو رصمل ةيوون
 تماق امنيب .عنصلا ةيتايفوس اهتانوكم نم /96 لازت
 ديدجتب تادعاسملا جمانرب راطا ىف ةدحتملا تائالولا

 .ةيقانلا /5 لا

 يلودلا كنبلا ضفر دعب يتايفوسلا ضرعلا تيقوت
 تاطحم ءاشنال جمانرب ىلع ةقفاوملا ريمعتلاو ءاشئالل

 لبق ثدح ام ناهذالا ىلا داعأ ءادرهكلا دملوتل ةيوون

 ١925 ناسنتا 6:06 قنعلا ب ةيبزعلا ةعيلطلا _

 وكسومو ةرهاقلا نب د اهيراجم ىلا تالدادملا ةداعا

 ءاشنا ةركف اهتقو كنبلا ضفر نيخ .يلاعلا دسلا ءانب
 لمحت ىلع يرصملا داصتقالا ةردق مدع ةجحب دسلا

 ..ةانقلا ميمأت ىلع رصانلا دبع مدقاف :ع ورشملا فيلاكت
 قفاوف دسلا ءانب يف ةدعاسملا هيلع تايفوسلا ضرعو

 نوفلا ىلع
 تاساكعنا نع ةرهاقلا ف نوبقارملا لءاست انه نم

 ةصاخلا تاقالعلا ىلع فورظلا هذه يف ضرعلا اذه
 ؟ نطنشاوو ةرهاقلا نيد

 يتايفوسلا ضرعلا نا رداصملا ضعب دكؤتو
 مهنا الا نييرصملا نيلوؤسملا ًاجاف دق تالعافملا ءاشنال

 فورظلا ناو اميس ال .هيق ريكفتلاب اوأدب دق
 يرصملا داصتقالا اهب رمي يتلا ةيعصلا ةيداصتقالا

 عفدت وا حومطلا يرصملا يوونلا عورشملا لجؤت
 تاطحم ةماقال ىعادلا يىلودلا كندلا حارتقاب دحالل

 كلذل ةيوونلا ةقاطلا نم الدب محفلاب لمعت ةيئابرهك
 يتلا ةينفلاو ةيداصتقالا تاليهستلا ىدم ناف

 ربك ديلا مكس يتافوبشلا ضرعلا اهخمضتيس
 ةموكحلا لبقت مل ناو ىتحو .يرصملا فقوملا
 هناف .ضعبلا ددري امك يتايفوسلا ضرعلا ةيرصملا

 رارحاو هب يل ودلا كنبلاو نطتشاول حيولتلا اهناكماب
 .ةرسو و افقلا بساعجلا يضحي

 ضرعلا اذه ةلباقم نا رمالا ىف ظحالملا نكل
 رثعت هسفن تقولا ىف هلباق دق ةرهاقلا يف حايترالاب
 ربزو وكسوم ف اهارحا يذلا ةنداصتقالا تاثحاسملا

 نأسشب قافتا ىلا لصوتب مل نا ىيرصملا داصتتقالا

 ةداعا لوحو .اهتمدق لوح فلتخملا ةبركسعلا نويدلا

 .اهتلودج

 فصنو رايلمب نويدلا هذه نوردقي تايفوسلاف
 زواجتت ال اهنا دكؤي يرصملا :بئاجلا امنيب ءنالود
 ىلع اهتلودج ناشب تاحرتقم حرطيو رالود رايلم
 لئادب نومدقيو اهنوضفري تايفوسلا نكل طاسقا
 ىتلا بعاصملا نم ديزتس اهنا ةرهاقلا دقتعت ىرخا
 ١ .يرصملا داصتقالا هجاوت

 ةمدق باسحب قلعتي رخا فالخ كانه ناف كلذك
 .هتميق ضافخنا دعب يباسحلا ينيلرتسالا هينجلا

 دبي نكلو ءاشرق ١ب ردقي ناكو هرعس عفر ةيفيكو
 تافالخلا هذه ءاوتحا ىلع اصرح دق نيفرطلا نا

 نا ررقت تاثحابملا نم ةثلاث ةلوج يف اهنيفصت ةلواحمو
 .ةرهاقلا ىف دقعت

 لوكوتوربلا عيقوت ىلع قافتالا يف احجن امك
 مداقلا رانا / ويام يف ١5/85 ماعل نيدلتلا نبد يراجتلا

 ةدايزب ينيلرتسا هينج نولم ٠0< هتميقو ةرهاقلاب
 اعقوامك .يضاملا ماعلا نع نوسبلم ٠٠١ اهردق

 ىلا فدهيو ١115٠ ماع يهتني يذلا يناثلا لوكوتوربلا
 ٠٠١١ ىلا يونسلا يراجتلا لدالا مدعي هداك

 نا مولعملاو . يبابتح ينيلرتسا هينج نوميلم

 ريدصت ىلع صني 1485 ماعل يراجتلا لوكوتوربلا
 حلاوملاو سبالملاو تاجوسنملاو لزغلاو نطقلا

 ردتعيو تارابسلاو رابغلا عطقو محفلاو تنمسالاو

 تاحتنملا هذهل دروتسم ربكا يتايفوسلا داحتالا

 نازميملا ِق اضئاف تققح رصم ناامك .ةيرصملا

 زلم ب 1 ا سب راوقفلاو باحإلا عم يراجتلا

 38 1[ ماما نمر مهفقات -



 طفن

 _ ناسفاوو ضايرلا نيب كبوا
 كبوا ةمظنم عامتجا راظتنا يف

 ؛يراجلا ع ويسالا ةيادب يف هدقع ررقملا

 ,عافترالا ضعب طفقنلا راعسا تلحس

 ١٠١,١ ةرحلا قوسلا يف تزواجت ذا
 حورطملا لاؤسلاو .ليمربلل ارالود
 يف دوعصلا اذه رمتسيس له :ايلاح
 1 ؟ةمداقلا روهشلا

 هنم ءزج يقف راعسالا عافترا لوعبو

 لامع بارضا ىلا فورعم وه امك

 يتلا جورنلا يف ةيطفنلا ةعانصلا
 ءدوب /ليدمري فلا 4٠ يىلاوح جنت

 بئان ةرايز وه مهألا ثدحلا نا ريغ
 لود ىلا شوب جروج يكريمألا سيئرلا
 ةيبرعلا اهتمدقم فو .يبرعلا جيلخلا

 نم ةرايزلا هذه قفار امو .ةيدوعسلا
 يدوعس مهافت لوح تانهكتو تاعاشا
 .طفنلا راعسا رارقتسا لجأ نم يكريما

 ديدعلا نا انه ةراشالا قحتسي امو

 ال ةلكريمألا ةيطفنلا تاكرشلا نم

 نع تيرعا دق .ىرفصلا اميس

 هقحلا امل راعسالا رايهنا نم اهئايتسا
 دحا ربع دقو .ةميسج رئاسخ نم اهب
 رعس دوعي نا يف هلمأ نع اهيلثمم

 ١١و ٠١ لدعم ىلا عافترالا ىلا ليمربلا

 0.ًارالؤد

 هةهبنروس

 يتلا ةبلاملا بعاصملا تدتشا

 نأ : عراستم لكشب ةيروس اه دهشت

 مس ةيعصلا تالمعلا نم يطايتحالا

 داريتسالا ليومت ةيلمع يفكي دعي
 .!عيبابسا ةرتفل

 رسفغت ةروكذملا بعاصملاو

 ينلا ةيفاضالا ةنداصتقالا تاءارحالا

 يف روهدتلا فقو لجأ نم اهيتبت مت
 .اهنيب نم يخلاو يلاملا يطايتح الا

 ةيسنلاب ةلمعلا ليدبت تالدعم ةدابز

 فرعي ام عفرو ,يبناجألا حايسلل
 دالسبلا نم «جورخلا خحسسرلا

 ديدحتو .ةيلاع ةبسنب نيرفاسمللو
 رالود ٠ :٠ ب رفاسم لكل دالبلا

 راطالا اذه ِق رظنلل تفلملاو

 نع يروسلا طفنلا ريزو حيرصن
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 امهمو ؛حيرصتلا اذه نا ذإ .روزلا
 هنم بناج يف سكعي هتحص تناك
 لواخحب ىتلا ةيداصتقالا بعاصملا
 هذه ةيروس تفرع ذإ .اهيلع ةيطغتلا
 لك ةيضاملا تاونسلا يف تاحيرصتلا

 ادكرت / برغملا

 رواعنلا ميعدت وحن
 ف ةيكرتلا ةمصاعلا يبرغم دفو راز

 اهيف ىقتلاو يراجلا رهشلا تايادب
 نييداصتقالا نيلوؤسملا نم ديدعلا
 ميعدت لبيس تاثحابملا تلوانتو

 ال نيدلبلا نيب يداصتقالا نواعتلا

 .يرحبلا لقنلاو ديصلا لاجم يف اميس
 ثدحلا اذه نا ةظحالملاب ريدحلاو

 ةيكرتلا ةسايسلا قايس يف يتاي
 ىلا ةيمارلاو تاونس ذنم ةعبتملا
 ةيداصتقالا ةرقنا تاقالع خيسرن

 امل ًارظن .ةيبرعلا لودلا عم ةيراجتلاو
 ماما قافا نم يبرعلا داصتقالا هحتفبي

 [ايِمئوف

 0 10بكنرفلاضيفخت
 ديدجلاإ يسنرفلا داصتقالا ريزو ماق

 ةميق ضيفختب رودالاب راودا ديسلا
 ةنراقم /5 ةيسنب يسنرفلا كنرفلا

 بقع كلذ مت دقو .يناملالا كراملب
 ةيبوروألا نادلبلا لام ءارزو عامتجا

 ةكراشملا ةكرتشملا قوسلا ىف ءاضعالا
 يا) يبوروألا يدقنلا ماظنلا يف

 ارتلكنا) ءانثتساب ١١لا نادلبلا

 . (اينايساو لاغتربلاو نانويلاو

 يف روكذملا عامتجالا ىرج.دقو
 ةميق ضيفخت هماتخ يف ررقتو .ادنلوه
 كراملا ةميق عفرو / ةبسنب كنرفلا
 يف ةقيفط تاليدعت ىلا ةفاضا هم

 .ىرخألا ةيبوروألا تالمعلا

 لكشلاب يسئرفلا كنرفلا ضيفختو
 يداصتقالا ءارجالا ربتعي هيلا راشملا
 ةموكح هذختن يذلا ماهلاو لوألا

 اذهل نوكي فوسو .كاريش كاج ديسلا
 تافعاضملا نم ديدعلا رارقلا
 روهشلا يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 [].ةمداقلا

 تلاثيا ملاغلاو نطنشأ
 19/0 ماع مكحلا ىلا هئيجم ذنم_ ناغير سيئرلا ةسايس تزيمت اذا "1
 يف ضيبألا تيبلا ةداق ىدل ةدعاصتملا ةبغرلا وهف .ءيش يف اهقبس امع 9

 ,ةيلودلا ةحاسلا ىلع ايداصتقاو ًايسايس ةيكريمألا ةنميهلا ضرف
 ..هجوتلا كلذ عجارت نم نيدقع دعب

 ةسايسلا لالخ نم :تاونس ذنم حضاو لكشب ةقيقحلا هذه سملت نكميو

 فقاوم نم اهعم قفارت امو .ةيكريمألا ةرادالا اهتعبتا يتلا ةيموجهلا
 هاجت .يكريمألا روظنملا ضرف لجأ نم ةيلودلا لفاحملا يف تاردابمو .ةبلصتم
 .ًامومع ةيداصتقالاو ةيلاملاو ةنراجتلا اناضقلا

 ّدح عضول اودهج دق نييكريمألا نيلوؤسملا نا ةرنف ذنم يلج ظحالملا نمف
 فدهتست يتلا ةمدقتملا نادلبلا ضعب ىتحو :ةيمانلا نادلبلا بلاطم يمانتل
 مادقو ,اهيف ةقيمع تالدبت ءارجاو .ةيملاعلا ةيداصتقالا لئاسملاب رظنلا ةداعا

 .ثلاثلا ملاعلا بوعش حلاصم رابتعالاب ذخأي «ديدج يلود ماظن»
 فيشرالا جاردا ىلا بلاطملا كلت عفد لعفلاب نطنشاو تعاطتسا دقو

 ىلا اهطيرو :ةنبجراخلا تادعاسملا ةلآيسسم نم دحلا نم تنكمت املثم تابتكملاو

 كش نود كلذ يف اهدعاس ؛يلودلا عارصلا ةلجعبو ةيسايسلا فقاوملاب ام دح
 قودنصو يلودلا كنبلاك .ةكرتشملا ةيلودلا تاسسؤملاو تاثئيهلا يف اهنرو

 ةيمنتلل ىلودلا قودنصلاو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو يلودلا دقنلا

 .خلا ...ةيعازرلا
 ذنم يحوي نا لواح ذا .:هجوتلا اذه يف أديعب ناغير دهع بهذ دقلو

 لودلا ف يداصتقالا عضولاب طبترم ثلاثلا ملاعلا نادلب ريصم نا تاونس
 وه اهتامزاو اهبئاصم نم ةريقفلا نادلبلا جورخ ناو ,ةيلامسأرلا ةيعانصلا
 .برغلا ىلا يداصتقالا طاشنلا ةدوعب نوهرم رما ةجيتنلاب

 ثعب تاونس ذنم ةدحتملا تايالولا ةلواحم :قيس ام لك نم ىهدآلاو
 ةمظنمك اهتائثيه لخادو .ةيمانلا نادلبلا فوفص يف تاقاقشنالاو تافالخلا

 ةلأسم طفنلا راعسا رادهنا ناب ءاحباألا ةنوآلا هذه ِق اهتلواحمو ..«كيواد

 ةيادب يف حّرص يكريمألا ةنازخلا ريزوف .اهعومجمب ةيمانلا نادلبلل ةيباجيا
 هتاييلس نم ردكأ :ماخلا طفنلا راعسا طوبه تايباجبا نا» يضاملا عوسسالا

 .«(ةيمانلا نادلبلا يأ) ع ومجملل ةيسنلاب

 -هريغ يف امك لاجملا اذه يف يكريمألا قطنملا دنتسي الا كلت ةيرخس ةياو
 سكع ىلا ريشت تاساردلاو تاريدقتلا عبمج نا ذا ةيعقاو ةيضرا ةبا ىلا

 نا ,يسنرفلا ءاب يراب» فرصم نع رداص ريرقت يفف ,ركيب سميج تاديكأت
 تارداص ليخادم طوبه ينعي ليمريلل رالود لدعمب طفنلا راعسا طوبه

 غلابملا هيف زواجتت ال يذلا تقولا يف ءرالود رايلم 7,5 رادقمب ثلاثلا ملاعلا
 .رالود رايلم ١ , 8 طفنلل ةدروتسملا ةيمانلا نادلبلا اهرفوت نا نكمي يتلا

 ةيكريمألا تاءاعدالا ضحدت يتلا ةديحولا ةقيقحلا عبطلاب كلت تسيلو
 دقنلا قودنصل ةكرتشملا تاعامتجالا يف اهيلثمم ناسل ىلعو ةيمانلا نادلبلاف

 ام نا تدكأ ,يضاملا عويسالا ِق كروي وين يف تآدب يتلا :يلودلا كندلاو يىلودلا

 فيفخت ىلا دوقيب فوس برغلا ىلا يداصتقالا شاعتنالا ةدوع نا نم رركو ليق

 عافترا نا .كلذ ىلع ليلدلاو . حيحص ريغ ثلاثلا ملاعلا بوعش ءابعاو لكاشم

 ةدايز ىلا دقي مل تاونس ثالث يلاوح ذنم ةيعانصلا نادلبلا يف ومنلا تالدعم
 راعسأ طوبه ىلا ىدا كلذ نم سكعلا ىلع لب ثلاثلا ملاعلا تارداص ليخادم
 00.!ةريبك بسني ةبلوألا داوملا
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 ظ ] ظ كَ

 ؟نكالمطملا هذه نم ضن نإ
 نمي اهاوسو رغاد ايسا نمز ةعجر ريغ ىلا بهذ دقل

 نكي مل نمت :ةيبرعلا ةشاشلل ًامالفا اوجتنا وأ نحتنا
 . يساسألا مهفده يراجتلا حبرلا (
 مهموم زكترت نيذلا ددحلا نيحتنملا نم عيماجم ة ةمث ءنآلا

 مهتالسلسم وأ مهمالفا لباقم ةيلايخ تاداريا قيقحت ىلع ىلوألا
 تفيلاكتلا ثيح .نم لقا امبرو .نآلا اهويش زثكأ ةريخألاو)

 لالخ نم (ويديفلا تاريماك ق ةينقتلا ةزفقلا كعب جاتنالاو

 ةشاشلا تالثممو ليم نم (اذك) نيمجن وأ مصعت ىلع دامتعالا

 : . !نيفو رعملاو تافو رعملا
 امئاد مهنيب ثيدحلاو) تازالودلا نم ةتفح كلمت كنا ىف

 جاتناب ركفتو هللا ىلع لكوتت : يدل (ةيساقلاو ةيعصلا تالمعلاب

 55 كلذك ةاتفلاو مدعم ريقف ىتفلا «ةاتفو ىف ةصق نع لسلسم

 ينغ خيش نم جاوزلا يضترتف ةيزاوجرب تاحومط تاذ اهنا

 اهبيبح كرتتو (ةيعقاو ةهكنك  رازج وا. ةلاقب ناكد بحاص)

 نا ىلع ةايحلا هتربخأ اذا ةصاخ :رادقألل ًانهر اهمالحا سرافو

 . !هناكد يف (ملعملا) دنع (ًايبص) نوكي
 هداف عي ردود فلا اذكي دقع .ةياغلل طيسبو لهس رمألا

 متي ىلا :تاقلحلا تارشع لكش ىلع رمألا يهتنيو .ينالفلا

 ياخ تادارباب فاطملا رخآ يف دولا ناكم لك يف اهعيزوت

 دسجلاو لقعلاو يعولاو ركفلا ريدختو ءابولابو جتتملل ةبسنلاب

 .دهاغملل ةسنلاب ةايحاو
 ةمثف ,ةلكاشلا هذه ىلع تالسلسملا لك نا ًادبأ تعي ال اذه

 اهتاجلاعمو يعوضوملاو ىنفلا اهديصر اهل تالسلسم
 نم اهم ناهتسي ال ةبسن لباقملاب كانه نكلو «ةداجلا ةيعامتجالا
 ..دضلا

 ماهدألاب ىضرملاو نونمدملا اهكلهتسي ةدام نويفالا سبيل

 كج ق1 ةأيه ىلع ينف جاتن اش هنا لب ءبسحف

 هذه جئار قوس وهو .يبرعلا ويديفلا قوس وزغت ةينويزفلت
 لك نإ ودبيو «فيخ لكشب نوديازتيو مك هذداورو: ,مايألا

 نأل لشفلا اهبحاصي قوسلا اذه باوبا قلغل تالواحملا
 ْ . نيحتنملا ءالؤه يديأب تاونألا هذه حيتافم

 تاريغتم ةمث نأب ءالؤه كفي له ”يدمعلل

 ةينفو ةيعوضومو ةيدقن تاجلاعم بلطتت ةيبرعلا ضرأل ا ىلع

 تالضعم يبرعلا عراشلا يف ةمث ناو ءةنومدقي يذلا اذه ربغ

 خيشلا ناكدلا نكي ةاتفلاو ىتفلا ةصق ريغ ةيتايح

 0. ؟ينغلا

  - 5ددعلا  ةيبرعلا ةفيلطلا * ١0 ١4 ناسيت ١445

 ةيفاقثواروا

 ا
 ا

 ماع ريدم يوسوملا نسحم روتكدلا
 ةرهاقلا راز دادغبب رشنلاو ةفاقثلا ةرئاد
 رسمس روتكدلا عم ادقع عقوو اريخفو

 ْق باتكلل ةماعلا ةئيهلا سيئر ناحرس

 ةادقب نيب كروبقنفملا رشنلل .رصم

 .ةرهاقلاو

 ف اهبتك ضعب ةئيفا ماكقنف نيتسسؤملا

 ريوصتلل ةذعم خسن وا مالفا لكش
 لباقملابو :قارعلا ل ع يعابطلا

 يف ردصت يلا بتكلا نيب تاراتخم مدقت

 , ةرهاقلا يف ةماعلا ةئيفلا « و مبسو

 ةدع لوصا يوسوملا روتكدلا

 الس ليلد : ل ضر

 .ةراضحلا ءوشنو .ةيقارعلا تاماقملا

 يف ةمجرتلا ةكرحو .رصعلاو ةفاحصلاو
 ال 00 ا

 ىقيسوملا يف هزكرمو هعقومل اريدقت
 هروقيلا# ةعباب تروق ةرصاعملا ةيرعلا

 دمحم يرصملا راقيسوملا حنم ةيكريمألا

 .فرشلا ةبترم باها درع
 ىلا رفسلا نع رذتعا باهولا ديغ

 .رصم يف ةينف لامعاب هطابترال اكريما

 يف .ءصاخ لافتحا يرجي نا ررقملا نمو
 نورشع فزعي ثيح ةبسانملا هذهب .هبايغ
 ريهتلا زنون هنتاحلا ةربا ايك ريفا اقزانع
 .مايألا ترادو ءدلبلا تئبو .دلاخلا

 هنا 3 نلعا باهولا دبع دمحم
 ةديصق لالخ نم هتوصب ءانغلا ىلا دوعيس

 ةبرطملا اهينغت نا اررقم ناك ىقوش دمحأل
 رجاهاي» ةديصق يهو ,ةيرئازجلا ةدرو
 ليجلا راقيسوم نا فورعملا نمو .4يتاذ
 ةيفطاعلا هتاينغا عبط ةداعا ىلع قفاو دق
 []. 1454 ماع ىتح هبابش يف اهادا ىتلا

 ةسيهفلا وأيا

 و 2 أدب

 باسحل «ةبيصعلا مايألا» ناودعب ديدج
 نويزفلتلاو يئامنيسلا جاتنالل لباب ةكرش

 .دادغب يف

 ين وهو مظاك لداع فيلأت نم لسلسملا
 ةيخميرات لحارم لوانتيو ةقلح نيس

 : مهنم نيلثمملا نم ةبخن هيف ةلوطبلا راودا
 ةيزوف .يميمتلا ةمعط .يقوش ليلخ
 مسارو ءاضرلا دبع دادقم «فراع

 [ل . ليمجلا

 فاح ناضوه
 ١ نوف م

 يذ يكريمألا نانفلا نامفوه نتساد
 ةكرش عم ارخؤم قفتا ,ةينويهصلا لويملا
 جرحملا اهريدي يتلا ةيئامئيسلا «نوناكو

 مليف ةلوطب ىلع نالوغ ميحانم ينويهصلا
 .ديدج

 نم لك مليفلا يف نامفوه كراشيس

 كلذبو «ءاتلوفارت نوجو فير رفوتسي رك
 نيدقاعتملا ةمئاق 2 ةثالثلا ءالؤه مضني

 20 ا 3 ا ل هو واود و سلا وسم

 يب رفقا اهخلا نهب

 لبق ردص توريب يف ةرهوجلا راد نع
 يعوسوم لسلسم نم لوألا ءزجلا مايا
 دادعا نم (يبرعلا طخلا ةعوسوم» ناوئعب

 . ةربص ليلخ طاطخلا

 هيلت ىتلا ءازجألا امك ءزجلا اذه لوانتي

 برعلا دنع ةفرخزلاو طخلا نوئف لوصا
 ةفورعملا ةينفلا لاكشالا لالخ نم

 نم لوألا ةزبملا ىطاضتخ دقو . ةلوادتملاو

 ةدالو نع ثوحب عم خسنلا نفل ةعوسوملا
 هينانف زرباو هراشتناو يبرعلا فرحلا

 7 هداورد رو

 ةملفف نفاس

 وف ردنا نقلل
 ىلع ظافحلل ةيلودلا ةنحللا ةناما

 زكرم نم ذختت ىتلا يمالسالا ثارتلا



 !؟ نيدللا ءابم دمحأ ىفتخا اذام
 : انلسارم نم  ةرهاقلا

 نم نيدلا ءابم دمحا يرصملا بتاكلل ريهشلا يمويلا دومعلا ءافتخا ارخؤم ظحول

 .ءارقلا نيب ةديدع تاالؤاست كلذ راثأ دقو .هناكم نالعا لولحو .مارهالا ةديرج

 .هرفتعوأ يضرم نع نالمالا أياح تعازي نيكلا ءايي دحا نا ةصاخ

 ةيفاحصضلا ةيرصملا طاسوألا نم انملع امك بابسالا
 نام راو يلا ءابدحا ني ديدش لالخ يفتت

 0 راشاو .نيلوؤسملا و هتاءاقلو هع ١ يلاعل

 خيشلا صخشب طيحت يتلا فورظلا ضعب
 ؛ن عنم مارهالا ريرحت ا نا ريغ

 ةسفن ىسافلا

 ىلا _لتسراو .لاقملا رشن
 م عبطلابو .لاقملا سفت ييبكلا بتاكلا لسرأف تخت ًالاقم بلطي .نهدلا 2 د ]|

 عنتما لدئدنع ءرشني

 رو جملا ثيببس ل1 ةكوتي

 . اجاحتحا ةياتكلا نع

 خيشلاو عيا 7 اريا نيب ةيوف تافالع دوجو ىلا عج

 مارهالا ويرحم سيئر ةقالع ىلا تراشأ دقف هامل يلاهألا ةديرجا اما ؛لاقمل

 نونفلاو خيراسلل ثاحيبالاو ثاحبالا

 ءا ارقم لوبنطسا يف ةيمالسالا ةفاقثلاو

 مساب يبرعلا طخلا نوتفل ةيلود ةقباسم

 :يدمألا دماخ
 نم عدبا نم رت نانف يدمألا

 دقو 1841١ ديلاوم نم وهو «يبرعلا طخلا

 رابك هيلع ذملتت دقو ,.1487 ماع يفوت
 .نآلا نيفو رعملا نيطاطخلا

 ةسمح ةقباسملا هذه يف ةزئاحلا ةميق ةمق

 ةمصاعلل ةرايز 2 رالود فلا نيثالثو

 اهراثا لع فرغتلا ةيغب ةيكرتلا

 [] .اهتاطوطخمو

 دج يخيرات لسلسم ؛ «هامصتعماو)

 قارعلا ةويزقلتلا ف تادادصمالا ير

 ا ف سور زوخلا ءدبل

 . يبانحلا فسوي دمحم جارخاو

 مخضا نم لسلسملا اذه دعي

 نويزفلت اهحتني ىتلا ةيخيراتلا تالسلسملا

 نيهاش ىلع قداص هراودا يدؤيو ءدادغب

 رودتو .«يوازعلا نسحمو دمحم ءانهو
 انخيرات نم ةمساح ةلحرم ىف هثادحا

 دئاقلل ةيلوطبلا فقاوملا ىلع زكريو يبرعلا
 ذا تل يرحل

 ١ سيعالإرب كيف

 يقوت نيعبسلاو ةعباسلا زهاني رمع نع
 ينانويلا فوسليفلاو بتاكلا ارخؤم .

 ٠  41انمالملاتا ةيهصع دعست /

 ةمزا رثا سيكاليفيرب سيلدناب ريهشلا

 ةحاسم ةيبدألاو ةيدقنلا هلامعا تطغ
 دقو ينانويلا بدألا خيرات نم ةماه

 مالسلا ءىدابم لوح هتفسلف تزكرت
 ريبلال اقيدص ناك دقو .ةبيطلاو حماستلاو

 يكازتنازاكو (بيرغلا) بحاص وماك
 - هدانا بحاص

 - اطير امو
 يرق ماه رغل

 كج عد كيسي علل

 ماسو نيرغ ماهارغ يزيلكنالا

 هتايحو هرودل انيمثت يكلملا قاقحتسالا

 . ةلفاحلا ةيبدألا

 لافتحا يف مت نيرغل ماسولا ميلست
 بونجب 'بيتنأ ةئيدم ىف هلزنمب صاخ
 ًاقاقحتسا ماسولا هحنم ربتعا دقو ءاسنرف

 00 ار

 [ل . ةيناطيربلا

 ارخاؤم تعقو نييقارعلا نيثانقلا ةباقث
 داحتا نيبو انعيب نواعتلل ةيقيسوم ةيقافثا
 لدابت نمضتتو .نيينادوسلا نييقيسوملا
 تاعوبطملاو تاليحستلاو تاربخلا

 نيب نينانفلاو قرفلا تارايز لدابتو
 . نيتمصاعلا

 نادوسلا بناحلا نع ةيقافتالا عقو

 يبرعلا عمجملا سيئر بئان رباج ةعمج
 دواد يقارعلا بناحلا نعو ىقيسوملل

 نيناثفلا ةباقن رس نيما ىسيقلا
 0 .نييقارعلا

 ارخؤم يئامنيسلا تيوكلا يدان ٍماقا ش

 اريكأ» ناونع تحت ينابايلا مليفلل اناجرهم

 . ءريخألا ياروماسلا : ريس

 00 ناجرهملا م "الفا تصصخ

 د دقو اا ريهشلا نابايلا

 ةعست هل يدانلا اهضرع يتلا مالفالا
1 8 

 ياللا جينوفلا 1
 ةيسيافب طن

 نكرم نسيسأتلا ةسماخلا ني ركذلا :ةيسانل
 .يبرعلا جيلخلا لودل يمالعالا قيثوتلا

 ىقلا صاخ لافتحا دادغبب هرقم ىف ىرج

 ةملك سيحرج دمح مساج روتكدلا هيف

 ةروقو زدكرلا تامدنسب ادهيِفا هون
 يمالعالا

 ةيقيثوت تامدخ مدقي زكرملا
 يتلا ةيمالعالا تاسسؤملل ةيتامولعمو

 قيرط نع نيسرادهلاو نيثحابلا دفرت
 لئاسولاو قرطلا ثدحا مادختسا

 ال . ةيجولونكتلا

 ا 14 د 0 010 ” ددعلا  ةبرعلا ةعيلطلا



 01“ يشل 1 د

 يس

 يقارسعلا شيلا لصضاوي اينيب
 ضرألا ريهطت ةيلمع عاجشلا | هلل

 ,ةازغلا سند نم ةسدقملا ةينطولا

 اهدنع نوبت ىتلا رئاسخلا حدفا -
 نم مغرلاب , مهغاف اف .ةقباسلا مهرئاسخ

 اب يا جيم نولصاوي «كلذ

 نورشكيو .مالسلا يعاسم عيمج ضفرو

 لود ةيقبل رفاسلا ديدهتلا باينا نع
 . . حيلخلا

 أرثا وافلا وزغ لبق كانه ناك اذاو
 ءوس» وأ «سابتلا» وأ ؛ضومغ) نم ةيقبو
 اياونلا ةقيقحلو .بربحلا ةعيبطل «ريدقت
 .مئامعلا تحت ةرتستملا ةيعسوتلا ةيناريالا
 ال ناودعلل ريخألا يناريالا ديعصتلا ناف

 ريمض يذو يعوضوم يب رع يأل ًالاجم عدي
 فقوس ريرسبتل يموق سجو فاصنإو
 عضو وأ ءهدايحلاو مديأي تمصلا

 . ةاواسملا مدق ىلع نيفرطلا

 يعدتو :ناريا اهو زفت ىللا ضرألا نأ

 ناو .ةيقارع ضرا يه !ءاهريرحمو

 لب .يبرعلا نطولا نم ءزج قارعلا
 .هنمأ اهنمأ لكشي ىتلا ةيقرشلا هتباوبو
 .- ليحتسم اذهو  تهتناو تقرتخا اذاف

 ةيبرع راطقا طقستو ىعادتت فوسف
 راطقا لوحتتو .رخآلا دعي ًادحاو ىرخا
 ةيفئاط قئارح ىلا ءابرغمو اقرشم ءاهريغ
 تالانود ىلاو .راوألا ةلعتشم ؛«ةسثادو
 ىتلا ةيروسو .ةرحانتم ةئحاطتم ةريغص

 ناودعلا اهاوق لكبو لئاسولا لكي دتست
 اياحض ىلوأ نيب نم . نيمخلا

 5 نويهصلا يعسوتلا يفئاطلا ططخملا

 ططخملا اذه ءارو فقي نمو ,يسرافلا

 . ,ةيلايربما رئاود نم

 5 ةيقارعلا ترحملا ةسيط ىه

 نكمي لهف .ةيموقلا اهداعباو .ةيناريالا
 تحبيبتسا امك قارعلا ةحابتساب لوبقلا

 دعب اليج نوبدني برعلا لظيل .نيطسلف
 . ؟(ةلتحملا ةيبرعلا ىضارألا» رخآ

 دس 1 7 0 »7
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 ف ل ا ا

 - ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١57 ١4 نانسين ١9/57

 0 د

  ةيتورمللا ةاسأملا رار دارسي 1
 يبرعلا نطولا قاطن ىلع اهدمو  ةينانبللا

 ,ةعئام فقاومو .ةبقارم راظنا ماما . هلك

 ماتلا زحعلا ىنعت داكت ةالابم الو

 ؟ قاس الاو
 ضراو نييقارعلا ضرا وافلا نا

 نالوجلاو نيطسلف يه امك برعلا
 نم رخا ربش لكو .يبرغملا بارتلاو
 . يبرعلا نطولا

 علل اضختق اكلم عسبلا وافل لأ
 نع عساف . نيسح مادص سميئرلل وا

 نع عافدلا بجاو ؛ يموق بجاو وافلا

 هنا .يبرع رطق لك نم ينطو ربش لك
 لوح داهتجا يأ نم مظعاو ربكأ ةيضق
 يمدقتلا هماظن عم فاللخ يأ وا قارعلا

 دهشت ةقيقحلا نا ىقبيو .يموقلا

 يف ةيروثلا ةبرجتلا نأب مكحي فاصنإلاو
 مادص قارع نأبو .ةدئار ةبرجت قارعلا
 ةيب رعلا هتامازتلال اف امو ناك نيسح

 فرصبو .ةيحضتو .ءةسرامتو الحف

 وأ . مكاحلا اذه ةنايخ وأ ديك نع رظنلا
 نايسن يبرع ىأل نكمي فيكف الإو «كاذ
 ةفيثكلا ةيقارعلا ةيركسعلا ةكراشملا

 .؟؟191/* ةنس ةيروسل ًادانسإ ةلاعفلاو
 تلواح امهمو «٠ نيسح مادص نهرب دقو

 ىلع :ةيئانألا تارابتعالاو ةضيرملا دقعلا
 «هتزَع زمرو :«ثيدحلا قارعلا لطب هنا
 لغشي هنا ىلعو .هتضمنو .هتلوجرو

 ءانبا سوفن يف ةقومرم ةناكم ةرادجي
 عضو يف عاعشلاو لمألا لمحي وهف .ةمألا

 . .«يدر ٍنبرع

 مغرلاب يناريالا ناودعلا لصاوتي ذإو

 لول نمألا سلجمل ريخألا رارقلا نم
 نع ىرخا ةرم ربعي ينويهضلا نايكلا ناف

 هغاغم ددعيو .برحلا رارمتسال هتداعس

 .قارعلا لاغشإب اميساالو ءًارهج كلذ نم
 ضيفختو .برعلا قيزمت يف ناعمالاو

 دقو .(ةيليئارسالا) ةيركسعلا قولا

 .نيبار قاحسا مايا ذنم كلذب حرص

 انركذيامب .«ليئارسالا» برحجلا ريزو

 ةداقلا نم هريغل ةقياس تاسحيرصتب

 دقو . نيغيب ميحانم مهنمو .ةنياهصلا

 (ةيليئارسالا) (فيراعم) ةديرج ترشن
 رازجلل تاميرصت ١985 /7”/© يف
 :اهيف درو [نوراش]

 يتلا رطاخملا رطخأ نم وه قارعلا ناد
 قارعلا تبثأ دقو .مويلا ليئارسا ددهت
 .ةفلكم برح يف دومصلا ىلع هتردق

 تالمحلا ىسنت الأ ليئارسا ىلع بجيو
 يوونلا لعافملا ترمد امدنع اهذض

 ناكل لعافملا اذه رمدن مل ولو .يقارعلا
 كرحيسو .ةيوون ةلبنق مويلا قارعلا ىدل
 نأل ليئارسا وحن هتاوق البقتسم قارعلا
 اعَضْو.آلإ بلظفي آل راربقلا اذه لكم
 نأ ليفاربلا لضَو .ايسانم ايكو
 برح يف لخدت ناو يقارعلا رطخلا ليزت
 تناك ام فعضا مويلا ليئارسا نكلو هعم

 ١9/7«. ماع يف هيلع

 نايكلا نا وه نوراش هلقي مل ام نكلو
 ىلا برحلا يف العف رشابم فرط ينويهصلا
 له: نيل .قاوعلا ةسقو قازبا بناج
 .يملسلا يوونلا يف ةارعلا لعافملا هفصقل

 رسمتسملا ,ليئارسألا) معدلل اضيأ امغإو

 دعي مل ام وهو .حالسلاو داتعلاب ناريال

 برقا عيطتسي الو «لابرغلاب هرتس انكم
 يفن برعلا ضعب نم نارهط ءافلح
 تاريسفتب نومدقتي مهنا ىوس كلذ
 لثم .ةحقوو ةيهاو راذعاو تاليلعتو
 ذخأ ىلع ةربحم ناريا نا» لوقت ىتلا كلت
 تارورضل ليئارسا سس داتعلاو جالسلا

 نأب اوكردتسيل نودوعي مث ؟!!؛ .ةيبرح

 (ةيليئارسالا» ةرافسلا تقلغا ىنيمخ ناريا
 هذه امنأكو .ينيطسلفلا ملعلا تعفرو
 ماعلا يف هع يتلا ةيرهظملا تاءارجالا

 ىلا نفل ف

 فلاحتلا قربك . ينيمخلا مكح نم لوألا

 [يناربيالا ب قيئارسالا] كرتشملا .يلمعلا
 هتابجاوب امود ضمن .يبرع رطق دض
 ,ينويهصلا  يبرعلا عارصلا يف ةيموقلا
 اياضقلا رئاس ينو «ءيش لك لبقو لوا
 .نييب رعلا قحلاو لاضنلاب ةصاخلا

 دق قارعلا ناف كاذو هلك اذه قوفو

 يعاسملاو تارارقلا محو بحر

 ذنمو .ةيميلقاو ةيلود .ةيملسلا دوهحلاو

 دقو لب .برحلا لاعتشال ىلوألا مايألا
 ناريا اماو . دحاو فرط نم لاتقلا فقوا

 «ضفرت لازت الو .تضفر اهناف ىنيمخ

 يملسلا لحلا قيرط ,ةسرطغو راتهتساب
 . عازنلا ءابعال لداعلا

 وعدي نا ًايبانو ابيرغ ودبي مكف كلذلو

 مهتفاحص يف «نييمدقتلا» برعلا ضعب

 ىتح «ًاعم نيفرطلا ىلع راصحلا» ضرف ىلل
 اهتنبت ةوعد يهو «؛مالسلا قطنمل اخضري»

 (زميات كرويوينلا) ةديرج براقتم تقو يف

 ناتيكريمألا (نويبيرت دلاريشا) ةديرجو

 برست هيف رمتسي يذلا تقولا يف)
 فلتخمبو (نييبرغلا داتعلاو حالسلا

 .(ةيناريالا ناودعلا ةنكام ىلا ءتاونقلا
 ةاواسملا ةمالع و متي «نذا «2فيكف

 نيب .هيلع ىدتعملا نيبو يدتعملا نيب
 يرشبلا فيزنلا فقو ىلع صيرحلا
 توملا ةبعل ىلع رصملا نيبو مالسلا لولحو
 نيبو ةيحضلا  يبرعلا نيب :بارخلاو
 ةيعسوتلا هعامطا يفخي ال يذلا يبنجألا
 رتسي الو نانبلو يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف
 اذه يف تلا د ريدصت) فده

 .ناودعلل ىلعف عيجشت عيجشت *5 .هلاثماو ء.فقوملا

 نسح نع ليق |مهمو ءهيف ماهساو لب
 . . ؟؟داهتجالا يف ةبغرلاو اياونلا

 ةيبرعلا ةمظنالا تناك اذإو محو

 اذيفنت «قارعلا عم فوقولاب ةبلاطم

 ةيمسر تارارقو 1-3 .قيثاول

 عافدلا ةيقافتا :ةعماجلا قائيمك]
 [...خلا ..نساف تارارقو .كرتشملا
 «برعلا نيركفملاو نيفقثملا فقاوم ناف
 مهسرادمو مهتاهاجتا فالتخا ىلعو
 نا بجي .ىرخألا مهتاءاهتناو . ةيركفلا

 يعولا قلطنم نم كيش لك لبق ,ددحتت
 .دحاولا رّدقلاو كرتشملا يبرعلا ريصملاب
 .ةيفاقثلاو .ةيوغللاو ةيخيرأتلا طباورلاف

 ةيسايسلاو .ةيعامتجالاو .ةيحورلاو
 نيب ام طباور ىه برعلا نيب .ةيلاضنلاو
 ءرامعتسالا اهأزج ةدحاو ةما فارطا
 تاينانالاو .فلختلاو .ةينويهصلاو

 . ةيلبقلا تايبصعلاو ةيصخشلاو ةيرطقلا

 ديري ىرخا طباور ةيا نم ىوقا اهنا
 لبق ىلوألا ةيولوألا اهءاطعا ضعبلا

 طبر يتلا كلت ءاوس :ةيموقلا طباورلا
 برقا يهو :ءادوسلا ايقيرفاب برعلا
 ةيمالسالا بوعشلاب وا .عاقدصالا
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 نا بجي يىبورعلا رابتعالاف .ىرخألا
 ,رومألل ةرظنلا ْق مساحلاو لوألا نوكي
 : .فقاوملا ديدحت يلو

 نس ةيمسرلا ةيبرعلا فقاوملا نا

 ءديدشلا .فسألا عم ؛لازت ال برحلا
 عراشلا ىللعو .مزاللا ندألا دحلا نود

 لئاسولاو غيصلا لكب كرحتي نأ يبرعلا

 .ىناريالا ناودعلل ةئادإو .قارعلل ادانسإ

 ةيمسرلا ةيبرعلا فقاوملا ىلع أطغضو
 كرتشملا عافدلا ةيفافتا دونب ةقدب مرتحتل

 بجاو ناو . . نساف ةمق تارارقو

 نأشلا اذه ىف برعلا نيركفملاو نيفقثملا
 . عيمجلا اهكردي نا يغبني ةصاخ ةيمهأ وذ

 ةعساوو ةسرش ةيبنجا ةمحه كانه نا

 , مهتدايسو .برعلا نمأ ىلع قاطنلا

 ىلعو «نانبل يفو :قارعلا ين : مهيضارأو
 ءازجا ىلعو .هتدايقو ىنيطسلفلا بعنشلا

 بونجك يبرعلا نطولا نم ىرخا
 . ةيبرغملا ةليلمو ةتبس يضاراو «نادوبملا

 تارحانتلا رمثتست يتلا ةمحطا هذهو

 تتنحل ءرماتلاو يعادتلا رهاظمو ةيبرعلا

 اهدوجوو ةمألا نمأ دض اقف ة ههحوم

 ىرخا داعبا ةكرعملا هذه امنإو .تاذلاب

 .ةيراضحو .ةيركفو .ةيفاقث :ًاضيا
 يف امك] ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ينو

 .نايعلل زربتو داعبألا هذه حضتت [نانبل
 ركسعم ىلع رصتقي ال عارصلاف

 ةهجاومب يبرغلا دوجولاو ةيقارعلا ةينطولا
 ةيفئاطلا ةيعسوتلا ةينيمخلا ركسعم
 .اهمعدت ىتلا ةيميلقالاو ةيلودلا ىوقلاو
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 ةغللاو ةفاقثلا نيب عارص كلذك كانه امناو

 ةرهاظ نيبو ةيب رعلا ةيراضحلا تاعلطتلاو

 طاطحنالاو «ىمالظلا فلختلا نم ةيتاع

 . يركفلا

 ةلشمألاو) ةلثمالا برسفقا نيب نمو

 يف يناريالا كرحتلا يف ظحالي ام (ةريثك

 وا فذحل تاللواحم نم وكسنويلا ةمظنم

 «نييب رعلا ثارتلاو ةفاقثلل ركذ لك سمط

 نم ديدعلا يف «ةيبرعدو «يبرع» ةملكلو

 ,برعلا اهب مدقت ىلا تارارقلا عيراشم

 ثارت يف ام لضفا لاحتناو ءاعدا ةلواحمو

 ىلع حا اد الاك ( يمالسالا يبرعلا ركفلا

 يلازلا مامالل ( يف اريالا» داليملا ركذ

 ىربكلا هتافلؤم بتك يذلا ميظملا

 تالوامتلاب كلك انردكتيو :ةبيزعلام
 ةاشلا دهع ىف وكسنويلا ف ةيناريالا

 راقآو «ةليلو ةليل فلاو:لاحتنال

 يف لحاطفلا رابك نم هريغو (ينوريبلا)
 نأب ءاعدالاو . يمالسالا  يبرعلا خيرأتلا

 قوقحل ة هعرش لوا)» داليم تدهش سراف

 يبارومح ةعيرش نيلهاجتم «ناسنالا
 نيركفملا لعلو ..ةقارعلا ْق ةلغوملا

 نسفامفلاو ملقلا ةلمحو .برعلا

 لوا تاجرضم دعب اوني # .نييناكتلاو

 نيلوؤسمو ينيمخلا ةيروهمجل سيئر
 اهمابتاو ةيبرعلا ةيموقلا دض نيرخا سرف

 نم حبصا دنو . نيدلا عم ضراعتلاب

 توريب ُِق رطقخلاب ةفوفحملا ةرماغملا

 نورجلا ءانالا نتخيل وللا ةيبارلا
 ةحئارلا ةوعدلا تراص نيح يف .نانبلل

 يأ .(ةيمالسالا ةيروهمجلل» يه ةوقلاب
 . .نارياب ةقحلم ةيفئاط ةليود ةماقال

 يبنجألا ىتحو) يبرسعلا مأتي ال فيكو
 مويلا لح ام دهاشي وهو (فصنملا

 يذلا نانبل - هلك نانيلبو ةيبرغلا تو ريبب

 راوحلاو عاعشالاو ركفلا دلب ناك
 ةحنجأ قلطي قارعلا . .!!حاتفنالاو

 ,ليمزالاو ةشيرلاو ىقيسوملاو رعشلا

 برحف قنيمخلا ناريا اما .ةأرملاب ومسيو
 نونفلاو ةفاقكلا لعو ةأرملا ىلع
 قالخلا لعافتلا ذفانل قلغو .ىقيسوملاو

 هافوسكف مالساألا .... مهلا ةق

 ةلاصأ الف . .ةمكاح ءادوسلا ةيمالظلاو
 يفاقث طاطحنا لب ..ةثادح الو

 . .ةزيرغلل يناويح تالفناو يراضحو
 رارحأل نكمي 2 كنلذ ءوض ىكعو

 فوقولا رايتخخا الا برعلا ةفاقثلاو ركفلا

 . هترصنو قارعلا عم

 ذاتسا ةكرضع نميساتت بولطملا نا
 .ةرثؤمو .ةطيشن .ةعساو غ.ةيبعش

 .ايلودو ايبرع قارعلا ةرصنل ءةمظنمو

 يف يئانثتسا رود برعلا نيفقثملا راظتنابو

 ,ةباتك : هوبعلي نا دب ال ددصلا اذه

 ًاعربتو .تاالاصتاو ةياعدو , ةياطخو

 انالف .ةيعامج تاركذمو «تاودنو

 ءزج لك يفو «يبرع رطق لك يف ةكرحتم
 ينو «كرتشملا يبرعلا قاطنلا ىلعو .هنم
 هيف دجاوتي ناكم لك ينو ءابوروأ
 : برعلا نوفقثمل

 دادزت ام رادقمب والعم رودلا اذه

 ١657 ندعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا

 هتمصو ىلودلا يمالعالا .شغلا ةعانش
 ةيزاهتنالا حلاصملا رمات رادقميو «بيرملا

 01 برتلا رارمتسا ةيذغت ُِق ةيلودلا

 رادقميو .ناودعلا تاقاطب يتيما

 صضعب اهيف لغوي يلا ةرفاسلا ةنايخلا

 .نيرخا تمصو ,برعلا ماكحلا

 ديجملا هقيرط يف قارعلا شيج نا
 ةرصاحمو «.هح اصل ايئاهبن برحلا مسجل

 بلاحم ميلقتو . هرهقو «يناريالا ناودعلا

 .ةيلودلا رشلا ىوق اهتقلطا ىتلا ةينيمخلا

 برعلا برضل . ةينويهصو ةيلايربما نم

 لماوع رشنلو .ميباسح ىلع عسوتلاو
 ةحلصم نم ناو .تبيتفتلا و ماسقنالا

 اهنيديس ةيلقا ادع امو) مهبجاوو برعلا

 نا .(ريسعلا باسخلا اهبساحيو خيرأتلا
 . تابثو مزحو ةوقب قارعلا اومعدي

 خيرأتلا نم تامساحلا مايألا هذه يفو

 نم رظتنت ةكرعملا ناف ثيدحلا يبرعلا

 ىدوستنملا مهرود ةسرامت برعلا نيفقثملا

 ,ىسايسو .يونعمو .يركف رود وهو
 حيحص .يوبعتو , يئاعدو . يقالخاو

 ليلضتلاو .دادصسالاو .رهملا ءاوجاأ نأ

 ءارغالاو . يسايسلاو ,يجولويديالا

 .ةريثك ةيبرع ءازجا دوست ىداسفالاو

 مغرلاب يرداق رجلا يبرعلا فقثملا نكلو

 ايداير ارو سرامي نا هلك كلذ نم

 «يبرعلا ءاتئالا يعاود. عم بواجي ًاديكأ
 ةدارإو .ةملكلاو ءركفلا فرش دسجنو

 5 . عادبالا
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 نيصصق نجذوم يف يفرعما صالخلا ةلحر

 صالخلا وحن ناسنالا ةلحر ريوصن يف ادئار ناك «ناظفي نب يحا يل ليفط نبا

 ليصاتلا تالا - لامنإلا لا دوعيرفو

 رب وحن ءرملا ةلخرو راسل
 امك يبرعلا انبدأ يف ةريثك صالخلا

 نكمي ال امك ٠ .يملاعلا بذألا يف ةريثك يه

 .اهديدحتو اهرصح هعم

 (ةسيه نامريه) ةصق ''(اتراه دس)و
 يتلا ةيعادبالا جذامنلا نم ةدحاو ةليوطلا

 ثحبلا ةريسم ربع صالخلا ةركف تدسج

 يدرفلا كاردالا ىوق دامتعاب ةقيقحلا نع

 يف امنا .ةصقلا لطبل ةيتاذلا تاناكمالاو

 ةقيقحلا ىلا لوصولا لجأ نم اهدج
 اهيلا لوصولاو اهنع ثحبلا ف اهيعسو

 ديعت امنا ةيدرفلا ينهذلا كاردالا ىوق ربع

 ةدلاخلا (ناظقي نب يح) ةصق ناهذالا ىلا
 ايف ليصافتلا يف تفلتخا ناو ليفط نبال

 نبا لطب ءدب يف تفلتخاو .كلذ دعب

 ىلا الوصو ةيفرعملا رفصلا ةطقن نم ليفط
 يذلا (ةسيه) لطب ةريسمل افالخ نسميسأتلا

 ينيد ثارت هرهظ ءاروو هتلحر أدب
 ىلا الوصو هدقنو هميوقتل بهأت يثرعمو

 . ىقيقحلا نيقيلا

 ةيئاورلا ةماهلا .ظوفحم بيحنلو

 ةروشنم ةصق ىصصقلا انيدأ يف ةحماشلا

 ةفورعملا ةيصصقلا هتعومجم نمض
 فقوم) مسا تحن (لسعلا رهشإب
 نع ريبعتلا ظوفحم اهيف لواح ."”(عادو

 يتلا تادقتعملاو راكفالا ىلع درمتتا رع
 الوصو اهيلا ىمتنتو ةيصخشلا اهم نيدت

 لعجي ام ني لاعل ديدج سيسأت ىلا
 ةصق عم م ماعلا اهم ِق يقتلت ةصقلا

 اهاياو اهئاقتلا نع الضف (هسيه نامريه)
 .ىرخالا ةيصصقلا ليصافتلا ضعب ِق

 ةصق لطب (دحاولا دبع)ل ناك امكف
 هصالخ ةلحر همزال قيفر ظوفحم بيحن
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 د ناك < (يوقلا دبع) ل هدرمتو

 ةلحر قيفر هسيه ةصق لطب (اتراه

 . (ادنيفوغ) وه هدرمتو هصالخ

 ركفلاو ةدارالا اجد

 ةيصخشلا (دحاولا دبع) ناك دقل

 صالخلا ةلحر ذيفنت ىلع اهيمصت رثكالا

 القع حجرأو ةدارا ىوقا ناك امك اهمامتاو

 دس) ةصق ينو .(يوقلا دبع) هقيفر نم
 نيتيصخشلا صئ ءاصخ انعلاطت (اتراه

 موس ع ءايعاذ نيتي روحملا

 نم القع حجرالاو ةدارا ىوقالاو اهيمصت

 .(ادنيفوغ) هقيفر
 دارا يذلا يناسنالا مها ةعيبط لعلو

 تدح ىلا يه هتحلاعم نييئاورلا نم لك

 نيو ده وع يسوع عبق

 ركفلل نيتروصو ةدارالل نيجذومن

 ءوحل كلذب دصقاو . ةريسملل نيهاجتاو

 يلطب قارف ةظحل ريوصت ىلا نيصاقلا الك
 لمحي يذلا (يوقلا دبع)ف ءامهيتصق
 هتبغر مدع نع نلعي ددرتلاو قلقلا ةرذب
 لامكاو (دحاولا دبع) هقيفر ةعواطم يي

 لوا يف كلو صالخلا بوص هعم هتريسم

 الضفم .ةديدجلا فو رظلا عم اه ةهجاوم

 نم هيفام ىلع يرسلا هميظنت ىلا ةدوعلا“

 مادعناو لك دايقناو ءايمع ةعاطو ةيلا

 (دحاولا دبع) لصاوي امنيب . ةيصخشلل
 ىلا الوصو صالخلا نع ثحبلا ةريسم
 .هدحو نيقيلا

 ظوفحم بيجن ةصق يف رمالا وه ايكو
 قيفر (ادنيفوغ) كرت (اتراه دس) ررقي
 عم شيعلا ةبرجتب ارم نا دعب .هتلحر
 رجهو ةيوس نييذوبلا (تاناماسلا) خويش
 (اتراه دس) ررقي ,يمهاربلا امهداقتعا

 ةلزعلا لضف يذلا (ادنيفوغ) هقيفر كرت
 اذوبلا (اماتوغ) يديرم عم ءاقبلاو
 صالخلا ةلخر وحن اطخلا اثاح .ديدجلا
 نيقيلا ىلا لوصولا ةيغب اهاترا ىتلا
 ةشيافملاو قلنقفلا كاردالا ربع دوسشملا
 . اهتاسبالمو ةايحلا فورظل ةيقيقحلا

 تاباغ ىف ةلثمملا (ةعيبطلا) تناك دقل

 تدهش ىتلا (ةيناكملا ةدحولا) تاناماسلا
 (مك (هسيه نامريه) ةصق للطب قارتفا

 ةحاولا ءالخ يف ةلثمملا (ةعيبطلا) تناك

 قارتفا تدهش ىلا (ةيناكحملا ةدحولا)

 . ظوفحم بيجنل (عادو فقوم) ةصق للطب

 ةصضق ىف ةيناكملا ةدحولل امن مغرلا ىلع

 ىلع ريثأتلا يف مهم رود نم ظوفحم بيجن
 ماهسالاو (دحاولا دبع) ةصقلا لطب تاذ

 هتدهش يذلا ديدجلا بالقنالا ثادحا يف

 هيف نكت مل يذلا تقولا يف

 ققيصخش قارتفا تدهش يتلا تاباغلا

 ديدحتل ةيناكم ةدحو ىوس (هسيه) ةصق

 . ثادحالا ةريسم مسرو لوحتلا عق او

 ايل صف |

 تابلا اكرات قارتفالا ةظحل دنع 7 ريس
 لكشت تاناكما ماما اعساوو احوتفم

 (دحاولا دبع) ةايحل ةدودحم ريغو ةديدع

 ةيصخشلا درمت ةلحر ربع .هتصق لطب

 ظوفحم ةصق لطبل ةصاخلا ةغللا كلذب
 هرظتنت يتلا ىوكلاب ةيحوملا تاراشآلاو
 دصوأ يذلا (يوقلا دبع) هقيفرل افالخ
 ةديدج تالامتحا ةيأ ءازا بابلا بتاكلا

 هتريسم نع صكتني هلعج نا دعب ءارثلل
 .هامع قيرطو هتيدوبع ىلا عجريو

 يتلا ”ةليوطلا (اتراه دس) ةصق: يف
 ينمزلا دادتمالا نوكي نا يعيبطلا نم ناك

 صوخش رئاصم نع ريبعتلا يف حضوأ اهيف
 يئمزرلا دادتمالا ناك .يعادبالا لمعلا

 لطب ةايح اهيلا تلآ ىتَلا ةخوخيشلاو
 ةلحعر ةصالخ نع ربعم ريخ (اتراه دس)

 انيقتلا ثيح .ةفلتخملا اهتالالدو ىعسلا

 ةايح هيلا تلا ىذلا تباثلا ريصملاب

 هيف تدهش تقو يف :ةبيترلا (ادنيفوغ)

 ل ءدهجور

 ءارثو ةبرجتلا يف اعونت (اتراه دس) ةايح

 مالا نم مغرلا ىلع . ملعتلاو ةمكحلا ُِق

 مسجلاو سفنلا يف هتكرت امو ةلحرلا هذه

 .بودن نم اعم

 بابلا ظوفحم بيجن كرت نا يل ودبيو
 ءاخيالاو هتصق لظب ريضم ءازا احوتفم
 يهتنت نا نكمي يتلا ةددعتملا تاناكمالاب

 ةليخمل عتماو ةصقلل غلبا ناك هتايح اهيلا

 يف اهرصح نم لمعلل ةيقلتملا ءىراقلا
 اك ةيئاهن دودحو روص يف اهديدحتو طامغا
 .ةليوطلا (اتراه دس) ةصق يف لاخلا وه

 فالتخا نم نييصصقلا نيطمنلا يف ام ىلع

 . نيابتو
 ةصق الطب هب رم يذلا (ءالخلا) رثا دقل

 لطب :(دحاولا دبع) تاذب ظوفحم بيجن
 نيتيروحملا نيتيصخشلا ىدحاو هتصق
 :ةيقن اتاذ ءديدج نم اهليكشت داعأف
 اهم ةلضتمو ةيرحلا نع ةثحاب :ةساسح
 .ةوق جئاشولا دشأب

 و ٍِق ةلثمملا ةعيبطلا تناك انه نم

 ا .لوحتلا ثعبمو ءدبلا ةطقن ةحاولا

 ا ةمكحلا ردصمو ةفرعملا رس نذا
 .يباجيالا لعفلا ةمهلمو

 نا نكميف (اتراه دس)إ ةصق ىف اما

 صضعب هذختت يذلا هتاد روقلا ىسملف

 لكش يف نكلو (ربملا) ةعيبطلا رهاظم
 ةطقنو (اتراه دس) ةايح اهيلا لوؤت ةياب
 اهنا .ءدب ةطقن لوحن ردصم ال لوصو

 ساسالا يف فالتخا ىلع نذا يوطنت
 يف اهئاقتلا نم مغرلا ىلع يفسلفلا
 ىزغملاو ىصصقلا لمعلل ةيئاهتلا ةلالدلا
 ةشياعم نم ةيتأتملا ةمكحلا) هل ريخالا
 . (اهبم داحتالاو ةعيبطلا

 يف تارتقالا كلذ:بيرغلا نم لعلو
 لك لمع يف نيتيصصقلا نيتيصخشلا ةغل

 امهرثأت عقاو نع ةربعملاو ظوفحمو هسه نم

 امهرعاشم قمع نعو ةديدجلا ةئيبلاب

 يه ةغللا نا سحت كنأكل ىتح ؛اههاجت
 فقوملا تاذ وه فقوملاو ةفللا تاذ

 يف اهسفن انأكو تدب دقو ةيؤرلاو
 نم اهبنيب ام ىلع نييعادبالا نيلمعلا
 سنجلاو نامزلاو ناكملا يف فالتخا

 . ةيؤرلاو
 بيجن ةصق لطب (دحاولا دبع) لوقي
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 لؤاست نع ةباجالا ضرعم يف ظوفحم
 هفقوم نم هتشهدو (يوقلا دبع) هقيفر
 :ديدجلا

 تشياع دقل ؟ليمزلا اهيا لوقا اذام»

 تملسو ءاذيدج اوج ءالخلا اذه قف

 ةايحل تدارا تأيهو ديدج قطنمل ىسفن
 .ا9/4١ ص « . .ةديدج

 0 بحاصل (اتراه دس) لوقيو

 دي ىلع ملعتو ةفداصم هاقتلا يذلا

 :ربنلا توصل ءاغصالا

 انه تسلج دقل :افيدوساف اي الك دو
 .ريثكلاب ينربخا دقل . رهغلا ىلا يغصا

  ةميظعلا راكفالا نم ديدعلاب ينألم دقل

 .4" ص .(.دحوتلا راكفاب

 ظوفحع بيحن ةصق تناك اذاو

 صالخلا ةركف نع تربع دق ةريصقلا

 لاكشا نم لكش يف نيقيلا نع ثحبلاو

 كلذ ناف ةيحوملا ةركفلل ماعلا لوانتلا

 هسفن ةريصقلا ةصقلا نف ةعيبط ىلا عجار
 (اتراه دس) ةصقل افالخ ءانركذ اك

 نم عساو ماع نع تربع يتلا ةليوطلا
 ةلادلا ليصافتلاو تاويخلاو راكفألا

 و ةصق مه دعن نا انتكميل ىتح

 ىهف .ةريثكلا هسيه ةصق مومه نم ادحاو

 ا راكفالا ىلع درمتلا ةلحر

 فارعالاو تافصاوملاو تاميلعتلاو

 لقعلا ال ةداعلاو نيقلتلا قيرطب ةيستكملا

 رع .نيقيلا ىلا الوصو رايتخالاو
 اهتشياعمو ءايشالل يتاذلا حلو

 .ةاناعملاو ةبرحتلا قيرطب ةيقيقح ةشي

 ةلحر نا ىلا ريشن نا 1
 دق ةليوطلا (اتراه دس) ةصق لطب ثحبب

 ةيضخيشلا ةثارا نم ساشا لع تماق
 نا نيح يف قيسملا اهميمصتو اهتبغرو
 اه ناك ام (عادو فقوم) ةصق لطب ةلحر

 ةيحورلا ةشياعملا الول منتو أدبت نا
 ةصقلا الطب دجو يذلا (ةحاولا ءالخ)ل

 ناكف .دصق امنودو ةأحف هيف امههيسفن اهتاذ
 حربجلا أكن يذلا يجراخلا ثعابلا ةباثمب

 اناس اهتاتوبكمو سفنلا مالا رجفو
 اهيدل اققحم ءاهلك اهضفر رداصمو
 [ل . ةدوشنملا ةوحصلا

 يديوه.حلاض
 نكماوملا

 ريمس ةمجرت .هسيه نامريط (اتراه دس) رظنأ )١(
 / ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ةرازو تاروشنم يلع
11485 . 

 بيجت ةعومجم نم (عادو فقوم) ةصق رظنأ (1)
 رصم ةبتكم (لسعلا رهش) ةيصصقلا ظوفحم
 ,ةعبارلا ةعبطلا .ةعابطلل

 اهملاع دودح يف (هسيه نامريه) ةصق ىمتنت (')
 هيلع قلطا يذلا يبدالا نوللا كلذ ىلا تملا اهلكشو

 ةريصقلا ةصقلا) مسا نويبوروالا بدالا داقن

 يفرحلا ىتعملاب ةياور تسيل انه نم يهو .(ةليوطلا
 لمعلا اذه فصو يف عاش امك يبدالا حلطصملا اذه
 .أطخ اندنع يدالا

 ١5 "مان ملا م هاات م همرنع [ -

 تاناجرهم

 عبارلا يئمنسلا اناجرهم يف يرعلا مليفلاةيعمج

 نيترهاظت يف (ةثملا) ةدجامو ( (جرخلا) | علاص نيفون ير
 ةيرعلا را فلتغ نم ىرخألا ةطرشألا تارشع بناج ىلا ..|همالفا ضرعل

 ل يبرعلا هليفلا ةيعمج تماقا

 (نيسلل عبارلا اهناجرهم ؛« سيراب
 ( قيراكا رهشلا علظم من ةيرعلا /

 ثالثلا تاونسلا لالخ تمدق نا دغب
 لكشب :تاناجرهفم ثالث ةمرصنملا

 دقانلا اهسأرتي ةيعمجلا هذهو « يونس

 ةرادا ىف هدعاسيو قلاخلا دبع ناسغ

 رديح قو فصاو ةدجام ةينفلا اهبنوؤش

 .ونرا نيرتاكو ةفيلخ دلو ديعسو

 , ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ةيعمجلا طشنت

 نوكيل اقبسم هذعت جمانرب لالخ نم
 متي .ةفلتخم راطقا نم ةيبرع مالفال الماش
 اهكلتمي يتلا (كيبميلوا) ةلاص ين اهضرع
 كيرديرف يبنرفلا ي ءامنيسلا دقانلا

 اقوشم ايامتيم اهانرب دعب ىذلا .نارتيم

 نا ,يسنرفلا نويزفلتلا يف
 ةينف تارهاظت عبرا ماعلا اذه جمانرب

 . ي“
 نم ةدجام ةيرضملا ةنانفلا ميركت - ١

 يتلا اهمالفا نم ةعومجم ضرع لالخ

 (منيسلا خيرات يف ةمهم ةقلح لكشت
 رابك نم ددع اهجرخا يتلاو ةيرصملا
 ,نيهاش فسوي : مهنمو مالفالا يجرم

 سيراب يف ةييرعلا امنيسلا
 .ةينف تارهاظتو ةطرشلأ ..

 ا ا

 0 ل كاع 0

 يملح نيسح «نيدلا ءايض دمح ا , خيشلا

 ةليمج :يهف اهمالفا اما .ءسدنفجهمللا

 اذه .كيدي نيب «تاقهارملا ءدريخوب
 .هلظ دقف يذلا لجرلا .هبحأ لجرلا
 .ةظحل رمعلا «لويع ثالئو فنا

 . .اهريغو «ةيراعلا ةقيقحلا ,ةهادنلا

 نم.ميلاص قيفوت جرتتملا ميركت ب ؟
 ةليوطلا ةيئاورلا همالفا نم ددع لالخ

 برد ءلاطبيالا عارص :اهزرباو

 تايموي ؛ يطيلبلا ديسلا قاقز « ليباهملا

 :نودرصعملا :فانيرالا قبال
 . ةليوطلا مايالا .نوعودخملا

 يف امنيسلل يلاعلا دهعملا ميركت 1
 يضفلا هليبوي ةبسانمل ةيرضملا ةمصاعلا

 يجي رخ مالفا نم ةعومجم ضرع لالخ نم
 .دهعملا اذه

 ناجرهملا اذه يف ةعبارلا ةرهاظتلا -

 يف ةمهم ةميدق مالفا ضرع يه يرودلا
 ناو ةصاخ «ءةيبرعلا اهنيسلا حيرات

 هذه قو رص ةصاخ ةثالثلا رهاوظلا

 : ةيلاتلا مالفالا مدقت ةعبارلا ةرهاظتلا
 نب ليهسل «ديو دي فلا» يبرغملا مليفلا

 زيزعلا دبعل (هون) يرئازجلا مليفلا :ةكرب

 لصيفل (رهغلا) يقارعلا مليفلا .يبلطلا

 (روص اياقب) يروسلا مليفلا .يرسايلا
 يف لالظلا) يرصملا مليفلا .حلاملا ليبنل
 بلاغ ينيطسلفلا جرخملل (رخآلا بناجلا
 . ثعش

 لالخ مدقت يتلا ةيبرعلا مالفالا اما

 جمانربلا نمض ناجرهملا ضورع
 : تلمش دقف يمسرلا

 سيسنرف فسوي مليف :رصمال
 داعس ليثمت نم (قرشلا نم روفصع)
 صفق) مليفو .فيرشلا رونو ينسح
 تزسع ليثمت نم لامك نيسحل (ميرحلا

 (رمع راوشم) مليفو .نابيرشو ٍليالعلا
 يواشيفلا قوراف ليثمت نمو ناخ دمحمل

 3 لالج ميهاربا مليف :قارعلا 0
 قشاعلا) ا رينم مليفو .(دومحو
 0 ةريمألا) يرسايلا لصيف مليفو

 . ةكرحتملا موسرلا مالفا نم وهو
 ماعلا عئاقو) يكز ريمس مليف :ةيروس ال
 .(لبقملا
 «فاسع هيجورل (ةكرعم) مليف *نانملال

 «لحنلا ةيلخ» يه ةيئاور ريغ مالفا عم
 ناجل «؛لوردنالا ةرهزدو يدرج ماش

 هيردنال ؛ءيش لك مغر نانئبل»و ,نوعمش

 .نوعدج
 دمحمل (ربنلا ءارو ام) مكيف :نرغلا ال

 بيجنل (سمش) مليفو .يرابع
 . يدرفس

 .قمد دمحمل (ةدح) مليف : سنوت ال

 .ديزوب يرونل (دامرلا لجر) مليفو
 لاشيلل (ةلولعم) مليف :نيطسلف 0

 دمحأل (ةنوحاطلا) مليف :رئازجلا 0
 يتوغل (ذالوفلا داصح) مليفو «يدشار

 (يبسكات نسح) مليفو .ءشيورد نب
 .ضاير ميلسل

 يذلاو . عساولا جيمانربلا اذه لشمب

 ناجرهم يف ةيبرعلا |منيسلا تاتش عمجي
 ةيعمج نوكت :يبرعلا نطولا جراخ ماقي
 تمدق دق .سيراب يف يبرعلا مليفلا

 دهاشمللو برتغملا يبرعلا دهاشملل

 ةيعجلا ةليصح .«تقولا تاذ 5 ييارخأ

 هذه ضرع لالخ نم :ةيبرعلا ةيئامنيسل
 دقو ءاهقفارت ييلا تارهاظتلاو 9

 نفلاب ةينعملا ةيب رعلا تاهجلا ةبلاطم نوكن

 ةيعمجلا هذه معدو دانسإ ٍِق عباسلا

 يف اهحاجنل ارظن ةيرو رضو ةبجاو .ةيتفلا
 لالخ ٠  مدقتم يثامنيس و ةرولب

 نمو ءالوأ يسنرفلا ماعلا يأرلا ةيطاخم

 خسن بع لوصحلا قف اهدوهج لالخ

 تاي تابوعصلا ليلذتو .ةطرشألا

 28 ايناث .كلذ ذيفنت ماما

 هللا دبعلا يلاس

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا “١١ ١4 ناسين ١487 - 56



 .راكسوالا ملستي تراه ميلو

 .ايقيرفا لاغدا يف بيرتس ليريم

 1375 نانسيث 1-١4 َقنعلا اد ةيبرغلا ةعيلظلا

 ليريم هيف تدا يذلا مليعلا

 يذلاو .ةلوطبلا رود بيرتس
 ناونعب كالوب ينديس هجرخا (0]
 ةزئاج ىلع لصح «ايقيرفا جراخ»

 زئاوج عيزوت لفح لالخ جارخالا
 .نيسمخلاو ةنماثلا ةرودلا ْق راكسوالا

 رود مليفلا اذه يف تدا بيرتس ليريم

 ةيكرامناد ةيطارقتسرا ةلئاع نم ةأرما

 اينيك يف ءايقيرفا لاغداو تاباغ ىوبت
0 

 تلقنت دقو .يرامعتسالا دهعلا لالخ

 .ةعيبطلا هذه لهاج ف كالوب ينديس ةسدع

 لامجلا رارسسا ةيسنامور نيعب تدصرو
 .يقيرفالا

 راكسوالا ةزئاج ىلع كالوب لوصح

 نم دضلا ىلع ءاج .جارخا لضفأك
 ناكريمألا انيسلا داقن نم ددع تاعفقوت

 0 غرلبيتس اوحشر نيذلا

 نوللا» همليف ف نع جارخ حالا راكسوا ليئل

 .«يزمرقلا
 لوضح ىرخألا راكسوالا زئاوج نم

 نع.لثب لقفا راكسوا ىلع تواه ميلر

 ثيح «تويكنعلا ةأرملا» مليف يف هرود

 نم: دحاو يف نيجس ذاش لجر رود ىدا
 ةينيتاللا اكريمأ نوحس

 لوصحلا يف غرلبيتس ةراسخ نا ودبيو
 نم دضلا ىلع تءاج راكسوالا ىلع

 اهققح ىتلا ةلهذملا ةيراجتلا تاحاجنلا

 همليف ةصق ثدحتتو .يت.يإ همليف
 ءادوس ةأتف نع «يزمرقلا نوللا» ديدحلا

 [0 .ةدوقفملا اهتيرح ىلع لوصحلل ىعست

 داؤف نسح لحارلا نائفلا ركفي مل
 0 نا هتايح لاوط

 .ةيليكشتلا هلامعأل ًاصاخ
 هد ف نانفو يفاحصك هرود
 نم ةديدع رهشأ دعيو فلاي هعلو لالخ

 ٍيزوف ىنم ةيحورلا هتنبا تعاطتسا هتافو

 امك عمجت نا فسويلا زورب ةيفاحصلا

 قيكشلا نانفلا اذه عادبا نم اظوحلم

 ةفاقثلا ريزو هحتتفا ضرعم يف همضتو

 . لكيه دمحا .د ىيرصملا

 وه رعم كيليقيت ناب لما
 نم نمضتي ام لكب ؛رشلا»
 ةلوفطلا ٍُق ثحبيو .ةيثئادب

 ريلدوب هيف رب ١ يذلا هجولا نع ةءاربلاو

 ةميرحلاف , ماهتألا عياصأ بسصقتت م ,هتاد

 .راغصلا دراطتس رابكلل ةميرج تناك ناو

 ةميرجلا ةروص نال .ةميرجلا رامث

 .رصعلل ةيقابلا ةروصلا يه ةيريربلاو
 عقوم نم بتاكلا هلوقي نا ديري ام اذه

 بادا يف روركم عوضومل يماردوليم
 . برغلا
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 ةايحلابو نفلاب ًاثلتم ناك هجراخو .. شنلل ار

 ضرعم لوأ

 نييثكريما دونج ةئالث اهبصتغي لوقين

 تق 0

 ىلع ةرحفتم ةردقب تاضو رعملا تزيمت

 تامس زربا تناك كلتو ةايحلا قشع

 لب َمِسُر امو بتك ام لك يف داؤف نسح
 سيلو ةيصخشلا هتايح راسم يف ىتحو

 اهعدبا يتلا ليثامتلاو تاحوللا نم غلبا
 تاحاولا نحس ىف هلاقتعا ةرتف لالخ

 لحارلا نانفلا قشع ىدم ىلع كلدتل
 . .اهم هنامياو ةايحلل

 نانفلا عم داؤف :سح ةلحر نا

 ديف دنت لاثفتلاو ةحوللاو 1 .:نيكشتل لا

 هقاحتلاو ةيوناثلا ةداهشلا ىلع هلوصح

01 

 نوكتؤ .ةرشع ةعبارلا نس يف يهو
 يذلا .نيجهلا لفطلا .؛ودول» ةجيتنلا

 نا ىلا .ةبيهر ىركذ هما ىنيع ىف دسحيس

 هتاذ دح يف ةئحم ىلا هسفن لفطلا لوحتي

 أشني امك لزعنم ناكم يف أشنيس وهف

 لس ريسو .نونجلاب مهتيس مث .ناويحلا

 اهنم بربع نا ىلا .نيناحملل ةحصم ىلا

 لكيه ىف شيعيل .رانلا اهيف لعشي نا دعب
 اهيف هيتأت يتلا ةظحللا يفو ,ةمطخم ةئيفس
 ةقلعت ةدشل اهلتقي ؛ ةحصملا ىلا هديعتل هما

 5 ا 1 ا نو وم ا وعم 1 د د < 00 مس

 م1 ملم: نمط مطخقات 7

 نازل + هل ديو داع دل دخ

0 

 .داؤف نسح ةشيرب هيرتروب

 مث لماك فسويو راكيب نيسحو يربص
 في رشلا مالسلا دبع ةفرخزلا ُِق ةذاتسا

 ملاع يف دعب [ميف هليلدو هدشرم راص يذلا

 ةيلك ةلخجم تناكو .باتكلاو ةفاحصلا

 تاباتكو موسر تدهش ام لوا نونفلا

 نامزلا ديرب ةتتققلع مج ادق قست

 لالجاهسأري ناك يتلاو ةنيكاسحملا
 ةديدج ةيعون نم ًالامعا مدقيل يصمامحلا

 . ةيرصملا ةفاحصلا يف

 ماعم ةرتفلا كلت دشم تأذن دقلو

 عادلا  يعبص ةسرده

 رج دعو :اهطع ل 1
 !ةيريربلا سارعالا نم رخا سرع هنا

 نود .ءانه نيزمرك ناتومي اهنباو مالاف
 ةكلمت ىلا رحبلا لوح نا دعب .ةنكمت ةدوع

 وأ ءامهرف .يدبالا عايضلل

 زمر .ضرالا ىلع نوقابلا ,نورخآلا
 داصرملاب نولظي فوس . حماجلا رشلا

 , ةلمتحم ةدوع لقال

 نم رشلا ةفارخ دكؤي كيليفيك ناي
 فصن تيبثت ديري هنألو 2ةيداحا ةيحان
 نمو ارش دصح ارش عرز نم :لوقلا

 ريغ ريخلاف ءاريخ دصح اريخ عرز
 ةخسار ةلوقملاو .ضرالا ىلع دوجوم

 .هتاذ يئاورلا لوقلا يف يقالخا لكشب
 نيب ؛؛ةنحمك» الا عادبالا ىلا ىري ال وهف

 لوقين مالا :نيسناجتم ريغ نيفرط
 نمف .نيماضملاو لكشلا وا .دونجلاو

 قىرخا ةقالع جتنتس ىلوالا ةقالعلا ةيحان

 نا ىتح .ةيعيبط ريغ يه اهغباو مالا نيب

 تاذ 7 نات نيفادا يسلط اعلا

 1 سن ةيئاثلا ةقاللعلا ةيحان نمو , ةقالعلا

 7 ةياورلا لكش نيب ىرخا ةقالع
 ءوجللا ناك اذه ءاضيا ةيعيبط ريغ يه

 ىلا صنلا ىف «ةنيحشلا» ةيماعلا ةحهللا ىلا

 ةنحمف .ةيرعاشلا ةيلاع ةجهل بناج
 «بتاكلاو .هعوضوم ةشنح نم صنلا

 وه هنال ءرايخلا 00 .يلاتلاب

 . هماع ةنحم نم .يبرغك ؛ اضيا

 نم («ةموشوملا آر يف اندهاش دقل

 0-3 0 ا 0

 عادبالا (ةنحم و ينايايلا بدالا

0 
0 

 . ةيرصم ةياور نم هجو

 ءادنلا ةفيحص مث ةيئاسملا ةذيرحلاب هلمع

 رهشلا ةلجمو نيدلا جارس ٌنيساي عم

 ىتلا تالجملا نم اهريغو ةمألا توصو

 نينانفو باتك عم اهرادصا يف كرتشا

 .مازتلالاب اوزيمت

 هنا داؤف نسح نانفلل خيراتلا دكؤيو
 ةروثلا مساب قطنت ةلجم لوا يف كرتشا
 لوا بحاص ناك هناو ريرحتلا ةلجم يهو

 .ويلوي ةروثل نييسايس نيقصلم
 دبع ةياؤرل.هقوسر لامعا رهبشأ قف

 ترشن ىتلا «ضرألا» يواقرشلا نمحرلا
 همسرو يرصملا ةديرج يف ةلسلسم

 بأ ا يدادرتلا ةديصقل تاع

 ال منيح
 ةدامو ا , ةقالخلا ةاناعملا َق .فلاتي

 لمعلا يضقيس «كلذ دئعو ,عادبالا

 صخلي ا اذه . . هبحاص ىلع يعادبالا

 قيرط نع ال تأي مل يذلا همال ودول لتق

 نع الو .يوضعلاو يفطاغلا فلاتلا

 تدالا نكلو .ةقالخلا ةاناغملا قيرلط

 عدبملا نيب فلاتلا ةيناكما حرطي ينابايلا
 ىلا يدؤتس ةقالخ ةاناعم لالخ نم هتدامو

 ريخلا هيف لبخحلي « « يقيقح يع ادبا لمع

 البو دب ريخ الب ةلاح ىلا لوصول رد

 _ 1قلإلا
 هقيكي 1 ١ 3 ١ 1 0 17 12 را

 11ظ'106005

 ةياورلا فالغ
 م

 ةيناسنا ةلاح 9 رش

 .«نامورت سيئرلا ىلا يرصم
 قرأ نم (ةايحلل نفلا) باب ناكو

 رودل نانفلا اذه ةيؤر دّسج ام لمجاو
 اذه .دلبلا ءانبا اياضقب مزتلملا نفلا
 نم هنمث داؤف نسح عفد يذلا مازتلالا

 ىتحو 4١ه4 نم لقتعا ثيح هرسمع

 اهاضما تاوتس سمح لاوطو
 تاحاولاو مويفلا تالسامن نب داب

 ىتلاو ةريهشلا هليئامت غاص لبعز يب
 رس مها اد

 نيب ذا . . لقتعملا ين اهعمجي ناك يتلا
 جرخأو ةيتيزلا هتاحول لمجأ مسر هناردج
 دادغب قالح تايحرسم تاروكيد مدقو

 نامعنل يرغودلا ةليعو جرف ديرفلأل

 هئالمز عم هتبرجت ًاضيأ تناكو روشاع
 رشن راد سسيِضأَت ْق نييسايسلا نيجاسملا

 ةخسن نم تاطوطخم ردصت لقتعملا لخاد

 . ةايحلل ةفاقثلا راد ىه ةدحاو

 تاعادبا نم لمع ةئاملا زواجعتي ام نا

 هضرعم يف تجسن ةيليكشتلا داؤف نسح
 ريغ ةردقو ةايحلل ٍفاص قشع ةدوشنا
 نم لك اهب سحأ اه ءاطعلا ىلع ةدودحم
 لمحي لاثمت وا ةحول ىلع هلنيع تعفو

 89 تع د

 قه رثالام اذه

 ل .لقالا ىلع .وا .«ةيرب ربلا سارعالا»

 ريغ ةروصب يئاورلا صنلا هيلا رشي
 .ةلوفطلل تاطقل كانه .ةرشابم

 .دعب لكشتي مل يذلا لبقتسملل ؛ .يلاتلابو

 ةقالع : [ينارشلا» رابكلا ماع اهقحسي

 ودول اهميقي ىتلا دحاو فرط نم بحلا

 ةجاذسو ىلوفط مهو لالخ نم هما عم
 نيناجملا ملاع عم ودول ةقالع :ةسيعت
 هناضتحا ةظح زيل عم ةصاخو .راغصلا

 ءاقنلا دح ىلا لصت ةءاربب ةمتعلا يف اه

 جور عم ءامود ودول ةقالع .زجاعلا

 عم مجسنم ريغ مائو ةقالع يه ىبلا هما

 .«ريخلل» ضقانملا اهولدم يف ءايشالا

 يف بوذي ليللاو :ليللاب محتلي رحبلاف
 نولك ةيومد اهلك ناولالاو .فوخلا

 .ىلوالا ةراكبلا ضاضتفا

 نيلكاج . ةيسنرفلا ةدقانلا هلوقت امو

 اهتباب مالا طبرت «ةيداس ةقالع» نع .رلوم

 وع ةحورطأب هل ةقالع ال رما

 نال .بيرق نم الو ديعب نم اال ةيساسالا

 ءاذه .ةيردقلا رشلا ةوقل انه ةيحض مالا

 .ليلذلا اهعقوم نم اهدلو هاجن فرصتت

 رودب موقت ع كلذب . يه امتا فرعت الو

 ال رشبك اهدض رداصلا ذيفنت ةادأ

 ناسنالا ةميق يه نيأف . .ةوق الو هل لوح

 يفازجاع ناسنالا ناك اذاو ؟هتردقو

 ةيردق ةوقل كلذ ننيلف «يرغلا عبتجملا

 [ل . هيف ةتباث ةفصل وا .ةيقوف

 عال 1183 ناسين ١5 ١4 ندغلا  ةيبرعلا ةعيلظلا



 برلا يبا نبا دنع يسايسلا ركفلا
 ةايح نع اًئيش نوخرؤملا ركذي مل

 يفوتملا» مصعتسملا ةفيلخلا دهع يف شاع

 انيلا لصو دقو م1705 /ه 585 ةنس
 كولس)» هناونع عيب رلا يبأ نبا هفلأ باتك

 اذه ربتعيو ؛كلامملا ريبدت يف كلاملا
 يبرعلا ىسايسلا ركفلا رداصم نم باتكلا

 هنا باتكلا اذه ليلحت نم ودبيو .ةماهلا

 برعلا ةفسالفلا نم هقبس نم ءارآب رثأت
 76 ةئس يفوتملا) يدع نب ىيحي ةصاخو

 بيذمت» باتك فلؤمو ماله /ه
 .«قالخالا

 : لوضف ةعبرا ىلا هباتك فلؤملا مسق
 يف يناثلا لصفلاو .ةمدقمك لوالا لصفلا

 لصفلاو ءاهماسقاو قالخالا ماكحا

 ةيلقعلا ةريسلا فانصا يف ثلاشلا
 ماسقا يف عيارلا لصفلاو .اهماظتناو

 . اهماكحاو تانسايسلا

 قلخ يذلا هلل دمحلاب باتكلا أدبي
 نمن ىلع هعفرو ميوقت نسحا يف ناسنالا

 مراكمب هرماو هلضفو ميركتلاب قلخ

 . سفنلا ةيكزتو قالخالا

 هاعفد نيببس نا عيبرلا يبا نبا ركذي
 فقو هنا لوالا : باتكلا اذه فيلأت ىلع

 ندبلا ةحص ظفح يف رجش باتك ىلع
 نم فرشا سفنلا نا هيف ركذ .رصتخم

 سفنلا قالخا حالصا نا ىأرف .ندبلا
 عاطا هنا ناثلا ببسلاو , ملعلاب اهتيكزتو
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 . عيفرلا
 ىلا باثكلا ةمدقم يف فلؤملا ريشي

 ةسارد ىمسي هنا لوالا :نيمهم نيئيش

 .قالخالا ملعب يرشبلا كولسلا
 ام لمأت هنا ةحارص رهذي هنا يناثلاو

 ايفاش المأت ااذه يف بتكلا نم دجو

 ريجشتلل الباق ناك ام اهنم عزتناو

 هنا ةحارصب فرتعي انه نذا فلؤملاف

 يبرعلا ثارتلا نم تاعوضوم

 ا - ا د“ ا و

 ءاهرجشو تارقف بتكلا نم (عزشنا)
 يتلا ةريثكلا تارقفلا نم ظحالي ام اذهو

 اهبترو نيقباس نيفلؤم نع اهذخا
 نيب هباتك يف عمج هنا لوقيو .اهرجحشو
 . نيرخأتملا ءاملعلاو نيمدقتملا مالك

 سراد ىتيركتلا يجان روتكدلا ىريو
 عيبرلا يبا نبا نا هققحمو باتكلا اذه

 ءاملعلابو نانويلا ةقسالف ءاكحلاب دصقي
 . برعلا ةفسالفلا

 نا ناسنالا ريكذتب لوالا لصفلا أدبي
 ناو ءاعناص ىملاعلا اذه ناب دقتعيو ملعي

 ناو .سفن وذ وه نم ملاعلا يف ءزج لضفا
 رايتخالا هل يذلا سفنالا يوذ لضفا

 لضفاو .ةيور نع ةكرحلاو ةدارالاو
 هل يذلا ,ةيور نع ةكرحلاو ةدارالا يوذ

 ناسنالا وهو ,بقاوعلا يف عيدبلا رظنلا
 يف سانلا نيب الضافت كانه ناو . لضافلا
 مهنم دحاولا ذا :مهسوفن ىوقو مهوقع

 1111 ل الا 1771 اا#»

 هسنج يوذ عيمج دحاولا نفلاب قوفي
 هللا ةمكح تضتقاف .هنع نوقابلا زحعيو

 ةطساو مهلضفا نم مهيف لعجي نا ىلاعت
 رما هب مظتني ام هيلا يقلي مهنيبو هنيب
 موقي ىتح مهغالبا ىلع هريدقتو مهشاعم

 ةر.اقلا كلت ردقبو هيلا ىقلي ام غيلبتب
 ةيعادلا ليبسلا حاضيا ىلع ماهالا كلذو

 . قحلا ىلا

 لوالا لصفلا عيبرلا يبا نبا متتخي
 ميقلا نيدلاب سانلا ةسايسب احصان
 دحاو سيئر هيجوتو .ةلداعلا ةئسلاو

 ددعيو « ةيناسنالا بتارملا لمكا هل نوكت

 اهيف رفوتت نا بجي ةليضف ةرشع ثالث هل

 ليختلا ةدوج ىلع ةردق هل نوكي نا ابنم

 نس ,ظفحلاو مهفلا ديج نوكي ناو

 .لدعللو قدصللو ملعلل ابحم :ةرابعلا

 نا فيضي نا عيبرلا يبا نبا سني ملو

 ةفيلخ وه هنمز يف لاصخلا هذه كلم يذلا
 . .داشرلا ليبس كلاسلاو دابعلا يف هللا

 .ةسايسلاب قالخالا فلؤملا جزمي
 :ب نا دعبف .ةفسلفلاب نيدلا هجزمك

 عابتاو لئاذرلا بانتجاو لئاضفلا عابتاب
 سيئر تافض ركذي ةارث :ةلداعلا ةتسلا
 برعلا ةفسالفلا نا كش الو «ةنيدملا
 نا اودجوف يقيرغالا ركفلا ىلع اوعلطا
 نم ءوجك ةسايسلا اوس نانويلا
 ملو .برعلا لعف كلذكو قالخالا
 عقاولاو .قالخالا نع ةسايسلا اولصفي
 قالخالا نع لصفنت مل ةسايسلا ةسارد نا

 ىتح تقولا كلذ ذنمف . يلفاكيم دعب الا ؛
 نع لقتسم ملعك ةسايسلا سردت نآلا

 يتلا تافصلا ىرن كلذك .قالخالا ملع
 فلتخت ال سيئرلل عيب رلا يبا نبا اهطرتشا
 ىتلا تافصلا نع اهاوتحم يف الو اهددع يف

 هتيروهمج يف نوطالفا اهرفوت بجوا
 هركذ ىف يباراملاو :فوسليفلا

 ,,ةلضافلا ةنيدملا سيئر: لاضخ

 هنا ناسنالا ريكذتب يناثلا لصفلا أدبي
 :نييمتو ركف وذ ناويحلا رئاس نيب نم

 مراكم ىلع هسفن ضوري نا بجي اذهو
 .ةنسحلا تافصلاب ىلحتيو .قالخالا

 ىلع ناو .ةحيبقلا تافصلا بنتجيو
 اما .ةليمجلا قالخالا يمني نا ناسنالا

 فرتعي نا هيلعف احيبق اقلخ هدنع دجو اذا
 ىتم يذلا بيظلاك «هدض افقيو هب

 هدر صقنا وا ةرارح ديزا ندبلا فداص

 انسفنا دوعن ىتح .ةرارحلا نم طسوتلا ىلا
 يبا نبا يأرب قلخلا نال طسولا ىلع
 طسولا :لاوحا ةثالث نم ولخي ال عيبرلا



 ضرغلا ناكاملو . . هيلا لئاملاو هنع لئاملاو
 نزاون نا انيلعف ةيقلخلا ةداعسلا وه

 لازن الو .رخآلا بناحلا اهاتدوع بناج

 .هبراقث وا طسولا غلبن ىتح كلذ لعفت

 ةلئاعلا سفنلا وف

 سفنلا ىوق عيبرلا بأ نبا لصفيو
 ةلقاعلا يه ةيركفلا ةوقلاف .اهفرعيو

 ركفلا نوكي اسو ,غامدلا ابهنكسمو

 ةيبضغلا ةوقلاو .ناسنالا ابس صتخيو

 ناسنالا كراشيو ةيعبسلا ةيناويحلا يهو
 ةبلغلا بح اهاوق نمو ناويحلا اهب
 ةيلغملا يهو ةيوهشلا ةوقلاو .ةسايرلاو

 اب كراشيو دبكلا اهنكسيو ةيئاببلا
 اهبو لسانتلا ىقبي ابو تابنلاو ناويحلا
 .ةيذغالا نم قفاوملا بلطي

 لوادحلا عسيبرلا يبا نبا عضيو

 لكو لئاذرلاو لئاضفلا ميسقت يف ةرجشملا

 مدعو رومالا يف طسوتلا كلذ نم همه
 .طيرفتلاو طارفالا

 نع عيبرلا يبا نبا ملكتي امدنع

 ىري نوطالفا نا ةحارص ركذي ةداعسلا

 .ندبلا نود سفنلا يف ةصاخ ةداعسلا نا

 نيب اهيف كراش ةئا هنع لوقيف اوطسرا اما

 هذنع تاريخلا مسقننو «ندبلاو سفنلا

 دحا لك دنع دومحم ريخ نيمسق ىلا

 بوبحم كلذ ناف مركلاو قدصلاو لدعلاك

 . .دحا لك دنع دومحم

 دقف فباتكلا نم تلاثلا لصفلا اما

 بجاولا ةيلقعلا ةريسلا فانصا يف هصخ

 ظحاليو .اهم لمعلاو اهعابتا ناسنالا ىلع

 ين اهادسا ىتلا هحئاصن نم اريثك ررك هنا

 قيرط عابتا يف .نيقباسلا نيلصفلا

 هنا ا[ .لقعلا اهيلع ثحي يتلا ةليضفلا

 نوؤش نم اريثك لصفلا اذه يف جلاعي

 .ةغالبلاو تايضايرلاو ةسدنها

 هللا ىلا هاجتالاب ثلاثلا لصفلا أدبي
 اريشم لامعالا يف قيفوتلا هنم ايعاد ىلاعت
 نا ركذ ءالعلا ضعب نا ىلا اهدعب

 :ماسقا ةعبرا ىلع اهرساب تاقولخملا

 ةمكحو لقع هل يذلا :لوالا مسقلا

 , ةكئالملا در

 ةوهشو ةعيبط هل يذلا : يناثلا

 مك رع خ ح ورا

 .ناسنالا

 الو لقع هل سيل يذلا : 0

 دامحلا وهو ةوهش الو ةعيبط الو ةمكح

 .تابنئلاو

 لقع هل نوكي يلا عبارلا 0

 وه كلذو ةوهشو ب ةمقع
 صوصخ هنال ناسنالاب .قانستالا

 بستكا لقعلا قيرط ا لقعلاب

 يبا نبا دنع هسفنل ناسنالا ةسايس نا

 .ةحلاصلا لامعالاب أي نا يه عيبرلا
 هدلوو هلامو هلها عم هتريس ةيحان نمف

 .ناسنالا ىنب نم هسنج ىنب عم هتريسو

 غولب يف دهتجي ناب هسفن عم هتريسف
 .لامكلا

 مزلي نا يهف هن دب خم ةئقريم اما

 يفابو بارشلاو ماعطلا ْق لادعالا

 ياو هاطداسوب 1 رولا
 ةبر يهف هتجوز اماو هبرام ىلا لصوتلا

 مهف دلولا اماو .هيف هتكيرشو لزنملا

 هريبذت اما .سئنالا ماوق مهو فلخلا

 . باوصلا ىلع هروما ءارجا وهف رومالل

 يملا الكر
 عبارلا لصفلا عيبرلا يبا نبا صخ

 اهماكحاو تاسايسلا ماسقأب ريخالا وهو

 ندسلا داحال تجوملا نتيسلا ركذو

 أدبيف ملاعلا يف ةسايسلا ةماقا ىلا يعادلاو
 ركذي مث : ءاعد تاملكب اهجتم لصفلا

 لصفلا ٠ اذه عضو ىلع هعفد يذلا ببسلا

 لهجت ةصاخلا ضعبو ةفاعلا نا ركذيو

 تناك ناو اهيلع اهكلومل بجت يتلا ماسقالا

 ررقي كلذك ةعاطلا ةلمحب ةنكمتم

 يف ةماعلا ةداعسلا نا باتكلا بحاص

 . اهتعاطو 0و كولملا ليجبت
 ىلا اذه دعب عيبرلا يب أ نبا لقتني

 ناكرا ةعبرا هدنع ىهو ةكلمملا ناكرا

 داو ةورقاو قدقوو اهنتلب

 سيئر نا انه هيلا ةراشالا ردجن امتو

 وه ةنيدملا ةسائرل حلصي يذلا هدئع ةئنيدملا

 . لضافلا كلملا

 اينك فويسليفلا كللانب بلاطي مف
 الثم .. نوظالفاف :هلبق نم ةفسالف بهذ
 ءافوسليف ةنيدملا كلم نوكي نا طرتشا

 .يبارافلا كلذكو

 نبا نا يتيركتلا يجان روتكدلا ظحالل

 يذلا يدع نب ىبحي هباشي عيبرلا يبا

 . الضاف كلملا نوكي ناب ىفتكا

 تاللا تس ىلا رطضم لوقي امك كلملاو

 نيتملا يأرلاو ةريبكلا ةمشاو ةوبالا يهو

 مجلا لاملاو ديادشلا لع ريعيعلاو

 , نوقداصلا ناوعالاو
 هنا لدعلا عيبرلا يبا نبا فرعي

 ىلع فلؤملا لدتسيو هضرا يف ىلاعت هللا

 هيلع ممالا مامجا لدعلا فرش

 نم الا مهنم سيلف . مهبهاذم فاللتخا

 لامعا نمو .هلضف فرعيو هب يحوي

 ءىيش لك ءرملا مسقي نا - هنأ زق لدعلا

 نئسلا فلاخي الاو «هعضوم يفو هقح ىلع

 اظوفح اقودص نوكي ناو هل ةعوضوملا

 اييبرفلا اهلل زارع
 : معْزلا

 (معْزلا)
 حجرُيو هيف كشُي ام يف

 هلامعتسا رثكا نكلو ءبيذعلاو قدصلا الماع هعزانتي يذلا لوقلا وه

 وه ليقو .(بذكلا ةيطم : اولاق كلذلو ايل هنوك

 : .هيف ةلامعتسا رخال ايثأ بتكلا ىلا معزلا نا بلاقلاو .ليلد الب لوقلا

 حرابلاو حناسلا
 .راسيلا بناج نم يتأي ام (حرابلا)و ٠ «نيميلا بناج نم تأ ام ( حناسلا)

 الو (  حطانلا) كلبقتسا امل لاقيو . حرابلاب مءاشتنو , حناسلاب نُميتت برعلا تناكو

 . .(ديعقلا) كربدتسا

 ةالصلا

 ؛ناتيلألا هيلع يذلا مظعلا وهو (الّصلا) نم (ةالصلا) نا نييوغللا ضعب لوقي
 راقجمالاو ءاعدلا 0 ىنعمو يبس عوكرلا قف (هيولص) كرحي يلصملا نال

 . .ضارغالا ليلج نم كلذ وحنو ةمحرلا بلطو

 ! !سانلا نم ريثك دنع مايالا هذه ىف
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 نينطلاو يودلا

 َنيلأ (يوّذلا) نا امهنيب قرفلاو . . .تاوصالا, نم (نيئطلا) و (يوُذلا)
 توصلو :(ٌئوذ) لمنلا توصل ليق كلذلف و دحأ دع , مظعأو

 . .(نينط) بايذلا

 نارفتلاو ىفعلا
 ٌوفعملا نع مذلاو موللا دافسا ا (َوُفَعلا) نا نارفغلاو وفعلا نيب قرمفلا

 ١ (نارفغلا) امأ .باوشلا لين يضتقي الو دنع

 ..ىلاغعت هللا ريغ ىلا بسني الو .باوثلا لو لقتل رجالا يف وكي نارفغلا ليث...

 ءاطعاو باقل طاقسا

 نع زواحتلاب باقعلا نم هقحتسا امع ناسنالا ةنايص هناو ءايئدلا ٍٍق نوكي

 . . .هيونذ

 ىدفلاو ٌءادفلا

 .يدفملا ضوع لاملا نم ىظعُي ام (ةيذدفلاو ىدفلاو ءادفلا) نا :دربملا لاق

 اهنا ليقو .(برحلا ىرساب قلعتي كلذ) الجر ذخأتو امير يع نا (ةادافملا) و
 . .دحاو ىنعمب ىدفلاو

 يوهلا
 مضب (اَيوُه ءيشلا ىوه) و ءَّدِعَص اذا ءاهلا حتفب (اَيوَه ءيشلا ئَوْه) :لاقي

 0 . . ردحتا اذإ ءاها

 ناو سندلا نم ائيرب [ميحر ديعاوملل
 . ةنامالاو ءافولا هيف عمتجي

 ىبحب في رعت نا ةراشالاب ريدحلا نمو

 :لدعلل يدع نب

 وهو .ءاوتسالل مزاللا طسقتلا وه

 . اهعضاوم يف رومالا لامعتسا

 ناكرا ىلا كلذ دعب فلؤملا لقتني

 عابتالا نم كلملا صخب ام وا ةلودلا

 مهنع ىنغتسي ال نيذلاو عاونالاو

 , ملاع ربْرَو : عيب رلا يبأ نبا مهيمسي و

 ضاقو .لقاع بجاحو ء.فراع بتاكو

 لامو .دلج لماعو .لداع مكاحو .ء«عرو

 .ءايوقا دنجو .ةطرش برو ءرفوتم
 .حلاص سيلجو ؛برحي ميكحو

 . بارشلاو ماعطلا بحاصو

 نم ةفئاطب هباتك عيبرلا يبا نبا متخيو

 تاياكحلاو اياصولاو رداونلاو مكحلا

 [0 .لاثمالاو



 ةعزل نامت: ةعرد:ىلا ملوي لْغْيَف :ليلجو ميظع

 . تباث فقوم وأ :خسار أدبم لجأ نم قارتحالا
 ناف .رمجلا ىلع ضبقلا اودوعتي مل سانلا نالو

 نا مهيسني مهيف ةشهدلا ريثي لينقلا اذه نم اعينص
 راوالا دتشا املك هناو ,رانلا ةطسا وب متن راهصنالا

 .ةثدنلا ءايشالا تحضن

 راثلا ضبق ىلع بترت ةيمتحلا نوناق ىضتقمبو
 ءاهتسمالمب ةيكخس ةرطاخمو .ةقيقحلل قيمع كاردا

 ةفآر ال لعافلا ىلع ضدقلا ةرورضلاب اهيلع بترت امك

 ىلع رساجتو :.فولأملا قارتخا ىلع هل ًاباقع امناو .هب

 .فشكلا و حونلا

 نم ناف رمجلا ىلع اضبق ةلضانملا ةباتكلا تمادامو

 مخرب مهريغ نم رثكا نؤرعشي مازتلاب اهنوسرامي
 لب ,اهنوطخي ةملك لك يف مهعباصا قرتحت .ةاناعملا

 نا نيب مهرايبتخا يف يف رانلا ىلع نوقيبطي كلذ نم رثكا

 بكوم يف اوريسي نا وا خيراتللو ةايحلل اوصلخي
 .نحدملا عيطقلا

 ىلع ضبقلا كانه ,رمحلا ىلع ضبقلا لياقم ىفو

 نف ادبي .هسوقطو هبيلاسا هل ضبق ؛نيمسلا بتارلا
 هئافتكاو .يراضحلا هلساكتو ريبكلا ضياقلا ةلاطب

 . لئاسوب هديوزتو قينالا هبتكم يف عشملا روضحلاب
 قفلاخي نم ىلع ضبقلا يف رمتسي نا لجا نم رصعلا
 هتازايتماو .ريفولا هقزر ىلع لواطتيو .هبولسا
 .ةردقملا

 دقف لواطتلاو عشجلاب نوكسم نمزلا اذه.نآلو
 ةلزاغملاب أدبي ضبق :لاجم نم رثكا يف يرسلا رشتنا
 نطبملا جاردتسالاو .ةيكذلا ةراسششالاو .ةفيطللا
 لحا نم ةفوشكم ةمواسم ىلا لوحتدل .دوصقملاب

 فقوملا اذه لالخ نمو ءرصبلا حمل فو «ةجاحلا ءاضق»

 ةداح رفاظا هل تبنتو .ةليوط باينا ضباقلل زربت
 .ةئيربلا هتيحض مسج يف اهسرغي

 فرعي ضيقلا نم عونلا اذه نا ظحلا ءوس نمو

 ال كنا ةجردل مهنوطب خفتنت هباحضا ناو اراهدزا

 ناو ءلهرتلاو شركتلا طرف نم مهتيأر اذا مهفرعت

 ةحفصلا هزه

 يررحل رحرتنم
 نيدمؤملا اهئاقدصاو ةلجملا
 يف مهئارآب هنم نولطي .اهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا بناوج فلتخم
 سكعن نأ ةرورضلاب سيلو

 .ةلجملا ةسايبس مهؤارأ

 .اهتحئار تحافو اهليك حفط ىرخالا يه مهيويج

 ىلع ةعاملا نم ءارقفلا ىلع ضيقلا اضنا كانهو

 خلسلابو ينلعلا باقعلاب زيمتي ضبق وهو ةفصرالا
 لدت يتلا ةنوشخلاب يهتني ةريثك انايحاو .يروفلا
 . فيصحلا لقعلا نم سيل فيصرلا ىلع ضبقلا نا ىلع

 عجفت ثيح : حيرلا ضبق ضبقلا عاونا ىسقا نمو
 مخضت نيح اهلبقتسم يف تاعمتجملا ضعب

 ناسنالا قوقحو ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيطارقميدلا

 مالكلا قالطاب أديب ضبق .كلذ نع نوكت ام دعبا يهو

 مزاللا نم رثكا ءايشالا ميخضتو .هنهاوع ىلع

 تضبق ولو .هب يحوت امو ةجزمالا فلخ عافدنالاو
 تفكحاو فارحنالاو .ولغلا نع اهسفن تاعمتجملا كلت

 اهيلع تقبطاو .كلاهملا يف اهسفن تدجو امل اهقاثو
 ضبقلا نيب لصفلا ةملكلا اريخاو ...قزاملا
 .ضابقنالاو

 ىلوالا ةنحملا نم نوجرخيف ضبقلا باحصا اما
 دش يف ءلاوهالاو نحملا نم ىقبت ام ىلا اولخدمل

 نم مهنم طقسيل :مهسوؤر نيقلحمو نيملاح .لاحرلل
 ظحلا هفلاح نم وجنيو .قيرطلا طسو يف طقسي
 .ةراشبلا هل تبتكو

 ةانحلا هضبقت نم مهنمف ضابقنالا باحصا امأو

 ىلع هرجتو .ةبغسملا ةنوحاط يف هب جرتل هقنع نم
 .ةيهشلا ةمعطالاو ءاوضالاب ةنوكسملا ندملا ةفضرا
 ةضيبقلا نم تلفنيل ةاجنلا لبح هل دمت نم مهنمو
 .لاقي امك يجانلا ثلثلا نم نوكيو ةبغرلاب رفظيو

 ىلع ضيقلا نم ةيفخلا ةمكحلا وديت نذا اذكه

 «:ناسنالا ماما عادوبسلا لتكلا مكارتت نيح رمحجلا

 رظنيو :ةددعتملا ةايحلا ملاظم هينيع ماما وديتو
 قنخت يتلا ةبيهرلا رئاودلا نم اكاكف دجي الف هلوح
 يف رمجلا ىلع ضبقلا ريغ هماما يقبي ال ذئدنع :هسافنا
 عفدو ,ةيئاغلا ةقيقحلا ديلوت لباقم :ةايحلا ةسرامم

 ضابقنالا رامثتسا نم ادبي نمث ,ظهابلا ةايحلا نمث
 يباجيالا هانعمب ضبق ىلا هليوحتو ةيضرم ةلاحك
 بيدارس لكخاد ةرصاحملاو ةروهقملا تاذلا قيقحتل

 (1.ملظلا و راسكنالاو ةعيجفلا
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 7-2-2-2 ملكت ةسدعلا /

 : فولخم دمحم  ندنل

 ريدقت ةداعإ ىف ةداج ةادا ندنل ىف «فحتملا» ةلاص ربتعت

 راذآ /سرام رهش لالخ تماق دقو .يقارشتسالا نفلا
 وب اوم 7 يا الاب ريبك ضرعم ةماقإب

 . ةفلتخم تايسنج نم ًاقرشتسم ًانانف ١6 تاحول

 ع تبحاص كلذكو .(لالظ نودب ضارأ) ناونع

 عساتلا نرقلا يف نيقرشتسملا نف) نع تارضاحم ضرعملا
 7ستقيتس نآ يرام ةقيقحملاو ةروظسالا, :اهنم.(رشغ

 فد يبيزوج يلاطيالل ظحلا ةئراق

 ممل

 مهتعاطتسابو ةعساو ةروصب اولقنت 1 بال

 ع

 2 - دنس د - #2 تسل ا

 5 مسسق ةريدم 292925

 فحتمب ةليمجلا نونفلا مسق ريدم /رنوك نيرتاب روتكدلل
 . نوتيارب

 نيارب) ديسلا «فحتملا ةلاص بحاص لوقي

 دوسنفو مهمل .ةيسنحلا يزيلكنالا (تيمريدكام

 نم ريثكلا ندمو ىراحص باج يذلاو . . نيقرشتسملا

 0 نا عقاولا» :راثآ ملاعو ةلاخرك ةيبرعلا نادلبلا
 ا تاحوللا عم أدب حالطصا) نيقرشتسملا

 ًاعوضوم اهضعبي طبترت (1844 ماع - نيقرشتسملا نولاص
 ؛ةيبرعلا ديلاقتلاو تاداعلا روصت يهف .ابولسا هنم

 يتلا رظانملا ىلا ةفاضالاب «مويلا ءافتخالا ىلا ةرئاسلا
 ةيرامعملا ةسدنشاو زيمملا اهثوضب ءارحصلا :اهودهاش

 نفلا مدستي بولسالا ثيح نم .ةيمالسالا تاعونصملاو

 ةيبلاغ نا نا ريغ . .ةئيرجلا ناولألا مادختساب يقارشتسالا
 الدي: ةلضفمَو لاعملا ةحتفتم اهنوك ىلا ليمت ةينفلا تاحوللا

 «رللومو سيولو موريج» ربتعيو .ةيعابطنإ اهنوك نم
 نم رثكأ ةيقارشتسالا (ةكرحلل) ةبسنلاب نييساسا
 جي يف ارود ةيسنجلا بعلو ::تسنتاس: وأ اوركاليدد

 نويلاطيالا نونانفل اف . .يبرعلا ملاعلل مهتحاعمو نينانفلا

 مهترحس :.ةيئاملا ناولألاب مهتاحول تناك نيذلا

 .ةيقرشلا قوسلا تاعونصمو ةينبو ةيهازلا ةايثلا
 اوناكف ؛ةيتيز مهتاحول مظعم تناكو نويسنرفلا نونانفل
 لك لبقو جرارتشلاب ةيعيبطلا رظانملا هاجت :يديبيع

 اوعضو يل زيلكنالا نينانفلا نا نيح ٍٍق هوبقلا ءيش

 :ءاوس دح ىلع ةيتيزلا ناولألاو ةيئاملا ناولألاب مه ءاحول

 او رختفي نا
 نيب نييفارغوبوطلا نينانفلا ء(ظع ضعب دوجوب
 [ل .«مهينارهظ



3 

3 

2 
 ا 0


