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 1: خا نذل 04111021: خا

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رشانلا
 [2زععامبر لع 15 2ناطان وانو تأ 1860131 تان1 عد لعل

 احاذكآ]1 نا نام

 رفعج وبا ليدن ذلا ريدم
 [5ز تعا هرج لع ]1و 26 03ءازؤو: حام ظلام م1501 3474

 ريرخخلا ةردأ نه «اف* ٠ ٠
 بقاعت نا ةطلس ةينويهصلا ايابلا حنم .يضاملا لبق دحألا

 !نايحيسملا لك ؛نييحيسملا

 ايايلل سل - صيمختلل ةرذعمو كنل وثاكلا ريغ لوقسس

 .اندلع ةطلس

 الصا ططخت اهنكلو .ةقيقحلا هذه فرعت اهسفن ةينودهصلا
 ضرالا يبحيسم لك دض ةطلسلا هذه لالغتسال

 .اهلثمي يتلا يناعملا فلتخمب حيسملا ضفرت الوا يه

 نم رثكاب همهتت امبرو .ايداع الجر حيسملا ربتعت ايناث يهو
 !تأب مل ءاهحيسم» نأل .كلذ

 بلص» مساب مهنأل ,نييحيسملاو ةيحيسملا نيدت اثلاث يهو
 ىلا ,مهوقرحاو .مهولتقو ,مهولذأو .دوهيلا ءاوبذع» ,حيسملا
 "1 تافاهتألا ةلسلس رخا

 راعشال ةجح تاماهتالا هذه نم ذختت نأ دوت اعبار يهو

 هاجت بنذلا ةدقعي :ةصاخ نييبوروالاو ؛ةماغ نيدحيسملا

 .دوهنلا

 ,نييحبسملا ةبقاعمل ةدقعلا هذه نم قلطنت اسماخ يهو

 ليق ةنس يفلا دتمت «مئارج» نع .ةصاخ مهنم نييبوروالاو

 !!ذه انخيرات

 مهمدختست ما ءالقفا ناد ةروالا ةينويهصلا بقاعت له نكلو

 ؟دحاأ دض دض اومثاي مل نم ةبقاعملا م

 يدوهبلا نسيقكلا ابانلا كراب : > ءيضاملا لبق دحالا فشتكن

 .ةيلاطيالا ةمصاعلا يف ايدوهي :وتيغ» ةمث نا ءامور يف

 لود لك يف ادوجوم ناك وا .دوجوم وتيغلا نا فشتكنو
 فالخلا ءاهنا هنالعا ربع .ايندض :ايابلا فرتعب نا لبق : انوروا

 .دوهيلا دض نييحيسملا «مئارجب» ؛نمزملا يدوهيلا  يحيسملا
 اهوراتخا مهنا ما ,دوهيلا ىلع وتيغلا نويبوروالا ضرف لف

 .رخآ رما اذه .؟مهسفنأب

 بسك  قراحم مهل اوماقا وا دوهيلا نودب وروالا نجس له
 نيبيطو ءاطسب» اوناك دوهيلا نأل  ينويهصلا معزلا
 !؟بسحف «نييناسناو

 مهينطاومو نيدبوروألا ينعي امناو انينعب ال رخآ رما اذه

 .دوهبلا

 ةجحب اولحُر ابوروا دوهي نم ةريبك ادادعا نا انينعي ام
 ىلا ؟نيا ىلا نكلو .داهطضالاو «قراحملا» نم مهيلع فوخلا
 :ةدحتملا تادالولا دوهي نم ليلق ريغ .ددع لحر اعبط !نيطسلف

 !مهيلع فوخ يا ةمث نوكي نا نود
 ؟نيطسلف اذامل
 دض ةموعّرملا برغلا «مئارج» نمث اوغفدي نا برعلا ىلع ناك

 .دوهسلا

 ؛هريغ اهب ماق يتلا قراحملا ىلع هل اباقع .هيتلا ةلاح شيعي
 اوبقاعي نا ةطلس ايمسر دوهيلا ابابلا ىطعا دقو ,مويلا ٠

 نويب وروالا يقاليس ام نمث عفدن نا عقوتن له .مهلك نييحيسم
 يس م

 - 1م ٠ مرز1 نحط مطعما -3

 ناو ,هضرا نم جرخب نا يبرعلا نيطسلف بعش ىلع ناكو
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 1 !ةيبرعلا باوبالا لك عرق يكريمالا بفاهرالا

 / ةياهن الي ةحوتفم تاميخملا برح ..تادجتسم ارطت ملام برع

 1 زورونلا ديع يف ءبغشلا ةحفاكم, ةوق برجت قشمد
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 كلما تما

 ! سوردلا برثكدقل
 ماكحلا ضعبل ةلوؤسملا ريغ تافرصتلا نع رظنلا ضغب
 ,مهنادلب بوعش ءازإ  مهنم دحاو يفاذقلاو  برعلا

 ىلع ةيمارجالا ةيكريمالا ةراغلا ناف .ملاعلا ءازإو :مهتمأو |
 فقن نأ ةيبرع ةمأك انل نآ .قئاقح ةدع ىلع ار ا
 .ةيخيرات ةيلوؤسمب اهمامأ

 ةناهتسالا وه :ةيناودعلا ةراغلا هذه هبلا ريشت ام لوأو
 .اهنم يناعت يتلا يدرتلاو فعضلا ةلاح ديكأتو .ةيبرعلا ةمأآلاب
 .زجعلا ةلاح كلذكو

 ةهجوم ةلاسر اهنإ .ةراغلا هذه اهلمحت يتلا تاراشالا يناثو

 ؛ةليوط ةيلايربمالا عارذ نا :اهاوحف .ةفاك ةيبرعلا لودلا ىلا
 .يبرعنا نطولا نم ناكم يأ ىف برضلا ىلع ةرداق اهنأو

 تاينالولا لبق نم حيرصلا نالعالا وه .تاراشالا ثلاثو

 ,ملاعلا تاموكحو بوعش نم مهريغ و برعلل ةيكريمألا ةدحتملا
 نأب :يتايفوسلا بعشلاو ءاهتاموكحو ابوروا بوعش مهيف نمب
 ال ؛ملاعلا اذه ىف ةديحولا ىلوالا ةوقلا نوكت نآل لمعت اكريما
 .دحأ اهتهجاوم ىلع ؤرجي الو ءدحأ اهنوق يف اهكراشي

 ؛اهعنمح اهب طبحن نا اذنكمد ال .,ةديدع ىرخا تاراشا كانهو

 اهقلعتل :تاراشالا هذه دنع فوقولا اندرأ اننكلو .ةملكلا هذه يف
 تناك دقو .ملاعلا اذه نم ءزج يهو .اهتاجومط اهل ةماك انب
 قوتت امو :ةوقلا لماوع نم هكلمت ام بيسي :تلازامو .انتما

 ليطعت ةيغب ؛يبنجالا ناودعلل ًافده ؛:تاحومط نم هقيقحتل

 اهتاردقم ىلع ةرطيسلاو .,تاحومطلا هذه لتقو .ةوقلا هذه

 .اهتاورثو

 ام رطخأ نإف .اهب ءادعالا يرغي ام ةمالا ىدل ناك نئلو

 ضعب روهظ وه .اهتاعارص يف ءنآلا ىتح .ههجاوتو هتهجاو
 ؤطاوتلاب ءاوس .مهتامهم ءادعالل نولهسي اهفوفص يف ماكحلا
 نم يتلا ةذاشلا فقاوملا ذاختاب وأ ,مهعم رشابملا ريغو .ىشابملا
 ,ةمالا اهنم يناعت يتلا مذرشتلاو ةقرفلا ةلاح قّمعت نا اهنأش
 ناك دقو ءاهئانبأ نيب سأبلا اميرو .طابحالا نم آوح عيشتو

 .ماكحلا ءالؤه دحأ .فسألا عم .يفاذقلا

 تس ذنم رمتسملا اهموجه ناريا تنش .ةلاحلا هذه لظ يفف
 اهكلمت يتلا ىوقلا نم ةيسيئر ةوق تلطعف .قارعلا ىلع تاونس
 رمتست نا وأ ءبشنت نأ برحلا هذهل ناك امو .ةيبرعلا ةمالا

 عم ًاطاوتي ملو .اميلس يبرعلا فقوملا ناك ول :نآلا ىتح
 ةيروس امه نيتيبرع نيتلود امكاح ءرشابم لكشبو ًانلع ,يدتعملا
 .اهييلو

 فصقب ةينويهصلا تارئاطلا تماق ءبرحلا هذه لظ يفو
 عراشلا الو ريبمضلا ال كرختي ملو .يقارعلا يوونلا لعافملا

 يمارجالا ينويهصلا لعفلا تالولدم عم ىزاوتي امب ءنايبرعلا
 .همجحو

 ,نانبل بونج ةينويدهصلا تاوقلا تزغ :برحلا هذه لظ يفو
 ملو :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلع ءاضقلل توردب ترصاحو

 ةمظنملا ةداق نم بلطي نأ الا كاذنيح هلعفي ام يفاذقلا دجب
 .ناودعلا ةهجاوم نع زخم لكشب هفيلح لذاخت امنيب .راحتنالا

 رقم برضب ةينويهصلا تارئاطلا تماق .برحلا هذه لظ فو
 فطخب ةيكريمالا تارئاطلا تماقو «ءسنونت ْق ردرحتلا ةمظنم

 امف .يزاغتبو سلبارط برضت موديلا يه اهو .ةيرصملا ةرئاطلا
 ؟دعب هرظتنن يذلا

 اهئادعا ّدَلأ نكلو .ةيفاخ ربغ مهعامطاو ,نوريثك ةمالا ءادعأ نإ

 :يعو نودب وا يعوب ءاهلحاد نم نولمعي نيذلا مه مهرطخاو
 بعللاو ءاهقوفص تيتفتو اهفاعضإ ىلع .دصق ريغب وأ دصقب
 .اهئانبا سوفن ىف ةدارالا لتقو :اهتارّدقمد

 الا كلذ متي الو .ءالؤه لثمل َدَح عضوب يكل :ناوألا نآ دقل
 يتلا ةياصولا نع أديعب ءاهسفنب اهرومأ مامزل ريهامجلا مالتساب
 مهسيياقمب رومالا نوسيقي نيذلا ماكحلا نم عونلا اذه اهضرفي
 مهنادلب اهب رخزت يتلا تاقاطلا لك نورخسيو .ةيدرفلا
 .مهنتاغضو مهداقحأ نع ريدعتلل مهيوعشو

 :,يبرع لكل ةيوق ةعفص :يبيللا رطقلا ىلع رداغلا ناودعلا ْنِإ

 فقوتن نا انيلع .اهبجشنو اهنيدن ام رادقمبو .يفاذقلل تسيلو
 لمعنو .ةيبرعلا انعاضوأ لمجم يف رظنلا ديعن يكل .اهدنع
 يحص عضو ىلا ؛ةيدرتملا عاضوالا هذه زواجتل يعوو صالخاب
 وأ ءينويهصلا نايكلا اهبيبر وأ ءاكريما هعم عيطتست ال ميلس
 .اهب نيهتسب وا اهيلع أرجتي نا ةيبرعلا ةمالل رخا ودع يا

 0!!انظعتا الهف ...سوردلا ترثك دقل

 ريرحتلا سنر
 اسس سلس ب
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 اهتاراوح ةلسلس نمض
 يبرعلا ليقنسملا لوح

 يدرتلا ةلاح نم جورخلا ةفيكو

 ةيدرعلا اننمأ اهشيعت ينلا
 .ةيدرحلا ةحدلطلا» تقنلا

 ةيديطسلفلا ةروثلل ماعلا كاقلا لمع ونأ خألا

 ريرحتلا ةمظنمل ةيزيفننلا ةدجللا سيئر
 لماش راوح يق

 اهدا وح ةفاك نم ةدددطسلفلا ةرولا ماضوأ لوح

 دبل عاضإلاو

 هتمزا لحل ةنكمملا ةليسولل هروصنو
 ةديدطسلفلا ةدوعلا نعو

 ينويببصلا لدكلا ةببجا وم يف لمعلل
 "١13 ماغ لاددل عادنجا لبق هبل لكامك

 ؟«؛ليلحلا ةمالس» عش حسصأ ننأو

 ِش
 نولطلا قوما وهام

 ةيداربالا  ةيقارعلا برحلا فاقبا لجأ نم
 يديعص يلع

 .اههريغو ةديمحلا يعاسملا ةنجلو ةيسالسالا ةدقلا
 ةيلظنلا فقوم امو

 علفع ليشيم كاذسإلا ةوغد نه

 يدرنلا اذه زواجتل هروصنو
 .يبرعلا ليقتسملا خلفأ وحن

 :ثيدحلا اذه ناكف

 داوع فرساي

 - [ ماما[ 0 مه 18 معمق 5

 7 ا ل ااا سا 1“ ؟

 ام وه عبتتملا لاب لغشي يذلا لوألا عوضوملا ا#
 فصقو ةرصاحمو طغض نم توريب يف يرجي
 تسيل ىفهو ,ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع ءاذتعاو

 تاءادتعا نم ناودعلا اذه عم قفاوتي امو  ىلوالا ةرملا
 ىنعي اذامف .. اديص يف انتاميخم ىلع  ةعقوتم ةينويهص

 ؟مكرظن يف قفاوتلا اذه

 ةداقاهقلطا يتلا ةريخالا تاحيرصتلا ركذتن نا دب ال-

 زيريب مهيف نمب .نويسايسلاو نويركسعلا ودعلا
 دض ةعبتملا مهتسايس رييغتب مهرارق لوح ,نيبارو
 دضو .توريب يفو نانبل بونج يف نيينيطسلفلا

 ه٠ هع

 ايقوف لمعلا نوكي بوعشلا لعافتت مل ام

 :,ةيبرغلا ةعيلطلا» ل رامع وبأ

 هرويطسلا سر الا
 يلملم | هم ذاع || هه

 هذه يتأتو .نانبل لك يف نيينانبللا نيينطولا
 نع مهرجع ىلع دهشت يتلا ةبقاعتملا تاحيرصتلا
 اهب موقت يتلا ةيركسعلا تايلمعلا هذه ةهجاوم
 موقت يتلا ةينيطسلفلا  ةينانبللا ةكرتشملا تاوقلا
 حايتجالا لبق لاحلا هيلع تناك ام ىلع اهبجاوب

 برحب هومس ام ةروطسا لاوزو .نانبلل :يليئارسالا»
 ىلع ءاضقلا اهيف نوعقوتي اوناك يتلا :ليلجلا ةمالس»
 .ةينيظسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 بونجلا يف ةيركسعلا تايلمعلا هذه دعاصت
 -4 نا هيلع ةلالدلل يفكي .ةلتحملا انضرا لخادو ينانبللا
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 رهش يف تمت يتلا تايلمعلا مجحب مهفارتعا ىلا ريشن ح
 لخاد ناك ءاوس .ينانبللا بونجلا يف 1485 ماع راذأ
 دض وأ :دحل مازح وهو .لوالا ينمالا مازحلا ةقطنم

 يف «ةيليئارسالا» ةيركسعلا دعاوقلاو تارمعتسملا
 نع مهزجعي كلذك نيركذم .ةلتحملا نيطسلف لامش

 يف مهلشفو تايلمعلا هذه دعاصت ماما فوقولا

 ةلشافلا تاراغلا لالخ نم اذه ناك ءاوس .اهنهجاوم

 تاراغلاب وا ,ةينانبللا ىرقلا ىلع اهب اوماق يتلا
 .ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع اهب اوماق يتلا ةيوجلا

 يدودحلا طيرشلا يف مهثالمع كيرحتب اوأدب كلذل
 تورثن ْق «لمأ» تكرحت تقولا سفن يفو ,يناثلا

 ماق امنيب تاميخملا ترصاحو سداسلا ءاوللا كلذكو

 .بونجلا يف انتاميخم فصقب «يليئارسالا» ناريطلا

 وا راصحلاب ناك ءاوس ٠ نآلا ثدحمب ام ناف كلذل

 «يلدئاريسالا» ططخملل ذيفنت وه امنا يوجلا فصقلاب
 .انفدهتسي يذلا

 ,ةفورعمو ةميدق «ةيليئارسالا» ةرماؤملا ءرامع وبأ خأ 8#

 ملول لكشلا !دهي ططخت خا ةيماؤملا هذهل نكمي ال نكل
 متعمسو متآرقو ...ةهج نم رثكا نم ؤطاوت كانه نكي
 ىلع ةرماؤملا ىمس دقو «قلفع ليشيم ذاتسالا .باطخ

 0 ماظنلا كلذب ينعيو .ةبكرم ةرماؤم نانبل
 ام مغر ؛ينويهصلا نايكلاو يناريالا ماظنلا تادادتماو

 مكيأر ام ...ةمظنالا هذه نيب فالخ نم مالعالا يف ودبي

 ؟يىرجي يذلا اذه لكب

 دض نآلا ةيراجلا برحلا هذه ىف ثدجبي ام رطخأ -

 نم رماوأب ةرشابم يتأت تحبصأ اهنا نيينيطسلفلا
 ريغ تايطغتل نوجاتحي قباسلا ف اوناك .«ليئارسا»
 .ةرشابم ريغ ةقيرطب رماوالا يتأت ناو .«ةيليئارسا»
 اهرماوا ىقلتت نانبل يف ةليمعلا ىوقلا هذهف نآلا اما
 ىلا ةجاحب تداع ام .«يليثارسالا» ودعلا نم ةريشابم

 .اهيف ةروطخلا يه هذهو .طيسو
 نع نوثدحتي اوادب امدنع ١9/7 ماع يف ركذا اهأ

 ال ةرماؤم تانوتناكلا هذه نا تلق انا :تانوتناك ءاشنا
 .ةيبرغلا ةمالا ىلع ةرماؤم يه امناو هدحو نانبل ىلع

 قلطن .نانبل يف يناكسلا يفئاطلا زرفلاب ادبن نا درجم
 يننا ركذاو .يبرعلا مسجلا لك يف يرسيف ناطرسلا
 يف نازول تاعامتجا دعب برعلا نيلوؤسملا دحال تلق
 ناك امنا ؛ةفدصلاب نكي مل نازول رايتخا .ارسيوس
 يتلا تانوتناكلا نا نيينانبللا ةوخالا ماهيال ةلواحم
 ؛يبرعلا طروتلا عم ءانليئارسا»تانكريما اهيلغ قفوو
 .ةيرسيوسلا تانوتناكلل ةقباطم نوكتس يه امنا
 :يبرعلا مدعرلا اذهل تلق كلذلو .ةعدخ هذه اعبط

 اهتمصاع نوكت نل تانوتناكلا هذه نا ركذتت نا وجرأ
 نوكت نلو .ةرهاقلا اهتمصاع نوكت نلو قشمد
 نوكت نلو ؛نامع اهتمصاع نوكت نلو دادغب اهتمصاع
 ةيساسالا اهتمصاع نوكتس امئاو .رئازحلا اهتمصاع

 .بينأ لت

 نيب مغادتلا اذهو .تاميخملا هذه يف يرجي ام نآلا

 يذلا ةليمعلا ىوقلا هذهو «يليئارسالا» وجلا حالس

 وه امنا ؛توريب يفو نانبل بونج يف تاميخملا رصاحت
 ةليمعلا ىوقلا هذه هاقلتت يذلا ىفرحلا ذيفننتلا

 قافتا نا ايفاخ دعي مل «يليئارسالا» ودعلا نم ةرشابم

 مايالا نم موي يف هتيمس امب ركذا انه  ويام /نايأ ١
 ةدوع مدع :نيرمأ ىلع صني  «يفروم بماك» ةرماؤم.
 :نانبل بونج ىلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم يلتاقم

 "  ندغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا 1654 -  5١ناين ١547

 نم ؛ةيليئارسالا» ةيلامشلا دودحلا نمأ نامضو
 كلذلو .قافتالا وه اذه .مهتافلحو نيننيطسلفلا

 مارح وهو :لوالا ينمالا مازحلا :نمألل نامازح ءىشنا
 مارح وا «لمآ» مازح وهو يناثلا ينمالا مازحلاو .دحل

 ام كلذ دعب يتأيف بونجلا يف «لمأ» دئاق - دواد دواد

 وه و توريبريغو توريب يف روصلل راركت نم هدهاشن
 .ةسايسلا هذهل ةملؤم ةليصح الا سيل
 ةجرد غلب قيسنتلا ن ارامعويا خا هب تلضفت ام ئنعم ا

 لت تحبصاف «”سوؤرلا نيب امناو عابتالا نيب ال ,مدقتلا نم

 ؟ءافلحلا عابتا هيجوت يف اهئافلح نع بونت بيبا
  ريطخلا ءيشلا اذه وه نآلا ثدحي ام نا حضاو -
 نه ا ةجلاعم زوجت ال كلذلو هيلا درا يذلا

 قلفع ليشيم ذاتسالا ةوعد
 رييغتلل ةيساسالا تياوثلا نم اهردتغا

 لادعتسا ىلعو
 ريرحتلا ةمظنم لك تاناكما عضول

 .هاحتالا اذه يف

 ملظلا نم .يموقلا ىوتسملا ىلع يهو .دحاو بناج
 مهلا حبصب نا :ةرماؤملا هذه ادرفنم هجاوب نا نانبلل

 ؛مسجلا يف ناطرس ىلع ربصي نمك ايوناث امه ينانبللا
 ةثراك هذهف نياجحرفتم فقن نا اما :هتجلاعم نم دب الف

 يف بورحلا نم ديدعلا نآلا كانه نا ةفديصص سبيل

 ايبيل .ءارحصلا برح :نانبل بونج :يبرعلا مسجلا
 ىلع ةليوطلا برحلا :نادوسلا بونج .داشت يف

 ضرالا ؛ندع :جيلخلا برح  برعلل ةيقرشلا ةباوبلا
 .خلا...ةلتحملا

 اذه ذيفنت عنمل مكيأر يف ليبسلا وه ام كلذ ءوض يف ا

 هاجت ىا «نانبل يف ءاوس انتما فدهتسي يذلا ططخملا

 ؟امهريغ وا ؛ةينيطسلفلا ةروثلا

 ةفاك اهب قثت ةيبرع ةوق ىلا جاتحي لازام نانمل

 كانه نوكت نا دض تنك انا  ةوق يتأت نا ,فارطالا

 تلجس امو :هتيراح ام اذهو ,.ةدحاو ةلود نم ةوق

 ضايرلا يف ةرغصملا ةمقلا عامتجا يف هيلع يتضراعم

 ىلع رصا تنكو ,1115 ماع ةرهاقلا يف ةمقلا عامتجاو

 لح نوكي الا بجيف  ايبرع ناك اذا ديحولا لحلا نا

 .ةعمتجم ةيبرع ىوقل ايبرع الح نوكي نا امناو :ةلود
 ةوقلا فسألل ريج يبرغلا ةمقلا رمتؤم نكل

 نمض نم اذهو . .فورعم وه امك ةدحاو ةلودل ةيبرعلا

 .رجنسيك عم هيلع قفتا يذلا ططخملا

 ةيبرع ىوق يتأت نا نانبل يف ديحولا لحلا كلذلو

 ؛نانبل اهيلا حاتريو ةئفاكتم ةيبرعلا لودلا عيمج نم
 ضرفت نا نكمي ىوقلا هذه ..ةينانبللا تائفلا لكو
 .هتدادسو هنماو هرارقتساو نانمل ةدحو حلاصل لحلا

 عقاولا لظ يف ذيفنتلل لباق ريغ رمالا اذه مادام هنكل
 امو :تاموكح فقاوم ىلع دمتعملا .يدرتملا يبرعلا

 هذه ريزغت ةيناكما ىلا ريشي ام قفالا يف ىرن ال انمد
 يف يرشتسملا ناطرسلا اذه ىلع توكسلا ناف فقاوملا

 .ايموق نولوؤسملا اهيلع مدقي ةميرج ربتعي دسجلا
 ىبرعلا ثعبلا بزح ماع نيما ناك :عقاولا اذه ماما ا
 اذهب هتملك يف احضاو قلفع ليشيم ذاتسالا يكارتشال
 نم رثكا هتملك نم يبرعلا عضولا ذخا دقف .ددصلا

 نادعوم ددُح دقل

 ةديمحلا يعاسملا ةنجل عامتجال

 ةيفخلا ىوقلا لعفد الحأت امهنكل

 .نرحلا رارمتسا هاجتاب عفدت ينلا

 جورخلاو برعلا هشيعي يذلا يدرتملا عقاولا ثحبل ىلوا

 درس اح كيما صاج ةرظنب
 بييغت ىلع تاموكحلا لمعت تقو يف «ةوق ةيا خرم نيكو
 ريرحتلا ةمظنمل سيئرك ال متنا ...يبرعلا عراشلا
 وه ىنانسا يووق ليصفل نقاق# ايقاو يده ةرتيطسلاقلا
 ميظنت:كلذب ىنصقا ....ةينيطسلقلا ةروثلل ئرقفلا دومعلا
 ؟...ةؤعدلا هذه: لع: مكقيلعت هاما «متقت

 انميق نحن ...لكك ريرحتلا ةمظنم مساب ملكتا انا ءال
 ريبكلا ناتسالل ةغئارلا راكفالا هذه ايلاع اميدقت
 أديبأت ديؤا اناو .عضولا اذه لوح قلفع ليشيم
 ناتلواحم كانه تناك ركذت امك .ةوعدلا هذه اقلطم
 يف - فيصان خا اهيف تكراش تناو  ناتينيطسلف
 رئازجلا يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملل نيعامتجا
 ىوقلا لالخ نم ةداج ةلواحم انلواح ثدح :نامعو

 رجح ةماقال رمتؤملا يف اهانفضتسا يتلا ةيبرعلا
 ريبكلا انذاتسا هيلا راشا امل ةيساسسا ةيادب وا ,يساسا

 تابقعلا تلازام - فرعت امك  نكلو .هاجتالا اذه يف
 ادييأت ديؤا اناف كلذلو ,.عوضوملا اذه يف انماما فقت
 عضول دادعتسا ىلعو .ريبكلا انذاتسا هيلا اعدام الماك
 ةروثلاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تادناكما لك

 تباوثلا هردتعا يننال ,هاجتالا اذه ْق ةينيطسلفلا

 ةرتفلا يف هنم قلطنن نا نكمي يذلا رييغتلل ةيساسالا
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 ةدعاقلا لكشت ةييرع ةيبعش ةدعاق نم دب اال نا ةمداقلا

 ةمظنالل بيسحلاو بيقرلا لكشتو .ةيزاكترالا

 فو .برعلا ةداقللو ةيبرعلا تاموكحلاو ةيبرعلا
 دوذي يذلا عردلاو يماحلا ءاعولا لكشت هسفن تقولا

 نوكي بوعشلا لعافتت مل ام هنال ةيبرعلا ةمالا نع
 .ايقوف لمعلا

 تس لاوط قارعلا دومص يف ةيساسالا ءايشالا دحا

 هتدابقو بعشلا نيب ابقيقح العافت كانه نا تاونس

 هذهب قارعلا عاطتسا دقف الماك العافت .هشيحو

 ةدعاقلاو ةمقلا نيب ماحتلالا اذهو «ةبلصلا ةدارالا
 قارعلا نع ال اعافد تبرحلا هذه ةهحاومو دومصلا

 انتمال ةيقرشلا ةباوبلا نع اعافد امناو :.هدحو
 دب ال كلذلو .ةيضاملا تسلا تاونسلا لاوط ةيبرعلا

 ةهبج اهيمسن نا انذحلطصا اذا ةهبجلا هذه نوكت نا
 لمعن نا دب الو .ايساسا ازكترم ةضيرعلا ةيبعشلا -
 اعقاو ارما اهلعج لجا نمو .اهقلخ لجا نم اندهج لك
 .عارصلا اذه ف اسوملم
 باطخ يف ءاج امم تمهف امكو .يداقتعا بسسح بولطملا ا
 لمع وه بولطملا ...ةهبج نم ربكا وه ءليشيم ذاتسالا

 .مساح لمعل ةقيضلا رطالا زواجتيو تايساسحلا

 يتلا هتطخ يف ينم رثكا روصت انذاتسا ىدل اعبط
 ىرن انك ام بسح ماع لكشب ملكتا يننا ىلع .اهعضو
 تناو هتارود يف ينطولا انسلجم تاعامتجا لالخ نم
 .اهيف تكراش

 ةيبرعلا ةهبجلا ءايحا ةداعا لالخ نم كلذ نوكي دق
 لضوتلا نكمي لك ىلع ...اهل هياشم ءيش وأ ةكراشملا

 لالخ نمو تاءاقللا لالخ نم قيقحتلا نكمم وه ام ىلا
 .رواشتلا
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 يف هرودو قارعلا نع ثيدحلاب متلضفت .رامع ىبا خا ا#
 نع العف جتانلا دومصلا اذه .ةيقرشلا ةياوبلا ةيامح
 اذهو . بعشلاو ةدايقلا نيب :ةدعاقلاو ةدايقلا نيب محالتلا

 الولو ؛:ينيطسلفلا بعشلل ةبسنلاب لصاح وه ام اضيا
 تارماؤملا ءازا ةيعرشلا ةدايقلا لوح عئارلا فافتلالا اذه
 ذنم_ريرحتلا ةمظنم اهل تضرغت ىتلا ةسرشلاو ةددعتملا
 نا اهل نكمي ناك امل ةيادبلا ذنم ؛توريب لبقو توريب
 يف ال دمصي نا بعشلا اذهل نكمي ناك املو ءرمتست
 ةبسانمب .ةلتحملا ضرالا يف الو ءاليتاشو اربص تاميخم
 ةنجل داقعنا نع مالكلا كلانه .برحلا هذه نع ثيدحلا
 اذه له اهيف نولعاف ءاضعا متناو ؛ةديمحلا يعاسملا
 !؟ميحص مالكلا

 لوالا دعوملا .ةنجللا هذه داقعنال نادعوم دّدُح دقل
 فسأللو .74 ىلا لجأت مث :ليربا /ناسين ١4 موب ناك

 ضعب كانه نا ودبي .ىمسم ريغ لجا ىلا هليجأت مت
 نم ءزج يهو .دقعت نا اهل ديرت ال ةنجللا لخاد ىوقلا
 .برحلا هذه رارمتسا ىلا عفدت يتلا ةيفخلا ىوقلا

 ,ةينيطسلفلا ةروثلل دئاقو يبرع لضانمك ...بيط ... ا

 ,ةيرصنتسملا ناجرهم يف اهرخآو ءتارم تنلعا نا قبسبو
 قدنخ يف نافقت قارعلا يف ةروثلاو ةينيطسلفلا ةروثلا نا
 ةنكمم ةقيرط مكروصت يف لف ...اذكه امهردق نأل دحاو
 ..؟برحلا هذه فاقيال

 هذه فقوت نأب ةبلاطم ةيركسع ىوق ثالث انيدل
 يف ىرج امك :ةيلود ةوق لكشت نا اما :برحلا
 ممالا نم ةوق تلكشت :ةيروكلا برحلا يف تانيسمخلا

 تلكشت .عازنلا يفرط دحا ةضراعم نم مغرلاب ةدحتملا

 .لاتقلا تفقواو ١7 ضرعلا طخ تلمعو ةوقلا هذه

 تسيل هذهو ,نايحنالا مدع لود نم ةوق نوكت نا اماو
 ةوقلا اعبط ...ةيمالسا ةوق نوكت نا اماو .ةقباس اهل

 ًايلعف ةمقرمتؤم ديرن
 فقاوملا حضوب

 .ةيرعتسملا برعلاو ةيراعلا برعلا نيد

 تادساسالا دحا

 تاونس " لاوط قارعلا دومص ف
 يقيقحلا لعافتلا اذه

 .هشدحو هتدادقو بىشلا ناد

 ناريا نيب ةيراج برحلا نأل ةبولطم ريغ اذه ةيبرعلا
 ددهم جيلخلا نال ؛:ةيبرع راطقاو ؛يبرع رطق نيبو
 ةصاخ ةيمالسا ةوق وه ثلاثلا حاتملا كلذلو ..اضيا
 ليكشتب فئاطلا يف ةيمالسالا ةمقلا يف ارارق كلانه ناو
 .برحلا فاقيال ةيمالسا ةوق
 ...؟ةيمالسا ةمق ىلا ةوعدلل ةجاح كانه تسيلا... ا
 اهيلع لمعن نا بجي يتلا رومالا دحا نا دقتعا انا -
 افقوم اهنم فقن ةيمالسا ةمق ىلا ةوعدلا وه .ةعرسبو

 رانلا هذه لظت ال ىتح رؤمالا ررفنو امساحو امزاح

 ,اينيطسلفو ايمالساو ايبرع سبايلاو رضخالا لكات
 نيطسلف يه برحلا هذه نم نيررضتملا رشكا نال
 اودرفتسا برحلا هذه ببسبو . ةينيطسلفلا ةيضقلاو
 .نانبل يف انب

 اناو .عيرسلا بولسالا اذه عيتن نا دب ال انه نم

 برعلا .نيلوؤسملا ةوخالا عم ةرمنسم ةفصب ثحبا
 .ةمئاد ةفصب عوضوملا اذه ؛نيملسملاو

 نم لغلغتلاب «لمأ» ايشيليم تماق ,الثم سمالابف
 ضعب تلخدو .اليتاشو اربص هاجتاب توريب شرح
 لجا نم اهربجفتب تماقو ميخملا فراشم ىلع تايانبلا

 !ميخملا ىلع ةيامرلا لاجم اهتابابد ماما حففي نا
 برعلا ؛ةلاحلا هذه يف  رامع وبا خا انعوضومل عجرن ا

 عم ايرع كانه ناو اميس ءائيش اولعفي نا مهناكماب سيل
 سيلا نوفدهتسم ايرعو :نولتاقي أبرعو «يناريالا بناجلا
 ؟!يبرعلا عضولا اذهل جرخم نم

 برعلا ةيجراخلا ءارزورمتؤم نا لوقن نا دب ال ءالوأ -
 لوآلف اماه اعامتجا ناك سنوت ىف ارخؤم دقعنا يذلا
 ىلع طاقنلا تعضوو ...يقدقح زرف ثدح ةرم

  يبرع عامجا هبش كانه ناك هنا حضاو ...فورحلا

 فوقولاو قارعلا دييأت لوح - ناتلود الا ذشت مل
 ةيبرعلا يضارالا ىلع يناريالا ناودعلا دض هبناجب
 اذهب نوكي ةرم لوال فقوم اذهو .ةيبرعلا لودلاو
 يتلا ةيصوتلا بناجب .ةعورلا هذهبو حوضولا
 لوح ثيدح كانه نآلاو ,ةيبرع ةمقل عامتجاب تذخا
 ددرن امنا ؛ايلكش ًارمتؤم ديرن ال اننا ...ةيبرعلا ةمقلا

 برعلا نيب فقاوملا حضتتو رومالا زرفتل العاف أرمتؤ
 .ةيرعتسملا برعلاو ةبراعلا
 ؟ةمق:رمتؤم دقعل بوهجلا تلضو نياو ا#
 تحتاف جيلخلا يف اهب تمق يتلا ةريخالا يتلوج يف
 اذهل ةباجتسا كانه ...ةقطنملا هذه ف ةداقلا
 !؟ىتمو رمتؤملا دقعي نيا :ثيدحلا نآلا .عوضوملا
 .؟رقأ أدبملا ثدح نم نذا ا#

 ةقانخ:: نامو لقق :نامكمر ةاناا فقعتفا له ..وقأ -
 يف رومالا هذه عضن نا دب الف .؟ناضمرل رهش يلاوح
 .حيحصلا اهعضو

 ةديدج قاقشنا ةلواحم نع ثيدح كانه ءرامع ىبا خا

 ؟.ميعزلا ويا اهمعزني «حتف» ةكرح لخاد

 ,هكريف» هذه !هنع ثدحتأ نأ نم هفتأ عوضوملا اذه
 ريغ طابضلا ضعب كلانه ...ولراك تنومل ةيمالعا
 هعضن عوضوملا .مهعم لماعتلا يرجي نيطيمذنملا

 نا نكمي ال هنا فورعم اعبط ...يعيبطلا همجحب

 لثم ةلود يف  طابضنا مدع  اذهك عوضوم يرجي
 نم رثكا ثيدحلا يف ضوخا نا ديرا ال اناو «ندرالا
 ... اذه
 !؟ءالؤه دحا ميعزلا وبا نا حيحصلا نم له ا#

 ...نآلا ىتح تبثي مل -
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 ضرالا موي كش نودب ...ةلتحملا ضرالا يف لاوحالا نع * مه
 ؟ريبعت غلبا

 ةمظنم لوح ايبعش ءاتفتسا ناك ضرالا موي
 رفاظ ديهشلا ةزانج اذه لبق .ةيذيطسلفلا .ريرحتلا
 قافتلالا اذهل ًافراج ًادبعش ءاتفتسا تناك يرصملا
 لبقو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لوح يريهامجلا
 عيمج نع تردص يتلا ةيمسرلا فقاوملا اذه
 تايعمجلاو تابياقنلاو تاعمجتلاو تاميظنتلا
 ىلع لدت ةلتحملا انضرا لخاد ةيريهامجلا تاسسؤملاو
 انيعش مايالا نم موي يف نكي ملو :عساولا فافتلالا اذه

 ةيعرشلا هتدايقو هتمظنم لوح ةبالصو ةوقب افتلم
 ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولاو .نآلا فتلم وه املثم

 يف انريهامج نيب ةصاخ .اهروص ىهبأب رمت مويلا
 يساسالا فدهلا نال ؛ةلتحم لا ضرالا جراخو لخادلا
 لخادلا ينيطسلف قلخي نا وه «يليئارسالا» ودعلل
 ...«ديقيد بماك» فده ناك اذه ...جراخلا ينيطسلفو
 اذه :يتاذلا مكحلا يف «نييليئارسالا» ةلواحم ناك اذه
 قلخل ًارخؤم ترج يتلا ىرخالا ةلواحملا فده ناك
 امو ىرقلا طباور ...عوضوملا اذه لوح لئادب
 هتفقو يذلا عئارلا فقوملا اذه كلذل ...اههباش
 ريبعتلا اذه ربعي امنا ةلتحم لا ضرالا لخاد ريهامجلا
 لخاد انريهامج نيب ةبلصلا ةدحولا هذه نع ليصالا
 .ةلتحم لا ضرالا جراخو

 ةطبترملا تاميظنتلا ضعب فقوم اذه ركعي اعبط
 نم مغرلاب نكلو :ةيبرعلا تارابختسالا ةزهجا ضعبب
 ةحاس اندنع ...اههجاون ةرم لوا تسيل يهف اذه
 ليصف يا قح نمو ؛ميظنت يا قح نمو .ةيطارقميد
 ريرحتلا ةمظنم لظتس نكلو .ةيرحب هيأر لوقي نا
 ىوقلا عيمج بعوتستل اهيعارذ ةحتاف ةينيطسلفلا
 ...ينيطسلفلا لترلا لخاد
 هاذه: ققاوم.نكل :ةيئيطسلفلا ةدحولا قع انصرح عم 8
 .يرجيو ىرج يذلا لك دعب اهلاح ىلع تلازام لئاصفلا
 زوربو « توريب يف تاميخملا ىلع ةبقاعتملا تامجهلا دعبو
 ام ...؟ تاميظنتلا هذه اهيلع دمتعت يتلا ةزهجالا رود

 ؟مكقيلعت
 يعادب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نومجاهي اوناك -
 ىسك انأدب امدنع امأ !...تاميخملا نع ةددعب اهنا

 انمقو ٠ يبرعلا ب يكريمالا ين «يلدئارسالا» راصحلا

 ,اهسفن نع عافدلا عيطتستل تاميخملا هذه حيلستب
 دعب مث !تاميخملا حيلستب موقن اننا نولوقي اوأدب
 هذه ديرجتل اقافتا قشمد ىف اوعقو مهنأب انوؤجاف كلذ
 ... حالسلا نم تاميخملا

 اهدعاوق تاميظنتلا هذه هجاوت فيك يردا ال

 .!ةريغصلا ةيميظنتلا

 ىوتسم ىلعف .ريهامجلا ىوتسم ىلع لوقا ال ...

 نوهجاوي فيك لوقا انا نكلو .ةموسحم ريهامجلا
 !؟مهدعاوق

 ؟«حتف» ةكرحل رمتؤم دقعل ةين كلانه له 8

 الو رثكا ال ناكملا ةلكشم انيدل ةلكشم مها نكل .دعف

 أددع كانه نال ... بسانملا ناكملا دجن نا درحمب ...لقا

 دعب هعضو مدلطتست ال رداوكلا نم ًادشاح ًاردبك

 ىتح انل «ةيليئارسالا» ةيوجلا تاراغلا ةعباتم

 .انمآ نوكي ال ناكم يف - سنوت
 عارامع وبأ خأ آركش ...
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 دض «لما» ايشيليم اهنحتف يذلا برحلا

 ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا

 نيلوؤسملا نم زاعياب :ةيبرغلا توريب نم
 تاطحملا ىدخحا دنع فقوتتس اهنا ودبي ال :نييروسلا
 نم نيينيطسلفلا عالتقا يف اهضارغا ققحت نا لبق
 ثيح لامشلاو عاقبلا قطانم ىلا ةيبونجلا ةيحاضلا
 .ةفاثكو ةوقب ةيروسلا تاوقلا دحاوتنت

 نم وينوب / ناريزح يف دقع يذلا «قشمد قافتا» ف

 ذاقنالا ةهبج»و «لما» ايشيليم نيب يضاملا ماغلا
 ام ةيروسو «لما» ققحت مل :ةيروس يف «ينيطسلفلا
 امهتاياسح ةعجارم ىلا اترطضاف .هدقع نم هتدارا

 يه ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا اتفشتكا امدنع
 :تاميخملا عيمج يف نيينيطسلفلا نوؤش ريست يتلا
 ةهجاومل ةمزاللا ةوقلا كلمت ال «ناقنالا ةهبج» ناو

 هجتي ةيروس ْيف مكحلا ناب داقتعالا ززعي امو .ةمظنملا

 توريب يف نيينيطسلفلا دض ةلماش برح حتف وحن
 صني ناك «قشمد قافتا» دونب دحا نا ءروصو اديصو
 يتلا برحلا يف تاميخملا نم مدهت ام ءانب ةداعا يلع

 قشمد نا ريغ :يضاملا ماعلا نم ناريزح يف اهدض تنش

 «لما» ىلا تزعوأو .ءانبلا ةداعا تعنم يتلا يه اهسفن

 نيينيطسلفلا عالتقا ..دحاو فدهلاو ةرمتسملا تالواحملا ا
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 ترمتسا كلذلو .ءانبلا ةداعإ يف ةلواحم ةيأ عنمب
 تناك ذا «قشمد قافتا» دعب ةحلسملا تامادصلا
 فاشتكال رارمتساب ثداوحلا لعتفت «لمأ» ايشيليم
 تقولا يف مهعنمو .مهكسامت ىدمو نيينيطسلفلا ةوق
 يلاتلابو .مهنكاسم ءانب ةداعال ةلواحم ةيا نم هسفن
 .ةيسايسلاو ةيركسعلا مهفوفص ميمرت

 برحلا هذه عسوتت نا دعبتسملا نم دعي ملو
 ةيحاضلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا دض ةحوتفملا
 اديصو روص يف ةمئاقلا تاميخملا لمشتل :ةيبونجلا
 حجرت ةدغ تاراشا تعمجت نا دعب :ةصاخ ةروصب
 بونجلا يف «لما» يحلسم نا ىفخي ال نا :هاجتالا اذه
 ,نيينيطسلف نيلوؤسم لايتغاو فطخ ىلع اومدقا
 تايثمعلا ف نيدنيطسلفلا عم عهدواعت مككي ناينظوو
 .ينمالا مازحلا يف «نييليئارسالا» دض ةيركسعلا
 يف يعويشلا بزحلا عرف يف نيلوؤسملا لايتغاو
 اذه يف جردني ؛نييضاملا نيعوبسالا لالخ .بونجلا
 ةيا عطق ىلع لمعلا وحن هجتت «لما» نا ذا ءراطالا
 :ىرخالا ةينانبللا بازحالاو نيينيطسلفلا نيب ةقالع
 بونجلا ىلع اهتنميهو اهنضبق ضرف عيطتستل
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 .توريبو
 تاميخملا دض برحلا نا نع نوثدحتي نيذلاو

 ىلا مهداقتعا نودري ؛ةليوط نوكتس ةينيطسففلا
 يف ايسايسو ايركسع «لما» هب تبيصا يذلا فعضلا
 اهيف تفصع يتلا تافالخلا ىلاو .ةريخالا ةلحرملا
 نا ذا ؛هئاهتنا دعبو ربخالا اهرمتؤم داقعنا لالخ

 ءامترالاب هنومهتي ء.يرب هيبن راسمل نيضراعملا
 دصض برح كولسو :ةيروس يف مكحلا ناضحاب
 يف اهتعضوو «لمأ» نم تفعضأ ةينيطسلفلا تاميخملا

 هيبن فرعي يذلا تقولا يف ,فازنتساو عافد ةلاح

 .هتحلصمل برحلا هذه مسح ىلع رداق ريغ هنأ يرب

 .برحلا هذه اهيلا يهتنتس ينلا جئاتنلا نكت ًاباو

 اهناف ؛ةقطنملاو نانبل يف ةيساساو ةمهم جئاتن يهو
 ةيبونجلا ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب تقرغأ
 عضو يفو :ينمالا ناتلفلا نم ةلاح يف بونجلاو
 يواساملا عضولا مغر ىلعو قزمتم يركسعو يسايس
 ءاهبرح ةلصاوم ىلع ترصأ اهناف «ءلما» هشيعت يذلا

 تامظنم نع ةرداصلا تانايبلا ضعب نا ىتح
 «لما» تمهتا ريرحتلا ةمظنمل ةضراعم ةينيطسلف

 اهنم ديفتسي ال برح ةلصاوم ىلع لمعلاو بلصتلاب
 .«يليئارسالا» ودعلا الا

 نيبودنم نيب قشمد يف تدقع ينلا تاعامتجالا فو

 بئان روضحب «ينيطسلفلا ذاقنالا ةهبج»و «لماد» نع

 تامولعملا تثدحت مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا
 نيذللا نيفرطلا نيب ةداضم تاماهتاو تاماهتا نع

 تعجراو رثكا نيدعابتم تاعامتجالا نم اجرخ
 يف ةيمسر ةيروس ةبغر ىلا دعابتلا بايسا تامولعملا
 ةيقاو ةلظم اهل لكشت تتناب يتلا ,برحلا هذه رارمتسا

 ةنوآلا يف تارط يتلا ةينانبللا تاريغتملا لظ يف

 يف مكحلا مهتت يتلا فقاوملا ضعب تزرباو .ةريخالا

 .ةينانبللا نوؤشلا يف لخدتلاب ةيروس
 رثكا نوكيس فقوملا نا نيبقارملا ضعب ربتعيو
 نم برحلا لاقتنا لاح يف ةروطخ دشاو ةيوعص

 ةوق نوينيطسلفلا لكشي ثيح ءاديص ىلا توريب
 ةيسايس تاقالع اهدفرت .ةريبك ةيرشبو ةيركسع
 «لما١ شيعت اميف ءاديص يلاها عم ةخسارو ةزيمتم

 نيينيطسلفلل حينتت ؛ةلماك هبش ةيسايس ةلزع كانه
 قزمتلا ةلاح نم ديزت ,ةديدش ةيركسع ةبرض هيجون
 هجوتل نيضراعملل اعفد يطعتو «لما» اهشيعت ينلا
 .ةيسايسلا ةحاسلا ىلا ةدوعلل يرب

 وا ةروصب تسكعنا برحلا هذه نا ىفخي الو
 توريب يف اصوصخ .مهسفنا نيينانبللا ىلع ىرخأب
 بزحلا نيب تاقالعلا ىلعو .بونجلاو ةيبرغلا
 نع تامولعملا ثدحتت ذا «ءلما»و يكارتشالا يمدقتلا
 نييكارتشالا نيب كانهو انه عقت ةدودحم تامادص

 ىلع ةريطخلا اهداعبا نع فشكي يذلا رمالا ,«لما»و
 فرط يا لعجي دق ام اذهو .اهسفن ةينانبللا ةحاسلا
 هيف عستت يذلا تقولا يف هتحلصمل اهمسح نع ازجاع

 .ةيبرغلا توريب يف ىضوفلاو بارطضالا ةوه
 ؟برحلا هذه ؛نذا ؛يهتنتس فيك

 ضارغالا نا املاط ةياهن اهل نوكت نا دعبتسملا نم
 فازنتسا برح رمتست نا حجرالاو ؛ ققحتت مل ةدارملا
 6.ةيلودلاو ةيميلقالا تاريغتملا راظتناب :ةليوط

 شلك زاوف
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 ةديدج ءهلحرم هجاوب يدنبللا بونجلا
 مد 2 تدخلا دنا 20599 تت و ع سلا ا ع اكل

 !باحس ها ىلا روزلا ةداهشنم..ةيلودلا تاوقلا

 يف ةدحتملا ممألل ةعباتلا ىراوطلا تاوق دوجو

 يف .ايونعم ايلود ازجاح , ينانبللا بونجلا
 نم اعساو ًامسق لتحت يتلا ةينودهصلا تاوقلا هجو

 باحسنا نا ريغ .يناطيللا رهن ةلابق فقتو ,بونجلا
 تانهكت راثا ,توريب نم نييسنرفلا نيبقارملا
 ةيسنرفلا تاوقلا رارمتسا ناكما نع تالؤاستو
 ةيسنرفلا ةموكحلا تمسح دقو .بونجلا يف ةلماعلا
 امدنع .يضاملا عوبسالا يف :تالؤاستلاو كوكشلا

 تاوقلا يف ةكراشملا اهتاوقل ديدجتلاب لبقت اهنا تنلعا
 ةموكحلا تراشأو .طقف نيرهش ةدمل بونجلاب ةيلودلا

 هذهل ةدكريمالا ةيلاملا ةمهاسملا صدلقت ىلا ةيسنرفلا

 وا ةيلام بابسا ىلا عجري ال رارقلا نا ريغ .تاوقلا
 نانبل ةروصب قلعتي يسايس رارق وه امنا ,ةيداصتقا
 .ةبقترملا ةيركسعلا تاروطتلاو .ةقطنملاو

 ,ادرفتم ارارق حجرالا ىلع نوكي نل يسنرفلا رارقلاو
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 !ينويهصلا لالتحالاب بونجلا ددهت : ةيلودلا تاوقلا

 نيد لك كي نرخ نر كوم لا نا نا

 تنلعا يتلا جيورنلا لودلا هذه ةمدقم يف و ءبونجلا

 لظ يف رارمتسالاب لبقت نل فوس اهنا يضاملا عوبسالا
 .اهدونج ةايح ددهت يتلا ةينمالا فورظلا

 ىلع سكعنت فوس .ةديدج ةلحرم هجاوي ينانبللا
 نا نيبقارملا ضعب دقتعيو .طسوالا قرشلاو نانبل
 رهن ىلا هتاوق ةدوع ىلع زكري فوس ينويهصلا نايكلا
 نيلوؤسملا ثيداحأ لظ يف .ههايم رجل يناطيللا

 ىلا مهتجاحو فافجلا ةلحرم نع «نييليئارسالا»

 .هادملا

 ديفتسملا نوكيس ينويهصلا نايكلا نا يعيبطو
 هتحلصم ىرمب هنا نا :ةيلودلا تاوقلا باحسنا نم

 حيصيل .اهباحسنا يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 يف لقي ال لالتحاو ديدج وزغ ماما افوشكم بونجلا
 ةفضلل ينويهصلا لالتحالا نع هتيشحوو هتعاظف

 .نالوجلاو ةزغو ةيبرغلا
 ناف .؛ةصاخ ةروصي نانبل ىلا ةيسنلاب اما

 هتغيصب طيترم .بونجلا نم ىنودلا باحسنالا

 ,هلالقتساو هتدحو لدقتسمو ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 هلالتحا لالخ نم رمتسي فوس ينويهصلا نابكلا نآل

 ؛نانبل نوؤش يف لخدتلاب ,ةينانبللا يضارالا نم ءزجل
 تتفتلاو برحلا نم رّعسُي لخدتلا اذه نا امللط
 .يلخادلا

 لودلا ضعب رارق نا نيبقارملا ضعب دقتعيو
 تاوقلا يف اهتكراشم رارمتسا ناشب ةيبوروألا
 ةينانبللا نيتموكحلا ىلع رشابم طغض وه .ةيلودلا
 ينويهصلا نايكلا عم تاضوافم يف لوخدلل ةيروسلاو
 راشتنا ةعقر عيسوتو ةينما تابيترت قيقحت لجا نم
 اذا ىتح .يناطيللا رهن لامشو بونج ةيلودلا تاوقلا
 بحسنت :هاجتالا اذه يف توريبو قشمد رسن مل
 حبصتو .ايئاهن بونجلا نم ةيلودلا تاوقلا
 ال ةهجاوم يهو ,ةمئاق ةيركسعلا ةهجاوملا تالامتحا
 ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهجئاتن تناك اذا ٌفرعُي
 .نانبلل ينويهصلا وزغلا اهققح يتلا جئاتنلاب ةهيبش

 :ةرراب ةيضق ىلا لوحتي ينانبللا بونجلا ادب دقل
 ىلع كرحتم قديب زربا نوكي دق نيلبقملا نيرهشلا يفو
 0.طسوالا قرشلا يف جنرطشلا ةعقر

 ك.ف
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 ةيبرعلا ةعيلطلا - ١
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 يناريا دفو روضح ريتعي رمتؤملا

 اروف برحلا فق وتلف ةر

 ريسباريالا جعزاام رثكا

 فينج ف ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا فاقيال ىلودلا رمتؤملا

 ةيباجيا ةرداب

 :ةياهنلا لدق هتأحافم تناكو

 1١581 ناسين ١”« ىدعلا ١١8

 !باجسنالا

 صاخ  فينج

 ماكح سخي :ملسلا يف كلذك .برحلا يف امك
 مهرارصإ و: مهتيتاودعو مهنهج بسسب ناوبا
 مهتافاحمو .ةيعوضوملا قئاقحلا لهاجت ىلع

 ماعلا يأرلا هيلا وعدي امل مهلهاجتو ؛رصعلا قطنمل
 .مهدالب يف ماعلا يأرلا ,كلذكو .يل ودلا

 ىدل تباوثلا دادع ىف حبصا .برحلا ديعص ىلعف

 موجه اونشب نا ناريا ماكحل دبال هنا ,ةفاك نيبقارملا
 مئازهلا مغر .ىلتقلا فالآ هيف نومدقي ماع لك اديدج
 مغرو .هقبست يتلا تاموجهلا يف اهب نْوْنِمُي يتلا
 ايركسع قارعلا قوفتب هّلك ملاعلا ةفرعمو مهتفرعم
 ام مهنإف ,ملسلا ديعص ىلعو .ةحلسألا فلتخم فو

 لك :ةيركسعلا مهتالواحم مقع مغر ءنوضفري اولاز
 ,لقع اهّرقد ال يتلا مهطورش نورزكي و :مداسلا» تي

 .قطنمل عضخت الو
 ءاضرإل وأ ءلهج نع .دقتعي نم مهنيب ناك نئلو

 .هزمرو ماظنلا دئاق ءينيمخلا ىدل ةريرشلا تاعزنلا
 هذهب نوعنتقي مهسفنا نييناربالا لعج ىلع رداق هنا

 ناجهتسالا ريثي ام نإف .ةلوقعملا ريغ طورشلا
 يأرلا عانقا مهعئانص ضعب لواحي نا .بجعلاو
 نآ يف نادملاو ضوفرملا قطنملا اذه لثمب .يملاعلا ماعلا
 هتدقع يذلا ىلودلا رمتؤملا ف ارخؤم لصح امك .اعم
 ١4 - ١١ نم ةرتفلل فينج يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا

  ةيقارعلا برحلا فاقيال .يراجلا رهشلا
 .ةيناربالا

 ؟فينج قف ثدح اذلم
 .اهيلا راشملا ةرتفلا لالخ فينج يف عمتجا دقلف

 ,ةيموكحلا ريغ ةيملاعلا تامظفملا نم ددع نم ةوعدب

 نيتنثا يلثمم ىلا ةفاضا .ةيملاع ةمظنم نيثالث ويودنم

 نا نكمي لئاسو نع ثحبلل ةيموكح ريغ ةمظنم نيتسو
 تلصتا دقو .ةرمدملا برحلا هذه فاقيا يف دعاست
 نم لكب .هترادا ىلع ةفرشملاو رمتؤملل ةيعادلا ةئيهلا
 ىلع رمتؤملا لامعا يف ةمهاسملا ضرغل نارياو قارعلا
 نم لك ةيجراخ ريزو روضحب لثمتي يمسر ىوتسم
 الك ق ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىوتسم ىلغو .نيدلبلا
 ,ةئيهلا ةوعدل قارعلا باجتسا نيح يفو .نيدلبلا
 اهب ادح امم .ةئيهلا ةوعد ىلع َدَرلا نع ناربا تعنتما
 :ةكراشملا مدع قارعلا ةيجراخ ريزو نم بلطلا ىلا

 ءافتكالاو ,يناريالا ةنحراخلا رسزو ةكراشم مدع

 هتموكح رظن ةهجو نمضتت رمتؤملا ىلا ةلاسر هيجوتب
 نا ريغ .هتشقانمل رمتؤملا دقعني يذلا عوضوملا يف

 اهنم دفو كراشي نا تررق ةريخألا ةظحللا يف و :ناريا
 امم ,رمتؤملا اذه لامعا يف ةيموكح ريغ ةعيمج لثمي
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 ىلع فارشالاب ةفلكملا ةنجللا ءاضعا ىدل لؤافتلا راثا
 .رمتؤملا لامعا

 لحم رغ ل لافت
 دقف :يناريالا دفولا روضحب لوافتلا نع اريبعتو

 هتلماعو .هيف ىلوألا ةملكلا رمتؤملا ةساّئر هتطعا
 ةردابملا هذه نوكت نا يف اهنم الما .زّيمتم لكشب
 ىلوألا يه :يملاع رمتؤم لامعا يف ةكراشملاب ةيناريالا
 برحلا عوضوم ةشقانمل ؛برحلا عالدنا ذنم اهعون نم
 هجوت ىلع اليلد :مالسلا رارقال ةليسو داجيا ةلواحمو
 .ةيئاريالا ةدايقلل ديدج

 روتكد امه /نينثا نم نّوكملا دفولا سيئر نا مغرو
 هسيئر عم الإ رمتؤملا ةرتف لاوط ملكتي مل قفارمو
 دفولا سيئر نا مغر لوقن :تاميلعتلاب هركذي هناكو
 ,هياصعا ةدورب اهتسكع ةريبك تالهؤمب عتمتي
 نع ةعفارم اوبسا مّدق هنإف .تاغل ةدعل هنئاقتاو

 ناك اميرف .روذعم هّلعلو .اهضرعي ءاج يتلا ةيضقلا
 نا لدبو .هلوقي نا هيلع ناك امب عنتقم ريغ هسفن وه
 يف لمألا نم اصيصب ولو ةودنلا يف نيكراشملا يطعي
 دَّدر «برحلا ءاهنا لجا نم لمعلل هتيعمج دادعتسا
 طورشلا كلذكو .:ماظنلا اهقلطي يتلا تاءاعدالا

 ةفاضإ ؛يملاعلا ماعلا يارلا نم ةضوفرملاو ةجوجمملا

 نيكراشملا ءايتسا راثأ امم .اهيلقو قئاقحلا ريوزت ىلا
 .مهلما ةبيخو .رمتؤملا يف

 ةمظنملا سيئر ؛قارعلا بودنم ثدحت كلذ دعب

 هتلود فقاوم ضرعف :,قارعلا عرف  مالسلل ةبملاعلا

 فقوو مالسلا لالحاب بلاطو :برحلا نم هبعشو
 دقولا عم عامتجالل هدادعتسا نلعاو :ًاروف برحلا
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 - 1مل ملا: نمط ةعفقع- 11

 تبيس يتلا ةفلتخملا اياضقلا لك ةشقانمل يناريالا
 يظحو نيكراشملا ىدل احايترا راثأف ءبرحلا
 .هدفو عمو هعم مهفطاعتب

 نرحلا هذه ققوت

 نم مهو :نوثدحتملا بقاغت نيموي دادتما ىلعو
 تامظنملا فلتخم نولثميو .ايندلا عاقب فلتخم
 ,لافطا ةيامحو .ءاسنو :بابش نم ةيلودلا
 ,ًاروف برحلا ءاهنإب نيبلاطم .خلا ...نماضتو

 ناسنالا ىلع بئاصمو ثراوك نم هلمحت امب نيددنمو
 عيراشم ىلع كلذكو .ةقطنملا يفو :نيدلبلا الك يف
 نيريشمو .همدقتو ناسنالا ةيهافر مدخت يتلا ةيمنتلا
 الا اهنم ديفتسي ال يتلا برحلا هذه مقع ىلا
 .اهؤالمعو ةيلايربمالا

 ءاروف برحلا هذه فقوتلف» ةرابع تددرت املكو

 جاعزنا ناك .ثدحتم يأ ةملك اهنم ٌلخت مل يتلاو
 مغر .دفولا سيئر رطضيف .ديازتي يناريالا دفولا
 ديكأتل مالكلا بلط ىلا ,لاقي امب هعانتقا امبرو هئوده
 ناك هنم ةلخادم لك عمو .رمتؤملا حتتفم يف هلاق ام
 .مظاعتت مهلما ةبيخو ربكي نيرضاحلا ضاعتما

 كسمتلا ىلع يناربالا بودنملا رارصا دعاس دقلو

 .يقارعلا دفولا ةمهم ليهست يف .هتموكح ىواعدب
 مظعم لثميو ًاريبك ناك دفولا اذه نا ىلا ةفاضالابف
 ناك هحرط نإف :قارعلا يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا
 ,رمتؤملا يف نيريثكلا ندل نم حايترالاو لوبقلا ىقلي
 يتلا ةيعوضوملل وأ .هتلادعل وأ ؛هتيقطنمل ءاوس
 دفولا فقوم دعاس امك . لاع لكشب هيف ترهظ
 زيزع قراط ديسلا اهب ثعب يتلا ةلاسرلا كلت ءيقارعلا

 ءيارلإ يف ١1مل يلف ١ ١ ١ ْ لا 5
 لخاد نم اهبلا ةدراولا قئاثولا ىلا ادانتسسا

 سلجم نا قلخ يدهاجم ةمظنم تدكا ناربا

 هل ءىراط عامتجا يف ررق دق يناريالا ءارزؤلا
 ةيموكح ةرئاد لك يفظوم نم 2١/ مازتلا ةيمتح

 ةحاس وحن هجوتلاب ةيموكح هبش ةحلصم وا
 .ينيمخلا سرح ىلا مامضنالاو لاتقلا

 باحسنا بوجو ىلع هسفن رارقلا لمتشا امك

 تاكرشلا نم لك ىلع اضيا ةبسنلا هذه
 تاكرشو كونيلاك ةيمسرلا ريغ تاسسؤملاو

 مهعاضخاو .عناصملا لامعو يمدختسمو .نيماتلا

 .يروف لكشب لا نوناقل

 يف ةيناريالا تاراقسلا تمّمع :ىرخا ةهج نم

 نيذلا نييناربالا ةيلطلا ىلع ملاعلا مصاوع

 اهدافم ةدّدشم تاميلعت جراخلا يف ملعلا نوقلتي

 مهنم يهني نم وأ .هتسارد نع فلختي نم نا
 ىلا حامضنالل دالبلا ىلا دوعب الو ...ةيساردلا

 اذه ىلع لماعيو ةيدنجلا نم ابراه ربتعي شيجلا
 !ساسالا

 كلذك ةيناردالا تارافسلا تدكا راطالا اذه يفو

 ةداهش ميدقتب مهنم لك موقي نا ةرورض ةبلطلا ىلع
 الاو ةساردلا يف هرارمتسا تبثت .روهش ةتس لكو
 0 !ةيدنجلا نم ابراه ربتعا

 ىلا قارعلا ةيجراخ ريزوو ءارزولا سيئر بئان
 ةعوضوم نم قارعلا فقوم اهيف حضوي .نيرمتؤملا
 تلذب يتلا ةفلتخملا دوهجلاو تاردابملا نمو :برحلا

 كلذ هدعاس امك .مالسلاب هبيحرت نلعيو .اهفاقيال
 تاملك هتسكع يذلا راحلاو قداصلا هجوتلا
 .نيثدحتملا

 دكحسنالا
 نم ناريا دفو اهب يظح ينلا ةزيمتملا ةلماعملا مغرو

 مهنم اريبعت .دوفولا فلتخم نم كلذكو ,رمتؤملا ةسائر
 مهتاشاقن يف اهنومزتلي يتلا ةيعوضوملا نع
 ةياهن يف فرصت دق دفولا سيئر ناف .مهتاحورطو
 ىلا دمع ذإ .هنم امغر امبرو .لوبقم ريغ لكشب رمتؤملا
 مارتحا يآ نع أدنعب ةصيخرلا ةروانملاو ةعداخملا

 .هل ةيعادلا وأ ءرمتؤملا ف ةكراشملا تامظنملل
 سكعي نأب هبلط .ةغايصلا ةنجل تضفر نا دعبف

 تردصاو .مالسلا نم هدالب فقوم يماتخلا اهنايب

 يف نيكراشملا تاملك ف ءاج امل ةليصح وه .ايمانخ ًانايب

 بلط ,نيرمتؤملل ةّراس ةاجافم هيدل نا نلعا .رمتؤملا
 يف ءاج امل راركت اهب ذإو .اهنالعال ةصنملا ءالتعا

 نم باحسنالاب هنم نالعاو ,ةقياسلا هتالخادم

 اذكهو .ةيلك يماتخلا نايبلا ضفرو :ةسلجلا
 يك ءاقبلاب رمتؤملا سيئر بلطل بجتسي ملو ,بحسنا
 «فحتا» يتلا «ةأحافملا» ىلع ريخألا تاظحالم عمسي

 .مهئايتسا يف داز امم ؛اهب نيرمتؤملا

 يفادحلا نادسلا

 نايبلا نا نع برعا يقارعلا بودنملا نا عمو
 ماما نلعا هنإف .هدفو حومط يبلي هل يماخخلا

 ةفاك نيكراشملا ركشو .نايبلا اذه مارتحا نيرضاحلا

 برعم .ةقداصلا مهتاهجوتو .ةصلخملا مهدوهج ىلع
 رداصلا نايبللو .ةودنلا هذه يف هولاق امل همارتحا نع

 .مالسلل هدالب دادعتسا ادكؤمو ,مهنع

 ءاهناب ةقداصلا ةبغرلا ىلع يماتخلا نايبلا دكأ دقل

 نا نود :نيراجلا نيدلبلا نيب ملسلا لالحاو .برحلا
 سكعو ,رخآلا فرطلا يضرت مهتب امهنم اَيأ مهتي
 هذه ءاهنال هلك ملاعلا بوعشل ديازتملا مامتهالا»

 الو :مالسلا نوشخي نارهط ماكح نا ثيحو .«برحلا
 نم ديزيل ,رمتؤملا نم مهلثمم بحسنا دقف ؛هنوديري
 رثكأ ةروص يملاعلا ماعلا يارلا ماما عضبيو ,مهتلزع

 .ناودعلا ىلع مهرارصاو مهتنعت نع احوضو
35 .- 

 ردنأللا شفاه يلع
 ىلع ةيكريمألا ةراغلا تءاج .رمتؤملا داقعنا ءانثا

 لالحا ةرورض ىلع نيرمتؤملا ديكأت نم ديزتل ء.ايبيل
 ,يبرعلا فصلا ديحوتو :نارياو قارعلا نيب مالسلا
 ةيلايريمالا تاططخملا ةمواقم لجأ نم يمالسالاو

 ولثفم ىعادت دقو .اهرساب ةقطنملا فدهتست يتلا
 ,ادبيل ىلع ةيكريمألا ةراغلا ثحبل ةيبرعلا تامظنملا
 ةدئاسمو .ةراغلا هذه ةنادال نايب رادصا اوررقو
 بعش ةدناسمل أرخآ انايب !اوردصا امك .يبيللا بعشلا
 ناك امهم يبنجألا ءادتعالا نا نيربتعم :قارعلا
 ةمألا ىلع ءادتعا وه يبرع دلب يا ىلع :هردصم

 ةيبرعلا لودلا عيمج نينايبلا الك يف اوبلاطو .اهلماكب
 ةدهاعمو ؛ةيبرعلا ةعماجلا قاثيمب مازتلالا ةرورضب
 6.كرتشملا عافدلا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 1١6584- ١١ ناسين ١985 _ ١1١



 ! ةينوك برح يف راصتنا هنأك ناغير هروص ةيكريمالا ةوقلا ضارعتسا

 دن 0

 ناودعلا لبق عوبسا نم رثكا ىدم ىلع

 ولحي ذخا ةيبيللا ضرألا ىلع يكريمالا
 ناغير سيئرلا ريوصت ةيكريمالا ةفاحصلل | ٠

 اهيلعو .طسوتملا ضيبالا رحبلا ةطراخ همامأو
 امك :ةدناسملا قراوزلا ىلا ةفاضا .تارئاطلا تالماح

 دّدري ةيديدح ةضبقو ممصم هجوب هروصت تذخا
 هجاونسو انسفنا نع عفادنس اننا» :ةيلاتلا ةرابعلا
 !!«تناك امهم باهرالا راطخا

 سيئر رصي يتلا ةيصخشلا يه هذه .,ديدحتلاب

 ماعلا يأرلا ناهذا يف خسرت نا ةدحتملا تايالولا
 اكردما ةمظع سكعت يتلا ةيصخشلا يهو .يكريمالا

 ناغيرل تقلخ يتلا اهسفن يهو اهناوفنعو اهتوقو
 .هدالب يف ةيبعشلا هذه
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 دحوملا يبرعلا قولا باح ٍ
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 ةيدنلربالا تامظنملا زكارم برض يف قحلا ايئاطيرب نوطعت اذه مكلمعب : يليه سيئد
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 ناغير سيئرلا تمص نا ىلا ةراشالا نم دب ال انه

 ,انيثا ءاوجأ يف ؛يإ ويلبد يت» لا ةرئاط ثداح بقع
 دجي مل ةيبرغلا نيلرب يف وكسيدلا ريجفت ثداحو
 رطضا امم .يكريمالا ماعلا يارلا ىدل ًايباجيا ىدص

 نع ثيدحلل ةدوعلا ىلا تماصلا يكريمالا سيئرلا
 ناودعلا لبق لماك عويسا ىدم ىلعو .فنعب درلا

 سوفنلا لعشا لكشب :ةيبيللا يضارالا ىلع ريخالا

 لوصو رظتني يلخادلا ماعلا يأرلا ادبو .ةيكريمألا
 ةيرضلا هيجوتل تريس جيلخ ىلا تارئاطلا تالماح

 ثدحب نا نود تضم عوبسالا ةلطع نكلو .ةرظتنملا

 ىلا تلصو دق ةلاسرلا نا مغر ءليبقلا اذه نم ءيش
 رمالا نيقنتل دعتسيب نأب هعقاوم ف سداسلا لوطسالا
 .يئاهنلا

 ءاسم نم ةعباسلا ةعاسلا قدت دكت مل هنا ىلع
 قطانلا نلعا ىتح .ليربا /ناسين ١4 يضاملا نينثالا

 ةيكريمالا تاوقلا مايق ضيبالا تيبلا يف يمسرلا
 تافذاقلا نا ادكؤم ءايبيلل ةيركسع ةبرض هيجوتب
 .ةقدب يزاغنبو سلبارط يف ةاقتنملا اهفادها تباصا
 سيئرلا نا اضيا لاقو .ةملاس اهدعاوق ىلا تداعو
 يف ةيسانملا هذه يف ةمالا ىلا ةلاسر هجويس يكريمالا

 .مويلا كلذ ءاسم نم ةعساتلا
 يا .ةعساتلاو ءاسم ةعباسلا ةعاسلا نيب اعبط

 سفنت :«يركسعلا رصنلا» ربخ ناغير نالعا دعوم
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 ! «هيدب نيبال ملاعلا ةطراخ :يكريمالا عافدلا رينزو
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 !«هتلوطي»و مهسيئرل اوقفصو .ءادعصلا نويكريمالا

 ىهقملاو عراشلا يف سانلا ثيدح نم احضاو اذه ناكو
 دض ةيسفنلا ةئبعتلا نا عقاولاو .لمعلا نكامأو
 نكت مل صاخ لكشب ءيبرعلا باهرألا» و باهرالا
 تناك .ابيرقت ةلماك ةنس ةجيتن يه لب ؛سمالا ةديلو

 لوبقل ماعلا يارلا رضحتو ءىبعت اهلالخ ناغير ةرادا

 , ريخالا ناودعلا مجحب يركسع لمعب نطنشاو مايق
 نا دقتعي يكريمالا ماعلا يارلا لغج ليجاتلا نكلو
 داقتعالا اذه ذخاو .لعفلا ليلق مالكلا اريثك هسيئر

 عمسن اننا» :ةرم نم رثكا دّدر يذلا مالعالا ىلا هقيرط

 !ءانحط ىرن الو ةعجعج

 نا ودعلا نامدفم

 ةيلمع ترمتساو ثرس جيلخ ثادحا تءاح مذ

 ىتح .ةيلاتتم مايا رشع ةرتفل فثكم لكشب ةئبعتلا

 ةيبرضلا نا اكريما يف عيمجلا ىدل داقتعالا داسس

 .ةيبرقو ةمتحم تحبصا ةيركسعلا

 ديعُي يكريمالا سيئرلا ثدحت امدنعف ءاذكهو
 نم هنالعا لخي مل ءايبيل ىلع يكريمالا ناودعلا ذيفنن
 هنأك كلذ يف ناكو :.حجبتلاو ءايربكلاو فلصلا ريباعت

 لب كلذب فتكي ملو .ةينوك برح يق هدالب راصتنا نلعي
 رثكا لمعلا اذه ديعنس ةرورضلا تضتقا اذا» :فاضا
 .«ةرم نم

 ماعلا يأرلا ءادصا ناغير دلانور عمس دقل ا
 هموصخ لجحا يذلا مومحملا هعافدناو يكريمالا

 هيلع بلطي مل يذلا هرارقل مهداقتنا نم نييطارقميدلا
 لبق اذه ماقتنالا رارق ذختا دقو .سرغنوكلا ةقفاوم

 نويطارقميدلا لهاجتو .ددحملا دعوملا نم مايا ةينامث
 ًافده سيل سليبارط يف يبعشلا روشاع يح عراش نا

 ديقعلا رقم ثيح ةيزيزعلا ةنكث برض ناو ؛ايركسع
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 :ىدشسما جدع ىلع مشإ يوتا ءاقدلا ناللجم
 ىلع وهف .تارداكو هل بتكم دوجو مغر
 -لقالا ىلع بجاولا ةيداتو- ةيلعافلا ىوتسم |

 ءاناودع در هنأب اموي عمسنت ملف .رفصلا نود وا رفص

 .ةكرعم ىف مهيسأ وأ ؛ًارطخ عفد وا

 وأ .هوعنص نيذلاف .الوؤسم سلجملا سيل
 ًامسإو ؛الولشم هوؤاش ؛ةقدلا انئش اذا مهمظعم

 .هيلا زمري ام اوهوشن نا اودارا

 امئان عافدلا سلجم لظو «نانبل ةنياهصلا حاتجا
 .مئانلا هيشب ام وا

 «تاونس تس ناريا  قارعلا برخ ترمتساو
 .فهكلا لها نم سلجملاو

 شيج لخدتي مل ول .1477 برح يف ءلبق نمو
 ةرماؤم تناكئ ,ينويهصلا مدقتلا ىلع يضقيو قارعلا
 ال عافدلا سلجم امنيب ءاهتياهن ىلا تضم حلصلا
 !كرحتب هل نكاس

 - «ةدماهلا ةثحلا» ىلا قاذقلا ديقعلا هجوتب :مودلا
 عامتجالا ىلا هايا ايعاد ,يبرعلا عافدلا سلجم
 !!فقومد رارق ذاختاو

 .ةيكريمالا ةيجمهلا ةأاطو نم ففخي نل .يفاذقلا

 !نسبا لذو نددل ادعام لماش )كدتسالا

 ةمالاب يكريمالا راتهتسالا نع ثيدحلا يدجي ال دق
 نع ثدحتلا اضيا يدجي ال دقو اهتاردقو ةيبرعلا
 ثيدحلاف :ةيلمعلا هذه لك ديدحت مَن اذاملو ىتمو فيك

 حبرلا مييقن لاجم يف لضفا نوكي دق اهراثا نع
 هذه لالخ نم ناغير سيئرلا ةراداف .ةراسخلاو
 دح ىلا اهسفن تلزع ةوقلا ضارعتسا ف ةيجمهلا
 :ادج ةليلق ةلق ءانثتساب اهئافلح لك نع حضاو

 امو .ايموكحو ايبعش «ليئارسا» و .ايموكح ايناطيرب
 داقتناب يسلطالا فلح لود نم ديدعلا ماق كلذ ادع
 نل اهلمع نأب اهماهتاو اهتناداو ةدحتملا تايالولا
 ةرئاد عسويو دعصيس لب باهرالا نم ففخي
 .هراشتنا

 ةبضاغ فقاوم نم ةيبوروالا فقاوملا لخت ملو
 لجا نم ياهال يف اوعمتجا مهنال .ناغير ةرادا هاجن
 «باهرألا ةهجاوم يف ةيكريمألا رظنلا ةهجو معد
 ذاختا اونلعاو :باهرالا زكرم اهنا ىلع ايبيل اوناداو
 تاثعبلا يف نيلماعلا ددع فيفختل ةيلوا تاءارحا

 نا ءيقيقح عافد سلجم كانه ناك ول :ضورفملا
 ' ناودعل ضرعتت ةيبرع ضرا لك ىلا هتاوق بهن
 نا سلجملا اذه عيطتسي ناو .,اهنع اعافد لتاقتل
 رظتني نا ال .رطخلا ةعاس هتاوق ىلا هرماوا ردصي

 دق برض نم نوكي نا دعب .رارقلاف :عامتجالاف ؛ةوعدلا
 .بره دق بره نمو ؛برض

 ناودع هنا ,ريطخح يكريمالا ناودعلا نا بدر ال

 ناك نم ءيبرع بعش ىلنو .يبرعلا نطولا ىلع
 يا نطنشاو مهتت دقف .ةبيرم ةقباس هنألو .مكاحلا
 لود اهارجم يرجت دقو .هيلع يدتعتو باهرالاب رطق
 ايناطيري قح نم ودغيف انوناق حبصي دق هنألو .ىرخا
 يناطيربلا لامعلا بزح سيئر لوقي امك) الثم
 ,اكريما يف نييدنلريالا تاعمجت برضت نا (قباسلا
 .حالسلاو لاملاب ادنلريا راوث نودعاسي مهنأل

 تاموكحلا ذختن نأ تابجاولا طسبا نم ناكو

 تابالولا دض  ةيمسا ال  ةيلعف تارارق ةيبرعلا
 . (ايح تيدان ول تعمسا دقل) نكلو .ةدحتملا

 تارارق نود «:ةدجنلل بهي نا نكمي ناك ديحو رطق
 .قارعلا وه .ةعماجلا سلجم وا .عافدلا سلجم نم
 برح يف قارعلا نكلو .1417 برح يف كلذ لعف دقو
 .كلذ فرعي ىيفاذقلاو .تاونس تس ذنم ءدشاو رطخا

 رظنلل عافدلا سلجم عامتجا ًارارم ضفر هنا فرعيو
 معد دقل .ىهدا وه ام لعف لب :جيلخلا برح ةيضق يف

 بعش لتقل حالسلاو لاملاب هدوزو :يناربالا ودعلا

 .هضرا لالتحاو يبرعلا قارعلا
 نالعاو دييأتلاب يفاذقلا ديقعلا فالحا يفتكيس

 : .فالحالا

 ,قيرطلا حيحصت ىلع تقولا تفي مل ,كلذ عم
 (!اهقافر رايتخاو

 تايلمع ديدشتو مهكرحت قاطن قييضتو .ةيبيللا
 .ايوروا ىلا نيبيدللا نينطاوملل رفنبس تارينشأت ءاطعا

 ةرادا مهتاحاف ىتح فجي نا ياهال نادد ريح داك امو

 .ةيلمعلاب ناغبر
 جئاتنلا نم فيفختلا ناغير ةرادا تلواح .اعبط

 تناكو .هتردق ام سكع تناكو .ءافلحلا نم تءاج ينلا

 «لماك لكشي اهعم نماضتلا ىلا ءالؤه عراسب نا عقوتت
 نا عقوتي ناغير نكي ملو .عقاولا رمآلا ماما ايمالك ولو
 راكنتسالا دح ىلا ةيبوروالا لعفلا دودر ضعب لصن
 يلحعت يكلو .ةدحتملا تابالولل يدلعلاو حيرصلا

 ىلع زيكرتلا لواحت هذه لمألا ةبيخ ناغير ةرادا
 ماعلا يأرلا نم هيلع تلصح يذلا حماجلا دييأتلا
 ةدر لمهت نا نكمي الف تلعف امهم اهنكلو .يكريمألا
 تددرت يذلا ةسرطغلا هذه ىلع ةمملاعلا لعفلا

 اًئيش اولعفي مل ناو تايفوسلاف .ملاعلا ىف اهؤادصا
 اذه فصو ىلا اوعراس مهنا الإ ءيلمعلا ديعصلا ىلع
 ءاقل ءاغلا ىلع اومدقا مث .يريربلاب يكريمالا لمعلا

 ؛زتلوش جروج عم يتايفوسلا داحتالا ةيجراخ ريزو
 ءاقل ليصافت ثحبل مداقلا رهشلا اررقم ءاقللا ناك دقو

 < اذاو مداقلا فيصلا يف ناغيرو فوشتابروغ نيب ةمقلا
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 ةدحتملا تايالولا رظنب يتايفوسلا لعفلا در ناك
 بوعشلا لعف دودر لهاجت نكمي فيكف ءايعيبط
 اءدب .ةدحتملا تايالولا فقاومل ةضهانملا ةيبوروالا

 ريبوج ليشيم يبعشلا اهفقوم نع ربع يتلا اسنرف نم
 ةهجو ةدشب دقتنا دقف :نويزفلتلا تاكبش عم ةلباقم يف
 هلأس اهدنع .باهرالا ةهجاوم يف ةيكريمالا رظنلا
 يف ةريخ اسنرف ىدل نا رهظي» :رهاظ بضغب عيذملا

 .«دجب مل كلذ نكل .باهرالا ةحفاكم لاجم
 يف انقرط تناك اذا» :ةرهاظ ةيبصعب ريبوج باجاو

 .«أ وساو ةئيس مكيبلابسأف :ةلاعف ريغ باهرالا ةحفاكم

 ةردطخ ةقداس

 لعف در نم امتح لقا يسنرفلا لعفلا در ناك دقو
 بزح سيئر يليه سيندق .ةيناطيربلا ةضراعملا
 تبكترا رشتات نا» :لاق قباسلا يناطيربلا لامعلا
 نم ديزمل ابيعرش ايبس تطعا دقف .ةتيمم ةئيطخ

 تناهاو ءايبيل عم برعلا عيمج تعمجو باهرالا
 .يبرعلا نطولا يف اهئاقدصا نم ةيقابلا ةلقلا
 مل» :يليه فاضا دقو .ءايوروا يف اهءافلح ترقتحاو

 باهرالا ةهجاوم لئاسو ةشقانمل اقلطم انيلا اوتأن
 .مكتافرصت معدنل انيلا نوتاتو ءالوا نوفرصتت مكنأف
 اذه ؟همعدن نا نوديرت فيكف رربم ريغ اذه مكلمعف
 تامظنملا زكارم برضت نا قحلا نذا ايناطيرب يطعي
 يروهمجلا شيجلا معدت ينلا ةنكريمالا ةيدنلردالا

 هسفن قطنملابف .هيلا ةحلسا نويرسدو يدنلربالا

 برصضت نا ايناطيربل قحي ايبيل هب نويرضت يذلا
 وغاكدشو نطسوب ىف تامظنملا هذه تاعمجتو ءايحا

 لامعلا بزح سني ملو .«ىرخا ةيكريما ندمو
 ايناطيرب بعش نا ةدحتملا تايالولا ريكذت يناطيربلا
 «وبمار» مليف يف اهرظن ةهجو ناغير ةرادا كراشي مل
 .اكردما ْق ةردبكلا ةيبعشلا يذ

 يطارقميدلا بزحلا ميعز لاق :هسفن ديعصلا ىلع
 متدرا» :ةيكريمالا ةيجمهلا ىلع ابيقعت ايناملا يف
 لود هتمدق يعامج رارقك اهايا مكانيطعاو .انتحيصن
 نآلا انم نوديرتو ًادرفنم أرارق متذختاف .يسلطالا فلح

 !«يعيبط ريغ اذهو .همعدن نا

 سيئر يسكارك بضغ ايلج زربي .كلذل ةفاضالاب
 ,ةيبوروالا لودلا رئاس فقاوم كلذكو ءاملاطدا ءارزو

 اهنكلو :هلهاجتت نا ناغبر ةرادال نكمي ال كلذ لكو

 يذلا نينثالا راهن تناك ايبيل نا لهاجتت نا اهنكمي
 ةنادمو ةمهتم نمالا سلجم ةسلج يف و ناودعلا قبس
 دض ءادتعالا دعب يا . نيمود دعب بلقني رمالا اناف

 بودنمل ىربكلا ةأجافملا اهلعلو .ةدحتملا تايالولا

 لودلا فقاوم يف تناك نانريف ردلوو ةدحتملا تايالولا

 يتلا جيلخلا لودو نامُعو تارامالا لثم ةيبرعلا
 اهدنع .ةدحتملا تايالولا تافرصت ةدشب تنادا
 له» :برعلا نييساموليدلا دحا ماما رتلوو لعاست

 يف ةسايسو .مالظلا يف ةسايس ةداس اي متنا مكيدل
 تغلب امهم نا اضيا ناغيرو رتلوو يسنو «!؟نلعلا
 ةيهيدبلا ناف .برعلا نيلوؤسملا نيب تافالخلا
 ةيبرع ضرا ةيا ىلع ءادتعا يا نا لوقت ةيساسالا
 ةمالا ىلع ءادتعالا يبرع دلب يا يف ةيبرع ءامد ةحاباو
 نم ةلاسرلا هذه ناغير غلبت دقو .اهلك ةيبرعلا
 ةيبعشلاب» هل اًئينهف .برعلا نمو .هئافلح نييبوروالا
 0!.هراد رقع يف اهب عتمتي يتلا ؛ةمراعلا
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 ب مبلل
 ؟ضوافتت نآ

 ةدضق يهحدتس فيك .دعب .فورعملا نم

 بقارملا نكل .نانبل يف نييسنرفلا نئاهرلا
 سرامت يتلا ةيلودلا طوغضلاو تاكرحتلل

 لوح رودت ةيفخ تاعارص .ةمث :نا فشتكي .مهقالطال

 اهيلا تلصوت يتلا جئاتنلاو .رامثلا فاطتقا ةيفيك
 يعاسملا لالخ نم ,ةديدجلا ةيسنرفلا ةموكحلا
 ةيسنرف تاهج نا ذا :ةلئافتم اهلعجت ال .ةقباسلا

 ديقعتلا وحن تهجتا امير نئاهرلا ةيضق نا دقتعت

 تاقالعو :طسوالا قرشلا يف ةريخالا تاروطتلا لعفب
 تلصوت دقو .ضعبب اهضعب ةفطاخلا فارطالا
 ةيحرسم لالخ نم جئاتنلا هذه ىلا ةيسنرفلا تاهجلا

 شيعي يذلا نايرب لاشيم يسنرفلا سردملا فطخ
 مويلا يف 154٠: ماع ذنم ةيبرغلا توريب يف لمعيو
 ىلا نييسنرفلا نيلوؤسملا دحا هيف لصو يذلا هسفن

 ةيضق يف نييناريالا نيلوؤسملا عم ثحبلل نارهط
 .مهقالطاو .نييسنرفلا نئاهرلا

 اددجم لاؤسلا حرط داعا .ءنايري لاشيم فطخو
 نا بجي :نذا ءنَم عم :نييسنرفلا نيلوؤسملا ىلع
 لوصحلل تقو ىلا جاتحي لاؤسلا ناك دقو ؟ضوافتن

 ةقطنم يف هقالطا ىرج نايرب نا الول .يئاهن باوج ىلع
 ةدوجوملا ةيروسلا تاوقلا زجاوح دحا لبق نم عاقبلا
 رداغ اهنمو :قشمد ىلا لقن يذلا نامرب نا الولو .كانه

 سيراب ىلا ةيروسلا ةلاسرلا :يسنرفلا ةيجراخلا ريزو عم نايرب

 تاهجلا تارقو .هقالطا ىلع ةيروس ركش ,سيراب ىلا
 فطخ ةيحرسم لالخ نم ,ةلاسرلا ةلوؤسملا ةيسنرفلا
 ناب سيراب غالبا تدارا قيشمد نا .هقالطاو نايرب
 ,اهيدي نيب ةدوجوم ةينانبللا طويخلاو قاروالا عيمج
 جحي نا ريغ نم ةيفاك نوكت نل نارهط ىلا ةلحرلا ناو
 دعب اصوصخ .قشمد ىلا نييسنرفلا نيلوؤسملا دحا
 يروسلا لامعالا لجر ةلأسملا هذه تكلهتسا نا
 بيبطلا هلبق نم تكلهتسا دق تناك امك ,مهدا نارمع
 .دعر حازر ينانبل لصا نم يسنرفلا

 نم تاراشاو نئارق ىلا يروسلا ريثأتلا جاتحي الو
 توريب ىف ةرضاح قشمدف .هقالطاو نايرب فطخ عون

 اهترادا ىلوتي يتلا اهتارياخم ةزهجا لالخ نم ةيبرغلا
 لالخ نم ةرضاح يه امك ,يسورافلا ىفطصم ءاوللا
 قشمد اهدمت يتلا ةيفئاطلا تايشيلبملاب اهتاقالع

 يكارتشالا يمدقتلا برحلا سيئر ىدبا دقو .نارهطو
 لالخ هجوو .ةسايسلا هذه نم هقلق طالبنج ديلو
 تارايتلا ةجومل افينع اداقتنا امورل ةريخآلا هترايز
 ةرصم ةيروسلا ةمصاعلا نكل .ةفرطتملا ةيمالسالا
 ريغ .ةجضان تحبصا اهنا دقتعت يتلا رامثلا فطق ىلع
 تاهاجتا يف ريست حايرلا نا دقتعت ىرخا تاهج نا

 نئاهرلا نيب لصفلا تضفر نطنشاو نال ةسكاعم

 .دوهيلا ىتحو ..نييناطيربلاو نييسنرفلاو نييكريمالا
 كلذ اهذاختا نم .دصقت ةيكريمالا ةمصاعلا نوكت دقو
 ماعلا يارلا رعاشم نم ىوصقلا ةدافتسالا .فقوملا

 وااهب تماق ةيركسع ةيلمع ةيا ةيطغتل .يبرغلا
 ةيناثلا ةانقلا نا ىلا انه راشي .لبقتسملا يف اهب موقتس

 ايموي نييسنرفلا ركذت يسنرفلا نويزفلتلا يف
 مهقالطا مدع ببس نع لعاستتو ةينامثلا نيفوطخملاب
 دض ةلمحلا نم ءزح يمالعالا هاجتالا نأكل :نآلا ىتح

 .باهرالا

 قشمد تدارا يتلا ةلاسرلا سيراب تملست دقل

 ..هقالطاو نابرب فاطتخا ةيلمع نم اهابا اهغالبا

 عيمج يف ثعيت فوس ةريثك لئاسر نا ودبيو
 [0.ادج اريطخ نوكي دق اهضعبو .تاهاجتالا
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 .سمالاب مت ليبنلا يموقلا فدهلا اذه قيقحتلف

 لت يف رهظلا يف ينيطسلفلا يئادفلا نعط مهيديا ىلع
 بلح راصحو .ةامح ْق لافطألا محيذو ,رتعزلا

 ليبس يف و .توريب نم ودعلا ماما نيشملا باحسنالاو
 يف ؛يموقلا ردغلا رجنخ» زرغ مويلا متي هايإ «نزاوتلا»
 .قارعلا دبك

 ةمواقملا قحالت هابا نزاوتلا لجا نمو

 يركسعلا دئاقلا لاتغيو .نانبل قزميو ؛ةينيطسلفلا
 .ديلولا وبا :توردب لطبو ؛ينيطسلفلا

 :طالبنج لامكو ؛راطيبلا حالص لاتغي هلجا نمو
 ءانجسلا فالآب ةيروس نوجس ضغتو ؛هط ضايرو
 !رخآ ايار نزاوتلا ىف مهل نآل رارحألا

 ,كماما ةيروس ةاسأم ضرعا تنك نا دادغب اوفع
 ,ةلوتقم قشمدو .ةيوقلا كنألف .فزانلا كحرج مغر
 !اهتنحم قشمدو ,ةبورعلا ناحتما ةنيدم تناو

 ال يتلا مهفقاومو قشمد ماكح لاح هذه تناك اذاو ل
 ةيموقلا ءادع قلطنم نم قلطنت اهنآل اهيرغتسن ا 0

 ماكحلا فقاوم يمه امف .ءادعأالا عم فقلاحتلاو ةمألاو 1 0 ّ

 يبرعلا نطولا يف ةضراعملا فقاوم يه ام لب ؟نيرخآلا سر رافت 3
 الا ؟ليقتسملا ىوقو لئادبلا اهنا معزت يتلا يهو :هلك ا ْ
 اهتدحض بهذ سورض برح نم تاونس تس قحتست ام ذنم نيلتاقت تنك اذا ةردعمو دادخب اوفع 0

 ايموق ارمتؤم وا ,ةيموق ةودن ,قارعلا نابش نم فالآ ىوقل كدحو نيدصتتو . .نينس تس براقي

 ةضراعملا هذه دوتا ؟اددج انردهامج اكرحت وأ ءاييعش !مالسالاب ةعقربتملا ةديدجلا مالظلا

 ؟كرحتت ىتح دادغبو ةفوكلاو ةرصبلا طقست نا ىلع ميخملا لّيللا يف يعلطتت نأ ناد اي كقح نم
 دعب اذام مث .. كنكلو ,ةيبرغ ةوخن فصنو «لمأ صيصن د ىلا برعلا

 ؟!ةدخاو ءونض ةطقن ءادوتسلا ةحوللا قف سيلا : ةنايخلاو ةيبوعشلا ىوق نا دادغب اي نيفرعت

 علاطتس موملا !داوين دشالا ةعقنلا نم نا يشظ ربكا : فسعلاو تبكلاو رهقلا بيلاسا لك سرامت ,ةيفئاطلاو

 ىلع ميخملا ليوطلا يبطقلا لدللا ءاشحا نمو ...رونلا ريوزتو هتميكش ميطحتو 1 ءانيعش ىلع

 .ديدجلا رجفلا غزبيس مايشلا 300 .هتدارا

 ماهوالاب دادغب اي كينما وأ سفنلا ينما ال انا ىلإ نيقفتلت ناو نيبرغتستو كريس يف نيدءاستت ]

 .ال !ةيدرؤلا مالخألاو . نيا .ةيما ينب نايتف نما :ماشلا قشم 0 ىلا ٠ برقألا

 .هنكلو تمانص ةيروس يف انبعش نا انه هلوق دوا ام |1 نيآو ماشهو ناورمو دلاخ نيا ,نارحألا ماشلا ةيتف ةيتف:

 .ءاثغلا الا حطسلا ىلع امو .دماص' >١تيدجحأأ .ءالؤه لك بهذ نيا ..«نو :ولسيم - فسوب

 ثارتلاو بارتلاو ايفارغجلاو خيراتلا قئاقح نا ١ 1 0 .؟ماحرالا ترفقاو ةيروس

 .لك نم بلصاو تاروبعلا لك نم ىوقأ عامتجالاو ييرختسا نا كل قحيو يءاستت نا كل قحي معن .
 .تاقارتخالا 22 .يمويلا يلخادلا فيزنلا كلذ فزنن ماشلا يفاننكلو
 اهنا اونظ نيذلاو .ايئاهن «ذخؤت» ال ةيروس نا _ يف ءابرغ انلهاو ,ةيشافلا ريطاسب تحت قحست دش

 ريمنض ايروسف . .مهل ءهّبش» امنا اوحارتساو تذخأ >> انركفو .لحرو هعاتم لمح انلقعو ,مهتاطواو مب مهيوذا
 قدن مون بعشلا اذنه افيمج سانلا ىريسو ةمالا الو .ةساخنلا قوس يف ىرشتو عابت انتفاقثو . «ليذ
 :ال ةبتآ ةعاسلا هذه ناو .باسحلا ةعاس وندتو ريفنلا .ددجلا كيلامملا ةنقحل الا ناما الو .رانلاب الا ناوح

 .اهيف بير لق دعب لهو, .وربم فقوم لكو ثودحلا لباق رمأ .لكو
 حارجلا تاكن اذا بادغي |وفع .. .ىرخا ةرم 00 را طخ رخل

 قيمع - تفلسأ امك انا يحرجف .كيلا هذه يتلاسرب : ةيبوعشلاو ةيفئاطلا اهتزغا .دادقب اي ,قشمد
 . لم لست يقزنو كحرح لثم . | دعب ,ءادعألل آحرسم اهتلعجف' ,ةيركسعلا ةيشافلاو

 ءالو قرولا ىلع طقف  عادولا ةعاس تناح نآلا :ينويهصلا رجتسيك اهيلع رم نقل !ةدصعلا تناك نا.

 ريمضلاو لقعلاو بلقلا يف تناف .قارق الو اننيب عادو : ' نوعمشسو اتاتورك فلا لصف قرص

 .دادغي اب هللا نذإب ةروصنمو .نادجولاو . ينازارسلاو ,ديدسحجلا  يكريمالا يكنايلا بيبح

 عباتي ملقلا كرتاو ةباتكلا نع فقوتأ نآلا .. ”نآلاو 3 ءاهماكح نم نيرظتنت اذامف

 .ةرارمو ًامد فزني يذلا بلقلا نادم يف ...فيزفلا ١> مايالا هذه يف - - كنع نولوفنشم قشمد يف موقلا

 ١ .ةريخألا ةملكلا كل بتكأ .. .مدلابو ..ةرد ةرحضبلا الو مهودعت داق ادق .ةبيصعلا

 0.دادغبايةرذعملاو...2 0 .!جيلخلا

 ميسي يي بيسي  كريق نعو اكنع نويلوكفت قل مهتتخاؤتا
 يدرعلا ماس دمحا روتكدلا نزاوتلا» انهت وسم «:ةرسطخ ةسموق ةيضقب»

 .اينابسا يف يروس برتغم  ؟ليقارسا» والا عع يجيتارتسالا

 ا 68 - ١543 ناسين ١54 5١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - [ "مامن 0 مهم مهطعفتتت -5



 و ووسك 5 دوا#" ودم 7 6< ب ا ف

 يضاولاب دلض 2 يناسفلا لحلا» ريغ اراوغنسا

 5 ا 7 ١ د »» 7#

 بغشلا ةحفاكم ةوق برجت نغم د

 ةيروس ةيداصتقاو ةيسايس رداصم دكؤت
 نم ةلمج يروسلا ماظنلل تناك هنا ةعلطم
 اهناودع يف ناريا حاجن لامتحا ىلع تاناهرلا

 ذالم لا وه كلذ نا رابتعاب ؛ةيقارعلا «وافلا» ةقطنم ىلع
 دشت ةيردصم تاقافجتساو تامزا ةهجاوم يف ريخألا

 .هدوحو تازكّموم ددهتو ماظنلا اذه ةبقر ىلع

 دعت مل ةيروس يف ةقناخلا ةيداصتقالا ةمزالاف
 ةردق تلحمضا نا دعب .تانيمختو ليلحت ةلأسم

 ,اهل ةيلاملاو ةيطفنلا تادادمالا ريفوت ىلع ناريا
 راعسا تطبهو :ةيبرعلا ةيلاملا تادعاسملا تصلقتو
 ف طفنلا راعسا طوبه نمض نم يروسلا ماخلا طقنلا
 نييروسلا لامعغلا فالآ تارشع داعو :ةيماعلا قوسلا
 دق جيلخلاو ةيدوعسلا يف لمعلا قاوسا تناك نيذلا
 هرسش دادزاو ..ةيضاملا تاونسلا يف مهتيعوتسا

 ةحاتملا دراوملا صلقت عم ةمكاحلا ةيليفطلا ةقبطلا
 ىلع قباستنو رحانتت اهرصانعو اهلتك تأدبو :بهنلل
 .ةيلايخ ةجرد هئارشتسا يف داسفلا غلبو ..يقبتملا

 نم ةقحاسلا ةيبلغألا ىلع هلك كلذ ةأطو تبّصناو
 دعب اميس ال ..اهل قياس ال ةاناعم ةلاح يف .نينطاوملا
 .اهيفظوم بتاور عفد يف ىتح اكلتت ةلودلا تحبصا نا

 يف ريخأتلا رمتسا نا يراجلا ماعلا ةيادب لصح دقو
 تمدقا نا ىلا .فصنو رهش ةدمل بتاورلا عفد
 قشمد دم ىلع .اهسفن رداصملا دكؤت امك .ةيدوعسلا

 يرايلم غلبم نع ةرابع يه صاخ عون نم ةدعاسمب
 ةرملل لصحي اذهو .اهسفن ةيروسلا ةلمعلاب .ةريل
 .ةيروسل ةيجراخلا تادعاسملا خيرات يف ىلوألا

 تاونسلا ةرتف ىلا دوعتف ةدعاسملا هذه تايفلخ اَمأ
 تادعاسملا عاونأ ةلمح نم ناك ثدح ةيضاملا

 ضعب ةطساوب .ضايرلا ىلوتت نا قشمدل ةيدوعسلا
 ةلمعلا ءارش .تالومعلا و فراصملا لاجر نم ءاطسولا
 كلذو :ةيرود ةروصب ةينانبللا قوسلا نم ةيروسلا
 ىلع يلاتلابو اهرعسل نيعم ىوتسم ىلع ةظفاحملل

 ١) ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- ١64 ١؟ ناسين ١443

 !زورونلا ديع يف
 نا دعب يروسلا يداصتقالا عضولل يبسن رارقتسا

 ءادوسلا قوسلا نم ةيبنحألا تالمعلا ءارش لوحت

 ةلودلا ليق نم ةرقم ةسايس ىلا ةيناندللا قوسلاو

 باحصال ةفاضالاب «صاخلاو ماعلا ناعاطقلا اهسرامب

 ةيسايسلا ةزهجالا يف ذوفنلا كارم نم لاومالا
 .ةيركسعلاو ةيرادالاو ةينمألاو

 ماظنلل معدلا اذه ِق لمحتت ةيدوعسلا تناكو

 نم ةريدك تايمكي ظافتحالل ةئلاملا تاعبنلا «يروسلا

 ديزي ناك هيسفن تقولا ف اذه نكل .ةيروسلا تاريللا

 اهتقالع يف بيهرتلاو بيغرتلا ةسرامم ىلع اهتردق نم
 ..ماظنلا كلذب

 ل ميدقت نع ضايرلا لوحت نا ريغ

 : ةديدع تارابتعال نييروسلا نيلوؤسملا ضاعتما
 ةلباق ةيبششحأ ةلمعك رالودلا نيب ريبكلا قرافلا ١

 ةلمعك ةيروسلا ةريللا نيدو :جراخلا ىلا ليوحتدلل

 ةيلحم

 كلت نم اهنوزخمل ضايرلا مادختسا ةيلمعل ةيادب

 قوسلا نم اهعمج نع فقوتلل يلاتلاب .ةلمعلا

 .ةريطخ بقاوع نم كلذل ام لكب ةينانبللا
 مجح يف يعون ضافخنال ارشؤم هرابتعاب - *

 ةردق ىدمل يلاتلابو :ةيروسل ةيدوعسلا تادعاسملا

 يدوعسلا معدلا ةيرارمتسال نانئمطالا ىلع قشمد

 .ايسانسو ايداصتقا

 يروسلا لخادلا ىلع ؛وافلا» تاساكعنا

 ةديدج داعيا تفاضنا صاخ لكشب قلطنملا اذه نم

 يف يناربالا ناودعلا ىلع يروسلا ماظنلا ناهر ىلا

 كانه ًايناربا ًاراصتنا نا رايتعاي .واقلا ةقطنم

 نم ءاوس زازتبالل ةيخيرات ةصرف ماظنلا كلذ يطعيس

 ةيدوعسلا نم مأ يبرعغلا جيلخلا لودو تيوكلا

 عفديس راصتنالا كلذ لثم نا دقتعي ناك ذا .تاذلاب

 قشمد هاجتاب عرهلا ىلا ةقطنملا يف ةينعملا تاموكحلاب

 ديدهتلا ةهجاوم يف «نانئمطالا» ىلع لوصحلا لجا نم

 يف يروسلا ماظنلا حبصي كلذبو ..ىشابملا يناريالا
 ,تاموكحلا كلت ىلع «ةيزجلا ضرف» ىلع رداقلا عقوم
 امدنع سدقلل هترادز دعب تاداسلا روصت امك آمامت

 نم هنكميس ينويهصلا نايكلا عم هفلاحت نا هيلا ليخ

 نم لدي ةيطفذلا ةيبرعلا لودلا ىلع «ةيزجلا ضرف»

 .!اهتدعاسم بلط

 هءاوتحاو ناودعلا هجو يف قارعلا دومص نا ريغ

 ةلداعملا بلق دق .ةازغلل ةربقم ىلا هليوحتو هدصو

 .بقع ىلع آسأر

 ةقث دعاصت يقارعلا دومصلا جئاتن لوأ نم ناكو

 يذلا يقارعلا رادجلاب ةيجيلخلا ةيبرعلا لودلا

 اذه ىدآو ءيبرعلا نطولل ةيقرشلا دودحلا يمحي

 ةيناريالا ةيناودعلا اياونلا روفس عم اقفارتم .رمألا
 فقوم رولبت ىلا .يروسلا ماظنلل ةيرماتلا اياونلاو
 هتضراعم يف و قارعلل هديبأت يف ددشتم يجيلخ يبرع

 نارهط ماكح تاططخمل ههبنتو ةيناريالا تاءادتعالل

 .قشمد ماكح تارماؤمو

 ةفاضالاب ءصاخلا يجيلخلا ديعصلا ىلع اذه

 :ةردثك ىرخأ دعصل

 وزغلا لشف ىدأ .اهسسفن ناربال ةيسئلاب - ١

 فعاضت ىلا رمتسملا يقارعلا درلاو .هتاعبتو هفيلاكتو

 اهتاردق لؤاضتو ةيعضلا ةلمعلل اهتاحاح

 طفنلل يلاملا دودرملا يف مئاقلا لؤاضتلا عم :ةيريدصتلا

 قشمد لوصح ةيناكما طقسا هتاذ دحب اذهو ..ردصملا

 ةيطفنلاو ةيلاملا تادعاسملا نم ىندالا دحلا ىلع

 يناعب يتلا ةقئاضلا ةدح نم يلاتلاب دازو .ةيناربالا

 !مويلا ةيروس يف دئاسلا وه سانلا عمق ..ةيداصتقالا ةمزالا لظ يف
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 .اهماكح اهنم
 ِق ناودعلا ىلع ماعلا يبرعلا لعفلا در ناك ١"

 ناك امع همجحو هتيعون ثيح نم امدقتم وافلا ةقطنم
 .ةقباسلا ةيناردالا تاءادتعالا هاجت هيلع

 ةيروس يف نينطاوملا نا اهسفن قشمد ءاينا ديفتو
 مهبضغب رهجلا نع ةرملا هذه نوعروتي اونوكي مل
 ةكراشم هاجتو ةيبرع ضرأل يسرافلا وزغلا اذه هاجت
 تارباخم نا يف كش نم امو .مهفقوم يف ةازغلل مهماكح

 ةلاح نع ةروص هل لقنت تناك يروسلا سيئرلا
 ءاحنا لك يف قارعلا عم ةعساولا ةييعشلا فطاعتلا
 .هسفن حاظنلا تاسسؤم لخاد ىتحو .يروسلا رطقلا

 يف نينطاوملا نا ًابيرغ ودعي ال خانملا اذه نمضو
 ريجفتلا ثداحب اهسفن ةطلسلا ةزهجأ نومهتب ةيروس

 قارعلل ةمهتلا هيجوت لجأ نم :؛نييسابعلا ةحاس يف
 .هعم يبعشلا نماضتلا فيفختو

 يهشو :«ةدقارعلا ةضراعملا»ب ىمسي ام ىنح - '“

 ناهرلا فقوم يف رارمتسالا نا تدجو :؛قشمد يف ةميقملا
 بارتلا نع عافدلا ةلاح نم دضلا عقومو :ناودعلا ىلع
 بعشلا نع .دبألا ىلا امبرو ؛آيئاهن اهلرعيس .ينطولا
 نع ريبعتلل ترطضا نا الا اهنم ناك امف ..يقارعلا
 ماظنلا فقاوم عم ةحضاو ةروصب ضراعتت فقاوم

 ماظنلا اهلكش يتلا ةهبجلا ىتحف ..هسفن يروسلا

 قشمد ىلا نينجاللا نييقارعلا ضعب نم روكذملا
 ناودعلا نيدي انايب تردصا ؛دقوج» مساب ةفورعملاو
 ةحماجلا اهتعزنو ةيعسونلا ناريا عامطا»و يناريالا
 مضل ةيناودعلا برحلا ةلصاوم ىلع رارصالا ربع
 زهاجلا يعجرلا اهليدب ريدصتو اندالب يضارا
 ةينطولا ةدايسلا ءىدابم ىلع خراصلا ناودعلاو

 يناريالا ناودعلا ةلصاوم نادو :.«يقارعلا انبعشل
 ةقاراو مدسقتلاو لالتحالا راطخأ حدفأل اندالب ضرعب
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 اذيفقنت خيراتلا اهفرع ةرزجم عشبا يف ءامدلا
 فداهلا ىلايربمالا  ينويهصلا ططخملا عم اماجسناو

 ةيفئاط ةليزه تاليود قلخو ةيبرعلا دالبلا ةئثرجت ىلا
 .«ةيلحم بورح يف ةقطنملا بوعش لاغشاو

 اضنأ ينيطسلفلا لهرلاو
 ناودعلا ىلع يروسلا ماظنلا ناهرل ةبسنلاب اذه

 هتقفار لب هدحو طقسي مل ناهرلا اذه نكل .يناربالا

 ةمصاعلا يف ريطخ عقو اهطوقسل ناك ىرخا تاناهر

 .ةيروسلا
 قارعلا روضح ددجتو .ءناهرلا اذه رايهنا عمف

 ةطيرخ ىلع ةعزعزلل لباق ريغو تباث ىطعمك يوقلا
 نانبل يف ىواهتي هسفن ناهرلا ناك ء.اهلك ةقطنملا
 ةيبعشلا طاسوألا فلتخم ىف ةديدج ىوق تناكو

 ةبكرملا لتاقتلاو ميسقتلا لاح ىلع درمتت ةينانبللا
 دقو ..نانبل يف يروسلا ماظنلا ذوفن اهيلع موقي يتلا
 يف ًاريبك ادعاصت ةبيضاملا ةليلقلا عيباسالا تدهش

 تناك ةريثك طاسوا يف ىلالقتسالاو يديحوتلا سفنلا

 ..اهرمأ ىلع بولغم اهنأكو ودبت بيرقلا سمألا ىتح
 يروسلا ماظنلا ذوفن ناك ءسفَّنلا اذه دعاصت عمو

 ريبكو ءرخآ ءيش ناكو ..ةرورضلاب صلقتي يغاطلا
 :مدقتي ةيمهألا

 ىلع قيفتست ةلاح :ةديدج ةلاح نانبل ىف تآدب دقل

 ةروثلا هيعلت تناك يذلا ؛ينطولا نامألا مامص» رود

 ليمع الو ودع قبي مل يتلا ةروثلا هذه ..ةينيطسلفلا
 نا دعبو .ةيئانبللا ةحاسلا ىلع اهيف «دهدي ليبدو الإ
 وه نانبل نم اهدرط نا نوروصي تاونسل اولظ
 ةدايسلا ةداعتساو ةيلهألا برحلا فقول قيرطلا
 نا نينيع يزذ لكل فشكت ..دالبلا ةدحوو نمألاو

 ..لصح يذلا وه سكعلا

 روضحلا عئالط تناك ديدجلا خانملا اذه عمو

 :تاميخملا ضاقنا تحت نم جرخت ينيطسلفلا يروثلا

 رزاجملاو بورحلاو وزغلا عاونا لك ىلع ةدرمتم
 جربو اليتاشو اربص لابشأ أدبو ..تارماؤملاو
 ءامدلاب ديدج نم نوبتكي ةولحلا نيعو ةنجاربلا
 مهتاهمآو مهثابآ داسجأ نم قرقرتت تناك يتلا ةريزغلا
 روطس نوبتكي ..رزاجملا يلاوت عم مهتاوخأو مهتوخأو
 نيلوؤسملا رماتو ينويهصلا وزغلل ءاركنلا ةميزهلا
 تاميخملا بورحو ةيبئاتكلا رزاجملاو نييروسلا
 .«ةيّربلا»

 ةمزألا مقافت لماوع ىلا فاضني ناك :هلك اذهو

 دفريو ءيروسلا ماظنلا ةبقر ىلع دشنت ينلا ةيسايسلا
 ةيمسر ةيبرع ةلزرعب ةيلخادلا ةيبعشلا هتلزع
 هتروص للحت عم ىرخألا يه بكاوتن .ةيبعشو
 نكل ,اهتايطعم حرشل لاجملا عستي ال يتلا ةيلودلا
 ةقحالتملا ةيتايفوسلا تاردابملا ىلا انه ةراشالا يفكت

 نمض اهروضح ديدجت هاجتابو رصم هاجتاب ارخؤم
 يروسلا ماظنلا همواقي) لاغف يبرع نماضت راطا
 تتاب يتلا ةلزعلا ىدم نع ةركف ءاطعال (ةسارشب
 .قشمد ماكحل ىل ودلا فقوملاب طيحت

 يهدشلا لحلا

 ةلاح يروسلا ماظنلا ىلع ضرف مزاتملا عضولا اذه
 وأ ةملك يأ يف رطخلا سجوتيب تايف ..لتاقلا بعرلا نم

 يعمقلا لحلا ىلا هءوجل .عبيطلاب .دادزاو ..ةكرح

 .ةنكمم ةرتف لوطأ رارمتسالا نامضل ةديحو ةليسوك

 عنمب ةصاخ ايلع تاهيجوت ةلاحلا هذه تزرفا دقو
 ةزهجالا لبق نم :ةكربفملا» ريغ تاعمجتلا نم عون يا
 تثدحتساو .ةناملاب ةيام طايضنالا ةنومضملا ريغ و

 تاوقلا عاونا لكل ةفاضالاب .ةصاخ تاوق ارخؤم
 ةحفاكم تاوق» مساب فرغت ؛ىرخالا ةصاخلا
 لخدتلا تاوق» نونطاوملا اهيمسيو .ءبعشلا
 تاوقلا هذه :«تازجنم» ىلوأ نم ناكو .:عيرسلا

 .«رنورونلا» ديعل اهيدصت
 ةيروس يف داركالا نينطاوملا نا فورهعملا نمف

 (عيبرلا ديع وأ) ءزورونلا» ديعب نولفتحي اهجراخو
 يف يروسلا ماظنلا ناكو .يثارتو ينطو ديعك
 الواحم لافتحالا اذه عجشب ةيبضاملا عبرألا تاونسلا

 ,ةذفانلا ةيدركلا رصانعلا ضعبل ةصاخ ةلماعم ردع

 فوفص ىلا ةيتارياخملاو ةيشنمألا هطودخ دمي نا

 ةمدخ ٍِق كلذ مادختسال كارتاألاو نيدقارعلا داركألا

 .ايكرتو قارعلا هاجت هتسايس
 دحاولا يفف ..افلتخم ناك ماعلا اذه رمألا نكل

 داركأ ناك امنيب و ,يضاملا (سرام) راذآ نم نيرشعلاو
 رمع ةحاسو نيدلا نكر يح يف نوعمجتي قشمد
 لافتحالاو يحاوضلا ىلا تاصابلاب ج ورخلل نيدمش

 ةلطعلا) ةعمج موي فداص يذلا «نورونخلا» دعب

 بفشلا ةحفاكم تاوق تماق ؛(ةدروس ٍِق ةيعوبسالا

 تحتفو عمجتلا ةمهادمب تارباخملا نم تاعامجو

 ريبك ددع و ليتق طقسف .روهمجلا ىلع اهنحلسا نارين
 .ىحرجلا نم

 ديهشلا ةثح ةبضافلا ريهامجلا تلمح اهدنعو

 ,جاجتحالل يروهمجلا رصقلا هاجتا يف هي تراسو
 توملا» ؛زوروناي كيدفن مدلاب حورلاب» فتهت يهو
 ىلع اهسفن تاوقلا اهل تدصتف ..«بعشلا ءادعأل
 تباصأو رخآ انطاوم اهنم تلتقو فدشضعلا قرفم

 .تائملا تلقتعا امك حارجب نيرخآ

 يف ةهباشم ىرخا ةكرعم كانه تناك ءانثالا هذه يف

 تاوق تدصت ثيح ةيروس لامشب :نيرفع» ةنيدم
 .نينطاوم ةينامث تلتقو زورونلا تالافتحال ةطلسلا

 دحأ ةثج نونطاوملا لبقتسا اضيا يلشماقلا يفو
 ةرهاظتب هسأر طقسم ىلا اهلوصو دنع قشمد يديهش

 تناكو ةدشب اهتعمقو ةطلسلا تاوقاهل تدصت ةريبك

 ىحرجلا نم رخآ اددعو نيديدج نيديهش اهتجيتن
 .نيلقتعملاو

 اذه نيب طبر دق قشمد ف نيبقارملا ضعب ناك اذإو
 يعاسم نيبو داركألا نينطاوملل فينعلا يدصتلا

 سيئر ةرايز) ايكرت عم هتاقالع نيسحتل ماظنلا
 كانه نإف ؛(ةرقنال داصتقالا ريزو ةرايزو ءارزولا
 ثدحلا ةقيقح يغلي ال هاجتالا اذه نا ىلع اعامجإ

 يأ نم نييروسلا نيلوؤسملا ىدل بعرلا نع ربعمك

 فورظ ف هلوحت تالامتحا نمو يريهامج كرحت
 ةضافتنا ىلا ةقئاخلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةمزألا
 .ةمظنم وأ :ةيوفع ةيبعش

 اهنا ةيروتاتكيدلا ةمظنالا خيرات يف فورعملا نمف
 ًاضيأ فورعم هنكل ..اسالفإ دادزن ام ردقب اعمق دادؤن

 ,ةلحفتسملا ةمزألا فورظ يف .وه عمقلا يف يدامتلا نا
 0.ةياهنلا تارشؤم نم

 ردب ناندع
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 يطارقميدلا مكحلا مادقل اونامطا نوينادوسلاو ءودهب تمن تاداحتذالا

 سل ناضل أ
 يه نحل

 ؟42 قسمنا 8115+ قذغلا ب ةيمرغلا ةفيلظلا ب اة

 ةينانشسا حب اهانم#
 ف وى

 ماظنلا خيسرت ىلا نوينادوسلا قوش مث ©+ مو
 لالخ نم اآحضاو زرب .دالبلا ىف يطارقميدلا

 ةيعمجلا تاباختنا يف ةفاثكب مهتكراشم 9 ١[
 ١؟ ىلا دحاو نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ ةيسيسأتلا

 .يراجلا (ليربا) ناسين
 نم ًاماع ١١ دعب ايداع سيل هتاذ دحب ثدحلاف

 مكحلا نم ماع اهالت .يعمقلا يروتاتكيدلا مكحلا

 نم رزحو دمل نوينادوسلا اهلالخ عضخ يلاقتنالا

 ةيطارقميدلا سيركت ةيناكما يف لؤافتلاو مؤاشتلا
 .ةيضاملا ةلحرملا راثا عيمج نم صالخلاو

 يف ةيطارقميدلا ةايحلا ىلع نوينادوسلا ٌصْرَحو
 ,ةيباختنالا ةكرعملا ةعيبط ىلع سكعنا مهدالب

 قفارت يتلا ةيداعلا تازواجتلا ضعب ءانثتسإيف

 تاباختنالا نا لوقلا نكمي ةيباختنا ةكرعم ةئا ًامئاد

 يف نوينادوسلا نونطاوملا تبثآ .لوبقم وج يف ترج
 قيرط ىلع دالبلا عضو يف ةحيرصلا مهتبغر هلظ
 ةديحولا قيرطلا هرابتعاب يطارقميدلا رارقتسالا
 ةنمزملا ةيلاضعلا لكاشملا نم مهذاقنإ ىلع ةرداقلا

 عيمج لشف دكؤملا نم ناك تاذلاب بيسلا اذهلو
 .ةيطارقمندلا ةريسملا ليطعت ىلا ةفداهلا تالواحملا

 بالقنا ةلواحم ةريبك ةلوهسيو دهملا يف تدّئو دقف

 «قباسلا «ويام» ماظن اياقب ضعب اهل دعي ناك ةيركسع
 ناوخالا) ةيمالسالا ةيموقلا ةهبجلا دوهج تقوطو
 ةيباهرإ ءاوجا ضرفل يبارتلا نسح ةدايقب (نوملسملا
 نم شيجلا ةدوع ىلا وأ ةيلهألا برحلا ىلا اما دوقت

 ةيسايسلا ىوقلا تضهجأ امك .مكحلا ىلا ديدجح

 رايت ليكشت لجأ نم يريمن راصنا ضعب تاكرحت
 .عولخملا «مامالا» ةدوعل دهمي دالبلا يف يسايس

 ةكرعملا هذه يف رسخ وأ حبر نمع رظنلا ضغبو
 يتلا ىوقلا حاجن تدكأ جئاتنلا نإف .ةيباختنالا

 ىلع لوصحلا يف يريمن ماظن دض ةضافتنالا تداق

 رايتب ةقحاس ةميزه كلذب ةلزنم .ةقحاس ةيرثكا
 اهديؤت يتلا ىوقلا رئاسو ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا
 يبارتلا نسح ناك موياهعم نواعتت تناك يتلاو

 .عولخملا «مامالا»ل ًاراشتسم

 .تاباختنالا ةكرعم ةضافتنالا ىوق تحبر دقل

 يف «ويام» ماظن ىوق رئاسو ةيمالسالا ةهبجلا تلشفو
 فارطألا اهيلع لوعت تناك ةرثؤم ةوق ليكشت
 نع نادوسلا فرح ىلا ةيعاسلا ةيلخاذلاو ةيجراخلا
 .(ناسين) ليربا ةضافتنا فادها

 يف هسفن يبارتلا ةميزه لالخ نم لشفلا اذه زرب دقل
 ةريبكلا تادادعتسالا مغر )717  ١(: ةفاحصلا ةرئاد

 زوف نامضل ةيمالسالا ةهبجلا ةدايق اهب تماق يتلا
 يف تويب راجنتسا دح ىلا تلصو يتلاو .اهميعز
 تاوصأ ءارشو مهل نيديؤم نيبخان ناكسال ةقطنملا

 شغلا بيلاسا عيمج ىلا ءوجللاو نيبخانلا ضعب
 .عادخلاو

 ةهبجلا ييدايق مظعم اآضيا لشفلا لاطو
 رئاود رايتخا ىلع قبسملا مهصرح مغر .ةيمالسالا
 وأ الهس نوكي فوس اهيف حاجنلا نا نودقتعي اوناك
 .ىرخا رئاود نم ًانامض رثكا

 نيلثمم تحشر تناك ةيمالسالا ةهبجلا نا عمو
 رئاودلا ءاوس .؛ةيباختنالا رئاودلا مظعم يف اهنع
 ترهظا جئاتنلا نإف :نيجيرخلا رئاود وا ةيفارغجلا
 ال ددع وهو :نيثالثلا نع ديزب ال اوزاف نيذلا ددع نا
 يجراخ يسايسو يلام معد نم اهدرب ناك ام عم بسانتب

 اريدك

 هسئرب يذلا يموقلا ةمألا بزح ءاج لباقملاب
 هنأ جئاتنلا ترهظا نا .ةمدقملا يف يدهملا قداصلا
 هميعز لهؤت دعاقملا نم ةريبك ةبسن ىلع لصح
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 نم ةموكح ةسائر بصنم يلوتل يدهملا قداصلا
 بزحلا اضيا مضتو .ةيفالتئا نوكت نا ضرتفملا
 عمجتلا» بازحا ضعبو يطارقميدلا يداحتالا
 .«نطولا ناقنال ينطولا

 ماما ديحولا جرخملا نوكي فوس لحلا اذهو

 يفالت لجا نم دالبلا يف ةلعافلا ةيسايسلا ىوقلا
 ماما ديدج نم بابلا حتفت دق :ةيموكح ةمزا يف عوقولا
 .ةيطارقميدلا ةريسملا ضاهجال نيرماغملا ضعب

 ,عقوتم وه امك .ءاج يطارقميدلا يداحتالا بزحلا
 نكلو .يموقلا ةمألا بزح دعب ةيناثلا ةبترملا يف
 ,ةيباختنالا ةكرعملا يف ةزرابلا ههوجو ضعب ةراسخ
 ارشؤم تربتعا امك :هل ةريبك ةيونعم ةبرض تربتعا
 ينادوسلا عمتجملا لخاد ةديدج تالوحت زورب ىلع
 .ةلبقملا لحارملا لالخ هتبرت يف آاقيمع رفحت فوس

 نم لك عقوم نع ثيدحلا ىلا اندوقت ةقيقحلا هذهو
 يف يعويشلا بزحلاو يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح
 نيذه نا حضاولا نمف .ةيباختنالا ةكرعملا هذه
 ىلع لوصحلا فدهب تاباختنالا اضوخي مل نيبزحلا
 فدهب امناو ,ةنهارلا ةلحرملا يف دعاقملا نم ددع ربكا
 ينادوسلا عراشلا لخاد امهل يسايس رايت قلخ فدهب

 .ةليقملا لحارملا لالخ امهتدعاقو امهداز نوكد

 تاداعلا 207 دلب يف هنا فورعملا نم ذإ

 ةيرئاشعلاو ةيقرعلاو ةينيدلاو ةيفئاطلا ديلاقتلاو
 ناكمي ةلوهسلا نم سيل .نادوسلا لشم ةثوروملا

 مازتلالا ىلع ينبم يسايس رايت قلخ يف حاجنلا
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 ةموكحلا ةسائر ىلا قيرطلا حتف هبزح راصتنا ؛يدهملا قداصلا

 ةريبك ةيونعم ةيرض :يبارتلا نسح .دا

 ام تاذلاب اذهو .ةيسايسلا تاعانقلاو يدئاقعلا
 يف ةرم لوأل هسفن حرطي يذلا ثعبلا برح هيلا ىعسي
 اهل ةلقتسم ةيسايس ةوقك ثيدحلا نادوسلا خيرات
 ريبك دح ىلا رسفي ام اذهو .اهزومرو اهرايتو اهريهامج
 تاودنلا ليوحت ىلع نييثعبلا نيحشرملا صرح
 ىلا ةيباختنالا تارايزلاو تاءاقللاو تاناجرهملاو
 ةيموقلا مهراكفا حرشو مهبزح جمانرب حرطل ةبسانم
 .ةلبقملا لحارملا لالخ ةيسايسلا مهططخو ةينظولاو

 نم لخت مل يتلا ,تاباختنالا هذه يف زربألا ةأجافملا

 تناك .«ةيبرعلا ةعيلطلا» تعقوت امك تاجافملا ضعب
 ىلا دنتسي يذلا ينادوسلا يموقلا بزحلا حاجن
 نم دعاقم ةينامث ىلع لوصحلا ىف ةيبونلا ةيبصعلا
 هيف حجن ةينادوسلا ةمصاعلا يف دحاو دعقم اهنيب

 .شوبغ سابع بيليف بآلا هسيئر

 بزحلا ييدايق عيمج لشف تاجافملا نيب نمو
 ال يذلا رمألا :ةيباختنالا ةكرعملا يف ىداحتالا ينطولا
 ناك يذلا بزحلا اذه ىلع ةقيمعلا هراثآ كرتد نا دب
 .مألا يطارقميدلا ىداحتالا بزحلا نع قشنا

 لبقتسم ىلا اونامطاو :نوينادوسلا حاترا دقل
 ىلع ةنهارلا ةلحرملا لالخ ناو .ةيطارقميدلا ةريسملا
 يف ةعلطملا ةيسايسلا رداصملا عقوتت الو .لقألا
 عنمت ةيئانثتسا تآجافم ةيأ ثودح .ةمصاعلا
 ىلع ايلاح عامجا هبش ةمث نا ذا .يموكحلا فالتئالا

 نمف يلاتلابو :ةموكحلا ةسائرب يدهملا قداصلا فيلكن
 لالخ نم بئاقحلا عيزوت ىلع قافتالا نكمملا
 قيس يذلا فوخلا ناو اصوصخ .تاضوافملا
 ىلع ةيمالسالا ةهبجلا لوصح لامتحا نم تاباختنالا
 لقرعم يسايس رود بعلل اهلهؤت ةريبك دعاقم ةبسن
 حاجن دعب نآلا ددبت دق :يموكحلا فالتئالا اذه لثمل
 نآلاو .ةيناملرب ةوقك اهميجحت ىلا تفده يتلا دوهجلا

 مكح ىلا ةطلسلا لقن ةيرجت نادوسلا زواجت نا دعب

 ةلكشملا اهرابتعاب بونجلا ةلكشم زربت ,يطارقميد
 هلهاك لقثت يذلا يبرعلا دلبلا اذه يف ًاحاحلإ رثكالا
 .فلختلاو ةعاجملا هيف شهنتو نويدلا

 طاسوا نا ءراطالا اذه نمض قلقلا ىلا وعدب امو
 يف حلسملا درمتلا دوقب يذلا غناراغ نوج ديقعلا

 يف اهرارمتسإ لامتحإ نع ثدحتت تادب ؛بونجلا
 ديدجلا يطارقميدلا مكحلا دض ةيركسعلا تايلمعلا
 حضري مل اذإ ؛قباسلا «ويام» ماظنل آدادتما هرايتعاو

 بعش ريرحت ةهبج» ةدايق اهتضرع ينلا طورشلل
 نم ابابأ سيدا يف ينطولا عمجتلا دفو ىلع «نادوسلا
 .حلسملا عازنلل ةيملس ةيوست ىلا لوصولا لجا

 يف ربكا رود ىلا علطتي يذلا غناراغ ديقعلاو
 .دودحم رودي لوبقلا ددص يف هنا ودبي ال :نادوسلا

 ىتح الو .دوعولاو تانيمطتلا عيمج هضرن مل امك
 ةيلمع جراخ بونجلا يف ةرئاد *7 ءاقبإب رارقلا
 .ةيلاحلا تاباختنالا

 بونجلا يف حلسملا عارصلا نا اذه ينعي له
 فوس لامتحالا اذه !؟لعافتلاو ةموميدلل حشرم

 سولجلاب غناراغ ديقعلا لبقي مل اذا .احجرم حبصي
 ال ةيزيجعت طورش نود تاضوافملا ةلواط ىلا ةيناث
 رابتعالا نيعب انذخا اذاو .موطرخلا يف مكحلا اهلبقي
 يلوتل حشرملا يدهملا قداصلا ههجو يذلا ديدهتلا
 مل اذا يركسعلا لحلا ىلا ءوجللاب :ةموكحلا ةسائر
 عقوتن نا اننكمي :ةجيتن ىلا ةيسايسلا تالاصتالا دؤت
 يف ثادحالا ةرادص ىلا بونجلا يف ةلكشملا ةدوع
 ؛رايتخإ» زواجت حاجنب مت نا دعب نادوسلا
 ةيطارقميدلا ةلحرملا مئاعد ءاسراو تاباختنالا
 0.دالبلا يف ةديدجلا

 يبعرملا زياف
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 ةدرادلا تاقالعلا نيخسن ءارو اذام

 د مبا نت سما يلا
 0 ف ات ا ااا جم 1 جم دوو جبل

 :ةيبرعلا ةعيلطلا  ةرهاقلا

 نع نيلئاستم نويسايسلا نوبقارملا فقوت "1
 تباصأ يتلا ةيئاجفلا ةكرحلا بابسا ' 5

 امتعاو بيبا لتو ةرهاقلا نيب ةدكارلا تاقالعلا |

 اذه لثم يعدتست تادجتسم تارط دق تناك اذا

 ةسائرب ينطولا بزحلا نم دفو راز ةأجفف ؟كرحتلا
 ةيجراخلا نوؤشلل ةيلودلا ريزو يلاغ سرطب روتكدلا
 برحل يونسلا رمتؤملا روضحل ينويهصلا نايكلا
 ةيجراخلا ريزو ةرهاقلا ىلا لصو لباقملا فو .ءلمغلا»

 ناكو .ةصاخ ةرايز يف :نابيا ابا قباسلا «يليئارسالا»
 ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو يف ةينوناقلا ةرادالا ريدم

 ناكما ىلا راشا دق اباط تاضوافم ىلا رصم دفو سيئرو
 عبسلا اهتالوج يف لصت مل يتلا تاضوافملا ةعباتم

 .نيفرطلا نيب ةيرهوجلا تالكشملل لولح ىلا ةقابسلا
 اميف .يضاملا ع وبسالا يف تفنؤتسا تاضوافملا نا املع

 نابكلا فقوم ىلع تلمح دق ةيرصملا فحصلا تناك

 دحا راشا دقو .تاضوافملا يف هتنعتو ينويهصلا
 ريغت نل ةكرحلا هذه نا ىلا نييرصملا نييسامولبدلا
 تناك يلاغ ةرايز نا اصوصخ ,يرصملا فقوملا نم
 ةفصلاب مستت نابيا ابا ةرايز نا امك ,لبق نم ةررقم
 ةيسايسلا رئاودلا ضعب تانهكت ىفنو .ةيصخشلا
 لتل اريفس نابيا ابا نييعت لامتحا نع ثدحتت ينلا
 .ةرهاقلا يف بينأ

 ىلا ةكرحلا هذه نيدقارملا ضعب درب لاح لك ىلع

 فقوم نييلت يف ارود اهتداعك تبعل ينلا نطنشاو
 ريزو دعاسم نا نع ثدحتت تامولعم ةمثو .ةرهاقلا
 دراشتير طسوالا قرشلا نوؤشل يكريمالا ةيجراخلا
 كرابم ينسح يرصملا سيئرلا عم هئاقل يف حرط يفروم
 حجريو .اهنع نافرطلا فشكي مل اباط نأشب تاحرتقم
 بلط لاعغا يكريمالا دفوملا نا نويقارملا ءالؤه
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 ؟نسبا لثو ةرهاقلا نيد

 ! ةيبن تدخل | ةراداب هزغ يف
 00د اح د

 ءاقل دقع و بيبا لت ىلا يرصملا ريقسلا ةداعا نطنشاو

 .نيدلبلا نيب فالخلا طاقن ةيوسنل زيريبو كرايم نيب
 نيب تاقالعلا نيسحت نا» ةرهاقلا يف يفروم نلعا دقو
 يا يف ءدبلا لبق ةيساسا ةوطخ ليئارساو رصم
 !:ةقطنملا ف ةيوست

 عم تقفارت يفروم تاحيرصت نا ظحولو
 جروج يكريمالا سيئرلا بئانل ةلثامم تاحيرصت
 جيلخلا نادلب ضعب يف ةريخآلا هتلوج ءانثا شوب

 يف مالسلل ةمداق ةيكريما ةردابم» ىلا هتراشاو ,يبرعلا
 ! «:ةقطنملا

 اهادص تدجو دق شوبو يفروم تاحيملت نا ودبيو
 ,ةرهاقلا اهتمدقم يف و .ةيبرعلا مصاوعلا ضعب ىدل

 اررقم نكي مل يذلا ندرالل يفروم ةرايز دعب اصوصخ
 ةرهاقلا نوكت دق كلذل .ةيطسوا قرشلا لامعا لودج يف
 ناب اهنم اداقتعا بيبا لت عم اهتاقالع كيرحتب تلبق
 دوهح فانئتسال ايرس احاتفم نوكب نا نكمي كلذ

 تاكرحتف :ةيعقاو ريغ تاباسحلا هذه نكل .ةيوستلا
 رثكا تسيل ةيوستلا نأشب ْيفرومو شوب تاحيرصتو

 يمسرلا يبرعلا لملمتلا ءاوتحال ةيكريما ةروانم نم
 بعشلا قحب فارتعالا رمتسملا نطنشاو ضفر نم
 ةمظنمب فارتعالاو هريصم ريرقت يف ينيطسلفلا

 يسيئرلا فدهلا نا اك . ةينيطسلفلا ريرحتلا
 طبترت ةقطنملا يف ةريخالا ةيكريمالا تاكرحتلل

 ىلع لوصحلل ةلواحم يف ةيجيلخلا تاروطتلاب
 .طفنلا راعساب قلعتت فقاومو ةيركسع تاليهست

 فقوملل ةيرصملا ةموكحلا تاريدقت تناك ايا
 ةضراعملا ناب ةقطنملا اياضق نم يلاحلا يكريمالا

 نطنشاو لالغتسا لامتحا نم اهفوخت تدبأ ةيرصملا
 يندرالا فقوملاو :ةيوستلا نأش يف يرصملا فقوملا

 زواجتي يووست لح ريرمتل نامع قافتا قيلعت دعب
 ةرادالل ةفيص حرطيو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 . «ديفيد بماك» ةغفيص نم برتقت ةفضلا يف ةيتاذلا

 ةئرصملا ةضراعملا رئاود ضعب فواخم تفعاضن دقو

 باقنلا فشكُيس ةيكريما ةغيص نع ءابنا ددرت دعب

 «ليئرسا»و رصمل عبات يناذ مكح ةماقال ابيرق اهنع
 نم ةيمها لقا عاطقلا نا ىلع ادامتعا :ةزغ يف ندرالاو

 هنا امك بيبا لتل ةبسنلاب ةيجيتارتسالا ةيحانلا

 ناكو «ندرالا نع فلتخت يتلا رصمب طبتري نا نكمي
 .قياسلا يف الثامم اعورشم نغيب ىلع حرط دق تاداسلا

 نال :تاكرحتلا هذه جئاتن نوكتس اذام دعب فرعُي الو
 0.تاروطتلاو تاجافملاب ىلبح ةقطنملا
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 _ ةرثعبللا مهاوق اوململنا دعب
 1 د

 1 ! ذي يس بازشالا لش اد . ناضطقس
 : يركب ىفطصم  ةرهاقلا

 بازخألا عم نيملسملا ناوخالا ةصق يش ام

 ةراثملا ةحضلا هذه اذاملو .ةيرصملا ةينسايبسلا

 تاب لهو ,عوضوملا اذه لوح ةفاحصلا ْق ]م

 .؟ةجردلا هذه ىلا ايسانس أرطخ نولكشب ناوخالا

 .ةددعتم هي هيل ا ع ةلئسألا

 يناسملتلا نع خيشلا وه [تيَوقََم ًاباطخ ةضراعملا

 سسدئرلا ىلا آاهجومو :نيملسملا ناوخحالل ماعلا ديشرملا

 دوجولا ةيعرشب ةبلاطملا نمضتي كرابم يتسح
 نع ريبعتلاب .هل حامسلاو :ةحاسلا ىلع يناوخالا

 رينم ربع دالبلا ف ةيعرشلا رطألا نمض هجمانرب
 نا ةرهاقلا يف نوبقارملا لاق اهمويو .اهل واسم يسايس
 ىلا ريخألا هراذنا هجوي هناو ء.هريص دقن يناسملخلا

 اماو .يسايس بزحب انل اوحمست نا اما :ةموكحلا

 !اهيف لغلغتلاو ةمئاقلا بازحألا ىلع فحزلا

 ةطلسلاف ,حايرلا جاردا ينايسملتلا ةلاسر تبهذو

 عيطتسن ال اهتاذ ةلودلا نا ينعي امم ساسالا يف ينيد

 .ًاضدأ يسدد ساسا ىلع ىرخا بازحا مايق ضفرت نا

 حبصيو ٠ .ةيسايسلا ةغللا لحم ,ةيفئاطلا ةغل لحتف

 .ايسايس هنوك نم الدب ؛ ًايفئاط عارصلا

 نيح ذنم اولغلغتي مل ناوخالا نا لوقلا نكمي الو
 ىلع ريشت ةيميظنتلا ةطيرخلاف بازحالا هذه نمض
 يفف .اهتينب نمض رصانعلا نم ريثكلا يوحت اهنا
 ناملربلا يف ءاضعآك هب سأب ال ددع دجوب دفولا بزح

 لمعلا بزح يفو .ناوخالا رايت ىلا ًالصا نومتنيو
 كانشهو .يناوخا بزحلا سيئر بئان بصنم لتحي

 .ةديدج ىرخا رصانع
 بزح ىلا ليعامسا وبا حالص حمشلا مامضتاب و

 نوكي ,ةيمالسالا تارايتلا ضعب نم نيرخآو رارحألا
 .ىربكلا هتصح لان دق اضيأ رارحألا بزح

 بزح عم ةيمالسالا تارايتلاو ناوخالا ةصقو
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 ناك ضوافت كانهو ةرتف ننمف :ةفورعم تتاب رارحألا

 جاحلا همعزتب يذلا ةمألا بزحو ناوخالا نيب آامئاق

 دحأ اهموي ناوخالا ضوف دقو .يحابصلا دمحا

 عم ضوافتلل قيقر وبا حلاص نييساسالا مهتداق
 يدذلا ةمألا بزح ىلا ناوخالا مامضنا لوح يحابصلا

 يداعب و: تاطماحملا نم ردك 2 يمنا ورح نم ىتاعت
 ةيادب فو .ةيداملا تاناكمالا ةلق نم هتاذ تقولا يف

 مهل كرتي نا يحابصلا ىلع ناوخالا ضرع تاضوافملا
 هل اورفويو :مهسفناب يميظنتلا هءادب اوميقيل برحلا
 يحابصلا باختنا لياقم يف .مهتقيرط ىلع تاناكمالا
 تاصصخم ديدحتو .ةايحلا ىدم بزحلل ماع ًانيما

 سيل ًايزمرو ايوناث هرود ىقبي نا ىلع .هل ةيرهش

 :ةيفضرر ةيعورتشم ةيرتلا ا: ىراغلا :ليعامسأ ىنأ مالتص

 ناوخالا داعف :حارتقالا ضفر يحابصلا نا الا ,رثكا

 ةياسح يلف هيج نويلع دصرل نودعتلنمم مهنا هوفليبل

 عقاوملا ضعي رايتخاو هرمأب بزحلا ىلع اهنم فرصلل

 ىرسجو ناوخالا اهيلع رظيسي ءاهلك سيلو ةماهلا
 يمسرلا ثدحتملا اهنيب نم عقاوملا نم ددع ديدحت
 داع يحابصلا نا الا قودنصلا نيماو بزحلا مساب
 ناك امبر يردي نمف .ائيش رمألا يف نا رعشو ءضفرو
 لهف .ةيادنلا ذنم ةياهنلا ةطخ هل اومسر دق ؛ناوخالا»

 ةفاك نم هديرجت اولواح نا دعب :مهل نماي
 ؟يدام لباقم ىف ةيسايسلاو ةيميظنتلا هتاصاصتخا
 يحابصلا لاق امدنع تاضوافملا ترجفنا اذكهو

 يف نوضوافتت متناو مكمالكل نمأأ فيك هيضوافمل
 .؟رارحألا بزح عم هتاز تقولا

 راوح ىلع راتسلا هيف لدسا يذلا تقولا يفو

 رخآ ع ون نم راوح كانه ناك ٠ ,ةهألا بزح عم ناوخالا

 اهرادأ ءاهعبمج ةيمالسالا تارايتلاو رارحألا نيد

 «رونلا» ةديرج ةرادا سلجم سيئر سيعد ةرمحلا
 يف ايفخ اراوح سبعد أدب دقو .رارحألا برح ليكوو
 دارم لماك ىفطصم نم تاميلعت ىلع ءانب ةيادبلا

 لبق ةيمالسالا تاعامجلا عم رواحتف ؛بزحلا سيئر
 الا .مهنم ريبك ددع مض يف حجنو ناوخالا عم راوحلا
 بئانلا ليعامسا ويا حالص حيشلا عم هراوح نا

 نم اريثك ريغ بزحلا ىلا همامضناو .يناملربلا
 نم ريبك ددع ليعامسا وبا قفار ثيح .نيزاوملا
 اضيا هقفارو ,ةيمالسالا تاعامجلا ءاضعاو ناوخالا
 لمعلا لاجر رابك دحا يردبلا فسوي خيشلا
 ةغايص ةداعا ْق نانثالا حجنف .رصم يف يمالسالا

 .بزحلل ةيميظنتلا ةينبلا
 هبزح لبقنتسمب رماغي مل يحابصلا ناك اذا نكلو

 .؟دارم لماك ىفطصم رماغي فيكف هصخشبو
 ةديؤملا هفقاوميب فورعم لجر دارم لماك ىفطصم

 .رحلا داصتقالا ىلا وعدب وهو :تاداسلا ةسايسل

 ةيضق يف دارم لماك ىفطصم مهتا ةرتف ذنمو
 سلجم ساري يتلا ناطقالا ةكرش لخاد تاسالتخا
 ماعلا يعدملا ىلا هتلاحا مت بيسلا اذهلو ءاهترادا

 ىلا ابيرق لاحي فوسو .هعم قيقحتلل يكارتشال
 نا لواحب .دارم لماك ىفطصم نا وديبو .ةمكاحملا

 وبا حالصب ءاجف هتبعل يف ةموكحلا نم ىكذا نوكد

 :هيايغ لاح ف هلحم لحيل :بزحلل لوأ ايئان ليعامسا
 .دعبأ ىلا رومآلا روطتت مل اذا

 ضرف يف هرودب حجن ليعامسا وبا حالص نا ودبيو
 ءارو يساسالا ببسلا ناك دقف .بزحلا ىلع هترطيس

 ةديرج ريرحت سيئر ضوع دومحم لزعب رارق رودص
 ىلا رارحالا لوح هناو يرصان هنا ةجحب رارحألا
 برحلا ىلع نفزفي نا يف حجن امك :ةبرصان ةديرج
 ىلا نييكارتشالا رارحألا بزح نم الدب همسا رييغت
 يف ليعامسا وبا حالص آدب اذكهو .طقفو رارحالا بزح

 هدي ف رارحالا بزح حبصأف .هذوفنو هتوطس ضرف
 .هعقاوم ينبيو هتسايس عنصي

 :٠ لماك ىفطصم مدق ام اذا اذام :حورطملا لاؤسلا

 يف يمسر ٌبزح ناوخالل حبصي له .ةمكاحملل دارم
 ىرخا ةوق ةيآل نكمي لهو يوتلملا قيرطلا ربع دالبلا
 ربع هقيقحت نع زجعت ام اهتاذ ةقيرطلاب ققحت نا
 .؟ةعورشملا قرطلا

 0 .ةحضاو ةباجا ىلا ةجاح يف ةريثك ةلئسا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١54  5١ناسين ١547 _ 1١؟



 1 و ع و ا و ا سس ا ا 1 177110

 يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بتك

 ليربا /ناسين 4 موي ءابنالا تالاكو تلقانت | ] |
 ثدحتي ةدحتملا ممالا نم اماه اربخ يراجلا هب
 كرويوينب اهرقم يف ةيمسر تاثداحم ءدب نع 1
 ةمظنملل ماعلا نيمالا اهيف موقد ءارحصلا عازن لوح

 ضوافتلاو ةطاسولا ةمهمب راليوك يد زيريب ريفاخ
 نيتحئالل اقبط كلذو ءويراسيلوب ةهبجو برغملا نيب

 ممالل ةساعلا ةيعمجلا نع نيترداصلا ٠

 ريغ اهناب تاضوافملا ربخلا فصو دقو .ةدحتملا

 ريروو راليوك يد ديسلا ناو . نيفرطلا نيب ةرشايم
 .رواشتلاو قيسنتلا رودب ناموقيس يلاغينسلا عاقدلا

 اذه ةيلودو ةيبرع .ةديدع طاسوا تلبقتسا دقو

 ةيلمعلا ةوطخلا لثمي هنال ارظن ريبك مامتهاب ربخلا
 طابش ذنم رمتسي عازن ةياهن ةيناكما قيرط ىلع ىلوالا
 يمدلقا برفغملا عاجرتسا بقع 5 (رياريف)

 ةيبرغلا ءارحصلا ِق بهذلا يداوو ءارمحلا ةبقاسلا

 .191/5 ةنس ىتح اينايسا اهلتحت تناك ينلا

 ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا نا لوقت ريكذتلا باب نمو
 ةملكي رصتخت يتلا بهذلا يداوو ءارمحلا ةيقاسلا

 ةفصب .ةيادبلا ذنم تلكشت يتلاو .(ويراسيلوب)
 تنلعا ءايبيلو رئازجلا ةياعرب .ةيميظننو ةيمسر
 ناكسلا لعجو ةقطنملا عاجرتساب اهبلطم
 يا ,مهريصم ريرقت قح نوسرامي اهيف نييوارحصلا
 ربتعا نيح يف .ةيبرغملا ةدايسلا جراخ اوشيعي نا
 طباورو خيراتلاب لوفكم ةقطنملا يف هقح نا برغملا
 ةرادالا تكرحت دقو .زكرملا ف ناطلسلل ناكسلا ةعبب
 تاوقلا تلحو ايجيردت حلاصملا ةفاكو ةيبرغملا

 ةنيدم ىلا رضحو .ةينابسالا تاوقلا لحم ةيبرغملا
 ديسلا ءارضخلا ةريسملا قالطنا لالخ ريداغا

 ناملرب وهو) ةيوارحصلا ةعامجلا سيئر ينامجلا
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 ءارحصلا عازن لحل ةيلمع ةوطخ لوا

 امم ريم ملا و ادع
 ةيراسيلوبلا و برغملا نبي

 اوس ج7 0 ١ د

 مث .يناثلا نحسلا كلملل ةعيبلا نلعاو (ءارحصلا
 ,ياهال يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلع فلملا ضرع

 برغملا يا .ةعزانتملا فارطالا هيف تغفارتو
 ةعيبطب لعفلاب ,ةيلودلا ةمكحملا ترقا دقو .رئارجلاو
 ةيبرغلا ءارحصلا نيب ةمئاق تناك يتلا ةقالعلا
 ولعي رئازجلا توص أدب نيح يف .زكرملا يف مكحلاو
 ماما اددجم حرط يذلا عازنلا اذه يف ساسا كيرشك

 يفو ءرامعتسالا ةيفصتب ةفلكملا ةعبارلا ةنجللا
 ا ريصملا ريرقت قح قيبطتب رئازجلا تبلاط اهتريظح
 ةلحرم يفو .«يوارحصلا بعشلا»ب ذئدنع هتمسا

 تلاحا .عازنلا ءازا ةدحتملا ممالا زجع دعبو .ةقحال
 ةمظنملا اهفصوب ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ىلع فلملا
 ابابا سيدا ةمظنم تفرصنا دقو :ةلوؤسملا ةيوهجلا
 ةقرفلا عرز لماوع دحا حبصا يذلا عوضوملا اذه ىلا

 ْق يسايسلاو يجولويديالا براضتلاو تاتشلاو

 مسق :نيمسق ىلا ايجيردت تمسقنا ثيحب ءاهفوفص
 وا برغلل ةيلاوملا»و ,ةلدتعملا» نادلبلاب فصوي
 ,لاغينسلا تناكو .برغملل ديؤملا وهو ؛رحلا ملاعلا
 مسقو ؛لوالا هفص يف ريئازو جاغلا لحاس .نوباغلا
 ركسعملل اواو «ةيمدقتلا» نادليلاب فصوي ناث

 اييونبثا .ءايثدك ءالوغنا هئمض نمو «يكارتشضالا

 .ليفزارب وغنوكلاو
 ةيقيرفالا ةمظنملا لخاد فلملا ذخا كلذ ءوض يف

 زاجيالا ناكمالابو ءانه اهرصح بعصي ىتش يحانم
 ةمق تاررقم بلطمل ةياهنلا يف باجتسا برغملا ناب
 يف ريصملا ريرقت أدبم ةياهنلا يف رقاو ءيبورين
 اذه زاجنال ءاتفتسالا ةدعاق قددطتيو .ءارحضصلا

 ءاسؤرلا نم ةعومجم نم ةلكشم ةدحل تفلكو .أددملا

 برغملاو اذه لك .تاءارجالا قيبطت ةلصاومل ةقرافالا
 تاينبلا ريوطتو :هدوجو معد هنيع ناكملا يف لصاوي
 .ءارحصلا ىف ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 بارتلا ةيامحل ىوصق ةيمها ةصاخ ةفصب يلوي امك

1 

5 
 ءا

 اريصملا 9 ىلع رازجا ناهر عبضي 1و

 ةيركسعلا ويراسيلوبلا تامجه نم يوارحصلا
 (الاغما ةكرعم) انايحا هسفن يرئازجلا شيجلاو
 يداو ميلقا ةزايح دعبو .ةقحال ةلحرم يف لقتنيل
 ىلا ؛ةيناتيروملا ةدايسلل ةبادبلا ف عضخ يذلا بهذلا

 وا ناردجلاب ىمسمي ام ءانب يف لثمتت ةديدج ةطخ

 ,ةيوارحصلا دودحلا لوط ىلع ةينمالا ةمزحالا
 اهريغو ةينورتكلالا ةيئامحلا لئاسولا ةفاك ريفونو
 يف لماكلا مكحتلاو ءويراسيلوبلا لفاوق برست عنمل
 ال ةراق ةيلمع ةقيقح اهيف هدوجو لعجي امب ةقطنملا
 .لادجلا لبقت

 !تحجن فيك ..رئازجلا ةطخ
 امون اهرسكل ىعست رئازجلا تناك ةقيقحلا هذه

 فثكملا ةيرئازجلا ةيساموليدلا طاشنب كلذو :مويب

 ريزوو نيدموب يراوهلا لحارلا سيئرلا دهع ىلع
 ديدجلا دهعلا يف مث ,ةقيلفتوب زيزعلا دبع هتيجراخ
 متكتملا هتيجراخ ريزوو ديدج نب يلذاشلا سيئرلل
 ةطخلا تناك دقل - يميهاربالا بلاط دمحا روتكدلا

 : سسا ةثالث ىلع موقت نيتلاحلا الك ىف ةيرئازجلا
 يف برغملل فزنتسم لاو رمتسملا لغشلا :لوالا

 ارود ةلحرملا هذه يف :يببللا معدلا بعل دقو ,ناديملا

 ادع حالسلاب ديوزتلا وا ليومتلا ثيح نم ءاوس الاعف
 ةياعدلا بسك ةطخلا هذهل ةجيتنو .ةيمالعالا ةلمحلا

 ةيقيرفالا طاسوالا يف ةيوارحصلا ةهبجلل ةبولطملا
 .ةيلودلا لقاحملاو

 سايسالا بساكم رامثتسا ىلع دمتنعب :يناثلا 0

 يذلا يعرشلا لكيهلل ةيعرشلا بسكل لواحم يف لوالا
 ةيروهمجلا» مسال اهلمحو ةهبجلا هيلا تلقتنا
 فودنت تاميخم يف ةميقملا «ةيوارحصلا ةيبرعلا
 كلذو .برغملا عم دودحلا دنع رئازجلا يبرغ بودنج
 ةبراغملا هيمسي امب فارتعالا ىلع لوصحلا ةلواحمب
 يف .اقباس اهرقم دوجوملا ,ةيمهولا ةيروهمجلا» ب
 تحجن دقو :ةمصاعلا رئازجلاب سماخلا جروج قدنف
 لصحت ةيروهمجلا هذه تحارو .العف .ةطخلا هذه
 تدجو دقو .ةفلتخم تاراق ىف رخآلا ولت فارتعالا ىلع

 ةيسامولبدلا اهليبس ضرتعت ال احوتفم اهماما لاجملا
 .ابيرقت ةلولشمو ةبيغم تناك يتلا ةيبرغملا

 يسايسلا عقوملا عسوتو ءاذه تيصلا عويذ نا -
 حيشرتل رئازجلا زفح لفاحملا ىتش يف يوارحصلا
 ةدحولا ةمظنم ةيوضعل «ةيوارحصلا ةيروهمجلا»
 .اهيف باهسالل لاجم ال ةدقعم تاروانمبو .ةيقيرفالا
 هلوا ظهاب نمثب نكلو اوضع ويراسيلوبلا تحبصا
 مث ؛يقيرفالا عمجتلا نم هباحسنا نع برغملا نالعا
 طارفنا هبشي ام روهظو ءابابا سيدا يف قاقشلا قمعت
 ةيبوسحملاو تافلاحتلا ةوه ىف اهوطقسو .اهدقع

 .ةيسايسلا يواشرلاو ةيسامولبدلا
 عم قفارت ابابا سيدا ةمظنم نييوارحصلا لوخد

  اقح ثلاثلا ساسالا وهو  يرئازجلا فقوملا ددشت
 يف ريصملا ريرقت أدبم ىلع رارصالا يف لثمتي مل يذلا
 تاضوافم ءارحا كلذ لبق طرتشيو لب .ءارحصلا

 ال اهنودب يتلا ويراسيلوبلاو برغملا نيب ةرشابم
 .عازنلا ضفل ةيوست ةيا يف لوخدلا نكمي

 تاقالعلا قفا لعج ام اذه .لاحلا ةعيبطبو

 فارطالا نيب ةوهلا قمعو ؛مهلدي ةيرئازجلا  ةيبرغملا
 .ةعزانتملا
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 يبوفملا ضفرلا تروي
 ةرشابم تاضوافم ءارجا يبرغملا ضفرلا مجن دقل

 يا نا :الوا :كاردا نع نيبيوارحصلا نيلئاقملا مف

 ةيبرغملا ةدايسلا ةيعرش مدع ىلع ليلد قيسم ضوافت
 ينمضو لماك فارتعا هئاو .. :ايناث .ءارحصلا ىلع

 ناكسلا مساب يمسر قطانك ويراسيلوبلاب
 رهظي برغملا لعجب كلذ نا :اثلاث :نيدوارحصلا

 ىلا ةيضقلا ليوحتو .ةيبثجا ضرال لتحملا رهظمب
 .رامعتسالا ةيفصتل لكشم

 رامثلا هذه ينجت نا تدارا رئازجلا ناف لعفلابو

 يغليس رشابملا ضوافتلا نا ىلا ةفاضا .اهلك
 يبرفملا ضفرلا ناك اذهلو .هساسا نم ءاتفتسالا
 عامجالا ناكو ءينطولا وا يمسرلا ديعصلا ىلع ءاوس
 .ةيبارتلا ةدحولا ةنايص ةلأسم يف ينطولا

 ةدحتملا ممالل ةماعلا ةنعمجلل ةريخالا ةرودلا ِق

 يد ديسلا بتكم ىلا اددجم دوعي ءارحصلا فلم ناك

 عامتجا قبس هلوح الصفم اريرقت مّدق يذلا راليوك
 لوح ةيرئازجلا ةحورطالا ترقا يتلا ةعبارلا ةنجللا
 ررقملا وهو .ءاتفتسالا ةدعاقل تاضوافملا قابتسا
 نكلو .ةدحنتملا حمالل ماعلا نبيمالا هرقا يذلا هسفن

 موقبي نا هتاذ تقولا يف مزتلا راليوك يد ديسلا

 لحل ديهمتلا اهنأش نم يتلا ةيرورضلا تاكرحتلاب
 ينعيو ؛نيعزانتملا نيب رظنلا تاهجو بيرقنو .عازنلا
 اذه ذيفنتل لسوت دقو .رئازجلاو برغملا ةصاخ

 سيئرلا معدب ديدجلا ماعلا ةيادب ذنم مازتلالا
 ةيلاحلا ةرودلا سيئر فويض ودبع يلاغينملا
 ليبس يف هرودب دجي ناك يذلاو .ةيقيرفالا ةمظنملل
 يتلا .ءامهدوهج قيسنتب نافرطلا ماق دقو .ةيوسنلا
 تالقنتلا يف .ديدشلا نامتكلاب «ةرملا هذه ,تمستا
 ريزو وا هسفن راليوك يد اهارجا يتلا تارواشملاو

 تازوظتلاب نفر جئاتتلاو ةداج- عاسم :راليوكؤد

 [  ماو نما” مطمطا -ا03

 رهش لالخ-:فويض هيدتنا يذلا ىلافيثسلا عافدلا

 ديدج نب سيئرلا نم لك ىدل .مرصنملا سرام /راذآأ
 تالاصتالا ىؤحف يقب دقو .يناثلا نسحلا كلملاو

 نم ىلوا رابيخا تيرسن نا ىلاامونكم تالسارملاو
 ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالا بزح رداصم

 ةداعا ددصب نوبكت امبر رئازجلا نا لوقت برغملاب
 لبق ضوافتلا ةيقبسأ ةيمتح نم اهفقوم ف رظنلا
 ,ةيبرعلا ةعيلطلا» نا امك .ريصملا ريرقت ادبم قيبطت
 قفا زورب ةيناكما نع اهتاذ ةرتفلا هذه يف تثدحت
 نيب رشابم ريغ رواحتو ءاقل لكش يف عازنلل ديدج
 .ويراسيلوبلا ةهبجو برغملا

 ةقيقحلا ةروص بيرستلاو نهكتلا نم لك ذخأي مث
 كلملا عمتجي امدنع لدربا / ناسين نم نماثلا ىف ,ةلماك

 ةيسايسلا بازحالا ىلثممو ءامعزب يناثلا نسحلا

 رخآ لوح لمع ةسلج مهعم دقعيو ,ةيبرغملا
 هذه ؛ءارحصلا ةيضق فلم يف تدج ينلا تاروطتلا

 ءاجو ناسين 4 يف .ءابنالا تالاكو اهتدصر تاروطتلا
 ىلا يناثلا نسحلا كلملا اههجو يتلا ةلاسرلا يف اهاوحف

 ةلاسر ىلا .الوا ؛اهيف ريشي يتلا راليوك يد ديسلا
 راذأ ٠١ يف ةخرؤم يممالا ماعلا نيمالا نم تدرو
 عم قيسنتلاب هنا املع برغملا كلم طدحت مرصنملا

 ممالا موقتس ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل يلاحلا سيئرلا
 قلعتملا عازنلا فارطا نيب ةديمح عاسمب ةدحتملا
 نم ضيوفت برغملا نم ةلاسرلا بلطتو .ءارحصلاب
 نم نماثلا يف اديتس يتلا تاضوافملا يف كارتشالل هلثمب

 راليوك يد فارشاب كرويوينب يراجلا ناسين
 كلذو .يلاغينسلا سيئرلا نع يصخش لثمم روضحبو
 يف ءاتفتسالل ميظنتو رانلا قالطا فقول رارقا دصق

 نييعن متي يكلملا باوجلا يفو ةيبرغلا ءارحصلا
 ةمهمب ةموكحلل ماعلا نيمالا يسيقلا سابع ديسلا
 دفولا ةسائرو ةعمزملا تاضوافملا ف برغملا ليثمت
 يف دراو وه امك :طورشم روضحلا اذهو .يبرغملا

 قرش ةناجحسا :لشحلا كللا

 حضاو طرشب ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ةلاسر

 عازنلا يفرط نيب تاضوافملا متن نا» وهو الا حيرصو
 ذأ :«اههتيب:رشاجم لاضتا نؤكم نأ ؛نودو فارقتا لع
 اوضع دعي مل برغملا نا ىلا يناثلا نسحلا ةلاسر هينت
 ينعم ريغ وهف يلاتلابو ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم يف
 يف يلاغينسلا ماهسالاب ,كلذ عم .بحرت اهناف .اهئاضقب
 عافد ريزو نورام لاف ديسلا يف لثمتملاو ,ةيممالا ةمهملا
 .لاغينسلا

 ابيب يلع ظوفحم ديسلا ويراسيلوبلا لثميو ءاذه
 رئازجلا نم لك كراشت اميف ةيذيفنتلا ةنجللا وضع
 رقم يف كرويوينب تادب يتلا تالاصتالا يف ايناتيرومو
 رهشلا نم عسسافلا ٍِق ءاعيرالا موي ددحتملا ممالا

 لك جئاتنب امهغالبا .متيسو ظحالم ةفصب .يراجلا
 .ةدرفنملا تاثداحملا نم ةلوح

 تادف ةزباابم ريغ تاضضوافم.نا فيك ,نذا .خنضاو
 امل امامت افذلخ كلذو :ةيبوارحصلا ةهبجلاو برغملا نبب

 هب ماعلا ينارلا ماهيا ةيرئازجلا ءابنالا ةلاكو تلواح

 .ةريشابم تالاصتا يه كروب ويد تالاصتا نا نم

 قيبطت رارق صخي اهعوضوم نا ,كلذك ,حضاوو
 قياس رخا عيش يا ال ءرانلا قالطا فقوو ءاتفتسالا

 .هنع

 يد لواحسس ةدحتملا حمالا رداصم ىلا !نانتساو

 برفملا نم لصحي نا :ىلوا ةلحرم يف راليوك
 صوصخب امهفقاوم ديدحت ىلع ويراسيلوبلاو
 كلذو ؛ءاتفتسالا ءارجاو راثلا قالطا فقو تايلكش
 يدلا تقولا يف .رظنلا تاهجو بيرقتل ىعسي نا لبق
 هجو ف ةيساسا تابوعص دلوتت نا هيف رظتني
 يلختلا هنكمي ال برغملا نا اهسأر ىلع يممالا طيسول
 ,ءاتفتسالا ءارجا ةرتف لالخ ءارحصلا ىلع هندايس نع

 يف ةمئاق رمتستس ةقطنملا يف ةيبرغملا تاينبلا لك ناو
 ام ىلع .دقعاو ربكا تابوعص كانه نكل .ةدملا هذه
 ءارحصلا ناكس ءاصحا ديدحتب قلعتت يهو .ودبب

 ةدايسلا ةدوع لالخو .ينابسالا رامعتسالا ءالج ىدل

 دامتعالا نكمي ةيئاصحا ةحئال يا ىلع يا ,ةيبرغملا

 فقوملا نوكيس اذامو .تيوصتلا ناكسلا ليوختل
 مخضملا ددعلاو .فودنت تاميخم يف نيدوجوملا هاجن

 وه ام يلاتلابو .مهنع ويراسيلوبلا همدقت يذلا
 نمم يوارحص وه نم ةفرعمل دمتعيس يذلا سايقملا
 .رئازجلا قراوط نم وا يلام وا لصالا يناتيروم وه
 نيذلا ةبراغملا هاجت هسفن لاؤسلا حرطيس امك
 نم رثكا ذنم بهذلا يداوو ءارمحلا ةيقاسلا نونطقي
 متيس يتلا ةيفيكلا ىلا ةفاضالاب اذهو ,تاونس رشع
 .ءاتفتسالا ةدعاقل يلعفلا قيبطتلا اهب

 ءاهريغ كانه نا كش الو :ىلوا تاديقعت هذه

 راسم يف امتح ةدراو نوكتس اهنال انه اهمدقنو

 جهن يف ةيلمع ةوطخ لوا .رشابملا ريغ ضوافتلا
 ةقلغم لامآلا نم ريثك ناك اذاو ؛.ءارحصلا عازن ةيوست
 نل ةيضرملا ةيوستلا ناف جهنلا اذه كولس ىلع مويلا
 كفت نا نكمي فيك حضاولا نم سيلف .ةلهس نوكت
 ماما ةصاخ ,نكمم نمث يأب وا :نمث نود ةدقعلا هذه

 لوح يبرغملا ينطولا عامجالاو قلطملا ثبشتلا
 ,ةديدشلا رئازجلا ةجاح ماماو ءءارحصلا ةييرغم

 لعجي الو هجولا ءام نوصي فرشم جرخم ىلا لباقملاب
 ىلع ؛يلودلاو يلخادلا ماعلا يأرلا ماما اهمازتلا لك
 [].اددب بهذي نينس رشع ىدم
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 ؛سروغال ود يرام لوب

 ضرالا ةعيبط ببسب

 يقارعا يكتا مجئامهو خوراصلاو

 :ديحو قراف عم والا ةيماعلا برحلا تاهبجو وافلا ةهدج نيب ةكرتشم مساوق ةمث
 وافلا يف قدنختلا ىلع نيرداق ريغ ةاشملا

 ايفارغجلاو عافدلا اياضق يف يصاصتخاك

 قرشلا اصوصخو .ثلاثلا ملاعلل ةيسايسلا

 سيئر ٍبزح ىلا ايوضنم سيل هنكل . ييوغيد .طسوالا
 تافلؤم ةعومجم عضو .كاريش كاح ديسلا .ءارزولا

 نيب لوغيد» اهنم ءيركسع 5 يسايس ىحنم تاذ

 (يلودلا قافولا قزام لوح) «باغلا ةلاح»و «نيملاع
 هباتك وهو .«ةرذلاو برحلا»و «برحلا دعب امدو
 ىلع يوطنيو .. قاوسالا ىلا ارخؤم لزن يذلا ديدجلا
 لوخدو ةلبقملا برحلا تاهويرانيسل فاشكتسا

 .اهطخ ىلع ي وونلا لماعلا

 ةيناديم ةرايزب يضاملا سرام /راذا 4 ١ نيب ماق

 يف طباضلا ةقفر يف مج ةيفارعلا ةهبجلا ىلا

 ضرالا ىلع نياعو .ودنور بيليف ءيسنرفلا شيجلا
 وافلا  ةشيبلا سأآر ثلثم كراعم نم «تاطقللا» ضعب

 ةيقارع رتيوكبله ةرئاط نم دهاش هنا امك .رماعملا

 يف ترزات ينحلا م خيراوصلاو تانتمسلا برح عئاقو ٠

 ةعميلطلا» هتقتلاو .وافلا ةيصق ىلع ةزكرم تاموجمه

 ثدح ٠ .ةيسنرفلا ةعانالا يسم ْق هدنكم ِق «ةدبرعلأا

 ملكتي سروغال ود يرام لوب ملكتي امدنع ط

 ١3 ناسي 54-9 دوعلا ب هيبرعلا ةعيلطلاب "5
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 يف هترواحو .يسامولبدلا مسقلا سيئر عقوم لغشي
 تسملت امك .كراعملا ضرأ نم ةينالمعلا هتادهاشم
 دعب ءطسوالا قرشلا يف ةيسنرفلا ةسايسلا قافآ هعم

 ةينطولا ةيعمجلاو ةموكحلا ىلا نيميلا ةزفق
 ..ى وتسم نم رثكا ىلع ةبقترملا تاريدغتملاو

 :الئاق سروغال ود انرداب

 دعي افلا ةريزج هبش يف كراعملا ةهبج  تدصق
 تايلمعلا راسم تعيباتو .ةرصدنلاو دادغب ْق يرورم

 ...رتب وكيله ةرئاط نم ةيركسعلا
 لالخ نمو :نييناريالا نا لوقلا انعسو يف له نكل 8
 مهكيتكت ىلع ايعون اريوطت اولخدا «ريخالا مهموجه
 طوطخ يف «ةرغث» ثادخحا نم الثم اونكمت فيك ؟ىبرحلا

  «وافلا

 ماق سوملم يكيتكت رييغت كانه سيل :سروغالود
 يف نارهط تاوق تلعف امكو .يناريالا شيجلا هب
 معد نود نم .يناديم موجه ىلا مويلا تأجل ,يضاملا
 ىلع ةدايسلا سرامي يذلا وه قارعلا نال ء.يوج
 لكشب امير ,«ةأجافملا» نم نويناردالا دافتساو .وجلا

 لكشب اوبعلو .ةقباسلا ةيموجهلا تايلمعلا نم لضفا

 .ةيددعلا ةحوبحبلا يهو .مهدي يف ةقرو زرباب .صاخ
 يرحبلا عارذلا زايتجا نم نكمت يناريالا سشدجحلاو

 يف كش الو .وافلا ةريزج هبشو ناريا نيب لصفي يذلا
 ,ةيساسا ةيناربا ةمس وه يذلا :يددعلا قوفتلا نا

 امك .دعب ام يف ايَئْرِح صلقت ءرسج سار ةماقا نم هنكم
 ىوتسم ىلعو .ايئاهن هتيفصت رجت مل نكل .فرعن
 ةرم لجسن نا اننكمي يكيتكتلا يناريالا موجهلا

 .عووردلا ف يبست بطع ةعرس اندهاش اننا ىرخا

 ؟فيك نكلو 8#
 عاطقلا اذه يف ع وردلا نم |اددع نويقارعلا دشحب

 عارذلا ربع اعورد اولقني مل نويناريالاو .ةهبجلا نم
 .اهنم اليلق اددع نوكلمي مهنا .فرعن امكو .يرحبلا
 ىلع كرحتت .ةكرحلا ةعيرس تادحوب اوجز مهنا ريغ
 ةكرعملا عئاقو ضعبل اعبتو .ريبابدلا ةقيرط
 اصوصخ .بطعلل ع وردلا ةيلياق ترهظ اهتادجتسمو

 كبيرحتلا ةيعصلاو .ةمخضلاو ةثيدحلا تابابدلا يف

 رثكا يه يتلا :عوردلل ةداضملا ةحلسالا روطت اما
 ةيادب ذنمو .ةيعاوطم رثكاو ءاددع رثكاو :ةكرح
 ةيقارعلا ةيموجهلا تايلمعلا عم كلذ انيأر ؛برحلا
 ةحورطم ةلكشم اهلعلو ,ةداضملا ةيناريالا تايلمعلاو
 ةرمو مودلا اننا دقتعاو .ملاعلا شويجح ةيبلاغ ىلع

 وا «ةيربلا كراعملا خيرات يف ةديدج ةلحرم ماما ىرخا
 ةرئاطلا يئانثلل ةدايسلا تناك ثيح ؛ةيربلا ةيوجلا
 ىلوالا .نيتيملاعلا نيبرحلا اتمجن امهو ةبابدلاو
 ,هتلاه دقف وا :مويلا ىعادت يئانثلا اذهو .ةيناثلاو

 .ىرخا ةجوازم باسحل
 ؟ةجوازملا هذه يه ام ا

 نيب يه مويلا ةيلاعف رثكالا ةجوازملا نا ييأر يف -
 «ينايح ف ةرم لوالو . خوراصلاو (ةيتمسلا) ةماوحلا
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 تاماوحلا ةطساوب لاعف موجه ىلع ادهاش تنك
 انا تنكو .خيراوصلا قلطت تناك يتلا ةيقارعلا
 موجهلا ...تاماوحلا هذه ىدحا نتم ىلع ايصخش

 يذلا دهشملا نكل .اغيلبو ازكرمو اشهدمو اديفم ناك
 موجه يف طقف رصحني ال وافلا ةريزج هبش يف هتنياع
 ةعيبط نا .تاعفد ىلع لمعت تناك يتلا .تاموحلا

 نم ايَنَرِح لكشتتو ةحطسم يهف .ادج ةصاخ ضرالا

 يف ءادارطتسا :ةيوعص ةمثو .تاعقنتسم نمو لامر

 اذه ةعيبط فيظوت بعصلا نم هنال :تائلآلا ليغشت

 , حمست ال اهنا امك .هتايصوصخو يناديملا حرسملا

 نوكتت انه نم .قدنختلاب ةاشملل ءرخآ ىوتسم ىلع
 اقالطنا ,مشدلا ىلع موقت طوطخ ةعومجم نم ةهبجلا
 عفادم ىلعو ,ةيمامالا تاعافدلا هاجتا ىف فلخلا نم

 ناسحتسا لانت يتلا عنصلا ةيسنرفلا .ملم 6
 طوطخلا هذهو .نواهلا تاليكشتو .يقارعلا شيجلا
 ,راطالا اذه يف .ةيناريالا ةهبجلا يف اهفداصن .اهتاذ
 ةهبجلا هذه نيب ةكرتشم حمالم سملتن نا نكمي
 نا وه ديحو قراف عم : 1١353115-15182 برح تاهبجو

 يف ناك امك .ليحتسم وافلا ةقطنم يف ؛قدانخلا رفح
 تناك ثيح .ىيلوالا ةيملعلا برحلا لالخ .ءاسنرف
 يقارعلا شيجلا نا تفاللاو .ةيامحلا نمؤت رتاوسلا

 ىلع ةردقلا كلتمي هنا امك .ةدعلا يف اريبك اقوفت كلتمي
 رداوكف :يناريالا بناجلا ىفاما .ةناسرتلا هذه ليغشت

 بيردتلاو ةربخلا اهصقنتو .دهعلا ةثيدح شيجلا
 .ةراهملاو

 وافلا ةكرعم مسح: ةيلمع مويلا ىتح ترخآت اذامل
 ؟نييناريالا نم اهريهطتو

 لكشب ءاداضم اموجه عقاولا يف اوادب نؤيقارعلا -
 .يناربالا رسجلا سأر اريثك اوصلق دقل .يدعاصت

 - نما ملا1 نمرجما مهمل - 5

 دقو .يئاهن لكشب صلقتت مل رسجلا اذه ةعومجم نكل
 نا طسولا لتر دئاق :ديشرلا نبع رهام لارنجلا يل دكا
 ينلا ةقطنملا ريهطتل تقولا ضعب ىلا ةجاح ةمث

 يساسالا تبيسلا نا دقتعاو ...نودناربالا اهيف دحاوتب

 يف :تازيزعتلا ريرمت ىلع نورداق نييناربالا نا يف نمكي
 ىلع ؛:ةيسنرفلاب لاقي امك ءايلان :نورداق مهو .ليللا
 ال سقطلا نأ وه يناثلا بيسلاو .ةكرعحملا ةيذغن

 .ةكرعملا يف مهم ناريطلاو .زكرم يوج معدب حمسي
 لثمتيب ثلاثلا ببسلاو .ءاوجالا ىلع ندويسن دادغيو

 مدع ىلع صرحت ةيقارعلا ةدايقلا نا يف ارهاظ

 ىلع اصوصخ .ةكرعملا ِق ةريبك تاوقب ةيحضتلا

 ةيدقارعلا ةدادقلا ترانخا ءرخا مالكب .لاحرلا ديفص

 دوقلا قوفت نم ةديفتسم ,يجهنملا مدقتلا بولسا

 «ضرالا ةعيبط رابتعالا يف ذخآن نا بجيو .ةيرانلا
 .ةبوعصضي ةروانملاب ناحمست امهو .طوطخلا ةسدنهو

 ...ةهحاوم ةكرعم ىلا نادوقتو

 ةنيئاودع ةيمقارتتسا' خويتاربالاا لسؤتو فه. لآ

 ىمرم يف تناك تيوكلاف ؟يبرعلا جيلخلا رارقتسا ةعزعزل

 ضوافتلا ىلا اهوعدي زهاج يناريا نايب ةمث ناكو ءديدهتلا
 موجهلا رارمتسا عم نوعي نويجيلخلا لهف نييناريالا عم
 ؟يناريالا عورشملا راطخا .ريخالا

 هايتناب نودصري نيدجيلخلا ةداقلا نا يف كش ال

 نم نوسجوتيو ةقطنملا يف برحلا تاروطن ريبك
 ديدشتلا ىرج . نواعتلا سلجم يف و .ةيناريالا اياونلا
 ةدعاسملا ميدقتو .ةقطنملا نع عافدلا ةرورض ىلع
 اياونلا ىلا ةبسنلاب اما .صاخ لكشب ,قارعلل
 نم ددع .ةضقانتم تاراشا ماما نحنف .ةيناربالا

 اهريدصت ةرورضب نولوقي نارهط يف ةروثلا يلوؤسم
 ىتح اهحاجنل اطرش كلذ نال ءدودحلا ءارو ام ىلا
 يف لثمتي ةروثلا قطنم نا انه نم .ناريا لخاد

 ,نورخأ نويناريا نولوؤسمو .جراخلا يف اهراشتنا
 ,ةروثلا ريدصت سيل فدهلا ناب نوعدي . ارذح رثكا
 :تاضقانتلا هذه ءارو .جيلخلا داحتا ِق اصوصخ

 يه :مهتروث» ناب نوملسي نييناريالا ةداقلا نا سملتن
 ضعب بذجتو .ةرواجملا لودلا بذتجي نكمم جذومن
 ةيسايس ثادحا ىلع اونهار دقو .نينطاوملا حئارش
 مهيلا ةبسنلاب لكشت ةيسفنو ةينيدو ةيجولويدياو
 عم كباشتت تايطعملا هذهو .كلذ راسم يف ةحلسا
 نا مهتيرظن بسح اضورفم ناكو .يركسعلا عضولا
 ,تدكا تاروطتلا نكل ,يناريالا شيجلا لمع لهست
 كسافمتو ةينطولا عفاودلا نا .قارعلا يف اصوصخ
 .رابتعا يا نم ىوقا امه ةيلخادلا ةهبجلا
 يف ةيولوالا نا دكؤي اذهو .برعك اوفرصت نويقارعلاف
 ةيبهذملا لما وعلل سيلو ينطولا ماحتلالل يه قارعلا
 .اهريغ وا

 نا سظنت كركف ءانل تلق افك :تتياعو تقهاش فقل
 اهيلمي يتلا تاصوصخلا نم اقالطنا ةيلاتقلا بيلاسالا

 ؟مصخلا كيتكتو ضرالا ةعيبطو تايلمعلا حرسم

 براجت دعبو ,ةيقارعلا ةدايقلا ناب دقتعا -
 ٍِق تلخد اهناب اديح تعو ,كراعملا نم ىلوالا عيباسألا

 .ةيربلا ةيكيسالكلا تاهجاوملا نم ةديدج ةلحرم
 تامجهلا لاشفا اهناكماب حبصا هناب اضيا تكرداو
 نم ىلوالا تاونسلا بولسا تلسوت يتلا ةريبكلا

 برحلا يف داس يذلا هتاذ بولسالا وهو .برحلا
 نيب ,1417 ريوتكا كراعم دعبيو .ةيناثلا ةدملاعلا

  ةيقارعلا برحلا نا رهظ «ليئارسا»و برعلا
 رابتخاو غوصل تايلمع حرسم لضفا يه ةيناريالا
 لامعتسالاب مستي .يعافد بولسا تاذ برح قيبطتو
 اذاو .خيراوصلاو (تايتمسلا) تاماوهحلل لاهفلا
 ةداضملا ةيربلا ةحلسألا ةيلاعف كلذ ىلا انفضا
 نا اهدافم ةجيتن ىلا لصن ,فونصلا لك نم ؛عوردلل
 ادقف يموجهلا بولسالا امك ةيموجهلا ةحلسالا
 امك ,ىوصق ةيلاعف تاذ ادوعي ملو .ةقلطملا امهتردق
 يفو :ةيناثلا ةيملاعلا برحلا قابس يف يا يضاملا يف

 انأ دب 151/17 ذنمو . 14517 برحو ١455 تالمح لالخ

 ةحلسالل ىطعت تناك يتلا ةيولوالا نا دهشن

 امهو ؛ةبابدلاو ةرئاطلا نيب ةجوازمللو ةيموجهلا
 ساقت ال «,لاثملا لديس ىلع ««ليئارسا» تاراصتنا ةادا

 هذه نمو .اقباس ةدئاس تناك يتلا اهناذ ةقيرطلاب

 ةقدب تمّوق ,ةيقارعلا ةدايقلا نا لوقلا نكمي ؛ةيوازلا
 يا ىلعو .يربلا  يوجلا وا يربلا حالسلا تاقاط
 ةمزالتم .ةيرب برح يه ةرئادلا برحلا نا لاح
 ةيفارغج ىلع اسيساتو ء.يوج دعب عم عبطلاب
 ,اهتعيبطو ةهبجلا لوط ىلعو ؛نيتبراحتملا نيتلودلا
 ..ارب ررقتت برحلا جئاتن ناف
 ىنويهصلا نايكلا نا دكؤت ةيساموليدلا رئاودلا ضعب ا#

 نأ انضيآ ليقو ....عالسلاو ءاربخلاب نييئارئآلا .دفري

 ؟ةرتورومم .:ةميسصت اة ىم هواقلا» لع موجولا
 يف هنا فرعت .عوضوملا لوح تامولعم كلما ال -

 ىتح .ناردال حالسلاب :يليئارسا» دادما ىرج ,يضاملا

 يف فشك ؛نييليئارسالا» عافدلا ءارزو دحا نا

 نا حضواو .حالسلاب ناريا تدم هدالب نا نطنشاو

 ملع ىلع تناكو ةروصلا يف تعضو ةيكريمالا ةرادالا

 .تايرجملا لكب
  ةيقاريعلا بريحلل ةيلودلا داعبالا مسترت فيك ا#
 هذه ةيفارغج دم ىلا قايستس تارايجلا لهو *ةيقازيألا
 ؟ةكمازلا اهدودحق ىقبت نأ لع نانصرحم ما برحلا

 نم ةيلودلا فارطالا فقاوم ليلحت بعصلا نم -
 ,كلذ لواحا ينا ريغ .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
 عقاولا ىف كلمن ال .ناكمالا ردق لوقعمو يقطنم لكشبو

 ىربك ةوق ةيا وا وكسوم وا نطنشاو نا ىلع رشؤم يا
 ةريثك لماوع كانه .برحلا عيسوت ديرن ملاعلا يف
 ةعرسو جيلخلا ةقطنم ةيساسح اهنم :؛كلذ ءارو

 برغلا دفري يذلا نازخلا اهنا اصوصخ .اهباهتلا
 ضعب نكت مل اذا لعاستن نا انعسو يفو .طفنلاب
 وا «برحلا رارمتسا نع ارس ةيضار ملاعلا يف ىوقلا
 ىوقلا هذه نا لوقا .اهرمع ةلاطا لجا نم لمعت اهنا
 نا يف كش الو .برحلا هذه يف تايباجيالا ضعب دجن

 نم ةئملا يف ٠ ب قارعلا دوز يتايفوسلا داحتالا
 ةديدع جذامن تنياع .ةهبجلا ىلعو .يركسعلا هداتع

 يف و .نييقارعلا ناسحتسا لاني يذلا داتعلا اذه نم
 دادغنو وكسوم نيب تاقالعلا نا لوقلا انعسو

 دئاس وه امل افالخ .برحلا ةيادب ذنم ءاريثك تروطت
 نا :ءراطالا اذه ٍِق , ظحالن .نارهطو وكسوم نيب

 يف اديعب باهذلا مدع ىلع صرح يتايفوسلا داحتالا

 ةسسؤملا نا ربتعي وهو .نارياب هتاقالع عيدصت
 ةديدشو .بعشلا هاجت ةيئادعو ةيفلس ةمكاحلا

 هنطب يف ةينيد ةرعن ظاقيال ةحشرمو .ههاجت رذحلا

 ناذللا بصعتلا اذه وا ةرعدلا هذه .يويسآلا

 .الرارمتسايو امئاد امهمواق

 "06 - 1447 ناسين ١64 -5١« ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 !برغلا لومط تهت ةهزأ
 رومالا دحا ناب :ةيروس نم نومداقلا لوقي

 برق نع يمالعالا جيجتفلا ءارو نمكت يتلا

 ةمزا نمكت نالوجلا يف ءليئاريسا, عم ةهجاوملا
 ةيروس يف مكحلا ناو ,ةداح ةيلامو ةيداصتقا
 يدامعلا دمحم روتكدلا نييعت نم لماي ناك
 ةيجيلخلا لاومالا باذتجا داصتقالل اربزو
 :ةيبرغلا تاكرشلا ماما تارامثتسالا باب حتفو
 يتلا تاءارجالا ف حجني مل يدامعلا نا ريغ
 ترددش يتلا تارارقلا مظمف .نآلا ىتح اهذختا

 نم ةيبرعلاو ةيينجالا ةلمعلا جارخا مدع ىلع
 نم اريبك اددع تلاط يتلا تالاقتعالاو :نالبلا

 ةيروسلا ةريللا رعس روه دن نم تداز ؛ةفرايصلا
 نم نودقاولا برصضيو .تالمعلا عيمج ءازا

 رانيدلا رعس ناب نولوقيف كلذ ىلع الثم ةيروس
 دقو .ةريل ١؟ غلبي 19190 ماع ناك يتيوكلا
 ,ةردل هم ىلا نآلا لصو

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تابوعصلا ءازاو
 مكحلا لها اجل ,.يروسلا نظاوملا اههجاوي يتلا

 راظنا فرصل برحلا لوبط عرق ىلا قيشمد يف
 راظنا بذجو ؛ةيمويلا ةمزالا نع نينظاوملا
 تادعاسف ىلع لوصحلل يبرعلا جيلخلا نادلب
 امك ..يليئارسالا ودغلا ةهجاوم» ةجحب ةدلام

 نم ءمهرؤما ريسدتب» ناجنلل حامسلا!ىآ اسجل
 مهتاجايتحا داريتسا لحا نم ةبعصلا ةلمعلا

 غيصلاو رطالا نمض رورملا نود جراخلا نم
 حا !اقبابس ةعبتملا

 ! يناريدلا شضيجلاو ..دارقألا
 يف «ندنل يف ردصت يملا ءريرقتلا» ةرشن تدافا

 تارط دق ةظوحلم ةدايز نا« ىلا .ريخالا اهددع
 يبرغم لامش يف ةرئادلا كراعملا ةدح ىلع اريخا

 تاوقو ةضراعملا ةيدركلا تاوقلا نيد ناردا

 .«ينارنالا شيجلا
 ةيدركلا تاؤقلا نان» لوقت ةرشنلا تفاضاو

 !وؤاشتو راظنلا "لبو
 :«ةيبرعلا ةعيلطلادب صضاخ  فيشج

 ةردق لوح هؤاشتلا نم وج داس ةعطقتملا ١كبوا» تاعامتجا نم نيمود دعب
 اهتسايس صوصخب قافتا ىلا لصوتلا ىلع فينج يف دقعنملا ةمظنملا عامتجا
 لثاسملا نا ايلج ادب ىلوالا تاظحللا ننمف .ةمداقلا رهشالا لالخ ةيطقنلا

 تناك يذلا تقولا يفف .ءاضعالا نادليلا نيب ضراعتو فالخ عضوم لازت ال ةحورطملا

 لدب موي /ليمرب نويلم ١4 ىلا جاتنالا فقس ضيفختب هيف بلاطت فارطالا ضعب
 ةرورض ىلع رصت ةيدوعسلا اهتمدقم يفو :ىرخا لود تناك ؛نودلم ١١ يلاحلا فقسلا

 .جاتنالا صصح ف طايضنالا نم ديزم ضرفو يلاحلا فقسلا ىلع ظافحلا

 ءادتعالا ثدح ةكرتشم تاروصت ىلا لضوتلا ةيوعصو . ضراعتلا اذه ءوض فو

 .لوالا مويلا يف رمتؤملا ءاوجا ىلع رطيسف يبيللا بغشلا ىلع يكريمالا
 تاعامتجالا قيلعت يلاحلا ؛كبوا» رمتؤم اههجاوب يتلا بعاصملا ةقبقح دكا اممو

 «ةحورطملا تافالخلاو لئاسملا ةعيبط ةفرعم عاطتسملاب نوكي نا نود نمزلا نم ةرتف
 طاسوالا ضعب نا ىدح ,رمتؤملا سيلاوك ٍِق مؤاشتلا نم ةحسم ىفضا يذلا رمالا

 لبق عامتجالا ضاضفناو تاثحابملا لشف نم اهفوخت نع تبرعا ءكبوا٠ نم ةبرقملا
 .هةناوا

 ام ةفرعم وه يىلاحلا عامتجالا ددصب احاحلا رثكالا لاؤسلا ودبي جئاتنلا تناكاباو
 قفو ريبست يضاملا ربمسيد /لوالا نوناك رهش يف اهعامتجا ذنم «كبوا» تناك اذا
 ال. ,؟فلخلا ىلا ناتوطخ ..مامالا ىلا ةوطخ» :راعشلا

 نم اددع يضاملا سرام /راذآ رهش لالخ تذفن

 .ةيموكحلا تاوقلا دض ةدموجهلا تايلمعلا

 تنكمت .تشدرسو يجرو هنوك قطانم ف ةصاخ
 تاعفترمو عقاوم ةدع ةداعتسا نم اهلالخ

 تدهش امك .ةدلاع ةيركسع ةيمها تاذ ةدلبج

 تايلمعلا يف اديعصت ةيضاملا ةليلقلا عيباسالا
 ,ةيموكحلا تاوقلا عقاؤمو تانكث دض ةيدركلا
 .«نايناكو هراديبس قطانم يف

 هنشب يذلا عساولا موجهلا نا فورعمو

 لالخ متي يناريالا شيجلا دض ةداع داركالا

 [0:غيبرلا لصف

 وسدل ناراطم

 !«ةييلاسللا تاوفلا» 9
 قظانملا يف ,ةينانبللا تاوقلا» تهتنا

 ةقطنم يف :نئاكلا تالاح راطم دادعا نم ةيقرشلا

 .نيلبقملا نيعوبنسالا يف لمعلل هتئيهتو ليبج
 ناريط ةكرنش سيسات مت هناي تامولعملا ديفنو
 قرشلا نارسيط ةكرش ضفر لاح يف ةديدج
 تاوقلا, نا دقتعملا نمو .همادختسا طسوالا

 الول ةوطخلا هذه ىلع مدقت نكت مل «ةينانبللا

 .ةيروس نم رضخا ءوض ىلع اهلوصخ
 نيلماعلا نييروسلا طابضلا نا هركذ ريدحلا

 ةلماك ةروصب مهيديا اوعضو ةيبرغلا توريب يف

 اوعضو آمك :ةيناتبللا ةمصاعلا رزاطم ىلع

 تعضو نيح يف ,توريب افرم نم ءزج ىلع مهيدي

 نم يناثلا ءزجلا ىلع اهبدب ؛ةيناذبللا تاوقلا»

 .افرملا

 نا ريخالا اهددع يف ءريرقتلا» ةرشن يف درو

 ٠٠١ ىلا عمتجا ناغير دلانور يكريمألا سيئرلا
 هنا. مهفلباو «ةيدوهنلا تاميظنتلا ةداق نم

 ىلا حالس عيب وا كرحت ياب مايقلا ادراو سيل
 لكشب اذه ناك اذا ةلدتعملا ةيبرعلا لودلا
 ,«ليئارسال اديدهت

 يهو كابيإ ناب» لوقت ءريرقتلا» تفاضاو
 د ةيكريمآلا ةثحللا ةرايعل راصتخا

 مدع نع تبرعا دق ينويهصلا يبوللا مساب
 ةحلسا عيب ةيكريمالا ةرادآلا بلطل اهتضراعم

 0.«رال ود نويلم 20 4 اهتميق ةيدوعسلل

 ديد يبو يناثلا نسعلا ٠
ود نم ناخدال هنا ما ةعاشا ياو

 : ن

 . ؟رئاسلا لثملا لوقي امك ران |[
 نب فالخلا ةقش بيرقتب قلعتي لاؤسلا

 | ٠ ءارحصلا عازن لوح رئازجلاو برقملا
 نشحلا كلملا نيب ةمقلا ءاقل داقعنا لامتحابو ٌْ

 : .ديدج نب ىلذاشلا يرئازجلا سيئرلاو يناثلا

 : يتلاو .ةدحتملا ممالا نم ةدراولا تامولعملاو

 دح ىلا يرئازجلا فقوملا يف ةنورم نع ثدحتت

 | يف ءاتفتسالاب لوبقلا

 ىلع يكريمالا نا اودعلا ىلا ةفاضالاب :هيلع دكؤي
 .برغملا ناك يذلا ءارحص

 .ةمقلا داقعنا نلكنلا حجرتل تداع ,اييبل

 ةمدلعلا طاسوالا ضعب د تركذ دقو

 ءاقلل دادعتسالا اذه نا كدب برعلا ةعيلطلا» و

 ناطر بق د دقتوتنب كليم زا تن
 يت اوب ةيينسقلا دلو هيواعم يشاتيروملا

 قيوطتل ةيبرع فارطاو فويض ودبع يلافنسلا

 0.يبرعلا برغملا يف عضولا

 + لا مينيطملف
 نيلوؤسملا فوفض رواسي قلقلا ادب

  مامضنا ةرهاظ زورب بيسي ةنياهصلا '

 ماع ةلتحملا يضارالا يف نيميقملا نيينيطسلفلا
 .ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلا 4

 ةطرشلا ريزو فيلراب ميياح دكا دقو
 «نيدلدشارشالابرعلا دادعتسا نأ ينويهصلا
 ريثي حبصا ةينيطسلفلا تامظنملا ىلا مامضنالل
 .«ليئاريسا» يف يدجلا قلقلا

 نجسل هترايز باقعا يف فيلراب حيرصت ءاجو
 يرجت يتلا تاقيقحتلا ىلع فارشالل ءدنوملتلا»

 ين نيميقملا ترتعلا ا تاكشلا نم تازبشعأ عض
 مامضنالا ةمهتن :1514/ ماع ةلتحملا يضارالا

 لتق تايلمع ذيفنتو ةينيطسلفلا ةمواقملل
 ةرتفلا لالخ لبانق ريجفتو ريمدتو حرجو
 [.ةيضاملا
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 يبرغلا جيلخلا يف شوب
 !طفنلا راغسأ بلقني قلعنت ةرايزلا

 :1ةسرعلا ةعقتطلا» -كزوداؤدت

 نادلب ضعبل ةريخالا شوب جروج يكريمالا سيئرلا بئان ةرايز نا حجرالا ىلع
 قرشلا يف ةديدج ةيكريما ةردابمب سيلو ,طفنلا راعسا بلقتب قلعتت ,يبرعلا جيلخلا
 .هنلعت نا ةنكريمالا طاسوالا ضعب تلواح امك ,طسوالا

 ناك ةقطنملا ف هترايز عباتي يكريمالا سيئرلا بئان هيف ناك يذلا تقولا يفف
 ليرنا /ناسين لوا يف هقلطا يذلا هحبيرصت نوشقاني نطنشاو يف هموصخو هؤاقدصا

 نكمي ال هناو .طفنلا راعسأ يف رارقتسالا قدقحت يرورضلا نم هنا هيف لاق يذلا

 ا١ؤم45 ناسي ١54 - 8١ دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا -

 ارعس ديؤب شوب نا ةظحالملا هذه ترسف دقو .رمتسملا ضافخنالا اذهب امئاد حامسلا

 باونلا ضعب نم دييأتلا ضعب ىلع شوب جروج سيئرلا بئان لوصح نم مغرلابو
 دقو ؛118١/ ماع يف ةسائرلل هيسفانم وا هموصخ موحهل ةضرع ناك دقف ءسرغنؤوكلا يف

 حيرصت ىلع قلعأس تنك اذا يردا اله :لود بوب خ ويشلا سلجم يف ةيرثكالا ميعز لاق

 ميعز لاق دقو .«ةفضاع قلخيس هنا ودبيو .هباسح ىلع ديج لمعب موقي هنا .شوب
 .«كبوا ناقنال خيراتلا لخدي نا ديري شوب نا ودبي» ؛دريب تربور روتانسلا ةيلقالا

 ةسايسلا لوح هبئانو ناغير سيئرلا نيب عارصص نع ثدحتت نطنشاو طاسوا
 راعسا شوب جروج شقان نا دعيو .ةدحتملا تابدالولا اهعنتت نا بجي يتلا ةيطفنلا

 .قدصي, :فاضاو .ىلعأ راعسا لجا نم ظغضلا لواحي مل هنا لاق دهف كلملا عم طفنلا

 سيئرلا بئان وفظومو ؛ضيبالا تيبلا يف نولوؤسملا اما .«رعسلا ددحا نا نكمي ال
 هذه ةرحلا قوسلا ددحت نا لضفي يذلا ناغير سيئرلا نيبو هنيب فالخ الا نودكؤيف
 (].راعسأالا
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 !نانسمل يف ةرملا ةهجاإملا
 ةلدقملا ةكرعملا نا نع نائبل يف تامولعم ديفت

 هذه ثدحتتو ,يلامشلا نتملا ةقطنم يف عقتس

 ىلع ةفيثك ةيروس ةيركسع نوشح نع تامولعملا
 ءاوللا اهلباقن ؛ايفكب  ريوشلا روهض ةهبج
 .ينانبللا شيجلا يف نماثلا

 نيب ةهجاوم نم تامولعملا هذه فوختتو

 لعفب :ينانبللاو يروسلا نيقيقشلا نيشيجلا
 نيسيئرلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا روهدت
 .«قشمد قافتا. طوقس دعب ؛يروسلا و ينانبللا

 نانيل يف تراد يتلا كراعملا فذعا نوكت دق اهناف ' ,ةيركسعلا ةهجاوملا هذه لثم ثودح لاح يلو
 , اماع رشع ينثا لبق برحلا عالدنا ذنم .

 يف ةيسايسلا نيزاوملا ىلع اهريثات نوكيسو
 [0.ةقطنملاو نانبل

 !ةيكربما ةينا تاءارهأ
 تاءارجالا نم ةيكريمالا ةرادالا تداز

 .ملاعلا لود فلتخم يف اهتذختا يتلا ةينمالا

 .تاءارجالا هذه نا نع تامولعملا ثدحتتو

 ةيكريمالا عافدلا ةرازو اهيلع فرشت ةينمالا
 ةلاكو اهعم قسنتو ةرشابم (نوغاخنبلا)
 تامولعملا ريشت امك ..هبإ. يآ.يسلا. تارباخملا
 بيرقلا يف ررقت دق ةيجراخلا ةرازو نأ ىلا اهسفن

 لوصحلل بلطب سرفنوكلا نم مدقتلا لجاعلا
 ةيامحل ةينازيم صيصختب قلعتت ةقفاوم ىلع
 ةيجراخلل ةعباتلا تاسسؤملاو .تاراقسلا
 0.ةيكريمالا

 بهذلا راع
 !ةيلذرلا اجت

 ترفسا يتلا ةينادوسلا تاباختنالا جئاتن
 قداصلا همعزتي يذلا ةمالا بْرَح مدقت نع

 اهساري ةيفالتثا ةموكح ليكشت حجرت :يدهملا

 ةيداصتقالا عاضوألا ةجلاعمل عمي هسفن يدهملا

 .يريمنلا مكح هءارو اهفلخ يتلا ةيسايسلاو

 نم تاب هنا ىلا تامولعملا ضعب ريشتو

 راوس نمحرلا دبع قيرفلا باختنا حجرملا
 .ةلبقملا ةلحزملا يف :ةيروهمجلل اسيئر بهذلا
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 نم لاقتسا بهذلا قيرفلا نا هركذ ريدجلا

 عيمج نمو .يلاقتنالا يركسسعلا سلجملا ةسائر
 6.ينادوسلا شيجلا يف ةيركسعلا هبصانم

 قرف ناهأ
 !« يللا رمأ» يداحلا

 نم فادهالا .ءليئارسا» ويدار فخُي مل
 يبرغلا يناملالا عافدلا ريزو اهب ماق يتلا ةرايزلا
 عم تاثحابملا ناب نلعا ذا .بيبا لت ىلا
 نواعتلا ىلع تززكرت «نيدليئارسالا» نيلوؤسملا
 .نيدلبلا نيب يركسعلا

 نواعت مايق ناكما ىلا تامولعملا ضعب ريشتو
 عئاصملاو ةيئاملالا ةيبرحلا عناصملا نيب
 :ةحلسالا ضعب جاتنا لاجم يف ةينويهصلا

 يناملالا عافدلا ريزو نا هركذ ريدجلاو
 ةيبرحلا عئاصملا راز دق ناك يبرغلا
 0..ةيليئارسالا»

 ١ والم كاع دوف
 دوعي نا نانبل يف ةيسايس طاسوا عقوتت

 لالخ .:مالس بئاص قبسالا ةموكحلا سيئر
 ةرجه دعب .توربيب ىلا ةلبقملا ةبيرقلا ةرتفلا
 .فينجب نئاكلا هلزنم يف اهلالخ ماقا .ةليوط

 توريب ىلا مالس ةدوع طاسوألا هذه ريتعتو

 يف تاريغتم ىلع اماه ايسايس ارشؤم ةيبرغلا
 .ةقطنملاو نانبل

 توريب رجهي نا لبق مالس نا هركذ زيدجلا
 رثكا ىلا هلزنم ضرعت دق ناك .فينج ىلإ ةيبرغلا
 كرتي هلعج يذلا رمألا ,رشابنم فصق ةيلمع نم

 0.لابتغا ةدلمع ةبا نم اقوخت توردب

 تيلمعلا دايهزأ

 ةيبا فلا
 ددع نا ةينويهص ةيركسع رداصم تركذ

 دق ةلتحملا يضازالا لخاد ةيئادفلا تايلمعلا

 .يلاحلا ماعلا نم ةيضاملا ةرتفلا لالخ عفترا
 رهشالا لالخ اهددع عم ةنراقملاب ثلثلا ةيسنب
 .يضاملا ماعلا نم ةريخالا

 .بفشلا لامعا» نا ىلا رداصملا هذه تراشاو

 تاراطالا قارحاو ينيطسلفلا ملعلا عفرو

 ببس ,ظوحلم لكشن تضفخنا دق ةيطاطملا
 ' مكاحملا اهضرفت يتلا ةمراصلا تابوقعلا

 ناغفيالا رماوا ببيسيو ةهج نم ةينويهصلا
 0.ىرخا ةهج نم ةيرادالا تالاقتعالاو

 000 5 تيل
 ةديدجلا ةيكريمألا ةمابسلاو يبرغلا نضول

 مايقلا ىلع .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ةردقب قالطالا ىلع كشي دحا الا 4 |

 .اهتارابختسا ةزهجال نيعباتلا اهئالمع ربع ايبيل لخاد ةيبيرخت تايلمعب | ظ
 تانلمعلا هذه لثم ىلا تارملا تائثم ةيكريمالا ةرادالا تاجل دقلو 1 / |

 برحلا باقعا يف يبرغلا ركسعملل ةميعز اهسفن حرطت تآدب نا ذنم ,ةيبيرختل
 .اذه انموي ىتحو :ةيناثلا ةيملاعلا

 دض ةيديرخت تايلمع نيفنت ىلا اضيا ةرملا هذه ةيكريمالا ةرادالا اَجلت مل اذامل نذا
 ةرشابم ةبوج تاراغب مايقلا تلضفو ,لخادلا نم هتعزعز لجا نم يفاذقلا ديقعلا ماظن
 !؟يزافنب و سلبارط ىلع ةيدلعو

 ةرادالا بناج نم ةحضاو ةيضارعتسا بناوج نم ةراغلا هذه يف ام انينثتسا اذا
 ةلحرم سيسأتل ةيكريمالا تاهاجتالا ىلع فاضا رشؤم اهنا لوقلا نكمي .ةيكريمالا
 يماغرالا عاضخالاو باهرالا هذعاق ىلع موقت ةيبرعلا نادلبلا عم تاقالعلا نم ةديدج

 .فنعلا مادختساب ديدهتلا وا فنغلا بيلاسا ربع
 يبدللا ماظنلا ناب فرعت اهنال .ايبيل ىلع ةرملا هذه اهناودع تزكر ةيكريمالا ةرادالاف

 هجراخو يبرعلا نطولا لخاد ةريثك تاوادع هلوح قلخ نا دعب الهس افده حبصا
 .ايلودو ايميلقاو اينرع اهعبتي يتلا ءانعرلا ةسايسلا ببسب

 عون نم اناودع تذفن نا قبس ةيكريمالا ةرادالا نا انلاب نع ٍبيغي ال نا بجي نكلو
 لقت تناك يتلا ةيرصملا ةرئاطلا فطخب تماق امدنع .ةليلق رهشا لبق رصم دض رخآ
 .ةريهشلا ءورول ليخا, ةيلمع باقغا يف ةينيطسلفلا ةمواقملا رداوكو نيددايق ضعب
 يرورضلا نم هنا الا .نيتيلمعلاب طيحت يتلا تاسبالملاو فورظلا فالتخا مغرو
 :ةيبرعلا نادلدلا دض ةيناودعلا ةيكريمالا تاهجوتلا تاذ تحت امهجاردا

 .باهزالا ةمواقم يه .نيتيلمعلا اتلك يف ةديحولا ةيكريمالا ةرادالا ةجح تناك ذقل
 حنيتت نا نكمي امك تالامتحالا نم ديدعلل عستت نا نكمي ادج ةطاطم ةجح هذهو

 رثكا ىتح وا) ةلئامم تابلمعب مادقلا لجا نم اهل دودح ال اصرف ةيكريمالا ةرادالل

 .ملاعلا ءاجنا عيمج ىف اهتسايسل اضهانم اققوم ذحتن ةلود ةيا دض (افنعو ةروطخح

 يف تعاج ةيناودعلا ةراغلا هذه نا يهو .ةيمهالا ةغلاب ةظحالم ىلا اندوقي اذهو
 ذا .ةيبرعلا لودلا نم ددع ىلا شوب جروج يكريمالا سيئرلا بئان ةرايز باقعا
 هذهل ةرشابم ريغو ةرشابم تاديدهت ىلع اهعم تقفارت يتلا تاحيرصتلا توطنا
 يتلاو ةقطنملا يف ةيكريمالا ةسايسلاب لماكلا ميلستلا ىلع اهماغرا لجا نم .لودلا
 .ةيساسالا اهتزيكر ينويهصلا نايكلا لكشي

 مت دق ناك ناو ؛يبيللا ماظنلا ةرورضلاب نكي مل يكريمالا ناودعلل يساسالا فدهلاف
 ثعب وه فدهلا ناك لب .روصلا نم ةروصب ماظنلا اذه فدهتساو ايبيل ضرا قوف
 ماتلا ع وضخلا نيب اهساسا ىلع راتخت ةيبرعلا تاموكحلا عبمج ىلا ةرحفتم ةلاسسر

 .اهسار قوف بيدأاذلا تاواره يقلتل دادعتسالا نييو ةدكريمفالا ةسايسلل

 .ةيبرعلا لودلا عم ةيكريمالا ةرادالا اهيف لماعتت يتلا ةيموجهلا ةسايسلا هذه نا
 ىلع ةدحتملا تايالولل ةديدجلا ةيموجهلا ةيجيتارتسالا نم ءزج ةقيقحلا يف يه
 رارق دهب ةصاخ ةروصي حسرتت تأ دد ينلا ةدجيتارتسالا هذه ,يملاعلا ديعصلا

 نا مغر ..موجنلا برح» جمانرب قيبطت ةرشايمب نافير دلانور يكريمالا سيئرلا
 يكريمالا لازنالا دعب و نانبل ىلع ينودهصلا ناودعلا نذنم زريت تأ دب دق تناك اهرداوب

 ؛ناتسناغفاو اوغاراكين دض تاباصعلا برح يف :نوغاتنبلا٠طروت دايدزاو ادانيرغ يف
 .ملاعلا ءاحنا عيمج ىف ةبلصتملا ةيكريمالا فقاوملا نم ديدعلا ىلا ةفاضا

 ةيخيتارتسالا هذه وحن ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا عافدنا نا حضاولا نمو
 .ضيبالا تيبلا لخاد ةمكاحلا ةوقلا ةعيبط يف ةقيمع تالوحتل ةجيتن ءاج ,ةيموجهلا
 ىرجم يف ريثأتلا ىلع ةردقو ةبلاعف رثكالا مه حالسلا عناصمو تاكرش ولثمم تاب ثيح

 ولثمم اصوصخو )جراخلا ِق ةدكريمالا حلاصملا ولثمم عجارت نيح ِق « تارارقلا

 .ةيفلخلا فوفصلا ىلا حرسملا ةمدقم نم (ىربكلا ةيطفنلا تاكرشلا
 ,ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف ةمكاحلا ةينبلا لخاد ةقيمعلا تالوحتلا هذه لغلو
 .طفنلل يملاعلا رغسلا يف عيرملا رادحنالا اذه ىلا تدا يتلا ةماهلا لماوعلا سار يف يه

 ديزملا .ةلبقملا لحارملا لالخ عقوتن نا .برعك انيلع هنا .ةرابعلا حيرصب ينعي اذه
 مل ام .ةرشايم ريغ وا ةرشابم ةروصب ةيسايسلاو ةيركسعلا ةيكريمالا طوغضلا نم
 ةدحوك ةمالا تالكشم ىلا رظني يذلاو .لاعفلا يبرعلا نماضتلا نم دح ىلا لصوتن

 (0.ءيزحتلل ةليباق ريغ

 يبعرملا زياف
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 دق ةينويهصلا فالتتالا موس نا مغر 1

 حيطت تداك ةفينع ةمزا ىرخا ةرم تزواجت | لف
 ريماش قحسا همدق يذلا ضرعلا لضفب .اهب 5

 لالخ يعادوم قحسا نيبو هنيب بصانملا لدابتل

 رهش يف ميلستلاو ملستلا دعوم ىتح ةيقبتملا ةرتفلا
 ريبك كش دواري كلذ مغر ,لبقملا (ربوتكا) لوالا نيرشت
 هذه رارمتسا ةيناكما لوح نييسايسلا نيبقارملا مظعم
 .ةموكحلا

 فصعت يتلا ىلوألا ةمزألا يه هذه تسيل عبطلاب
 تاظحللا ذنم اهتقحال تامزألاف .فالتئالا ةموكحب

 تامزالا هذه ردعو .زيرديو ريماش نيد قافتالل ىل وألا

 مادقا تحت نم طاسيلا بحسب نا يف زيريب 2

 يف هتيبعش تردحنا يذلا :ريماش «دودللا هقيلح

 زواجتت مل نا ةيسن ىندا ىلا ءينويهصلا ماعلا يارلا

 بيبا لت يف ثوحبلإ زكرم هارجا يارلل ءاتفتسا رخآ يف

 زيريب يديؤم ةبسن تزواجت نيح يف :/8 ةبسن
 سسئر افكا ةنياهصلا نم /!5 هربتعاو ./59لا

 .ءارزو

 الو هعجشت .زيريب اهب يظح يتلا :ةيبعشلا» هذه
 هنيب دوقعملا قافتالا ىلع بالقنالا ةلواحم ىلع كش

 ,مكحلا هميلست مدع ىلع لمعلاو .ريماش نيبو
 لخاد ةريبك بعاصم نم يناعي ريماش ناو اصوصخ
 لييرآو يفيل ديفاد دوقي ثيح .«توريح» بزح
 ةماعز نع هئاصقا لجأ نم هدض ةزكرم ةلمح نوراش

 ىلا «توريح» ةداق نيب عارصلا لصو دقو .بزحلا

 ماعلا رمتؤملا لالخ مئاتشلاو تامكللا لدابت ةجرد

 ةبأ ىلا لوصولا نود عيباسا لبق دقعنا يذلا بزحلل
 نييدايقلل ةديؤملا طاسوالا ددرتت الو .ةمساح ةجيتن

 قعل»ل دادعتسا ىلع هنأب هفصو نم ريماشل نيسفانملا

 ةسائر ىلا لوصولا نامض لجا نم زيريب ءاذح
 .«ةموكحلا

 ريدك ردق ىلع هنكلو .ةغلابلا ضعب فصولا اذه يف
 ةيشخ تتاب ةموكحلا ةسائر نا نا .ةحصلا نم

 دعب :ريماشل ةبسنلاب أعم ةريخألاو ةديحولا صالخلا

 تحصفا نا دعبو ء.ضيضحلا ىلا هتيبعش تواهت نا
 يف اهتين نع بزحلا لخاد هل ةسفانملا «سوؤرلا»

 يف ةيسايسلا ةايحلا شماه ىلا هعفدو هنم صالخلا
 .ينويهصلا نايكلا

 .ريماشب طيحت يتلا بعاصملا امامت زيريب كردي
 لوؤسملا رهظمب رهظي نا ديري ال هتاذ تقولا يف هنكلو
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 ا خففت طر د

 يتلا ةروصصلا زييقت:ؤ: بغري وهف ,قافتالا ماغتإ نم
 قالخا ال ةسايس لجر هنأب .هتيصخش لوح تمسترا
 بيلاسألا ثبخأ ىلا ءوجللا نع جرحتي الو ةمذالو هل
 .هقادها ىلا لوصولا لحأ نم ةءاندو ةسخ اهرثكأو

 هملست نم ةيضاملا ةرتفلا لالخ يأل دعب حجن دقو
 ةديدج ةروص طويخ جسن يف ؛ةموكحلا ةسائر بصنم
 لوؤسملا ةلودلا لجر رهظمب روهظلاو :هتيصخشل
 .ةقيضلا ةيتاذلا حلاصملاو تانعنعلا نع عقرتملاو

 قحسإ ءازا هيلصت هحنمي نا نكمملا نم ناك دقل

 كف ىلا ريماشو «دوكيللا» عفدل ةيبيهذ ةصرف يعادوم

 ودبي نل ةلاحلا هذه لثم يف و .قافتالا ءاغلإ و فلاحتلا

 .«دوكدللا١ و ,لفعلا» نيب ةكارشلا ءاهنا نع الوؤسم

 يصخش لزانت ىلع مئاق طسو لحب ريماش لوبق نكلو
 نيبقارملا ناف كلذ مغرو .ةصرفلا هذه هيلع عاضا هنم
 مدعي نل زيريب نا نوري بيبا لت يف نييسايسلا
 ةدايق خسفت رظتني وهو ءىرخا صرف نم ةدافتسالا

 ةديدج ةردابمي ةقطنملا ىلا ةدوعملا :زتلوش

 ءاهدارفا نيب عازنلا بيسب رثكأف رثكأ «دوكيللا»

 ملستلا دعوم نع هلصفت رهشا ةنس نا حيحص

 يف ةريثك «ماغلألا» نا ريغ .ريماشو زيريب نيب ميلستلاو
 .ًاددجم مكحلا ىلا «دوكيللا» ةدوع قيرط

 ماعلا يأرلا نم ريبك عاطق كوكش ىلا ةفاضإف
 مكح ىلع «دوكيللا» ةدايقو ريماش ةردقب يسوبهصلا

 نا ودبي ال .مهنيب بيشانلا داحلا عارصلا لظ يف دالبلا

 ىرت كلذل .ةدوعلا هذه لثم يف ةيغار ةيكريمألا ةرادالا

 زيدردب نا ةلتحملا سدقلا يف ةيفاحصلا طاسوألا ضعب

 ةيكريمألا ةرادالا نم «رضخألا ءوضلا» ىلع لصح

 ءاقبلاو مئاقلا فلاحتلا فسن هاجتاب تاروطتلا عفدل

 .ةيتاذلا ةرادالل قيرطلا ديهمت :يفروم
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 قيرط نع وأ «ةيبلغا ةموكح قيرط نع اما ,مكحلا يف
 .ةيلاقتنا ةموكح لظ يف ةديدج تاباختنا ءارجا

 زيريب عم لماعتلا ةيكريمألا ةرادالا لضفت اذامل

 .!؟ ءلمعلا» بزح ةداقو

 يف صوفلا يغبني لاؤسلا اذه ىلع باوجلل
 لجأ نم ةقطنملا يف ةيراجلا تالاصتالا ءسيلاوك»

 ةلظملا تحت ةيسايس ةيوسن ةغيص ىلا لصوتلا
 .ةيكريمألا

 ةنهارلا ةلحرملا نا دقتعت ةيكريمألا ةرادالاف

 ةيوست قيرط ىلع ةماه تاوطخ زاجنال أدج ةبسانم
 عم مءالتت طورش لظ يف و ءاهفارشا تحت ةيسايس
 دقو .ينويهصلا نايكلا حلاصمو نمأ تايضنتقم
 اءزج ,ةقطنملا ىلا ةريخألا يفروم دراشتير ةلوج تءاج

 هذه لثم ماما قيرطلا ديهمتل يكريمألا كرحتلا نم
 .ةيوستلا

 حجن نا دعب .زيريب نا ةيكريمألا ةرادالا ىرنو
 ةسائر بصنم ماهم هملست نم ةيضاملا ةرتفلا لالخ

 فقوم لوح ًايلود دئاسلا عابطنالا رييغت يف ةموكحلا

 ارواحم نآلا وديب .ةيوستنلا نم يبلسلا «ليئارسا»

 ًاصوصخو .ةيبرعلا فارطألا ضعب ىدل الوبقم
 .ىصمو ندرآلا نم لك يف مكحلا

 ًايلاح سرامت ةبكردمألا ةرادالا نا حضاولا نمو

 يف لوخدلا لجأ نم ندرألاو رصم ىلع ةريبك اطوغفض
 ريرحتلا ةمظنم نع لزعمب ةيوستلل ديدج عورشم
 ةيعافدلا «زينج» ةلجم تبسن دقو .ةينيطسلفلا
 هعم فاحص ثيدح يف هلوق نيسح كلملا ىلا ةيناطيربلا

 ةيكريمألا طوغضلل خوضرلا ىلا رطضي دق ندرألا نا
 .«ليئارسا عم ةلصفنم مالس تاضوافم» يف لوخدلاو

 عوضوم نم تهتنا نا دعب ةيكريمألا ةرادالاو
 نالعاب :ندرألا عم كرتشم دفو يف ينيطسلفلا ليثمتلا

 ريرحتلا ةمظنم نع لثمم يا ةكراشم مدع ىلع اهمزع
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 يف ةديدج تاوطخ قيقحتل ًايلاح ىعست ,ةينيطسلفلا

 .ةيسايسلا ةيوستلا لاجم
 بئان هئاقل بقع هل ثيدح ىف زيريب راشأ دقل

 ةيجراخلا ريزوو شوب جروج يكريمألا سيئرلا
 ىلا ءيراجلا رهشلا لئاوا نطنشاو يف زتلوش جروج
 ةديدج أراكفا هيلع اوحرط نييكريمألا نيلوؤسملا نا
 .ةقطنملا يف ةيسايسلا ةيوسنلاب قلعتي اميف

 ةديدجلا راكفالا هذه ةعيبط نع زيريب حصفي ملو
 هنا لاقو .ىلوألا اهلحارم يف لازت ام اهنا رابتعا ىلع

 اهيرجي يتلا تارواشملا ءاهتنا راظتنا لضفي
 .راكفألا هذه لوح ءانناريدج» عم نويكريما نوثوعيم

 «سيلاوكد نم ةيرستملا تامولعملا دكؤت

 ةيكريمألا ةرادالا نا ةقطنملا يف ةيسايسلا تالاصتالا

 ةردابم قيرط ىلع اهب سأب ال طاوشأ عطق يف تحجن
 .ةديدج

 عافدلا ريزو ثيدح تامولعملا هذه دكؤي امو

 يذلا لمعلا بزح رمتؤم ماما نيبار قحسا ينويهصلا
 ىلع نا لاق دقف .ةلتحملا سدقلا ف ًارخؤم دقعنا
 نمض نم ةملؤم تالزانت ةهجاومل دادعتسالا ءليئارسا»
 .ةقطنملا ىف اهدادعا مند ةيسابس ةيوست ةغيص

 !؟نيبار لوق دح ىلع ةملؤملا تالزانتلا هذه يه ام
 يف لوخدلا ةينعملا فارطالا عيمج ضفرت نآلا ىتح

 تادادعتسالا نع حشر ام نكلو .انلع ليصافتلا
 عاطق يف «ةيتاذلا ةرادالا» قيبطت لجأ نم ةيلاحلا
 . تالزانتلا هذه ةعيبط نع ةركف يطعي دق «ةرغ

 لوبق ىلع رصم ف مكحلا عجشت ةيكريمألا ةرادالاف
 يف «ةيئاذ ةرادا» ةماقاب ةينودهصلا ةموكحلا ضرع

 ىلع :كرتشم «يليئارسا  يرصم» فارشا تحت ةزغ
 ةفضلا يف ىرخا ةرادال ةمدقم ةرادالا هذه نوكت نا

 .ندرالا ةكراشمب ةيبرغلا
 ةرادالا تدهعت ةيساموليدلا تامولعملل ًقفوو

 ىلا لوصولا لجأ نم زيريب ىلع طغضلاب ةيكريمألا
 نم :نيفرطلا نيب ةقلعملا اياط ةلكشمل «لوبقم لح»

 تناك امك ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلا اهليوحت لالخ
 .ةرم نم رثكأ تبلاط دق ةيرصملا تاطلسلا

 هذه لثم ىلع ندرألاو رصم ةقفاوم لاح يف و
 تاثحابملا نم ةلوجب زتلوش جروج موقيس .ةوطخلا
 ةردابملا طوطخ نع نالعالا لجأ نم ةقطنملا يف

 .ةديدجلا ةيكريمألا
 ةفيحص ريبك ينويهص لوؤسم غلبأ دقو

 ةزغ يف «ةيتاذلا ةرادالا» عورشم نا «زميات يادنصلا»
 ةيكريمألا ةرادالاو زيريب نيب لماش «مهافت» نم ءْرِج
 نايكلا يف ةموكحلا سار ىلع هراومتسا نامض لجأ نم
 تاوطخ رئاس ذيفنت يف كراشي يكل ءينويهصلا
 .ةقطنملا يف ةيوستلا عورشم

 ريصم نا ينويهصلا لوؤسملا اذه دقتعي كلذلو
 ةلمتحملا تاروطتلاب نوهرم مئاقلا يموكحلا فالتئالا

 يف حجن اذا يفروم دراشتير نا لوقيو .ةقطنملا يف
 امف :ةقطنملا ىلا زتلوش جروح ءاجو :ةريخألا هتلوج

 رداغيو هيئاقح مزحي نا ىوس ريماش قحسا ىلع
 هتصرف نوكت نا دعب ,ايئاهن ةيسايسلا ةايحلا
 [1.دبألا ىلا تعاض دق مكحلا ىلا ةدوعلا يف ةريخألا

 دعسأ ىلع حجان
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 ةشاعم هل يدي هللا

<1 

 ةلدفتتإلا ىدل اهتيبلغا توست .ةيبلغا ىلا

 سيئرو )85/9/١( ةريخألا ةيعيرشتلا
 ةقث تزاح ةديدج ةييلغا ىلا يمتني ينيمي ةموكح

 لاما دعي مل نكاستلا اذه ؛ تاياختنالا هذه يف ةيخانلا

 دقل ءاسنرف يف هيلا لوصولا دارب حومط درجم وأ

 ىلع ابلك ةنومضم ريغ تناك ناو ةيلمع ةقيقح ىحضا

 .ديعبلا ىدملا

 ناسين نم نماثلا ذنم هيمدق ىلع ريسي أدب نكاستلا
 ساملد ناباش كاج ديسلا ةوالت ىدل يراجلا (ليربا)
 ىلا نارتيم اوسنارف سيئرلا اههجو ينلا ةلاسرلل
 هريس جاهنم اهيف ددح يتلاو :ةينطولا ةيعمجلا
 قوقحو .ةديدجلا ةموكحلا عم هلماعتو .يسايسلا
 نع ةمجانلا تاريغتملا ءوض يف ءفرط لك تامازتلاو
 رايهنالا ىلع اونهار نمل افالخو .ةيباينلا ةيبلغألا ريغت
 سييئر دوجول وأ .ةرشاعم وأ ءاقل لك ظوظحل عيرسلا

 يف ادب نارتيم نإف .هيزيلالا يف ءاقبلا ىلع رصم .شق نم
 يكارتشا بزح ماما نكلو :ةيداعم ةيبلغأ مامأ هباطخ
 ةضدقب احولم ذالوف نم ًاسيئر .اقلطم هل لاوم .ديتع

 يأ .«روتسدلا ريغ ءيش الو .روتسدلا لك ,روتسدلا»
 روتسد دوني بسح هل ةلوخملا تايحالصلاب

 هسفن نيميلا هعضو يذلاو .ةسماخلا ةيروهمجلا
 قفو .نارتيم دنعو .لوغيد لارنجلا دهع ىلع )١464(

 ؛مكحت ةموكحلاو ساري سيئرلا نا .تابحالضلا هذه

 نم :ةطلسلا يف نزاوتلا نم برض ةماقال ةلواحم اهنا
 مظتنملا ريسلاو ةلودلا ةيرارمتسا نامضو .ةهج

 . تاسسؤملل

 ةداملا) تايحالصلا حوضوب ددحي روتسدلاو

 :ةيمومعلا تاسسؤملل مظتنملا ريسلا» :(ةسماخلا

 ةدحولا .ينطولا لالقتسالا :ةلودلا ةيرارمتسا
 :ةلادعلا لالقتسا نامض .:تادهاعملا مارتحا .ةيبارتلا
 .«تايرحلاو قوقحلا ىلع رهسلاو

 اهنإف :كاريش كاج ديسلا يأ ,ةموكحلا مكحت يكلو
 اهجمانرب ذيفنتو حرط ىلع ةرداق اهتيبلغأ نم آقالطنا
 (؟ دنبلا) ميسارملارادصإ ىلا اهئوجلبو ؛(١٠ دنبلا)
 يف ةمئالم اهيئترت يتلا تارييغتلا ثادحإب ةيضاقلا
 ضرتعي نا انه ةلودلا سيئرل سيلو .تالاجملا ىتش
 ربتعي ميسارف ىلع عيقوتلا ضفريو لب ظفحتي هنكلو
 هرودقمب سيل ةينطو بساكمل قيقحت ةباثمب اهنأ

 ١51845 ناسين ١54 - 5١ دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا _ ا“ »

 _ يروتسالا طرقلاو ةسانرلا ةدارلا موكحم نوبنبتامو هزيل يرصت نيب بواجتلا دودحو

 رطفاوم نواجقلا 3 اذه ىنعمو ٠ 1 دج اقل

 ,ةهج نم .ةيسائرلا ةدارالاب اموكحم لظيس نوينيتام
 .ةيناث ةهج نم يروتسدلا طرشلاب و

 يف لوخدلا بنجتي نارتيم نإف كاذو اذه دعبو
 ةنيصرلا ةفاسملاب ظفتحي هنا :ىرحألاب وأ :ليصافتلا

 ال نا «يداعلا يموكحلا ذيفنتلا نيبو هنبب ةيرورضلا

 ام وهو اثم ٠ ةلمجتلا نضيفحت رارقا نم رمدت يأ نلحي

 ةين نع ةكبذملا ةيفاكلا ةنورملا رهظُيو ؛ًارظتنم ناك
 يف هنكل تاسسؤملا ريس ةلقرع مدع يف ةبغرلا و نكاستلا

 نل وهف .نوينيتام ليزنل دايقلا لك سلسي نل هنيع نآلا
 يضقي موسرم ىلع عيقوتلا هضفر نلعي نا ثبلي
 عاطقلا ىلا راسبلا دهع لبق ًاممؤم ناك ام ةلاحإب

 ,لوغيد دهع ذنم تممأ يتلا تاسسؤملا يأ ءصاخلا

 مهملاو .نكاستلا دهع يف مداصتلا نم ىل وأ ةظحل دع امم

 ريثكب مويلا نكاستلا ةبعل دوقي ةيروهمجلا سيئر نا
 هيمحي ةيئاغوغ ةيأ نع اديعبو رذحلاو ةناصرلا نم

 ءارو نم هلو :ةيوقلا ةيسايسلا هتيصخشو رنوتسدلا
 هترمث ينجي ناو دب ال ناهرو باسح نم رثكآ هلك كلذ
 ىلع صيرح وهف حضوا ةرابعبو .ىرخأب وأ ةروصب
 ؟مكحلا يف بوانتلا ةفيصل نماض ةباثمب رهظي نا
 ال دقف يردي نمو .نيميلا مويلاو .راسيلا ناك سمألابف
 ريسملا نامض  ًايلحرم  مهملاو ءراسيلا ةبيغ لوطت
 نماضلا وه ةلودلا سيئرو .دالبللو تاسسؤملل ماعلا
 ماعلا يأرلا هايا اهحنمي ةقث .قمعلا ىف .هذهو ؛ربكألا

 .نكاستلاب لوبقلا ءارو نم

 سلك لارين جئادرد
 ودبت ديدجلا لوألا ريزولا .سيراب ةدمع دنع

 ةوق وأ ءيش الو .دجب تقلطناو :تقلطنا دق ةبعللا
 ذيفنت نود ةلوليحلاو نيميلا فالتئا عدر ىلع ةرداق
 اهارنس ىرخأ ةلأسم هذهو .هسفن نيميلا الا هجمانرب

 ؟فدك .ًاقحال

 كاج ديسلا ناك يراجلا ناسين 4 ءاعبرألا موي يف
 هالا/ ىلع أرقيل نوبروبلا رصق ةصنم يلتعي كاريش

 )١1 هتموكح جمانرب ةينطولا ةيعمجلا يف ًابئان
 ,ةقثلا ماما ةموكحلا حرطي هسفن تقولا فو :(ًاريزو

 فالتئال قيس امم ًاديدج ركذي مل جمانربلا اذه فو

 5.5.5 ةيروهمجلا لجأ نم ينطولا عمجتلا) نيميلا
 لالخ (ال.0./ اسنرف يف ةيطارقميدلا لجأ نم داحتالاو
 ىردكلا عيراشملا لوح روحمتملاو .ةيباختنالا ةلمحلا

 اهممأ يتلا تاسسؤّؤوملا مكضأ نم ددع ةلاحإ :ةينآلا

 ىلا ةدوعلا - صاخلا عاطقلا ىلا يكارتشالا مكحلا
 ءاغلالا  ةيعيرشتلا تاياختنالا يف ةيبلغألا ةرطسم
 - نيروجحأملا حيرستل ةيرادالا ةصخرلل يجيردتلا

 فرضلا ةيرح قالطاو راعيسالل لماكلا ريرحتلا
 ةدوع ليهستو ةيبنجألا تارامثتسالا عيجشتل
 ةبقارمل ينمألا جمانربلا  بّرهملا ينطولا لامسأرلا
 ةصاخلا تاءارجالا  باهرالا ةحفاكمو ةيوهلا
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 ..خلا ةرجهلا عوضومب
 ديعصلا ىلع لماكلا يلاربيللا جمانربلا هنا

 ةعجانلا ةقيرطلا نيميلا هيف ىري يذلا يداصتقالا

 يف نمألا نامضو .ةلاطبلا ضفخو ؛ومنلا قيقحتل
 نإف اسنرفل ةيجراخلا ةسايسلا ديقعص ىلع اما .دالبلا

 رواحملا ىلع زكرو ادودحم ناك لوألا ريزولا باطخ
 كلت :نيميلا وأ رابسنلا نع ءاوس ةفورعملا ةيسيئرلا

 ديعصلا ىلع ىربك ةيزكرم ةوقك اسنرفب ةقلعتملا

 وكسوم عم ةعساولا تاقالعلا تاذو يبوروألا

 ةيمسر ةلحر لوأ) اضيأ ثلاثلا ملاعلاو نطنشاوو

 لجأ نم عما لحاس ىلا تمت لوأ ريزوك كاريشل

 يف ثحابتللو :ةيسنرفلا ةقثلل لماكلا دادرتسالا
 .(اضيبأ :داشت عوضوم

 ناك امك رومألا مامز ملتسا كاريش كاحج نا اه

 نا لبق ليوط قيرط هماما لاز ال نكلو .امئاد هحومط
 الا دحوي الو :ةدودحم هتيبلغأف ؛ءءادعصلا سفننب

 ,ةيلاحلا ةضراغعملا نيبو هنيب تاوصا ةعبس قراف
 اهسفن ةيبلغالاو :ةقثلاب هجمانرب يظح قرفلا اذهبو
 هذه تيوصتلا ةظحل يف الإ ًايمك ةكسامتم رهظت مل
 ىلع ةقفاوملاب قباسلا هفقوم نع راب نومير عجارن)
 ةدراوو ةنكمم تالالتنحالا نإف الاو (نكاست ةموكح

 ةايهم ةيبسنلا ةرطسملاو ,فالتئالا ةرسا ىف امتح
 ىلا فضا .ىرخا ضارغا نيب نم ضرغلا اذهل افلس
 فرطصتملا نيميلا ادب يتلا حجرأتلا فقاوم كلذ

 ديسلا بزحف ءنآلا نم اهيف ببستي (ةيئطولا ةهبجلا)
 ةموكحل ةقثلا حنم ضفر يذلا نيبول يرام ناج

 هجو يف ليقارعلا نم ديزم قلخ ىلع لؤعي كاريش
 قرط نيب تاضياقم يف لوخدلاو لب .نيميلا فالتئا
 هفقاوم بسدلصتل ةظحللا نم رطضم وهو .فالتئالا

 بهذتس دبال ةيباينلا ةيبلغألا ةرطسم ةدوع نآل أرظن
 ,وهو .رخآب وأ لكشب جامدنالا هيلع ضرفتو هحيرب
 جارحا نم رثكأ ةيبلغألا ىلع ضرفيس .اذه دعب

 اهرطضيس هنا ثيح نم خف نم رثكا ىلا اهرجيو
 ىلع تيوصتلا ةبعل يف ًاراهج هعم فلاحتلاو لماعتلل

 ىلع ةرداق ايوهبج ادعقم (١)و :عيراشملاو مدسارملا
 يأب نكلو ,فقوم نم رثكأ يف ةيكاريشلا ةفكلا حيجرن
 ةديدجلا ةيلوغيدلا داورو ةيلوغيدلا ةثرو لهو ؟نمث
 دصق فرطتملا نيميلا ءاَزا ءنمثلا ميدقتل دادعتسا ىلع
 لحاس وحن ءىداهلا روبعلا لجأ نم نكاستلا حاجنا
 .ةكئاش ىرخا ةيضق ًاضيأ هذه ..؟يسائرلا

 لوألا ريزولا نا وه ايلاح حضاولا ءيشلاو
 أديج صرحي ةيروهمجلا سيئر ناش هنأش يسنرفلا
 ,ةسائرلا نيبو هنيب قيقد نزاوت ىلع ظافحلا ىلع
 يف ةبغر .ءودهب نكاستلا لسلسم لصاوتي نا يف لمايو
 ,يسائرلا رصقلا وحن هتريسمل خوسرو قمعب دّهمي نا
 ةيماظتناب لالخا يأ عقي نا نود :ةدوشنملا ةياغلا
 قئاوعو ءيش ةيغرلا نكل ءروتسدلا ةمرحو تاسسؤملا

 ًادجيردت فقت تادب قئاوع يهو رخا ءيش اهققحت

 نيب وا ؛:ةيموكحلاو ةيسائرلا نيتطلسلا نيب ءاوس

 ام ىلع زاهجالا هاجت لعفلا در ىلا دعب لقتنت مل يتلا
 ةفصافلا ليقو ...ببساكم نم اهدهع ىف ققحت

 © .؟موديس ىتم ىلا نكل ,ريسي نكاستلاف

 ي واوزلا ناميلس

 .:مايدربر نممات مههقتت -1

 يبوروأ - يبرع رمنؤم
 :تبوعصلا هضرتكت «باهرالا» ةحفاكم
 م د ول نسق | 57 نط ع ابل | ع اللا ص ا لا ل ل يح ا

 ومضرمص أ
 مة رشعم
 !ةينامل كا بايغلا يف

 ةيلخادلا ريزو نامرميست كيرديرف داع "5
 يرافابلا يحيسملا بزحلا وضعو . يداحنالا

 بيوم دم ,ارخؤم ةرهاقلل ةرايز نم ل

 امك ,يرصملا ةيلخادلا ريزوب ارارم اهلالخ عمتجا مايا
 .كرابم ينسح سيئرلا اهماتخ يف هلبقتسا

 ريتركس .ناميلوم داع ًابيرقت هسفن تقولا فو
 سيئر بئانو :ةيداحتالا ةيجراخلا ةرازو يف ةلودلا
 يه تقرغتسا ةلوج نم يطارقميدلا يلاربيللا بزحلا
 ةبيبرعلا ةكلمملا تلمشو .مايا ةعضب ىرخالا

 ءانثتساب يبرعلا جيلخلا راطقا عبمجو ةيدوعبسلا

 .نارياو قارعلا

 يحيسملا بزحلا سيئر ءسوارتش ناك امهلبقو
 ًايلعف هجوملا .يذاصتقالا  يسايسلا لقثلاو يرافابلا

 مل ةيروس ىلا ةفطاخ ةرايزب ماق دق ؛نوب ةموكح يف
 مجسني وأ يفكي ام لقي ملو :ءاهثودح لبق اهنع نلعي
 يروسلا عافدلا رصزو عم قتلا نيف اهتندعأ عب
 سيتئرلا ةرداغملا ليبق هلبقتسا امك .سالط ىفطصم
 تلقن ةدوعلا نم مايا دعبيو .دسالا ظفاح يروسلا

 نيما ينانبللا سيئرلاب هعامتجا ربخ ءابنالا تالاكو
 .اسمنلا يف غروبزلاسب لّيمجلا

 راز :ةيبرعلا ةهبجلا يف ةيناملالا تارايزلا لباقمو
 رايشتسملا بصنمل ضراعملا يكارتشالا بزحلا حشر

 ١91 لبقملا ماعلا علطم تاباختنال يداحتالا
 نلاغتسف  نياهدرون ةغطاقم ءارزو سيئر ءواررنهوي
 دعي اميف هعبت مث ,عوبسا ةدمل ينويهضلا نايكلا
 روزي يداحنا يناملا عافد ريزو لوا ربتعي يذلا رنروف
 .ببدأ لت

 ةعفد ناملالا نيلوؤسملا ءالؤه لك ديرب اذامو

 يناملا رودل يكريما ليكوت وا فيلكت ةمث لهو ؟ةدحاو

 !؟ةقطنملا عاضوال ةيراجلا تابيترتنلا يف نيعم

 دق ناك ام ركذت نم دب ال :ةلئسالا هذه ىلع باوجلل

 يكارتشالا بزحلا وضع يكسفنيشف نغروي هنلعأ
 ةرئاط يفطتخم ةيلمع ضاهجا سدنهمو ضراعملا
 ايوروأ ىلع نا لاق امدنع .وشيداقم ىلا «ازناهتفول»

 ةحفاكمل يبوروأ  يبرع رمتؤم دقع ىلع لمعلا ةيبرغلا
 ةلكشم تاروطت رخآ يف ثحبلاو يلودلا باهرالا
 .طسوالا قرشلا

 يف ةيبرعلا راطقالا مومع نأ دكا دقف ناميلوم اما
 اهدادعتسا تديبا هتلوج اهتلمش يتلا جيلخلا ةقطنم
 . رمتؤملا اذه لثم دقعل اهديباتو
 يداحتالا ةيجراخلا ريزو ءرشنيغ فاضا هذه ىلاو
 ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمالا يبيلقلا ىلذاششلا نأ

 ,ةيبرعلا راطقالا معد ىقلتس يتلا ةردابملا هذه عجش

 .ةيرصملا ةمصاعلا نم هتدوع دعب نامرميست دكا ؛امك

 ةبغرو ادادعتسا اضيا اودبا نييرصملا ءامعزلا نا
 مقافت ةهجاومل يب وروأ  يبرع نواعت ةماقا يف ةصلخم

 .ىلودلا يباهرالا طاشنلا

 ةيبرعلا ةقطنملا ْق تفلملا يناملالا كرحتلا نا ودبد

 قوسلا تاعامتجا ةماعلا هطوطخ تدبا يدذدلاو

 ةرولب هاجتا ىف ريسي هنا ياهال يف ةريخالا ةيسوروالا

 - يبرعلا رمتؤملا ىلع دعب اميف حرطت ةددحم تاحردقم

 هذه نيب نمو .هداقعنا بولطملا وأ ي ونملا يبوروالا

 نمالا ظفحل ةكرتشم ةيبوروا ةوق ليكشت تاحرتقملا
 نيب تامولعملا لدابتو يلودلا باهرالا ةمواقمو
 ,ةيبوروالاو ةيبرعلا راطقألا يف ةينعملا تاهجلا
 نيفرطلا نيب ةيئانث وا ةيعامج تاقافتا دقع عيجشتو

 طاشنلاب ةفورعملا تامظنملاو رصانعلا ةقحالم لوح

 ةينمألا ةيزارتحالا تاءارجالا ديدشتو ,يباهرالا

 يف ةكراشملا فارطالا تاشنمو يدمتعم ةبامحل

 لوح لدابتملا مهافتلا شماه عيسوتو .رمتؤملا
 ةيبوروالا ةوقلا مادختسال ةرفوتملا تاناكمالا
 .يىل ودلا باهرالا ةحفاكمل ةكرتشملا

 رارقا بعصلا نم نأب انه ةدئاسلا ةعانقلل ارظنو

 نيماضملا تاذو .عياطلا ةيلمعلا تاحرنقملا هذه لثم

 ,ةبيرعلا راطقالا تاموكح ىلع ةيمازلالا ةيدقاعتلا

 هناونع .زاوم طخ يف ريسلا ىلع يناملالا كرحتلا زكري

 قرشلا ةمزال ةيعقاوو ةيلمع لولح نع ثحبلا
 لودل ةيقدنبلا نايب حورو صن ىلا دنتست .طسوالا
 . ناميلوم ةحارص كلذ ىلا راشا امك ةيبوروالا قوسلا

 برعلا نيب ةكرتشم ةينما تاحرتقم ةرولب نا
 ةيلعفلا تانامضلا ىلا رقتفي رما اهذيفنتو ابورواو

 يسيلدسلفلا يبرعلا بعشلا قوقح تلظاملاط

 يأرلا اذه لثمؤ . يكريما حك كن «تاداربلا» ْق ةظوفحم

 ومتلاب ةردخالا ةرثفلا ِق ذحا انه يهيدنلاو كردملا

 .ةفلتخم نيدايمو تايسانم يف هسفن نع ريبعتلاو

 تلازام له : وش نآلا ح ورطملا لاؤسلا ناف كلذ عمو

 1 يبرعلا رمتؤملا ىلا ةوعدلاب ةيناملالا ةرداملا

 نيودحكلا م دعب اهعافدناو اهترارحب ظفتحت يبوروألا

 !؟ةيبيللا ةيبرعلا يضارالا ىلع يربربلا يكريمالا
 مومع ىلع ةدبلس ًاراثآ ناودعلا اذهل نا تباثلا نم

 يف ةيكريمالا ةياعدلا نكل .رببخالا يناملألا كرحتلا

 اذه رربت يتلا ةيبرغلا نيلربو ةيداحتالا ايناملا
 ,ايديل ةموعدملا ةيباهرالا لامعالا ىلع در هنأب ناودعلا
 بعشلا دض ةريخالا اهتيلمع نا لوقلا ف اجرح دجت ال
 رثكالا طورشلا ريفوت يف مهاستس يبيللا يبرعلا

 !ةيناملالا ةردابملا حاجنل ةيلاعفو ةبسانم
 هذه تناك اذا امع لءاستب نا ءرملل دب ال انهو

 نوكي امدنعو .ايكريما اليكوت وا ًافيلكت ةردابملا
 رخآ لؤاست زربي ؛احيجرت رثكالا وهو ,معن باوجلا
 وه ناك اذا امعو .يكريمالا يناودعلا فرصتلا لوح

 ضعب اهيف دجو هنأ ما ءلمكملا يركسعلا ءزجلا
 قيرطلا عطق ديرب اذاملف الإ و ...ايضدا ءاطغلا

 []!؟اهيلع
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 ةارتسا

 جالحلا دمحم .د- نطنشاو

 كراعملا ضرأ نم ثعبنملا ناخدلا فلخ لي
 ءالكوو ءافلح نيب ًابلاح ةرئادلا ةديدعلا

 ىلا الوغنا نم  ملاعلا يف مظعالا نيتوقلا .[ الك
 عبقت  اوغاراكينو سارودنه ىلا ناتسناغفا
 داحتالا عم لماعتلل ةديدج ةيكريما ةيجيتازتسا
 نيب داس يذلا نزاوتلا لذلخاب ددهت يتايفوسلا

 هذه نا عمو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم نيقالمعلا

 ةيلها ابورحو ةيميلقا تاعازن اهنأكو ودبت كراعملا
 طخ» لوط ىلع تاراجفنا اضيا اهنا الا ,ةدودحم
 ثلاثلا ملاعلا قرتخي يذلا جرعتملا ينودلا «سامتلا
 .هاصقا ىلا هاصقا نم

 تثرو يتلا  ةدحتملا تايالولا نا فورعملا نمو
  ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بقع يبرغلا ملاعلا ةماعز
 وه :رخآ ديدج قالمع ماما هجول اهجو اهسفن تدجو
 ناكو .ملاعلا ف ذوفنلا اهعزاني ءيتايفوسلا داحتالا
 عارصل ةمدقم سفانتلا اذه ناربتعي ناقالمعلا
 يف رادو .ةايحلا يف نيتفسلفو نيتراضح نيب يخيرات
 اذه عم لماعتلا ةيفيك لوح فينع يىلخاد راوح اكريما
 يللا عيضولا

 ةيجيتارتسالا لوح ناتيسيئر ناتيرظن تزربو
 امهادحا تدانو .يقرشلا ركسعملا ةهباجمل ةبسانملا
 يكارتشالا دملا ماما يملاع زجاح ةماقا ةرورضب

 يكارتشالا ركسعملا لود قيوطت ىلإ تعدو .هديمجتل

 طخ» لوط ىلع ةيبرغلا ةيركسعلا فالحالا نم جايسب
 ايوروا طسو نم تقولا كلذ ىف دتما يذلا «سامتلا
 داحتالل ةيقرشلا مث ةيبونجلا دودحلا لوح فتلاو
 ةساسب» ةيجيتارتسالا هذه تيمشسو . .يتايفوسلا

 يف تناكو . .(80116إب 6 01 00111811111611) عاوتحالا
 داحتالا نامرح اهفده ةيعافد ةيحيتارتسا ساسالا

 ١981 ناسين 1854-7١ ددغلا  ةيبرعلا ةغيلطلا ١ '؟
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 ! يديدحلا اممم

 ةوقلا معي تيرس فعلا ا :يئاغيرلا رايتخالا ...ادانيرغ ! ماع ما دض ىلا ءاضولاروطت لق

 .هذوفن قطانم عيسوت نم يتايفوسلا
 عفد ىلع لمعلا ىلا تعدف ةيناثلا ةيجيتارتسالا اما

 يبرغلا ملاعلا جرد يذلا  يكارتشالا ركسعملا دودح

 :ءارولا ىلا _ يديدحلا راتسلاب هتيمست ىلع ذئنيح

 ايجيردن ملاعلا يف يسكراملا دوجولا صيلقت ىلاو
 ةيجيتارتسالا هذه تردتعاو .هيلع ءاضقلل اددهمت

 ىلا تعدو :ةريسا» الود ةيقرشلا انوروأ» لود

 ةسايسب ةدجيتارتسالا هذه تدئمس كلذلو .ءاهريرحت»

 يف ةضراعملا تارايت معد ةرورضم تدانو .ريرحتلا

 عيجشت ىلاو :ةيكارتشالا ةيقرشلا ايوروا راطقا
 يكارتشالا ركسعملا ةعزعزل اهيف ةيلخادلا لقالقلا
 نع ةيقرشلا ابوروا لود خحلسو هكيكفتو
 داحتالا لرع متي نا ىلا ةيتايفوسلا ةيروطاربمالا
 .هتميزه وا هعاضخال اديهمت يتايفوسلا

 يكريمالا راوحلا ىهتناو ىلوالا ةيرظنلا ترصتناو
 داحتالا حاجن ناكو ءاوتقحالا ةسايس ينبت ىلا
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 ةحلسألل يكريمالا راكتحالا رسك يف يتايفوسلا

 نكت مل ةعرسب ةينيجورديه ةلينق ريجفنب ةيوونلا
 ةسايسل اهينبت يف يسيئرلا ببسلا وه اهعقوتت اكريما
 راحتالل ازازفتسا لقالاو ةيعافدلا ءاوتحالا

 نع قثبنت ةسايس جهتنت اكريما تحارف .يتايفوسلا
 ركسعملا لوح تقلخف . ءاوتحألا ةيجيتارتسا
 تلمش ةيركسعلا فالخالا نم ةلسلس يكارتشالا
 بونج فلحو .دادغي فلحو ,يسلطالا لامش فلح

 ايلارتسا عم) «سوزنآ:» فلح وأ ايسأ قرش

 عم مالسلا ةدهاعم ىلا ةفاضالاب ,(ةدنليزوينو
 .نابايلا

 ثادحا اهتلتو .نيصلا ىف ةروثلا تحجن مث
 ةضافتنا اهمها نم ناك يتلا تانيتسلاو تانيسمخلا
 ةسايس راشتناو رامعتسالا ةيفصتو ثلاثلا ملاعلا

 يتيروطاربما نيب سامتلا طخ أدبف .زايحنالا مدع
 ركسعملا اديو هحوضوو هكسامت دقفي برغلاو قرشلا
 نم رفحي وأ) يبرغلا قوطلا قوف نم زفقي يقرشلا
 ةتوافتم تاحردب  ةديدع تادادتما هل ترهظو (هنحن

 .ةينيتاللا اكريمأ و امقيرفأ و ايسآ يف  قاصتلالا نم

 ةيكارتشالا لودلا ةعومجمل ابوك مامضنا لكشو
 ةسكن اهتربتعاو ةدحتملا تايالولل ةفينع ةمدص
 ةقطنم ىف تءاج اهنأل .ءاوتحالا ةسايسل ةريطخ
 ,اهل ايدبا افقو فصنو نرق نم رثكال اكريما اهنربتعا
 ةفلاخم ىلا ةمدصلا اهتعفدو .ةينيتاللا اكريما يهو
 جيلخ» ةيلمع تريدف ءاوتحالا ةيحيتارتسا دعاوق

 ةسابيس ىلا تعهجارتو تداع اهنكلو .«ريزانخلا

 بلقو ابوك وزغل ةلواحملا كلت تلشف نا دعب ءاوتحالا
 .اهدف يكارتشالا مكحلا مالخد

 قوطلل يكارتشالا ركسعملا تاقارتخا تلاوتو
 نميلاو اوغاراكينو ناتسناغفاو الوغنا يف ...يبرغلا
 ةفاضا .«ةينيصلا دنهلا» ىمسبي ناك ام يف و يبونجلا

 اهردغو نييلفلاو رودافلسلا يف ةرئادلا تاشوانملا ىلا

 هبختنا .ةيكريمالا امنيسلا يف رقيلا ةاعر راودا

 يف ةيحايسلا ةنيدملا ءليمراك» هتدلب ءانبا
 ,وكسيسنارف ناس نم بونجلا ىلا .اينروفيلاك
 ذنم هتاحومط فخي مل يذلا وهو .اهتيدلبل اسيئر
 وه لجرتي نال .بصنملا اذهل هحيشرت نلعا نا
 لعف امك .يئامنيسلا هداوج ةوهص نع رخآلا

 ةوطخ رثا ةوطخ مدقتيلو .ناغير دلانور هفلس'
 .ضدنالا تددلا تادتع هاجتاب

 ,اماع ه5 نآلا دووتسنا تنبلك رمع ناك اذاو

 دذه نم وهف :امليف نوعبرا امنيسلا نم هديصرو
 ىوقاو .ابابش رثكا .ناغير ىلع قوفتي ةيحانلا
 نا نم مغرلا ىلع :مالفالا ددع ثيح نم اديصر
 نل ةنيدملا هذه ةيدلبل سيئرك يرهشلا هبتار
 .ارالود يتنئاملا زواجتي

 رخآ دووتسيا تنيلك مّدق .مرصنملا ماعلا يف
 جرخو .يلودلا يئامنيسلا ناك ناجرهم ىلا همالفا
 لمح دقو .ةدحاو ةصمح نود يسنرفلا دلوملا نم
 رضح ثيح «بحاشلا سرافلا» ناونع مليفلا اذه

 ؛يسنرفلا بونجلا يف «ناك» ىلا ايصخش دووتسيا
 ,مليفلا اذه يف هحاجن ىدص هسفنب دهشي يكل
 ارمتؤم لوالا مويلا يف هضرع ءاهتنا دعب دقعو

 1متر نحط مهخقات 3

 نزاوتلا لالخا ةيجيتارتسا :ناغير

 .طسوالا قرشلا يف نيركسعملا نيب ةسفانملا مادتحاو

 ةمداف ةدغو

 موجه نش يف ةبغرلا اهدوارت تلظ اكريما نا عمو
 ثلاثلا ملاعلا يف ةرطيس نم هتدقف ام اهل ديعي سكاعم
 هراطقا ضعب ىف مكحلا ةمظنا بلقل تارماؤم تريدف

 يف تلظ اهنا الا  الثم يليشتلا يف  اهضعب حجن
 ىلع اهدهج تزكرو ءاوتحالا ةسايسب مزتلت ساسالا
 ىلا ناغير دلانور لصو نا ىلا ةدرمتملا لودلا قيوطن

 «سرافلا» رودل هئادا نع هيف عفاد .ايفاحص
 دعاسيو :ضرالا ىلع لدعلا ميقب يذلا يكريمإلا

 1  .!نيحاتحملا

 ةنيدم ءانبال دووتسيا تنيلك دوعو تناك دقل
 ةيدلبل اسيئر هباختنا ىلا اوعراس نيذلا ليمراك
 ةنيدملا يف ريسلا لكاشم لح يف صخلتت مهتنيدم
 ؛تارادسلا ءاوبال ؛تاحاركلا» نم ددع ءانبو

 عراوشلا يف ةماعلا ةيحصلا قفارملا نم راثكالاو
 .البقتسم .دوعولا هذه يفكت لهف .؛تاحاسلاو

 ؟يواضيبلا تيبلا نم اكريما ةرادال
 تاسدع ماما دووتسبا همدقب ناك ام لك سل

 ءايسايبس اجمانرب نوكي نأل حلصي نيروصملا
 ناغير دلانور نم اهملعتي نا هيلع ةقيقحلا هذهو
 عمو اهسفن عم اكريما تالكشم نال كلذ .ايصخش

 ليمراك ةنيدم تالكشم يه تسيل .ملاعلا
 نم ءادتبا ىرنكلا اهتالكشم اهل نا نا :ةريغصلا

 داحتالاو ايورواو ةينيتاللا اكريما عم اهتاقالع
 ءاهتناو .ةماعب ثلاثلا ملاعلا لودو يتايفوسلا
 0: اضقلاو عوجتلا برخد

 هللا ديعلا ىلاس

 .ضيبالا تدبلا

 ةيجيتارتسا لادبتسال ايجيردت دهمي ناغير ادب
 ءريرحتلا» ةيجيتارتساب ةيغافدلا ءاوتحالا
 :يلي ام ىلع لمعف .ةيموجهلا
 ةفيلحلاو ةيكريمالا تاوقلل حلست ةسايس جاهتنا-١

 احضاو ايركسع اقوفت يبرغلا ركسعملا ءاطعا اهفده

 (مهوجنلا برح» ةطخامو .يكارنشالا فلحلا ىلع

 هذهل رهاظم الا ةيوونلا براجتلا ىلا ةدوعلاو

 .ةيسايسلا

 ةدقع» نم يكريمألا عممتجملا ءافشا ىلع لمع  ؟

 ىلا وعدب يذلا يناودعلا فرطنخلا عيجشتو ٠ مامقدق

 دقو :ةيبنحالا لودلا عم لماعتلا ِق ةوقلا لامعتسا

 ادانارغ ةريزح لثم ءافعض اصوصخ ناغير راتخا

 وذو يلمع يركسعلا بولسالا نأب هبعش عانقأل ايبيلو
 .ةدنهز ةفلكت

 دلب نم رثكا يف ةداضملا ةروثلا ىوق معد ىلع لمع - "
 ومو .ينلعو يمسر لكشب تاكرحلا هذه ىنبنو
 يذلا يكريمالا يسامولبدلا خيراتلل ةحيرص ةفلاخم
 فارتعالا آديمي ةدحتملا تايالولا مايق ذنم مزنلا

 نع رظنلا ضغب مكح ماظن يا عم شياعتلاو
 ريربتل ايخيرات اكريما هتلمعتسا جهن وهو ...هتيعرش
 اكريما يف ةقيدصلا ةيركسعلا تايروتاتكدلل اهلبقت
 .اهعم اهلماعتو ةينيناللا

 قيرط ىلع اريبك اطوش ناغير ةرادا تعطق دقل

 ةسايسب اهلادبتساو ءاوتحالا ةسايس نع يلختلا

 تلعف امك اهتارياخم ةزهجا لالخ نم اهتالمعل يرمسلا

 طمن ىلع ةقزترم تاوق انلع معدت تحبصاو .ايديلقت
 خيران يف ةرم لوألو .نانبل بونج يف «ليئارسا» ةبرجت
 ةباصع ميعز اهتيروهمج سيئر لبقتسا .اكريما
 امدنع لعف امك :هدالب اهب فرتعت ةلود لتاقي ةروجام

 يف ادينوي ةكرح ميعز (يبمفاس سانوج) فاضتسا
 ماظنلل فيلحك هبعش لتاقي يذلا وهو ؛ءضيبالا تيبلا
 ناغير لماعتيو .ايقيرفا بونج يف يرصنعلا
 يتلا ءارتنوكلا» ةكرح عم هسفن ينلعلا بولسالاب
 اهب هتموكح فرتعت يتلا اوغاراكين ةموكح لتاقت
 آدب :كلذ ىلا ةفاضالاب .ةيساموليد تاقالع اهعم ميقتو

 اهب نضي ةحلساب ةدرمتملا تاوقلا هذه ديوزتب ناغير
 تاوق ديوزت ىلع لمع امدنع لعف امك :ةقيدص لود ىلع
 ديوزت ضفر يذلا (541096) رغنتس خوراصب ادينوي
 .هب ندرالا

 دهع يف اكريما ةيجيتارتسا يف لوحتلا اذه ةيمهاو
 عم لماعتلا يف ابلصت رثكا اهنا ىلع رصتقت ال ناغير
 اهنا لب .ثلاثلا ملاعلا ىف يتايفوسلا داحتالا ءاقدصا
 ءاوتحالا ةيحتتارتساب مزتلت دعن مل اكريما نا ىلع لدن

 مداصتلا ةيجيتارتسا ىنبتت تحبصا اهناو ,ةيعافدلا

 يل ودلا يجيتارتسالا نزاوتلا ددهن يذلا رمالا .:حلسملا

 نم ةيضاملا ةنس نيعيرالا لالخ ملاعلا ناض يذلا

 .ةلماشلا ةدوونلا برحلا ةثراك
 ةثراكلا اذه لثم بنحت ف موديلا ملاعلا لما حبصاو

 روطتت نا لبق ةريخالا ناغير ةيالو يهتنت نا وه
 يل ودلا سامتلا طخ لوط ىلع اهلعتفب ينلا تاشوانملا

 تيبلا ثري ناو «,نيقالمعلا نيب ماع حلسم حمادص ىلا

 شياعتلا ةيناكماب اناميا رثكا سيئر هدعب نم ضيبالا
 [0.ةفلتخملا ةيعامتجالا ةمظنالا نيب

 مو _ اة ناسيئالا ١54 ىذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 برح رخا ىلع ماع رشع ينثالا ىلع ديزي ام رم كني :
 نا ريغ .برعلا اهناريجو «ليئارسا» نيب ةلماك

 تاؤينتلا نم ٌلخت مل ةيضاملا ةليلقلا رهشالا ( ]7| |
 نأب «ليئارسا» و ةيروس نم لك يف تاريذحتلاو

 .اهيف بير ال ةيتآ برحلا |

 جيجضلا ذه َنوُكَي نق :لماتلاب ٌةرَيِدَج ٌةركف |[
 ةلمح نم اءَرج نوكي وا يركسع لمعل ةئطوت لعفلاب
 ١ .جراخلا يف معدلاو لخادلا يف ةسامحلا ريثت ةيئاعد ١

 ىلا حضاوو يوق عفاد ءارقتسا بعصي ؛كلذ عمو
 ةلاح رسكب ةرطاخملا ىلا نيروكذملا نم ابا عفدت ةجرد
 توصلا أدب :يضاملا ماعلا ةباهن يف .دئاسلا ءودهلا '

 عم برخحلا ددجت لوح تاراذنالاب «ليئارسا» يف ولعب ٍه

 ايبيل وحن اكريما اخ هجوتي يذلا تقولا ىفو .ةيروس .

 امك ايبيل ال انييفو امور يتيلمع ذيفنتب ترما يتلا يه

 .ناغير سيئرلا حرص
 سيئرلا نلعا .1485 ريباربف /طابش رخاوا ْق :

 نم لعجت ةطخ «ليئارسا» ىدل ناك اذا» هنأب يروسلا '

 مضت نأ لح ةفرؤبس لمتتسفداهل انوذح نالوجلا ١.
 ا نا هنم مهفُي ثيدح . ,ةيروس بلق يف نالوجلا |

 !ةيبروس ضرأ ىلا لوحتتس «ليئاربسا» ٠

 ؟برحلا يف ريكفتلا ىلا ةيروس وعدب يذلا ام نكل

 ءزج وا نالوحلا تاعفترم ةداعتسا وه « ,نلعملاد 0

 هتيجم ذنم دسأ نسيئرلا راكفا.نم ةدحاول اذيفنن اهته١ :

 .ةلتحملا ضرألا ةداعا يهو ١91١ ماع يف مكحلا ىلا

 دق ىرخا ءايشا كانه نا نوري « ,نييليئارسالا» نا ريغ | 1
 نال ةجاهزن :اهتم برحتلا قكت يروسلا ضيقرلا عقدت
 ةلزعو .ءوضلاو توصلا هنم قرسي ياذقلا ديقعلا !

 .طفنلا نمث عفد نع ةيروس رخأت ببسب ناريا عم ؟

 !لقالا ىلع نمزلا نم ةرتفل ولو ىرخالا |!
 يروسلا سيئرلا اههّجو يتلا تاديدهتلا ناريغ ٠

 ةفيخم نكت مل رياربف /طابش رهش يف «ليئارسال» |
 فطللاب زيمت ٌباطخ اهعبت دقف .ةيروسلا سيياقملاب
 نع دسالا هيف ثدحت .نييروسلا نيعرازملا ماما |
 ؛ليئارسا» عم ,يجيتارتسا نزاوت» ىلا ةجاحلا [
 بلطتيو ةشيعملا ىوتسمو ميلعتلا ف أروطت نمضتي |

 عم برحلا نم يروسلا سيئرلا عقوتي لهف
 ضعب اهباصا يتلا هتيبعش يف ديزت نأ «ليئارسا» |

 ةدعاسملا نم رثكا وه ام يف لمأي لهو ؟قارتحالا
 ؟ةداتعملا ةيبرعلا ةيظفللا !

 ١945 ناسين ؟١ - ١54 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 8

 ' اهتحلاصم نا ذا يمالسالاو يبرعلا ملاعلا يف ةيروس '
 . اهّوادع رمتسي اميدف ؛:ةكرحلا ءطبب مستت ندرالا عم 1

 ا راحش ريددت ىلا رمالا لصو دقل لب :هدشا ىلع قارعلل

 | غم ابرح نا يروسلا سيئرلا دقتعي دقاذل |
 ١ ةيبرعلا لودلاب هتاقالع حالصاب لفكتتس «ليئارسا» |

 ١ دسالا عيطتسي ال دق طفنلا راعسا روهدت عم
 ىقبيو .ةيداصتقالا ةدعاسملا نم ريثكلا ىلع لوصحلا

 رارغ ىلع برحلل ةيروس ةراسخ نم عورشملا فوخلا
 ٠/8 لا ىدم ىلع ىرخالاو ةرتفلا نيب ثدحب ناك ام

 .ةيضاملا ماع
 ءاقبالا يف ربكا ةحلصم اهيدل .«ليئارسال» ةبسنلاب

 دجي دقو ءاهلوبط برضو برحلل ةياعدلا ىلع
 يرغُي ام يروسلا عضولا يف اهتالارنجو اهويسايس
 نع ىرخا تاونس 6 وأ 4 ةدم «ليئاربسا» نيمأتب

 ,دوكيللا» نيب عازنلا ةدح دعاصت لظ يفو

 نوعمش ضرتفي «فلاحتلا ةموكح لخاد «لمعلا» و

 نا هنأش نم ةيروس ىلع اعيرس اراصتنا نا زيريب
 .ةيباختنا بساكم هبزحل ققحي

 برح نأبي داقتعالا ىلا عفدي هانضرع امم ءيش ال

 برسح ىلا ابيرق لوحتتس نيدلبلا نيب مالكلا
 ىلع ءاكتالا مدع ةمكحلا نم ناك ناو .صاصرلاب
 ح0 .طسوالا قرشلا يف ةلقلعتملا تارارقلا
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 لمعلاو دوكيللا نيب فالغخا ١
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 تقرسس مالسب تهتثا يتلا ةيموكحلا ةمزآلا
 يذلا «لمعلا» بزحل عبارلا رمتؤملا نم ءوضلا

 نم ريشاعلا سيمخلا مويدهلامعا متتخا الل

 .يلاحلا ليربا /ناسين
ةعباتمب يضقي هينبت من يذلا جمانربلا

 ١ طوطخلا 

 .ةلبقملا تاونسلا لالخ بزحلا لمعل ةماعلا
 | ربعي «يليئارسالا»  يبرعلا عارصلاب قلعتي اميف

 ١ دنتسي يذلا ميدقلا هفقوم رارمتسا نع «لمعلا» بزح

 برعُي يذلا تقولا ىف ةينيطسلف ةلود ضفر ةدعاق ىلع
 ٍ عضوو ضوافتلل» مادبا هدادعتسا نع هيف

 د يتلا ةدلاقتنالا م

 !«ذيفنتلا

 ا ةطخ ضفرب ل «لمعلا» برح 7 «دوكنللاب فالخب

 | قيضلا راطالا نمض ةلتحملا يضارألل يتاذ مكح
 يف لوخدلا يف ٌبغري هنا لوقيو .ديفيد بماك تاقافتال
 ا «ليئارساب» نوفرتعي نيذلا نيينيطسلفلا عم راوح»

 همه 6

 ١ نم ينيطسلف يأ ينثتسي الو .«باهرالا نوضفريو

 ميظنتب امزتلم نوكي ال نا ةطيرش راوحلا ةيناكما

 رد ربل ةملوتم هلم يفك اويطاو ساحوبس

 بزحلا جمانرب يف راظنألل اتفلم ناك .ةينيطسلفلا

 «يضارالا نع لزانتلاب» ةقلعتملا ةرقفلا بايغ ديدجلا

 تاونس ذنم اهنع ريعي «لمعلا» بزح ناك ينلاو

لسلا لباقم ضرالا» راعي
 1 ىلع بزحلا ةداق قلع . «ما

 ةعيطقلا قف ةيكرلا ضعي كلذ ناي دنبلا اذه بادغ

 ىلا ريشت يتلا كلت تناك دقف ةبارغ دشألا ةرقفلا اما

 | عضوم مالسلا ىلا دوقت

 | ةدهاعم دعب «ليئارسال» ةيسنلاب ةلوبقملا دودحلا '
 ١ يداوو سدقلا يحاوض اهيف نوكت ندرالا عم مالس
 | تحت «ةينما قطانم» تيملا رحبلا برغ لامشو ندرالا '
 ا "ةيليئارتشالا»:ةرظنسلا |[!

 | عاطق بونج نع ةيدوهيلا ةلودلا ىلختتس ؛لباقملاب
 ا !ةزغ '

 , ةراثالا نم ةلاح زيردد قلخ «يحاتتفالا هناطخ ِق ١

 | ضعب همهتاف . ءبعشك» نيينيطسلفلاب فرتعا نيح |
 | ةديقعلا ىلع جورخلاب نييخيراتلا «دوكيللا» ءروقص» |
 | صوصن ىلا زيريب نوعمش داع نا ناكف .ةينويهصلا |
 | ةعورشملا قوقحلا» ركذ اهيف د يدلا ع ديفيد بياك ا

 4 عوف نأ وراك سفقرلا نم ىلط دق حكي ناك ,هنيح يف ا

 | ليئارسا برعل ةعورشملا قوقحلا» يه ةيربعلا ةمجرتلا |

 ١ ,«ىربكلا |
 | ةيبرغلا ةفضلا ةداق نم ددع بلط ,رخآ بناجنه |
 ١ ديسلا نم ةروينس انحو ةشتنلا ىفطصم مهنيب نم |
 | ريصملا ريرقت قحب» حيرصلا فارتعالا زيريب |
 ْ [1.«نيدنيطسلفلل 8
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 | 2 ةيكريملا ةمايعلا اطخ

 | دبقعلا ىف تسبل ةيقيقحلا ناغمر ةلكشم نا

 | قرشلا يف ةيكريمالا ةسايسلا يف امناو يفاذقلا
 | يه ةيساسا زئاكر ثالث ىلع ةينبملا طسوالا

 | طفقن قفدت نامضو ,«ليئارسا» ةلود ىلع ةظفاحملا © '
 .يتايفوسلا عسوتلا عنمو .جيلخلا '

 ١ ومني حلاصملا هذه نامض ىلع ضرحلا ناك |
 | اهنا ةجرد ىلا نيتيضاملا نيتنسلا ىدم ىلع دارطضاب !
 | فاضُي ةيكريمالا ةرادالا لقع يف سجاه ىلا تلوحت |

/ 

 ١ يقيقح مامتها نود .ءباهرالا» سجاه عبطلاب هيلا |

 0 .جينيل افلا

 «ةيلود ةرماؤم» نطنشاو رظن ةهجو نم باهرالاف
 ١ .ىرخا لودو تايفوسلا اهريدي '

 1 زيمتتف «ليئارسا» ىلا ةبيكرفنمالا ةرظنلا اما ْ

 ١ عقاو يف وه يذلا «ةيحضلا» فيلحلا ىلع فطعلاب !
 ىنمتي يتلا طسوالا قرشلا ةلكشم بلص يف رمالا |

 .عزانم نود اهلح يف ٌمكَحلا نوكي نا ناغير
 ؟يكريمالا نطاوملل ةيسنلاب باهرا ةملك ىنعم ام ْ

 ا لوقع ىلع نوحتست ينلا ةملكلا هذه تحبضأ و

 0 فصول قلطُم هبش لكشب ٌلمعتسُت نطنشاو ف سانلا

 : فقوم نوذختب وا نيببرغلا نولتقي نيذلا كئلوا

 ١ نيذلا ناغفالا ىلا راشُي نيح يفو .برغلل ايداعم 5

 تابالولاب نيموعدملاو يتايفوسلا شدجلا نويراحي 1
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 هينيشنأ راناكلا نع (وبمارا دسج ناغير

 ْ لجحا نم نولئاقم» 3 «نودهاجم» مهنا ىلع ةدحتملا

 ١ يف كلذ نولعفي نيذلا نوينيطسلفلا فصوي .«ةيرحلا

 اضيا نوينانبللاو .نويباهرا مهناب ةيبرغلا ةفضلا
 0 ةدج نولتاقب نيح هسفن فصولا مهيلع قيطنب ٍ

 .«يليئارسالا» لالتحالا

 تاعارصلا يف دحاو بناجب قصلُي ال باهرالا
 هذهب فارتعالا يف اكريما لشفو .ملاعلا يف ةمّئاقلا )ا

 نوعيطتسي ال نيذلا برعلا ةداقلا ةقثاهدقفي ةقيقحلا |

 طيسولاو مكحلا اهنأب نطنشاو تاءاعدا نيب قيفوتلا [
 اهمعدو .ينيلحسلفلا 51 «يليئارسالاذ عارصلا ٍِق .

 ةسايسلل حوتفملاو لماكلا يركسعلاو يسايسلا ؟

 ةفضلا يف ناطيتسالا اهيف امب اهتمرب «ةيليئارسالا» '
 فيكف .التحُم نانبل نم ءزج ىلع ءاقبالاو ةيبرغلا '
 فلحب ةطبترم يه امنيب ةلداع نوكت نا اكريمأل نكمي '
 ؟,ليئارسا» عم يجيتارتسا يركسع '
 قرشلا يف اهارجم ذخأت ةقيمع تاريغتم كانه ٠

 املاط يتلا لودلا كلت يف صاخ لكشبو طسوالا
 يفف .معدلا لجا نم ةدحتملا تايالولا ىلع تدمتعا '

 ةمزالا لاحفتسا عم سانلا طابحا ديازتي : الثم رصم
 ىلع ادامتعا رثكا دالبلا لعجت يتلا ةيداصتقالا |

 .نطنشاو [

 [١ "ما مراز نمومع مويحنع . 5

 .طسوالا قرشلا يف ةيلمعب اكريما '

 هيف معدت ملاسم طسوا قربشب رشبي ال كلذ لك
 جومت ةقطنمب امناو ,ةلداع ةيوست ةيوقلا اكريما '
 .فرطتلاو فنعلاب ١

 ةدحتملا تايالولاف اجرخم كانه نا ودبي ال ايلاح |
 ىمظُع ةلودك ال طسوالا قرشلا يف فرصتت ام ابلاغ |
 لكل اهمعد ىف كولسلا اذه ىلجتيو .ةيلحم ةوقك امناو '
 .يفاذقلا ىلع اهدر ةقيرط يفو «ليئارسا» هب موقتام |
 نا يسرجوين ةيبرحلا ةنيفسلا عطتست مل... |
 لوطسالا عيطتسي نلو ,نانبل ,ذاقنا» يف اكريما دعاست '
 تارجفتملا عضو نع ءاسنلاو لاجرلا فاقيا سداسلا '
 عفديس يكريمالا يركسعلا لمعلا نآل تارئاطلا يف '
 :طسوإلا قريشلا جاَرَج يف اقرمت رثكا هاجتام |
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 نايدراغلا
 ىضل# وع *

 رشتأل د ةلاعار
 ةفيحص يف «نرحملا ىلا ةلاسر» ةيواز نم

 يتلا ةلاسرلا هذه انرتخا .ةيناطيربلا نايدراغلا ظ

 :ندنل ةنيدم نم رندراغ لراك نطاوملا اهي ثعب ا | |!
 ءررحمملا ندتسلا» |(

 ينالميو :سلبارطل يكريمالا فصقلا رثا بتكأ
 اهبكتري يتلا عئاظفلا نم مزلي مك لءاستا نيح بضغلا |
 دلانور نا ةيناطيربلا ةفاحصلا عانقال ؛انفيلح» |
 ىلع ىتحو ملاعلا ةمالس ىلع ربكألا رطخلا وه ناغير '

 ] ةرم مكو ؟ىلوالا ةيملاعلا برحلا ذنم يرشبلا دوجولا '
 | «فارحنالا» و باهرالا لوح «تاتابثالا» مدختستس ١

 ثلاثلا ملاعلا تاموكح صاخ لك ةد :تاعومجكلا 0

 ا

 | سكيبس يرال انلع هب حرص ام لقالا ىلع اذه .اهريغ || [

 | يتلا ةبرضلا نا لاق نيح ضيبالا تيبلا مساب قطانلا '
 | ىلا اضيا فدهت «باهرالل» حاجنب اكريما اهتهجو |
 [لاوغراكين عيكرت ١

 1 ضيسالا تيبلا يف ةعباقلا كلت يه ةيقيقحلا '

 ١ لعفلا در رابتخا :لقالا ىلع نيفده ققحت نا ايبدل ىلع /

 | معد نا نيلمتحملا نيلمركلا ءافلحل ديكأتلل يتايفوسلا |(
 | لثملا يه ادانارغ تناكف :مالكلا زواجتي ال وكسوم |

 .ةيناثلا نوكتس ايبيل نا ودبيو لوالا |

 تادرفم نمض تدرو يتلا تادرفملا يهو  يعويشلا

 لامعألا رربتل  رشتات ةديسلاو ناغير سيئرلا
 فلتخم دض ةحلسملا ةيكريمالا ةيناودعلا

 ' مهب مدطصت وا ايركف مهعم نطنشاو فلتخت نيذلا
 1 ؟ةيداصتقا ةحلصمي رمألا قلعتي نيح

 | يف ةريخالا ثداوحلا هدكؤت ام لقالا ىلع اذه
 ١ .ايبيل يف نآلاو ءاوغاراكيشو ادانارغ

 | مادص لا الجآ وا الجاع نا دوقيس هجوتلا اذه نا
 | دعاصت نم كلذ هينعبي امو يتايفوسلا داحتالا عم

 | ايناطيرب يف ةساسلا ىلع يذلا رمالا :يوونلا رطخلا
 ١ ةيربربلا ةيجراخلا ةسايسلل ةجيتنك هيلع اوزكري نا
 .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا اهجهتنت يتلا

 «,ةنونجملا بالكلا» و نييباهرالا رطخا نا

 | رثكالا نكل مهل يكريمالا بعشلا معد وه فسؤملا
 يتلا انثارزو ةسيئر رشتات ةديسلا معد وه اءوس

 | 4 لبق دنالكوفلا رزج يف راعسلا ىودعب تبيصا
 / .ءافشلا ىلا اهقيرط دجت نا نود تاونس

 | نييبيللا لتق يف ناغير عم اهفلاحت نوكي نا لمأنل
 ا .ريخالا وه ءايربألا

 | ةرماغملا قالطنال ةيناطيربلا دعاوقلا مادختسا اما
 ١ يركسعلا روضحلا نا دكؤيف ةريخالا ةيومدلا
 ١ هنا .اهتمالس ظفحي نا نم دعبا دالبلا هذه يف يكريمالا
 0.رثكا رطخلل انضرعيو انطروي طقف

25 

 آنآ 0

 وراغيف ول

 ضيبدألا تيسلا ةذعلل
 سارغيل سنيد :ملقب

 ةلماك ةفسلف نم اءَرِح الا سيل ناغير سيئرلا
 ءاثالثلا مود ةراغ نم دارا يذلا ضيبالا تدبلل

 | لبق هبعوتست نا اوغانام لعف وجرملا سردلا اما

١ 17 
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 ةيسااجسل أ دس اه رز 2 ! لمطسم

 صاخ يداصنقا قيقحت

 رصم يف ةحايسلاروطت رصاحي
 هضافخناو ةحادسلا لدعم عافنرا ىدمب

 :ليوطلا يناما  ةرهاقلا

 تقحل يتلا ةيبلسلا تاسبالملا لك مغر
 لازي ام اهيلع ناهرلا ناف رصم يف ةحايسلاب
 ءاربخلا نم ريثكو ةموكحلا ماما لوالا ناهرلا

 ىتح ملح ىلا لوحت ناهرلا اذه نا لب :نييداصتقالا

 ريثاتب امبر :ماعلا يآأرلا نم ةضيرع تاعاطق ىدل
 ةهجاوم ىلا نينطاوملا وعدت يذلا ةيمالعالا تالمحلا
 نم ردق لمحتو قافنالا ديشرتب يداصتقالا بعاصملا
 ىلع لابقالاو بناجالا نيحئاسلاب مامتهالاو ةاناعملا

 .جراخلا ىلا رفسلا مدعو ةيلخادلا ةحايسلا
 دراوملا رده نا نويرصملا نولوؤسملا دكؤيو

 ناو .فقوتي نا بجي ةينغفلاو ةريثكلا ةيحايسلا
 لخدلاب فحل ام ضوعي نا نكمي اهلالغتسا نسح
 طفنلا رارعسا ضافخنا ةجيتن روهدت نم يموقلا

 ؟فيك نكلو .نييرصملا تاليوحتو ةانقلاو
 رصم يف ةعاسلا لاؤس وه اذه
 ذنم حورطمو .ميدق لاؤس هنا ةقيقحلاو

 حطسلا ىلا زفقي هنا ريغ ,نرقلا اذه نم تانيثالثلا
 دراومو ماعلا يداصتقالا عضولا تاروطت بسحب

 .ةيديلقتلا رصم
 لوحتلا نابا تانيتسلا علطم يف حرط دقف

 ةرازو لوا تئشنأ موي .تاميماتلاو يكارتضالا

 ةعفد تطعاو قدانف ةدع تماقاو ١57 ماع ةحادسلل

 ةريثك تاوصا ةضراعم ببسب تفقوت ام ناعرس ةيوق
 باسح ىلع ةحايسلاب مامتهالا ةركفل مكحلا لخاد
 .يعارزلا عسوتلاو عينصتلا

 ,فازنتسالا برحو /١951 ةنس ناودع ءاحو

 ذإ ءيحايسلا دودرملا ىلع ريبك يبلس لكشب ارثؤيل
 1/8 ىلا 1455 ماع فلا 01/5 نم حايسلا ددع ضفخنا
 اناناس ا عجارتو 186 ماع

 هينج نويلم ١" ىلا
 ةسايسب ذخالاو ريوتكا برح ءاهتنا عمو

 ,ةحايسلاب مامتهالا دادزا «يداصتقالا حاتفنالا»
 تاليهست يبنجالاو صاخلا عاطقلا ةموكحلا تحنمو
 هلاوما رامثتسال ةيكرمج تاءافعا ةييرضو ةينامتئا

 1983 ناسين ١54 5١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ”"

 ماعلا ف ينوبهصلا  يكريالا ذوقتلا مكحتي فيك
 ؟بيدا لث عمم تاقالعلا روطت بسح

 تحمس امك .ةيحايسلا ىرقلاو قدانفلا ةماقا يف

 ماعلا اهددع لصو ةيحايس تاكرش سيسأتب دارفالل
 ىلا تاءارجالا هذه تدأ دقو .ةكرش 517٠5 ىلا يضاملا

 ومنلا لدعم لضو ذا ,ةحايسلا قفرم يف حضاو ومن
 مل امنبب ,/8,5 ىلا 19807 /1/8 نم ةرتفلا ىف يونسلا
 امك :/4,5 يملاعلا ىوتسملا ىلع لدعملا اذه زواجتب
 ىلا 1941/8 ماع حئاس نويلم نم حايسلا ددع عفترا
 ١,٠ ىلا 4 ماع زفقو ١987 ماع نوبلم 4

 .حئاس نويلم
 ىلع سكعني مل يحايسلا جاورلا اذه نا بيرغلا

 ددع نال .يبنجالا دقنلا نم ةلودلا ةليصح نيسحت

 دادعا يف ومنلا عم زاوتي مل ةيحايسلا ينايللا
 تالبوحتلا نم 5٠/ نم رثكا نا امك .نيحئاسلا

 تاكرش ىلاو ةلمعلا راجت ىلا اهقيرط تفرع ةيدقنلا
 نم تدافتساو اهرودب ةلمعلا يف ترجات يتلا ةحايسلا
 قوسلا يف رعسلاو يمسرلا رعسلا نيب ريبكلا قرافلا
 نا ةحايسلا ريزو ناطلس داؤف .د فرتعنو .ءادوسلا

 لقي يفرصملا زاهجلا قيرط نع ررقملا يدقنلا لخدلا
 .رصم يف يقيقحلا ةحايسلا لخد نع 5٠/ ةبسنب

 ردق دق يدنش هيجو .د قباسلا ةحايسلا ريزو ناكو
 ١9/81 ماع ةينج رايلم ١ , ” ب ةحايسلا نم رصم لخد

 ةنازخلا لخد ام ةميق ةيمسرلا تاءاصحالا ردقت امنيب
 هينج نويلم ؟١/1 ب هسفن ماعلا يف ةماعلا

 ليدبك ةحابسلا ىلع دامتعالا دايدزا ناف انه نم

 نم ةعومجم بلطتي يموقلا داصتقالا لكاشم ةهجاومل
 جالع عم ةحايسلا تاكرش ىلع ةيباقرلا تاءارجالا
 .يرصملا هينجلل ةيسنلاب فرصلا راعسا ددعت ةلكشم

 ةيرصملا ةحابسلل نهارلا عضولا
 تاونقلا نم ةحابسلا ليخادم برست بناج ىلاو

 هجاوت ةدقعمو ةديدع ىرخا تالكشم دجوت ةيمسرلا
 اهيلع دامتعالا نود لوحتو رصم يف ةحايسلا

 ىدملا يف لقالا ىلع يبنجالا دقنلا ف صقنلا ضيوعتل

 .بيرقلا

 ةيرضملا ةحايسلا نا لكاشملا هذه ربكاو لوا لعلو

 تبعل ةديدش ةساكتنال ةريخالا ةنوآلا قف تضرعت دق

 تضرعت امدنع .اهمقافت يف اريبك ارود اهدحو ةفدصلا
 يتلا ثادحالا نم لسلسم ىلا ةيبرعلا ةقطنملاو رصم
 أدب .رصم ىلا ةحايسلا ةكرح ىلع ابلس تسكعنا
 «ورول ليخأ» ةيلاطنالا ةيدفسلا فاطتخاي لسلسملا

 نم اهبكاو امو اطلام ىلا ةيرصملا ةرئاطلا فاطتخا مث
 اريخاو .رطاخ ناميلس ةمزا اهتبقعا ةيسالط تارهاظم
 ةعومجم اهنارينب تمهتلا يتلا يزكرملا نمالا ثداوح
 . ..ةرهاقلا قدانف ىقرا نم

 عم نمازت دق ظحلا ءوس لسلسم نا بيرغلا نمو
 دهع يف ةحايسلاب يرصملا يمسرلا مامتهالا ةيادب
 ةهجاومل اهيلع تنهار يتلا يلع نسسح لامك .د ةرازو
 ىلعا سلجم لوا تسساو :ةيداصتقالا بعاصملا
 ءارزولا نم ةعومجمو ءارزولا سيئر ةسائرب ةحايسلل
 عضوو تاعيرشتلا حارتقاب صتخي نيلوؤسملا رابكو
 تارازولا نيب قيسنتلاو ةحايبسلاب ضوهنلل ططخلا
 .اهذيفنتل ةفلتخملا

 يف ضافخنالا ةحايسلا ريزو ناطلس داؤف .دردقيو
 ٠١/: وحنب يلاحلا ماعلا لئاوا يف ةحايسلا يلايللا ددع
 ثادحا رئاسخ اما .ايموب رالود نويلم يواسي ام وا
 ١٠٠٠و .ةفرغ ٠٠٠١ ب اهدحو ردقتف يزكرملا نمالا
 ايونس الخد يطعت تناك ؛ةيحايس ةليل ١٠0٠و .ريرس
 روجاو ءانبلا ةداعا ةفلكت ريغ رالود نويلم (00) هردق
 ىهلم ٠١ يلاوح ريمدت ىلا ةفاضالاب .اهيف نيلماعلا
 .ةرهلا ةقطحم يف ايحاتس امعظمو

 ناو ةيبلسلا عاضوألا هذه زواجت يف ريزولا لمايو
 لخدلا يف اضيوعت يلاحلا ماعلا ةياهن يف ققحي
 .//6 نع هتبسن لقت ال يحايسلا

 مولعلل تاداسلا ةيميداكاب مساق فيرش .د دقتعيو
 ريبك دح ىلا رثاتت ةحايسلا ةعانص نا ةيرادالا
 دقو .ةيبرعلا ةقطنملا فو رصم يف ةيسايسلا عاضوالاب
 نكلو :حوضويبي كلذ نع ةريدخالا ثادحالا تفشك

 !ىملاعلا يحايسلا لابقالا طرش يتويهصلا نايكلا .عم.«عيبطتلا»
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 حايسلا قفدت لدعم نا هنع فشكُي ملام وهو .رطخالا
 عم ةقالعلا ىدمي ريبك دح ىلا نوهرم رصم ىلا بناجالا

 ةيلود تاكرش كانه نا ىفخي الف .ينودهصلا نايكلا

 ,دوفولا ةحايسو ةيملاعلا ةحايسلا ةكرح يف مكحتت
 تاكرشلا هذهو .ةبلاملا تاليهستلاو تابرغملا ميدقتو

 ينويهصلاو يكريمألا ذوفنلل عضخت اهبلغا يف
 ليكولا رودب بيبا لت مايق بركف نم معدن نا لواحتو
 ليكو لقالا ىلع وا ةيبرعلا ةقطنملل يحايسلا
 دوفو رييست طارتشا بناج ىلا .رصم ىف ةحايسلا

 ةريسمب عفد لما ىلع بيبا لتو ةرهاقلا نيب تالحرو
 ةيدام بساكم قيقحتو مامالا ىلا ,عيبطتلا»

 .ينويهصلا نايكلا يف ةحايسلل تازايتماو
 ةحايسلاو عيبطتلا نيب ةقالع كانه تناك اذاو

 يف ديفيد بماك ةهداعم عيقوت ناف ةعطاقملا تارارقو

 ال برعلا حايسلا نم اريبك اءزج رصم مرح دق لباقملا
 .تاداسلا مكح نم ةريخالا تاونسلا ىف اميس

 عفتراو ءام دح ىلا نآلا تريغت ةروصلا نكلو
 نيب لوالا حبصاو ةيحايسلا يلايللا نم برعلا بيصن
 عسوتلا ةيناكما ودبت انه نم .رصم راوز تايسنج
 «ةيليئارسالا» دوعولا ىلع دامتعالا نود يحايسلا

 لوقتو .عيبطتلا ةيلمع يف طروتلا وا ةيكريمالاو
 ناف ةعطاقملا نم مغرلاب هنا ةيمسرلا تاءاصحالا

 وحن ١987 ناك ةيحايسلا يلايللا نم برعلا بيصن
 ١١/. نويكريمالاف /177“ نويبوروالا مهيلب /4

 ةديرج ريرحت سيئر نيسح لداع عم ءاقل يفو
 معدو ةيبرعلا ةحايسلاب مامتهالا نا لوقي بعشلا
 ةحايس قفدت ميجحتو ةيلخادلا ةحايسلا طيشنتو

 ةحايسلا عضو نيسحتب ليفك جراخلل نييرصملا
 ثيولت وا ةيجراخ طوغض يال ضرعتلا نود ةيرصملا
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 ةحاباب يرصملا عمتجملل يميقلاو يراضحل ا جيسنل ذلا

 اهضفرتو اهنع للا يهند تاشنم ةماقاو تادكولس

 .ريهامجلا

 ةيبرعلا ةحايسلا ايازم نيسح لداع ددعيو
 نا امك .:ةيخيراتلا يصم ةناكمو رود معد يف اهرودو
 ةفللا مكحي دعت رصم يف يبرعلا حئاسلا ةماقا
 ديكأتلا ةيرصملا ةحايسلل يغيني ةزيم  تاداعلاو

 ىلع دامتعالا يف اريثك غلابن نا يغبني ال نكلو .اهيلع
 نكمي الو ريغتم يجراخ دروم يهف ..ةحايسلا دراوم
 دحلاو جاتنالا ةدايز نع ليدب الو .هتالخدم يف مكحتلا
 جراخلا ىلع دامتعالا ضرم ةهجاومو كالهتسالا نم

 وا ةيلام ضورق وا ةطورشم تادعاسم لكش ىف ءاوس
 .ةيببع

 ةلاضملا ةرحبلا و ءادرتالا ةحادس

 ةحايسلا يف ةيسايسلا تارثؤملا نع اديعبو
 نم دحت تايقعلا نم ةعومجم كانه ناف ةيرصملا

 :اهمها ةيرصملا ةحايسلا عافدنا
 وه دحاو جتنم ىلع ةيرصملا ةحايسلا دامتعا ١

 راثآلاب قلعتت يتلاو ةيخيراتلا وا ةيفاقثلا ةحايسلا
 لالفغتسا مدعو .ةينيدلاو ةيخيراتلا تارازملاو

 وا :جالعلاب ةقلعتملا ةحابسلا نم ىرخالا عاونالا

 يف اهتاناكما رفوت مغر تارمتؤملا وا :تازاجالا ءاضق

 «,صوغلل ةحلاص نكاماو ءىطاوشو حانم نم رصم
 تاءافكلا نع الضف :ءلابجو ةيتيربكو ةيندعم نويعو
 .دراوملا هذه لالغتسال ةمزاللا ةيرشبلا

 يدؤي ةيفاقثلا ةحايسلا ىلع دامتعالا نا عقاولاو
 ,حايسلا دادعاب ةنراقم ةيحايسلا ىلايللا ضافخنا ىلا

 مايا ىوس قرغتست ال راثآلا عقاومو فحاتملا ةرايزف
 .هدالب ىلا حئاسلا اهدعب دوعي ةدودعم

 نآلا ىتح ةيرصملا ةيحايسلا تامدخلا زيكرت " 

 تاعسوتلا بلغأف .ءيرثلا حئاسلا بذج ىلع
 ةجردلا قدانف تفهدتسا تانيعبسلا يف ةيحايسلا

 ىوتسملا ةطسوتملا قدانفلا تلمهاو ةزانمملاو ىلوالا

 توبيبو تارسكعمو ةيحايسلا ىرقلا ةماقا وا

 نم حايسلا بذج ةصرف رصم ىلع عيض امم :بابشلا
 بئاجلا نولثمي نيذلاو بابنشلاو .ىطسولا ةقبطلا
 ,عضولا اذه نا لب .ملاعلا يف حايسلا ددع نم ربكالا
 عسفد ءفيصلا لصف ىف ءىطاوشلا ماحدزا بناج ىلا

 جراخلل رفسلا ىلا رصم يف ىطسولا ةقبطلا نم دادعاب
 .صربقو نانويلا ءىطاوش ىلع فيصلا لصف ءاضقل

 ةرمعلاو جحلا ىلا ةفاضالاب ةرهاظلا هذه تلكش دقو

 ايونس رصم فلكت يتلاو ةداضملا ةحايسلاب ىمسي ام
 ةموكحلا تذختا دقو .رالود نويلم ١5١ ب ردقي ام
 نم دحلل ناريطلا ركاذت راعسا عفرب تارارق ةيرصملا
 ةحايسو ةيلخادلا ةحايسلا عيجشت عم ةرهاظلا هذه

 .تاعومجملاو بابشلا
 تامدخلا ضعب فعضب ةيحايسلا ةكرحلا رثأت

 ضعب ثولتو قرطلا ضعب ءوسو تالصاوملا ماحزك
 فعضو .طسوتملا رحبلا ىلع ةريهشلا رصم ءىطاوش

 .نينطاوملا ضعب ىدل يحايسلا يعولا
 دق ةييرغلاو ةينويهصلا ةياعدلا نا ةقيقحلاو

 نا مغر رصانعلا هذهل ةيبلسلا راثآلا نم تغلاب

 ءىطاوش ثولت ةلكشم تجلاع دق ةيرصملا ةموكحلا

 نم تاريشع حاتتفا مهامك .يراجخلا هايفب ةيردنكسالا
 ةكرح تلهس يتلا ةروطتملا ةيولعلا يرابكلاو قرطلا
 :ىووكلا

 ضعب يف ةيحايسلا تارامثتسالا فعض - 4
 رحبلاو ءانيسك ةيعيبطلا اهتاناكماب ةينغلا قطانملا
 مغر جراخلا يف ةيئاعدلا رصم دوهج عضاوتو .رمحالا

 اهيلع عيض امم نيسفانملا نم ةيوق ةياعدب اهتهجاوم
 .ةداضملا ةياعدلا ماما يحايسلا عسوتلل ةريثك اصرف

 بذج يف ةيلحملا ةحايسلا تاكرش رود فعض  ه

 ريغ ةطشنال اهضعب ةسراممو بناجالا حايسلا

 يف ةيرصملا ةحايسلا ىلع اهزيكرت وا .ةيحايس
 .جراخلا

 ..يقادلا لفالا
 ليوحت ةلكشم ىلا ةفاضالاب ةقياسلا تابقعلا نا

 لوقلا ىلا عفدي ةيسايسلا تارثؤملاو يبنجالا دقنلا

 ىدملا يف لقالا ىلع دست نل ةيرصملا ةحايسلا ناب
 لؤرتبلا راعسا ضافخنا نع ةجتانلا ةوجفلا  بيرقلا
 ترثات دق اهنال نييرصملا تاليوحتو سيوسلا ةانقو
 نيحئاسلا دادعا تعحارتف تاردغتملا هذهب الوا

 لالخ ايونس حئاس نويلم ١ , 5 دنع فقوتت نا تداكو

 ةيسمخلا ةطخلا تناك امنبب 1186 ١9854: يماع

 لوصولا فدهتست 1417 ماع يهتنت يتلا ةيلاحلا
 نكميال ام وهو حئاس نويلم !,0 ىلا نيحئاسلا ددعب
 .ةمداقلا ةنسلا لالخ هقدقحت

 اهلخد نم ةموكحلا ديزت نا لما ىقبد نكلو

 تاليوحتلا ةيضق مسحب ةحايسلا نم يونسلا
 نم دحلاو ةحايسلا تاكرش ىلع ةباقرلا ديدشتو

 هذه نا ءاريخلا دقتعيو .جراخلل نييرصملا ةحايس

 لصتو ةموكحلا لخد نم فعاضت نا نكمي تاءارحألا

 ريغ ريبك مقر وهو .هينج نويلم ٠٠١ نع ديزي ام ىلا
 طفنلا يف ةعقوتملا ةراسخلا ضيوعتل يفكي ال هنا
 نويلم 7٠١ ب مداقلا ماعلا يف ردقت يتلاو هدحو

 ال.والود
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 ةديدجلا ةيسنرفلا ةيداصتقالا تاهجونلا

 00كم. وستة

 نيميلا فالتئا لوصو ىلع ةليلق عيباسا دعب

 ةداسبق ىلا كاريش كاج ةدايقد يسنرفلا ا

 تزرب ةيذيفنتلاو ةيعيرشنلا نيتطلسلا
 يتلا لئاسولا مها نم ةدحاوك ةيداصتقالا اياضقلا
 ضعب قيقحتل ةديدجلا ةيبلغالا اهمادختسا يونت
 راظتنا يف اهعقاوم زيزعتو ميعدتلو .تازاجنالا
 .نيماع ةبارق دعب يرجتس يتلا ةيسائرلا ةكرعملا

 نيبقارملا راظنا تناك :يراجلا رهشلا علطم عمف
 .كاريش ةموكح اهوطخت ةوطخ لك ىلا مامتهاب ةهجوم
 ارظن .ةيداصتقالا تاهجوتلاب قلعتي ام اصوصخو
 لاملا ريزوي تطدنا يتلا ىربكلا تايحالصلاو ةناكملل

 ريتعي يذلا رودلاب راودا دسلا ديدجلا داصتقالاو
 دهعلل يقيقحلا ءومنيدلار داصتقالا لاجم يف قحب
 ماق نا لبق نم اعقوتم ناك ام لعفلاب ثدح دقو .ديدجلا
 لاصتالاب رهشلا اذه نم ثلاثلا ْق يسنرفلا لاملا ريزو

 ضيفخت يف هدالب ةبغرب مهملعيل نييبوروالا هئالمزب
 ةرازولا طاسسوا تبريس دقو ؛يسنرفلا كنرفلا ةميق
 كنرفلا ضيفخت ىلا هجتت ةينلا نا لوقت ءابنا ةينعملا
 .يناملالا كراملاب ةنراقم ابيرقت /4 ةبسنب

 فرط نم هذاختا نكمي ال ماهلا ءارجالا اذه نا امبو

 ةيبوروالا قوسلاب اسنرف طابترال ارظن دحاو
 تررق «يبوروالا دقنلا ماظنب صخالا ىلعو :ةكرتشملا
 قوسلا يف ءاضعالا نادلبلا يهو) ةينعملا نادلبلا
 اينابساو نانويلاو ارتلكنا ءانثتساب ةكرتشملا
 لاملا ءارزو عامتجا ماما عوضوملا حرط (لاغتربلاو
 .يىلاتلا مويلا يف ادنلوه يف هدقع اررقم ناك يذلا

 ءارزو عامتجال ىلوالا تاظحللا ذنمو ادنلوه فو
 نيب ةيقيقح ةهجاوم ملاعم قفالا يف تمسترا لاملا
 ةهج نم نييبوروالا اهئاكرشو .ةهج نم سيراب
 كلذب بلاط امك /8 ةبسنب كنرفلا ضيفختف .ىرخا
 ريغ بلطملا اوأر نيذلا نيرخآلل قري مل يسنرفلا دفولا
 داعبا اذ ايلام ءارجا نوكي نا ىدعتي ال هناو يرورض
 .ةفرص ةيلخاد ةيسايس
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 رظنلا ةداعا ةلأسم نا انه ةظحالملاب ريدجلاو

 ةينامثلا لودلا نيب ام ىف تالمعلا لدابت تالدعمب

 ارظن ةدقعم ةيلمع يه :يبورؤالا دقنلا ماظنل ةلكشملا
 ,نادلبلا هذه نيب قيثولا يلام لاو يداصتقالا طبارتلل
 اريبك اضيفخت ةيبوروالا لودلا ىدحا ةلمع ضيفختف
 ىلع ربكا ةيسفانت ةردق ةلودلا حنم ايداصتقا ينعي

 .يراجتلا ىوتسملا

 نيب يدقنلا قيسنتلا ةلأسم نا فورعملا نمو

 نم ةدحاو يضاملا يف تناك ةكرتشملا قوسلا نادلب
 ةيداصتقالا ةدحولا تهجاو يتلا لكاشملا بعصا
 قوسلا نادل ةينلانغ تنكمت نأ ىلا ةفيوروألا
 يدقنلا ماظنلا قلخ نم ١514 ماع ىف ةكرتشملا

 نيثماعغد ىلا دئتسي يذلا ماظنلا وهو يبورؤالا

 ةدحوب» ةفورعملا ةيسورؤالا ةلمعلا :نيتيساسا

 تالدعغم ريبغت ةيناكماو 1ك. .1ل «ةيبوروالا باسحلا

 ةدحو ربتعتو .ةموسرم طباوض قفو تالمعلا لدابت
 فارطالل ةكرتشملا ةلمعلا ةباثمب :ةدسوروالا باسحلا

 اهتميق ديدحت متيو يدقنلا ماظنلا ىلع ةغقوملا
 ةيمها ساسا ىلعو تالمعلا نم ةلس ىلا ادانتسا
 ديعصلا ىلع هتناكمو فرط لكل يموقلا لخدلا

 نم ليلقب لقا ايلاح يواسن يهو يبوروالا يراجتلا
 .دحاو رالود

 ةماعدلا لكشت يتلا يدقنلا لدابتلا تالدعم اما

 نيب ام يف ةتياثلا دودحلا ساسا ىلع موقت يهف .ةيناثلا

 كلت بذيذت ةجيتنلاب زوجي الو ؛ةيبوروالا تالمعلا
 ةيعامج ةقفاومي الا اطويه وا ادوعص تالدهعملا

 .اديدحت ,...ةيياسحلا ةدحولا» ةميق نم اقالطناو
 ىدحا عفر ةيناكما ىلع ةيدقنلا تايقافتالا صنتو

 وا ادوعص /7,7؟0 ةيسنب اهضيفخت وا تالمعلا

 ةلاح يف الا) ةيباسحلا ةدحولا ةميقب ةنراقم اطوبه

 حضاو وه امك كلذ نم فدهلاو (تاءانثتسالا ضعب

 .ةردبك تاليدعت ءارجا فرط يا عنم

 ماظنلا تايثدح ىلا ةعيرسلا ةدوعلا هذه تناك

 ضعب ءاقلال :ناكمب ةرورضلا نم .يبوروالا يدقنلا

 لاملا ريزو تهجاو يتلا تايوعصلا ىلع ءوضلا

 لوبقلا ىلع هدالب تاكرش لمح ف يسنرفلا داصتقالاو
 هذه ثدحت دقف /8 ةبسنب يسنرفلا كنرفلا ضيفختب
 راثا ىلع يوطنتو ةيدقنلا تايقافتالل ةره ةبسنلا

 .نيرخآلا ىلع ةيبلس
 ةثالث دعب طسو لح ىلا لصوتلا مت اديدحت انه نم

 ساسا ىلع موقي يذلا لحلا وهو ,تاضوافملا نم مايا
 .يدقنلا لدابتلا تالدعم ىف تاليدعتلا ضعب ءارجا

 ةيسنب كنرفلا ةميق ضيفخت قاطنلا اذه ىف ررقت دقف

 يدنلوهلا نارولفلاو يناملالا كراملا ةميق عفرو
 ةبسنب اضيا يكيجلبلا كئرفلا ةميق عفرو /* ةبسنب
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 ناف :ةيعصلا ةينقتلا تاءارحالا هذه نع اديعبو

 كنرفلل يلعفلا ضيفختلا وه لصح ام يف مهالا رمالا
 كلذبو .ةيناملالا ةلمعلاب ةنراقم 5 ةبسنب يسنرفلا
 دق - هب تبلاط ام لك ققحت مل ناو - سيراب نوكت
 وهو الا .ةديدجلا اهتاهجوت راطا يف اماه افده تزجنا
 هاجت ةسفانملا ىلع يسنرفلا داصتقالا ةردق ميعدت
 .يناملالا داصتقالا يسيئرلا هكيرش

 ىلا لوالا ردصملا دلبلا ربتعت ايناملا نا عقاولاف
 تاقالعلا تزربا دقو .اهنم لوالا دروتسملاو اسنرف

 انمزم ارجع ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ ةيراجتلا
 ,نوب حلاصل يناملالا يسنرفلا يراجتلا نازيملا يف
 هنأش نم كراملا لئاقم ةرتفلا هذه يف كنرفلا ضيفختو
 نم دحب ناو ايناملا ىلا ةيسنرفلا تارداصلا معدب نا

 يذلا فدهلا وه اذهو اهنم ةيسنرفلا تادراولا
 .سيراب يف ددجلا نولوؤسملا هاخوتي

 تاهجوتلا نا وه اضيا ةراشالا قحتسي ام نكل
 عم ةيراجتلا تالدابملا دودح دنع فقوتت ال ةيسنرفلا

 كاريش كاج ةموكح نا يه ةماهلا ةقيقحلاف :جراخلا

 ضعب قيقحت ىلا ىلوالا اهمايا ذنم ىعست تدب

 يارلا بسك نم اهنكمت يتلا ةيداصتقالا تازاجنالا

 ضوخ لما ىلع نيتمداقلا نيتنسلا لالخ ماعلا

 ةطخ صخلتتو :ةقثاو ىطخب ةيسائرلا تاباختنالا
 لئاسولا لكب يداصتقالا طاشنلا ةلجع عفدب كاريش
 لمعلا بايرال تالزانتلا نم ريثكلا ميدقتك ةنكمملا

 هذه دوقت نا لما ىلع .ةيريدصتلا تاعانصلاو

 قدقحت ىلا .كنرفلا ةمدق ضيفخت اهلواو :تاءارجالا

 ددع نم دحلا اهلالخ نم نكمي .ةيلاع ومن تالدعم
 ١ , ه نع ديزي ام ايلاح غلبب يذلا .لمعلا نع نيلطاعلا

 .نويلم
 .اينسايس ةبقطنم ودبت ام ردقب ةظخلا هذه لثمو

 ضيفختف .راطخالاب ةفوفحم ةرماغم نوكت ام ردقب
 تالدعم يلاتلابو :تادراولا ةميق عافترا ينعي ةلمعلا
 طفنلا راعسا ءاقب ىلع ةنهارملا نا ىلا ةفاضا .مخضنلا

 .اهلحم يف نوكت ال دق نآلا يه امك ادج ةيندتم

 ,نيميلا لبقتسمل ةبسنلاب قباسلا نم رطخالاو
 ةيلاربيللا تالزانتلا دوقت الا ايصخش كاريش كاجو
 ضيفختو داصتقالا طاشنلا ةدوع ىلا «ةيرشتاتلا»
 امم ءصاخلا عاطقلا بساكم ةدايز ىلا طقف لب ةلاطبلا
 عيبر ىتحو انه نم لظي فوس, داصتقالا نا ينعي

 0.نيدح اذ احالس

 ميهاربا اذح
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 نانيل

 يغاسعلا عاطإلا ؟يردخ اان
 ةيداصتقالا طاسوالا تراشا

 روهدتلا ةلاح نا ىلا ارخؤم ةينانبللا
 .ةريطح ادودح تغلب دق يداصتقالا

 ةينانبللا ةريللا رعس رايهنا نع الضفف
 بعاصم يعانصلا عاطقلا هجاوي

 تاشنملا نم ديدعلا ددهت ةديازتم

 . سالفالاب

 ةيادب ءاينالا هذه ترتاوت دقو

 تاءارجالا دعبو يضاملا رهشلا

 فرصملا اهذختا يتلا ةمراصلا

 ةلوبسلا نم دحلل ينانبللا يزكرملا

 تالدعم عفر ءارجا اميس ال ةيدقنلا
 نع كونبلا ينث اهنأش نم يتلا ةدئافلا

 امم .ةعانصلا لاجرل ضورقلا ميدقت
 عكصم قالا ةيسخ ىاوح ددصوي
 ءطاشنلا فيفخت وا سالفالاب

 نع نيلطاعلا ددع ةدايز كلذ عببتسيو
 [1.لمعلا

 نواعت

 طفنلا راعسا
 ةكرتشملا ةييرعلا قيدانصلاو

 يف روهدتلا نا ىلا ةفلتخملا ةيداصتقالا
 ىلع ةيبلس راثا هل نوكتس طفنلا راعسا

 ةيداصتقالا ةيمنتلاو نوعلا قيدانص
 ىلا يدؤي فوسو ,ةيبرعلا لودلا يف
 لودلا ىلا اهضورقو اهتادعاسم صيلقت

 .ةيبنجالاو ةيبرعلا

 يرايعلا يلذاشلا ديسلا ناكو
 ةيمنتلل يبرعلا فرصملا سيئر
 هذه دكا دق ايقيرفا يف ةيداصتقالا

 هع دا قاحنم ا جترمم قا ةفيقحلا
 دئاوع ضاقخنا» نا لاق دقف ارخؤم
 ةيلاملا دراوملا صقن ىلا يدؤيس طفنلا
 ..«ةحاتملا

 . مامر نمت نع ممع -9

 لودلا صوصخي ركذي افمو
 دق اهل ةيبرعلا تادعاسملا نا ةيقيرفالا

 يلاوح ةيضاملا تاونسلا يف تغلب
 نا يدع امم :نالود تارايلم ةرشع

 دذخاتس تادعاسملا كلت مجح

 [ل.صضلقتلاب

 ةدحتملا تايالولا

 مالسلا : راجنل ةديازتم ةدمها

 ةيداصتقالا طاسسوالا تركذ
 ةدحتملا تابالولا نا ةيبوروالا

 ةدايز ةرتفلا هذه يف لواحت ةيبكريمألا

 نم ديدعلا ىلا حالسلا نم اهتاعيبم
 ةرادا تيرعا دقف :ملاعلا يف فارطالا
 ديوزتب اهتين نع ضيبآلا تيبلا
 ةينورتكلا تادعمب ةيبعشلا نيصلا

 امك رالود نويلم 05٠ ةميقب ةيركسع
 ةيكريمالا طاسوالا ضعب تدكا
 ةديدج ةيركسع تاقفص ماريا ةيناكما

 .ناتسكابلاو ةيدوعسلا عم

 ةقباسلا تاهحوتلا تناك اذاو

 ةيجراخلا ةسايسلا ىلع ةبوسحم
 نا اًضيا دكؤملا نم هناف . ةيكريمالا
 ةداعال لئاسولا لكب دهجت نطنشاو
 امب يراجتلا اهنازيم ىلا نزاوتلا ضعب
 ةميق ضيفختو .حالسلا عيب كلذ يف

 ضيفخت ةطساوب ةيطفنلا اهتادراو
 م...طفنلا راعسا

 3 و يوروبا ووعس سس 00

 نابايلا

 يراجنلا نازيملا يف ريبك ضئاف
 ةيلاملا ةرازو تايئاصحا ترهظا

 دق يراجتلا ويكوط نازيم نا ةينابايلا
 رالود رايلم 57 لا براقي اضئاف ققح
 ةنراقم ةدضاملا ةيلاملا ةنسلا ةياهن عم
 .ةقباسلا ةنسلل رايلم ”5 ضئافب

 ينابايلا ضئافلا ةدايز نا ودبيو
 ةدايز ىلا يساسسا لكشب دوعن

 تادراولا ةميق عجارن ىلاو تارداصلا

 ناو اصوصخ .رالودلاب عقدت يتلا

 عجارتلاب تذخا ةيكريمالا ةلمعلا
 .يضاملا ماعلا لالخ

 نا اضَنا ةراشالا قحتسي امو
 عم اريبك اضئاف تلجس نابايلا
 تارداصلا تغلب نا ةدحتملا تايالولا
 رالود رايلم 58,” نطنشاول ةينابايلا
 تارداصلا فاعضا ةثالث لداعي ام وا
 [1.نابايلا ىلا ةيكريمالا
 نش 00 1 6 لا ا يا حرش علا سل يل يا

 _ ا ا

 ىرعإ وسلا سيطانفلا
 قدنف ىف ؛كيوا» ةمظنم تاعامتجا هيف تأدب يذلا تقولا يف 0

 وا أديت ىرخا تارمتؤمو تاءاقل تناك فينج يف «لاتننيتنوكرتنالا» | هللا

 لك مغر ةئداهلا ةيرسيوسلا ةمصاعلا فارطا نم كانهو انه رمنست

 ع

 ىلع ةيدايتعا ريغ وا ةديدج تسيل ةلصاونملا ةيملاعلا ةكرحلا هذه ا

 بارغالا نعو :ةليمجلا مهتنيدم نع ثيدحلا مهردابت ال ءالؤهف .ةنيدملا لها
 لثم فينج قدانف نا دّدررت نود كل اولوقي ىتح اهب نولحي وا نوفقوتي نيذلا
 ةظحالملا هذه نا ةقيقحلاو .ةنسلا مادا ةلدط ةكرحلا نع فقوتت ال اهفراصم

 ذنم اهسفنل تدارا يتلا فينج رهوج نع قدصب ربعت ةعيرسلاو ةيوفعلا
 تاعارصلاو تافالخلا شماه ىع نوكت نا .رثكا اميبرو .تاونسلا تارشع

 . داصتقالا يف امك :ةسايسلا يف ةزيممو ةصاخ ةناكمب ظفتحتل .ةيلودلا

 ةيداصتقالا ةيلاربيللا اهتاهجوتل ارظن ناكريمالا عم ابلق يه ارسيوسف
 ,اهيف نمالاو رارقتسالا ةدايسلو .اهميظنت ةقدل تايفوسلا عم ابلاقو ,ةيلاملاو
 راتخا دقلو .تامدخو ةراجتو ةعانص نم ةفلتخملا اهقفارم طبارتلو

 ىلا اومضنبي ملف :,مهحلاصم نم اقالطنا مهب صاخلا عقوملا اذه نويبرسيوسلا

 ةيوضع اوبلطي ملو ؛ةقيرعلا مهتيبوروا مغر ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا
 ةرباعلا خيراوصلا ىدم يف عقت مهتحاو نا نم مغرلا ىلع يسلطالا فلح

 .برغلا وا قرشلا ةهج نم ءاوس .تاراقلل

 نم ريثكلا اهريغو «ةلتسن بيلح»و ؛هتالوكيشلا»ل ةمدخ عبطلاب كلذ لك

 الثم صوصخلا ىلعو .ةرومعملا ءاجرا لك يف ةروهشملا ةيرسيوسلا تاجتنملا
 ةلمعلاف .هتوق سكعيو داصتقالا ةجيتنلاب صخلي يذلا يرسيوسلا كنرفلا

 ,بذيذتب ىرخالا تالمعلا نم ديدعلا امنيب رارمتساب دعصت ةيرسيوسلا

 رالودلاو يسنرفلا كنرفلا لاح وه امك ؛طوبهلا ىلا دوعيل انيح دعصيو
 ةعمس نمزلا عم تبستكا ةيرسي وسلا فراصملاف كلذ يف بجع الو :يكريمالا

 ةيبذاج ىلع ديكأتلاب رصتقي ال رمالاو .اهريغ اهفرعي مل ةقدلاو ةيلعافلا نم
 رودلا ةيمهاب يحوي ىرقو ندم نم اهءارو امو فينج يف ءيش لكف .كونبلا
 ءاوجحالا لك اهيف رفوتن :ةطراخلا ىلع ةدحاوو ةدياحم ةطقنك يرسيوبسلا

 هنشا ودبت قلطنملا اذه نم ارسيوسو .ةيلودلا تاثحابملاو تارمتؤملل

 ةيطقنلا تارمتؤملاو ءايرثالاو حاوسلاو لاومالا سوؤر بذجي سيطانغمب

 ةلجع ىلا فاضت :تارالودلا نم فالآلا تائم نع دحاو لك ةفلك لقت ال يتلا

 [ل!اضيا ةيرسيوسلا ءاغيموا» ةعاسك ماظتناو ةقدب لمعت ينلا داصتقالا

1. 

 ان ١ نابسين 1١9545 184 نذدعلا  ةيبرقلا ةفيلظلا



 دقان قّلع . .«نيتحفص ف اهرصتخي نا نكمي ناك» - 0

 . «ةديح ةصق

 ةحيرق .يرعلا يبدألا صنلا يف ةيمالكلا تادايزلا ةلاص ات 00
 «ءاشنالا» نيب. قي رفتلاب (مئاد نوبلاطي نيذلا داقنلا نم. ا . 1

 صنلاب رضت امنا اهتجاح ريغ يف ةدايزلا نأل كلذ .«ص كلاوو
 اذهل ةيساسالا ةركفلا ىلع رثؤتو لب .ًاغلاب أر م مما

 .ةيعوضوم ةرورض الو ةينف ةجاح نود بتاكلا

 مايا لبق ةينابسالا ةغللاب ىلوألا اهتعبط تردص ىتلاو اريلوكلا 232
 ذقأ ِق 95 وألا اين , اهبتك دق هنا .ةخسن فلا يتئامو ون ويلمب يف 00
 يع لامس نم 0 ا اه را دق هيب ريفا ةغللا 00 0 0 اا فحافص فلا سا

 0 ١

 يتاذ صنلا حاجنل ةيرورض ةيلمع يبدألا صنلا لازتخا نا
 يتلا تاراركتلاو تالاطالا هذه نود «يدألا لمعلا حاجن نط ديل لأ عي م يبرعلا ءىراقلا تأ يفكيو ءايريهامجو ايئارت ] ْ ا 0

 انلو ؛ةيقلم لا ينفلا هلوصو عنمتو ءجراخلا نم صنلا فلغت 0

 هتديصق «لختي» ناك ميدقلا يب ب رعلا رعاشلا نا ركذتا نا انه 1 0 0 0

 سانلا عامسا ىلع اهيقلي نا لبق لماك م اع رادم ىلع اهلب رغيو 0 00 000

 ب يبرعلا د دقنلاب ف رعي ناك ام ع ةي ةيرعشلا يب .برغلا كا ٍِك ا

 رخآ 3 0 اطل فيش نا د م كه يشير و دطنب 1 ا

 لاقي نا ىلعو : ديالا: ةفص لمحي نأب ريدج صن ؛ رمألا ها
 . قحب رعاش :تنا ا 3 :

 ىلع .ءالؤه دنع فقوتي نا هل نكمي ال تاملكلا لالش نأكو . ء«ريغصلا» صنلا نم ةيبدألا هبحاص ةءافك ىلع اريبعت : رثكأ 0
 ا مم يا ِ

 0 .اهلخاد نم ةغللا مد 5 َ

 ونت ناسف 00 1 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا -

 عيدا لا زفغللا ً
 .ءيرع اقل ديدج رباك يف اهأرت ا ]

  ءوقصت يكل يشر مكاو دوس نما قط اما لو

 يتلا تاملكلا جاوفا ماما لهرتتو اهملاعم ميفت ىت

 زئاحلاو ريهشلا يبمولوكلا بتاكلا «زيكرام رع ريشي 00 0 ٠
 : ةنمزا قف بحلا» ةريخألا هتياور نأ ءبادآللا ليون ةزئاج لع :

 ظ نسل صنلا نإ .برعلا باتكلا ضعب ىدل مهو ة ةمث ا.

 - ضرفيو ءاهتاذ يدألا لمعلا تاعاقياب ًاريثك رضي هنا نم مغرلا .

 .بلطتيو لا رصع) يف يف شيعن اننا اذه 2 7 0

 1 أ ةكرح نع هنأل هل نأ الك ِ فش

 مسج لصف -

 ةيفاقت قاروا

 اقلام ةرخارا د

 ُِق ةيبرعلا ثاحبالا ةسسؤم نع

 ناوثعب باتك ارخؤم ردص توريب
 ةودن عئاقو  ةيبرعلا ةصقلا يف تاسارد»
 ىتلا ثاحبالا هيفو «ةيبرغملا سانكم

 داحتا اهمظن ىتلا ةودنلا هذه ىف تيقلا
 . 14817 ماع ةبراغملا باتكلا

 :باتكلا اذه اهمض ىتلا ثوحبلا نم
 لعفلاو ىضوفلا ةباتك :ةدارب دمحم ©
 .نيغملا
 ةلئسالاو ةريصقلا ةصقلا :ديعلا ىنمي ©

 . ىلوألا

 لوح تاظحالم :يروخ سايلا ©
 «ىوارلا .ةغللا .ةيصصقلا ةباتكلا
 ْ .بتاكلا
 ةباتكلا عقاو لوح :بهارلا يناه ©
 . ةيصصقلا
 - ةئداطلا نيعلا داصح : ظفاح ىربص ©

 . يقح ىبحي صيصاقا يف تاسارد
 سايلل ريغصلا لبجلا :ديعسلا ةدلاخ ©
 . ةصقلا ةباتك نفو يروخ

 هللا دبع رهاطلا ىبحي :يوارحب ديس ©
 .ةريضقلا ةصقلا بناك
 يف ةيزمرلا ةيعقاولا :يروقانلا سيردا ©
 0 . ةيبرغملا ةضقلا

 ةديدج ةياور «نيلاتفنلا تابحو

 ردصتس حودمب ةيلاع ةيقارعلا ةبتاكلل
 . ةيرهاقلا لوصف ةلجم راد نع ًابيرق

 ةيحاتتفا» : لبق نم تردصأ بتاكلا

 راد و صصق ةعومج .«كحضلل

 نع «ب ةديسلا ىلا شماوه»و .ةدوعلا
 نع «بئذلاو ىيل» ةياورو .بادآلا راد

 نيج ف ناجرفم
 رمق ديعصب اينملا ةظفاحم يف متت

 ةعماجح هميقت يذلا لوألا يوتسلا را

 هط ناجرهم) مساب فورسملاو اينملا
 ثحبل ماعلا اذه يف صصخ دقو (نيسح

 هط اهيلا هّبن ىتلا ةيبرعلا ةغللا تالكشم
 يو ل يمسي

 ميهاربا روتكدلا رك رمتؤملا يف مت

 يرصملا ةفاقثلا ريزو رخال راج دقو

 نع الثع تايزلا نسح دمحم روثكدلاو

 0 اا“ هوست وبا

 فرش زيزعلا ديخ روككذلا دادعا نم

 راد نع ردص دمحا يرون يدنه ةديسلاو

 يف رشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلل سيئيرا
 باهولا دبع» ناونعي باتك اينابسا
 ١465٠ هتافلؤمو هتايح نع ةذبن . . يتايبلا

 .( ١9488

 .باتكلا فالغ

 قئاثو ىلع باتكلا ةذعمو دعم دمتعا

 نع ةلماش ايفارغولبب ميظنت لجأ نم ةريثك
 لالخ نم ءاناسناو ارعاش .يايبلا ةايح
 ةيملاعلا ةفاحصلا يف هنع بتك ام بلغا

 ةقيثو حجي اذه باتكلاو .ةيب رعلاو

 بندا ققي تعابو سراد لكل ةماه

 ال. رييخلا هبا

 ميداف هيهو را ةيئاذلا ةريسلا
 ردص ميداف هيجور ىسنرفلا جرخملا

 ةيتاذلا هتريس نمضتي باتك سيراب يف هنع
 ودراب تيجيرب» يعرف رخآ ناونع تخحتو

 2 40. ملمح نممهمعمههظع- ©



 , .«ادنوف نيجو فونيد نيرتاكو

 ءاينيسلا يف نهم لمع فيكو ؛ثالثلا
 يف لزت امل يهو اهجوزت ىتلا ودراب ةصاخو
 ال. ع عاجلا اتا ةسداسلا

 . «رافساو فالغ

 ىدتنم اهردصي يتلا «رافسأو ةلخم

 ردصتو .قارعلا ُّق بايشلا ءايدالا

 اهددع ءاج .نفلاو بدألاب ىنعت ةيرهش

 . تاساردلاو ةيئفلاو ةيبدألا
 ددع رثا ًاددع اهتيصوصخ دكأتت رافسأ

 2 يدهم يماس :ريخألا ددعلا باك نمو

 مدا دمحم .يبرحلا دمحم ا رازن

 «يعيبرلا نمحرلا دبع ,ءيروخ سونيف
 يماس ؛يوايح دمحم :يحابصملا ةنوسح
 ء شلش يلع .د . حلاص يدهم .د .ةبشخ

 لبر ىدمحا دوهام ,يدييبزلا داوج

 يف تعونت دقو .دومحم مب داع .رغاد

 مسرلاو اينيسلاو ةبضقلاو شا نيدايم

 نانو اي ةيرالسلاو
 يؤل رعاشلا اهريرحت سأري ةلجملا

 , نايبلا باهولا ديع اهوراشتسمو يقح

 داؤف يعل انس ءاربج ميهاربا اربج

 ريتركسو .رفعج خيشلا بسح .يلركتلا
 اهريرحت ةئيه اما يرسايلا ىسيع اهريرحت
 نودعس .د ,حلاص يدهم .د مهنم

 لامك بيدا دمع دوهام . د ,يديبزلا

 اقل لا د ديا ؛قيبلا

  تيولا 5 يب رغلا»
 خياله لاق

 ةيرهشلا ةيفاقثلا «يبرعلا» ةلجي

 مل موج ومص مزت معمم -1

 يحيمرلا دمحم روتكدلا اهريرحت سأرتيو
 انمضتم يلاحلا ناسين رهشل اهددع ردص

 .ةفورعملا ةلحملا باوباو اياوز

 ةرورض :ددعلا تاعوضوم نم
 دبع يربص ليعامسال يرصع مجعم
 بفقومو يوونلا حلسلا قابس هللا

 دبعل هتروطخ ةهجاومل نيفقثملاو ءايلعلا

 .؟يبرعلاو فاالغ

 ةيامح ىلا قيرطلا :يميدتلاا تقلد كابالا

 سيسي :ةيسللا قبح قاطلوقل ديس

 تاعوضوملا نم اهاوسو .ةيح اص ىسيع

 ةبتكم «يبرعلا ىدتنم : باوبا يف ىرخالا
 تاعالطتنسا :ةيبرعلا لامج :يبرعلا
 ريخألا بابلا نمضت دقو .«تالباقمو

 نابع رهف نع رخآو نيبلغلا نع ًاعالطتسا

 2 ءيصاسلا رعت ةيزبا
 1 ل

 . ريستت ضنعت نيصلا
 تنضتحا ةينيصلا ياهغتش ةنيدم

 ثضرع ريبسكش ميلو لامعأل انانعرهم
 اهزربا ةيحرسملا هلامعا نم ةعومجم هيف

 نم ناجرهملا اذه ميقا دقو ةيقدنبلا رجات

 "ناك رببسكش نا هتفرسعم ريدحلا نم

 ةروشلا ةلحرم لالخ نيصلا يف اروظحم

 عم هلامعا نع رظحلا عفر ٍأيو .ةيفاقثلا

 يفاقث حاتفناب اناذيا ماع علطم
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 تاباختنا ارخؤم ةرهاقلا يف ترج

 كلذو رصم باتك داحنال يفصنلا ديدحتلا

 . مهتيوضع ةدم تهتنا نيذلا ءاضعالا

 تاباختنالا نوينطولا باتكلا عطاق دقو
 يذلا ظفاحملا داحتالا ةدايق فقومل كلذو

 ءابدالا نم ةريبك دادعا دييقت عنم ىلا ىدا

 مهفقاوم ببسب نيفورمعملا باتكلاو
 . تاداسلل ةضراعملا ةيسايسلا

 ةريبك دادعا لاخداب داحنالا ةرادا تماق

 نمو ةفو رعملا ءامسالا ريغ نم ءاضعالا نم
 ةلتك نامضل ةيفاقثلا ةزهجالا يفظوم

 ام ىلع عاضوألا رارمتسا نمضت ةيباختنا
 . هيلع يه

 سأرتي ةظابا ةورث نا فورعملا نم
 لذنم يا .تاونس رشع ذنم داحمن الا

 3 توبات

 يقلل ىلاعلا دافي ناجرفم

 ميظنت ةيقارعلا ةمصاعلا يف ررقت

 ةوعد متي ةيليكشتلا نونفلل يملاع ناجرهم

 ضرعل ماعلا يتاحئو يماسر نم ريبك ددع

 اذهل تلكشت دقو ءهيف ةينفلا

 نم لك نم ةنوكم ةينف ةنحل ضرغلا
 .اربج ميهاربا اربج .يلبخيشلا ليعامسا

 كرتلا حاتم ليعامسا . يبعكلا ي دعس

 مصاوع ةدع ىلا ةنجللا تهج تهجوت دقو

 . نينانفلا ةوعدل ةيملاع

 ١ ه١ صيصخت ناجرهملا اذه :ئاوج نم

 يهو دادغب د د يع

 ةعبارلاو ةعلاقاو ةيناثلا اما ىلوألا ةزئ
 :اهؤامساو رالود فالا 00 ٠

 .تارفلاو ةلجد .لباب .روشا .رموس

 اربجو ىلخيشلا ليعامسا نائانفلا

 ةيسنرفلا ةمصاعلا اراز اربج ميهاربا

 نيصصختلاو ةيئقلا تاهجلاب ايققلاو
 ةيفب نييك, يايا توحفلاب
 ابل اف هس اذه بف

 مهيجتج حر دس ججسرو سب سيجبجبو عب ج وربع حجج رولا

 يناذول لف ٠
 اك ربما يف يف ره

 5 ةيبرعلا ةيفاقثلا ةسسؤملا تماقا

 نانفلل اضرعم ارخؤم :ةيكرمألا

 هيف تضرع «ليلخ دمحم ينادوسلا

 نانفلل ةديدجلا لامعألا نم ةعومجم
 . برتغملا ينادوسلا

 كرويوين ةنيدم يف شيعي ليلخ دمحم
 نف ةدام سرديو 1451 ماع ذنم ةيكريمألا
 ةصصضختملا ةفيدحلا ةسردملا ف ةعابطلا
 ضراعم ةدع ماقا نا هل قبسو .نفلا اذهب
 «برغملا . يليشتلا عادتك .نيحرألا ُِق

 .اريس وس :ةادوسلا . جيورنلا .قارعلا

 [ل .ايناملا ءاسنرف ءايناطيرب ءايفالسوغوي
 ب بوبا يوسع تدع هاوس بج رس رج جس حب ب صوص م مص جر

 نيبسكجلا وبار

 14/5 ناسين ؟١- ١54 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

0 | 110000010000000 

 ا د 7

 ا ل

 5 ا

41 
 لحسام



 ١5/43 ناسين ١55-7١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 «(ةاخأ 131 5131001

 ادا م ج11 00141 ا 1208 ١

 رز من1714 ما اهاكا777

 نكح ب

 سأرلا اهلك دوسالاب ةيدترم ةئيطب
 ءىطاشلا عطقت تناك هيرك دوسأب ىطغم
 رحبلا ةفاح برق تلصو امدنع يلاخلا

 ىلا ةلفطلا تسلجأ لمرلا ىلع تسلج
 ناتعوضوم اهادي كانه تيقب مث اهبناج
 ىلعالا اهفصن نيدعاسلا ءارو ام ىلا اليلق
 ناقاسلا رحبلا ىلا رظنت افيفخ عفتزي
 ناتكباشتم نإاتدتمت

 ىرن نا نكمي ناك اهبروج ةكبح ربع
 ءاذح سبلت تناك ادجح ءاضيبلا اهترشب

 َتلَسَقَنا طويخ نم لعن اذ دوسأ ايشامق

 كياشت ىشامقلا ءاذجلا طابر تفئاكت

 بعكلا قوف ام اليلق فلخلا نم ادقعنم
 نيتبدح مسري ناك لمر نم لت

 عوطقم ابيب فيوجتلا لجتاد .نيتوخر
 هقوف نم ءامسلا يدامر رحبل يقف ةفالا طخلاب

 فقس : احوضو رثكا انا را ةيدامر

 ةمروتم ةبحاش نوطبب ب باحسلا نم تباث

 دق حيرلا تناك معانلا لتلا حشك ىلع

 ةجرعتم لمرلا يف ةيزاوتم تاميلث تمسر

 بشخ نم حول قو رع لثم
 ةفال رخآ دعب ادحاو اهيبروج تبحس

 اليلق نيتنيمسلا ابيذخف ىلع امهايا
 يف ةيانعب امهنم الك تعضو نيتيبيلحلا
 يف تلخدو تضبغ يشامقلا اهئاذح يتدرف

 ةجوم ةيافكلا هيف ام ريغ ابترونت ةعفار ءاملا

 اجومتم اطابر ةللبم اهتلصو اعافترا رثكا
 داوسلا نم اداوس رثكا اذاش

 لمرلا يف ةئدصلا ليماربلا نم رئاود

 يدامرلا بشخلا نم ةعطقو اهفصتنم ىتح

 قورعلا حتافلا يدامرلاب ة ةقرعم قماغلا

 نود ةبالص رثكا بشخ ةعطق نم ةلكشتم

 يف ةدوجوم تناك ىتلا كلت نم كش

 انايحا اليلق اهزربت تناك ةقيرطب اهتاحتف
 ةضيرع انايحاو ةدودشم ةقيقد دج

 تناك ةدقع لوح نم ةمسقنم ةدعابتم

 لكش ىلع ةقيقر قوقش اهزكرم يف حتفنت
 نم دشنت نا تاميلثلا ثبلت ال مث ةمجن

 لشم اليلق ةجوامتم تايزاوت دعب ديدج
 هيف طشم رورم دعب رعش

 سيل رضخا  يدامر ليوط شيشح

 تالصخب هبشا يناوطسا هنكل احطسم

 يف اهلك ةينحنم اهنوكس يف ضبرتو قماشتت
 هاجتالا سفن

 نآلا اديعب كانه تابهاذ ءاسن ثالث
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 نهادحا ينحنت تاكانيحا رج

 مث ىنشملا اهتاقيفر لصاوت تناك اهنيب

 جند يم نحب سيفو يل

 ءيش ىلا ودبي ناك |ملثم رظنت لئام سأرلا

 نايرخالا ناتأرملا اهدي فيوجت يىفام
 تانكاس نهتثالث ايرتل اضيا ناتيتحنم

 كباشت حيرلا ةسمالتم نهسوؤر ةظحلل
 ىثملا ىل ندع كلذ دعب نهرعش

 ةظحلل ىلمرلا لحاسلا ىلع ادج تاريغص
 طخلا ىتح ةعفترم اهنع اهدي تدعتيا
 ىللع تطقس مث ةعيرس ةكرحب يقفالا

 نم ازتهم ارفاق بلكلا قلطنا اهبئلاج

 نيتوخرلا هينذأب يساحن فلخلا ىلا مامالا
 نم ثالثلا ءاسنلا تفتخا مث ززحملا هليذب

 ءارو نم الوا عوطقملا وع ءارو

 ايئاث هسفن بيثكلا

 اضيا اهفصتنم ىلا لمرلا يف ةعورزم
 بلا طيخ قرزالاب ةيلطم ةبوقثم ةرحنط

 ءااكتحالا لصف نم يلابلا ءالطلا ايدصم

 بئاوبللا لع اضيا ىفتخا دق ناك
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 دوسا طخب فلغملا اهضبقمل ةيجراخلا
 فارحناب فقاولاو هفرط ىف بوقثملا

 نيمي ىلع روهظلل ثالثلا ءاسنلا تداع

 نوئحبب امود زفقي ةيادبلا يف بلكلا لتلا

 اهجتم انكاس ءىجافم رييغت هيلع أرطي مث
 ناتيمامالا هافاس دعب ودبت نا نود نهوجحن

 هليذ عفت رم هزحع ضرالا ىلع همطخو

 سأر نبرتقي نهيلا رظني ءاوملا برضي
 زواحتت يتلا ىلوالا نيميلا ىلا يشم يتلا

 وو ؛ لتلل فرحنملا رادحنأالا

 ةيناثلا سأر هيف رهظي ناك يذلا تقولا ىف

 ةيناثلا نشأ 0 | دسج مث

 كلت يف ةثلاثلا س أر ّيقونرغلا اهرادصو

 اهتأبخ نا دعب ىلوالا تفتخا ةظحللا

 هلك ةثلاثلا دسج علخي |(نيب بشخلا ةعطق

 ىلا روهظلل ىل والا دوعت هسفن نع عانقلا

 تفتخا طسولا يف ىتلا بشخلا ةعطق نيمي

 ةيابنلا ف تدب ىتح اذكهو اهرودب

 ةليقثلا نهافكأب تائيطب ةيلك نهتتالل

 نامنافلا نارادضلاو دوسالا بوشلا

 مدقتت

 ىلا نلصو دق ةثالثلا ءاسنلا تناك نآلا
 لمرلا ىلع ةبوحسملا ىلوالا قراوزلا

 دتمملا عارشلا تحن اغيب ام حرطني ىتلاو

 ةحئارب نوعبشم لاجر رخا ىلا فرط نم
 كابشلا يف نوعجضم توزاملاو كمسلا

 ةقلأنملا فشارحلاب ةشكرزملا ةمكارتملا

 سوؤر نيقوعصم لاجر قئارطب نومئان
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 نقذو دودخ نيكسلل ةمدقم قانعأ ةبولقم
 ةرودم ةعوفرم دعاس دوسا رعشب ةاطغم

 ىرخالا ةسبيتم ةدودمم قاس سأرب ةظيحم

 نولطنبلا لفسا ةءاوطنا فصن ةيوطم

 يشمي بابذ قاسلا ةلبر فصن ىتح رمشم
 ةيواز ىلع فقي مههوجو ىلع مهيديا ىلع
 حوتفملا مفلا

 روخب ةدرو ىرحالاب وا مويناريج
 حافتلا رضخالا رخآلا رادصلا ميرم

 ةباطلاب نوبعلي اوناك ابابش مهرثكا
 ةباطلا تناك ةعطقم تازنك نودتري اوناك
 ناك ريثكب كلذ دعبو ةدمرم لقثب عفترت
 بره ياه مارند مخ توم عب
 ءاحيص ءادصاو ملا هبلج دلحلا

 ضكارلا تفاهتملا مخضلا ار لبهالا
 ضرالا ىلع ةبكر ةباطلا ازجتحم علظي وهو

 ليفلا ءادب ةباصملا ةمروتملا ةهوشملا همدقب
 ىلع بشعلا جومت ةوخر حير اذام وا

 قوملا رعش ءاعلصلا لالتلا
 نيرِعشم نيطبإب طق
 ةينحنم كائهو انه اضيا ليمارب عالضأ

 صضورقم ناويح عالضا لثم ءارمس
 ةرئانتم

 رحبلا ىنبلا ليللا يف رفزي ءاسم لك
 تحت ٍيتأتو بهذت ىتلا موجنلا رفزي ىنّبلا
 ةعفادلا ةرفازلا افرملا ةرانم تاناعمل
 قرعلاب ةعامللا اهفاتكا ىلع اهرهظب
 ةعفد لك عم فيثكلا ليللا نم حضانلا

 دوسا ايبناج مستري مخضلا قروزلا
 يعار موجنلا تابكوك قامعا يف ابعرم
 اهناقيس ىثنالا ةردهلا ربكالا بلكلا ءاشلا
 ةقرطملا ةمداصتملا موجبنلا نيب طبخت

 سايب نكلو عجرأت ع ةمملا ةمخضلا

 ةيئبلا جاومالا ءاسم لك ةايح نود امود

 ليللا قمع نم ىرخا دعب ةدحاو ةجراخلا
 ةيزاوتم طوطخ يف ءطبب مدقتت رسكتت

 سأر تاساكعنالا ةداجس دمت قفدتت
 ءىفطنيو لعتشي يذوحلا باقعلا ىعفالا

 ةميظع ةشهدب نوقلطيف قلزيو كرحتي مث

 ءانغلا عطقنيس هتكرجح

 ةرارحلا طرفل قرعي هسفن رحبلا ادب

 اجزم يئاضعا ربع ليسي هسحا تنك
 اللستم

 ْق نيففاو نيتماص مهسافتا اوداعتسا

 هنع اوكفني نا نود نينكاس ميقتسم طخ

 موجنلا ةجوم لك ىلع مهروهظب نيقصتلم

 ةحااطلم مهتاقيس لوج- نم ضقنت ةعيرسلا

 مظعالا سرفلا ةريفض بحست مث اهايا

 يف ةعورزس كمن مهبامكا رظنل ةكران

 ةمتعملا ايانثلا يف ةقبد ةقصتلم تاريعش
 تاشبرخب هيشا ةطلتخم ءادوس اهدسحل

 مهمالقا سوؤر نوطفغضي لافطا

 نيلعاج ةقرولا نيقرتحم ةوشب ةيصاصرلا

 اقش

 ميرم روخب ةدرو
 اياب عنصت تناك بنقلا نم ةشامق

 لثم خراتسلا داوبسلاب ةيدتزم تناب اهتعفر

 قسغلا قزمي حوحبم هتوص ليل رئاط
 ربع ىتيزلا لعتشملا ءوضلا لافطالا يداني

 حابصملا به ىرن نا نكمي ناك ةش ةشامقلا

 نارفعزلا نم ةرشتنم ةعقب ىرحالاب وا
 كاتتن هلرو لس البوبطا يح اجيرف

 تاناحوف قطقطي وهو قرتحي ام ءىش

 0 ا

 رغصملا ءوضلا اهضرقي ةيلظ ةروص اهتيأر
 انه ثيح يبارتلا ءاضفلا يف طيخ ىلا
 وا ميرم روخب ةدرو رجفتي ناك كانو

 ةّيئيطب ةبصخم ةيناف ةكليل ىرحالاب
 «ىتنا»

 ةخرص لكش ىلع «ىتنأ» ةداعم ِتنأ

 لكش ىلع حوتفم ساحن نم هراقنم رئاط

 بحاشلا يزمرقلا قوشرملا هناسل لجنم
 مهل لمست نسحا اونغي يكل لاقي

 مهليل يف كلذ دنع نوقلطيف نويعلا

 ةيزوريفلا ةيقانعلا ةيلينلا ةداحلا تاتونلا

 مالظلا ناقزمي نا وبا يرانك
 ال ةمو ةأرها ةليمح ةأرما
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 : يزمر لامك  ةرهاقلا

 ةيضاملا ةثالثلا روهشلا لاوط

 ضرعتي ؛«ءيربلا» مليفو
 . .ديدشلا داهطضالل

 ويرانيسلا ىلع ةباقرلا تقفاو ةيادبلا يف
 «ددرت لعب مث , . دماح ديحو هبتك يذلا

 نال نكلو . .مليفلا ضرع ىلع تقفاو
 دقف ةيباقرلا تاهحلا ددعت نم يناعت رصم

 ةرازول ةعباتلا . ةيمسرلا ةباقرلا ىلع ناك

 تاهجلا هذه ةقفاوم ىلع لصحت نا ةفاقثلا
 ىلع مليفلا ضرع ديعاو . .ىرخالا

 اريرقت اوبتكو مليفلا ىلع اوضرتعا نيذلا
 تاوقلا ىلا ءيسي» هنال هضرع عنمب بلاطي
 .«ةيلخادلا ةرازوو ةحلسملا

 تاملظت ةئحل تدقعو .ىواكش تايقرب

 عم مليفلا ضرع ىلع تقفاوف فصتتملا
 ةغلاب انه ةيابغلاو . .ةيابتلا فذح
 ءاصقان مليفلا حبصي اهنودب .ةيمهالا
 .اينفو ايركف

 ءاسم يفو . .تافالخلا تدعاصتو

 يف ءارزو ةثالث سلج رياربف /طابش 4
 ديع ريشملا : مليفلا ةدهاشمل انيسلا ةعاق
 ءاوللا ,عافدلا ريزو ةلازغ ونا ميلحلا
 نم يفعا  ةيلخادلا ريزو يدشر دمحا
 روتكدلاو مايا ةرشع نم لقا دعب هبصنم

 رضحو ..ةفاقثلا ريزو لكيه دمحا
 نيدلا دعس نييئامنيسلا بيقن ضرعلا

 .طابضلا نم ددعو مديفلا جتنمو ةبهو

 نم يال ةوعدلا مدقت الا اشهدم ناكو

 جرح وا دماح ديحو ويرانيسلا بتاك
 دمحا لطبلا وا بيطلا فطاع مليفلا
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 أي

3 00 

 ا

 ام ناعرس ةشهدلا هذه نكلو . . يكز

 اصقان ضرع مليفلا نا ملعن امدنع لوزت

 ضرعلا دعبو .ةيمهالا ةديدشلا ةيابغلا
 ةءاسا ةيأب طباضك رعشا مل انا :ريشملا لاق
 ام . .يرصمك لأسا نكلو . . مليفلا نم
 ؟مليفلا اذه نم فدهلا وه

 ادب ةسايكلاب مستي يذلا قيلعتلا اذهمو
 . . مليفلل سمحتم ريغ ريشملا نا احضاو
 ىلا هثيدح اهجوم - ةفاقثلا ريزو لأسو
 نا ةبهو نيدلا دعس ضوفت له  ريشملا

 ءارجاب ويرانيس بتاكو بيقنك موقي
 ؟تالليدعتلا

 ضعب ىلا ريشي وهو ريشملا باجاو
 ىلع اوضرتعا نا اوقبس نيذلا طابضلا
 . ةوخالا عم قافتالاب نكلو . معن  مليفلا

 1985/57/55 يف ,ةليلق مايادعبو

 اوهوش» مهنا بيطلا فطاع جرخملا نلعا

 ةلازغ وبا ريشملا ءاضرال ءيربلا مشيق

 راوخلا تاذ ىفو :ىدشر دمحا ءاوللاو
 اعد جرخملا عم ةفيحصلا هئترجا يذلا
 ىلا نينانفلا هئالمز عيمج بيطلا فطاع

 عضو ىلع اجاحججتحا لمعلا نع بارضالا
 ىلا هلامعا ضرعتت يذلا يرصملا نانفلا
 .هيوشتلاو تنعلا نم ردقلا اذه لك

 دهطلا ..ةيوقلا نإ
 .ةقلعم «ءيربلا» ةيضق لازت ال |نيبو

 شيعي يرصملا عراشلا ناك هجرخمل

 مليفلا اهنم رذح يلا ةعورملا ةثراكلا

 .ام وحن ىلع . . دهطضملا

 نبا ةايح يف ةطحم مها (ءيربلا» مدقب

 .«يلوغلا ناوضر ليللا عبس دمحا» ةيرقلا

 ال .نيحالفلا نييالم لثم .باش وهو
 اهثرحي يتلا ضرالا قشع الا فرعي

 ةباقرلا عم |ميسلا مح

 .يرعلا | 7

 !؟ حمتسي نمف داو يف ةحرص

 يطعي يذلاو ءاهاعريو اهيوريو اهعرزيو
 لجا نم ءءاخسب .هرمعو هتحصو هقرع

 .ةايحلاو ةبوصتخلا رارمتسا

 دودح الا فرعي ال ىذلا ةيرقلا نبا

  نآلا ىتح  هقح ذخأي مل يذلاو . هتيرق

 . .ةباتكلا وا ءارقلا فرعي الف ملعلا نم

 هب يهتنيو هسأفب اكسمم مليفلا هب أدبي
 هل ليمز نم ةصاصرف !اليتقو التاق مليفلا

 نا دعب ءاليتق هيدرت - يزكرملا نمالاب -
 هعفدم غيرفتب - ليللا عبس دمحا وه موقي

 مدام لقتعتا هاوق رودتس ف نشاشرلا
 ىتلا ةيشحولا دهاشملا ىسقا نم دعي

 ماوعالا يف .ةيرصملا [متيسلا اهتمدق

 .ةريخالا

 .ءفنعلا بنا ىلا فقي ال مليفلاو

 هروذج زربيو ءهرسفي هنكلو :؛هرربي الو
 . ةعزفملا هجئاتن نم رذجيو «هبابساو

 بهذي يكز دمحا وا .ليللا عبس دمحا

 ,ةقاشلا تابيردتلا دعبو « شيخ ا نا

 «يزكرملا نمالاب ايدنج حبصي .ةليوطلا
 تالقتعملا دحا يف سراحك نيعيو

 لسغ متيو . .ءارحصلا بلق يف ةلوزعملا

 نم نييسايسلا نيلقتعملا ناب هعانقاب هخم

 .ةنوخ :ةروطخ نطولا ءادعا دشا

 دض نولمعي ءايقالخاو ايركف نيدساف

 ةايحلا نم مغرلا ىلعو . . مهنطو ةحلصم
 عسبس دمحا اهشيعي يتلا ةيساقلا ةيمويلا

 لماك طابضناب هلمع يدؤي هنا الا «ليللا

 ةبسنلاب رماوالاف .ةءافك اهدعب ام ةءافكبو

 وااهتعجارم يف ركفي ال تاسدقم هل
 عانتقاو صالخا لكب اهذفنيو لب ءاهلمأت

 يمسايس لقتعمب كشفي هنا ىتح .سامحو
 فقوتي الو .برهلا لواح ؛ليباق حالص»

 ع

 «ءيربلا» يف ميلعلا دبع ودمت هتيرف نبا عم يتز دمع متعب 4 5200

 لقتعملا مقي مل اذام :هسفن لأسيل ةظحلل
 «ةصرفلا هل تحنس امدنع هلتقب براهلا
 فرعت ال كنا» تومي وهو هل لاق اذاملو
 نع لتاقلا يدنجلا أفاكي امومغ . .«ائيش

 دقل . .ةدحاو ةعفد نيتطي رش هحنمج هتلعف

 اثولم ادالج («ءيربلا» ةيرقلا نبا حبصا

 .ةدارا وا يعو الب

 لبقتستو .نيلقتعملا تاعفد ىلاوشتو

 سارحلا اهيف موقي «ةلفحب» ةعقد لك
 نم مهوزن لاح ءالزنلا برضب
 هتيرق نباب يدنجلا اجافيو . .تارايسلا
 ىدحا نمض «ميلعلا دبع حودم»

 هتواره عفري نا عيطتسي الف تاعفدلا
 هنا ءامامت هفرعي وهف .هسأر ىلع اهم طبهيل
 . يعماجلا بلاطلا .«نيبيطلا سانلا نبأ»

 يذلا : عيمجلا قيدص ,؛فيرشلا « قيفرلا
 دمحاو ناف اذل . .هملعي نا اموي لواح

 44 - 1 :مابرحزا1 نها 215 خلع شق -



 هنع عفادي يكل تيمتسي ؛ليللا
 لقتمعملا دئاق رماوا هل ردصتو .هيمحيو

 ةوهص قشتمملا ءهزيزعلا دبع دومحم»
 ءيربلا نكل .لقتعملا برضي يكل هداوج
 ءادعا نم نوكي نا نكمي ال :خرصي
 ام ناعرسو .اديج هفرعا انا . . نطولا

 هنم عزت . .ابنذم «ءيربلا» حب
 نبا برض ضفري املو ,نيتطيرشلا
 عضوي .ىرخا ةسدرف حنم نا دعب «هتيرف
 .كرديو ءدهشيو ,ةدحاو ةنازنز يف هعم

 . اليتق تام دق هتيرق نبا نا فرعيو

 « سيح .هدرمت نمث يدنجلا عفدي

 ابنم برشي ىلا سساكلا تاذ نم عرجتي
 نكل. .رومالا ضعب ضعب مهفتيو .نولقتعملا
 . . لماك يعو ىلا لوحتي ال مهفتلا اذه

 اضرب .بكرسم ىسفن روطت يف .وهف
 يكز دمحا هنع ربعيو ةقدب مليفلا عانص

 نا ررقي ,عانقالا غلاب .«قالخ وحن ىلع

 ناو «نايغطلا زومر عم هباسح يفصي
 ران حتفيف .هتيرق نبالو هسفنل ( مقتني

 نا دعب .وهف . . لقتعملا طابض ىلع هعفدم

 فيك الا ملعتي مل .دصخو عدا ناك

 ام قبطيو ذفني وه اهو ,. بذعيو برضي
 ثبع نوكردي | عانص نالو .هملعت

 نومدقي مهئاف .هاودج الو يدرفلا فنعلا

 هل ليمز ةصاصرب الينق راهني وهو مهلطب
 نكي مل نا ةجاذسلا دح غلبت هتءارب

 . ءايغلا

 . .داهطضملا «ءيربلا» مليف وه اذه

 يف ضوخن نا انه ثيدحلا لمتحي ال امبرو
 ريوصتب دييشن نا ءاوس ؛ةينف ليصافت
 مليفلاب نيلثمملا لمحت ءادا وأ يميش ديعس

 جارخا اهب مستا يتلا ةقفدتملا ةيويشاب وا
 انامل اعنا كل .«بيطلا فطاع

 رارصالا كلذب امهوا قلعتي :نارما

 نمت .ةداسلا دنع «تاذلا عادخ» نا ودبي

 مهنم نكمت . حيرصتلاو عنملا رارق نوكلمي
 ليخت درجم اهيف نوضفري يتلا ةجردلا ىلا
 تيدسعتت دوعت يذلا «ءيربلا» نأ

 ةايح ةأطو تحت .نكمملا نم «نيرخآلا
 . هتداس دض بلقني نا ةقاش

 يف ثدح امن قلعتيف ينادلا رمالا اما
 أجاف يذلا ريرملا عقاولا كلذ . .عقاولا
 دونج نم فالآلا رجفنا امدنع عيمجلا

 مهءاركسعم نم اوجرخو .يزكرملا نمالا
 .نوقرحي . نورمدي , ةيعامج ايرتسيه يف

 يف هنودجي ام لك دض فنعلا نولوازي

 ام ليلحتو ريسفت نع اديعب . .مهقيرط
 ءدكؤي هناب لوقلا نكمي عقاولا يف ثدح
 فواخمل ةحص .ةوسقلا غلاس وحن ىلع

 ماها مليفلا كلذ .:ءيربلا» تاعقوتو

 ةباثمب ناك يذلا .عاجشلا .ريطخلا

 الا . .دحا اه عمتسي مل . .ريذحم ةخرص

 [ل . ناو الا تاوف دعب

 - [ مان مزن تمم معمنع 5

 : شقاني اسنرف يف برعلا نيئامنبسلاو داقنلا داحنا .

 مد تا

 يبرعلا مليفلا ناجرهم يف ٠

 ناجرهملا راعش

 ةيفاقث تاودن

 جراشلا يف ةيبرعلا امنيسلا

 يذلا .اسنرف ِق عبارلا يبرعلا

 يبرعلا مليفلا ةيعمج هميقت

 ىتلا كيبميلوا ةلاص يف تمظتنا « سي رايب

 «ناجرمهملا ُِق ةكراشملا مالفالا صضرسعت

 نييئامئيسلاو داقنلا داحتا اهمظن ةودن

 اهنيسلا» عوضوم ةشقانمل اسنرف يف برعلا
 «تيشلا موي كلذو (جراخلا ْق ةيب رعلا

 . يراجلا ناسين نم سماخلا
 هسيسأت نع نالعالا مت داحتالا اذه

 داقن هرضح يديهمت عامتجا يف ارخؤم

 ةنجللا ةيمست تمثو برع نويئامنيسو
 نم ددع نم نوكتتو .هل ةيسيسأتلا
 ميهاربا . ظيمش ديلو : ءاضعالا

 سيمح ءفصاو ةذجام .سيرعلا

 ناكو «مهريغو مشاه حالص  يطايخ

 ةودنلا هذه ةماقا داحتالا اذه طاشن لوأ

 ةيغب «يبرعلا مليفلا ناجرهم شماه ىلع
 نييئامئيسلاو اهتيسلا ماضوا ةشق ةشقانم

 ساسا ىلع .يبرعلا نطولا جراخ برعلا
 .هل ارقم سيراب نم ذختي داحتالا اذه نا

 نوميقي نمم ةيسيسأتلا ةنجللا ءاضعا لكو مليفلا ناجرهم تاطاشن نمض .

 . اهيف
 لوح .ةودنلا هذبب ثيدحلا ٍق كراش

 ددع جراخلا يف ةيبرعلا (نيسلا عوضوم
 ناهرب : مهو داقنلاو نييئامتيسلا نم

 :«يطايخ سيم .طيمش ديلو ,ةيولع

 ةفاضالاب اذه ءربمألا اشرو ءرابج ايسا

 نويئامنيسلا اهمدق ةديدع تالخادم ىلا
 .ةودنلا تاحورط شماه ىلع برعلا

 ينانبللا دقانلا ثدحت ةودنلا ةيادب ُُق

 داحتا سينا فورزظ نع طبق كيلو

 ءاسنرف ٍِق برعلا داقنلاو نييئامنيسلا

 مديغلل دان ةماقا ْق هعيراشمو .هتامهمو

 ةساؤفو ةيئامتيس ةرشن رادصإو .يرغلا
 دادعاو .يبرعلا مايفلا جيورت ةيفيك

 ىلغ اهضرع ةيغب اذه لكب ةلصفم ةسارد

 داقنلاو نييئامتيسلل لوألا ىسيسأتلا رمتؤملا
 شاقنلل ةودنلا عوضوم حرط مث .برعلا

 ينانبللا جرحملا نيملكتملا لوا ناكف

 دوجو مدع نع ثدحن يذلا ةيولع ناهرب

 حييتت .ةلمتكم .ةيبرع ةيئامنيس ةسايس

 . داحمتالا تاموقم . . طيمش ديلو

 .ةينفلا هتاحومط قيقحمن ةصرف يئ ةامديسلل

 ىلا برععلا نييئامنيسلا ةرجه كس ام

 ءاريثك ةيولع اهيلع زكر دقف ءابوروأ
 ةردق مدع نع ةربعم ةلأسم اهريتعاو
 ادكؤم .ىنفلا ريبعتلا ىلع يبرعلا نائفلا
 لخادلا نيب ةقالعلا ةيوضع ىلع
 ثولتلا» هةيمسل اع هثيدح- اما . جراخلاو

 دي ءامئاغ ءاح دقف « يجولويديالا

 حيتت ةقيرطب موهفم لا 0 ددحي '

 4 هتالولدملاهساو

 ىللع «ينانبللا جرخملا .نوعمش

 راردتسا عوضوم اما .ماعلا اهراطا
 ضرغل ةيبنجألا ةيفاقثلا تاسسؤؤملا فطع
 ابوروأ يف ةعونصملا ةيبرعلا مالفالا ليومت

 ناهرب بناج ىلا اهيلع تزكر دقف
 تمدق ىتلا ريمألا اشر ةيفاحصلا .ةيولع
 تاذ :عباسلا نفلا نع ةبوتكم ةلخادم

 تاظحالم رابج ايسا ةيرئازجلا ةبتاكلاو
 امنيسلا يف تمصلا ةرهاظ» هتمسأ |مع ةميق
 ةملكلاو توصلا ةقالعو «ةيبرعلا

 نع ثحبلا ةيمهاو ءابنيب امهيف ةروصلاو
 وا تاللزانت نود ,عباسلا نفلا روهمج

 ةقالعلا هذه ةمادإ «تايوست

 . يبرعلا نطولا لخاد نيقلتملا
 يذلا ريمخ رصان يسنوتلا جرخملا اما

 ثدحت دقف «نومئالا» مليف لبق نم م لو

 فض اهيلع قلطا ىتلا راجل اينتعلا نع

 عوضخلا اهضفر لالخ نم ؛ردقلا انيس»

 ةءاضاو .ةيب رعلا امنيسلا ىف ةدئاس سيياقمل

 «يصخشلا ريصملا لالخ نم ماعلا ريصملا
 نيذلا «داقنلا» ضعب ىلع اموجه نش مث

 نع هنوبتكي ام لالخ نم نوشاتعي
 ءاقلل هرورس نع رخآلا ف ربعو ءاتيسلا

 . داحتالا اذه لالخ نم نييئامنيسلاب داقنلا

 © نع ةقيقع يلع يرئازجلا جرخملا ثدحتو
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 يه يتلا ءاسنرف ين ةيبرعلا انيسلا لكاشم اح
 يبرعلا نطولا لكاشم نم عبنت هدنع
 .همالفا تناك اذا اهع لءاستو ءابهتاذ

 ثدحتت يتلا مالفالاف اف 5 ةيب رع مالفا

 نكمي له ءاسنرف ين نيرجاهملا نع
 هنا حضوا دقلو «ةيب رع امالفا اهرابتعا

 دجي ء.اسنرف يف برتغم يرئازج نانفك

 جارخاك , لمع نع ثحبلل ارطضم هسفن

 وا ءايبيمان يف يرصنعلا زييمتلا نع مليف

 ةقيقع ةقيقع طعي ملو «ناريا يف ةأرملا نع

 ىلع زكر نيح يف مامتها يا ةيفارغحلل

 اذا لءاستن نا انل قحيو .خيراتلا ةيمها
 تناك اذا امع «ةيفارغجلا رود ىغلا دق ناك
 ىنمت مث ,!؟ًاقح ةيبرع مالفا يه .همالفا

 تامامتها نيرجاهملا عوضوم لمشي نا
 مليفلا ةيعمج ىلا ةفاضألاب .داحتالا اذه
 قلاخلا دبع ناسغ اهسيئر در يتلا يبرعلا

 يف امالفا تمدق نا اه قبس ةيعمجلا نأب

 ىلع .برعلا نيرجاهملا نع اهتاناجرهم
 ماوعألا يف ةمزاع يهو ءاهرفوت ردق
 جرخملا اما ءاضيا كلذ مدقت نا ةلبقملا
 لعام. قع بتلع دف انخ نيمس يفارعلا

 حرط نا اربتعم .رابج ايساو ةيولع ناهرب

 ليال يسيونرمنبالا ثولتلا» ةعوضوم

 يسنوتلا جرخملا دكأ نيح يف ءاهتيقادصم
 ةينوناقلا لئاسملا ىلع يجابرشلا دمحم
 اعويطوم حرطو ءانيسلا ةعانصب ةقلعتملا

 نوكي عشيفلا نا له وهو ةيمهألا غلاب

 ناو .لصألا يبرع هجرخم نا درجمل ايب رع

 عصضن نأ نكمي نياو ءيبرع هعوضوم
 تاعوضوم لوانتت ىتلا ةيبنجألا مالفالا

 لكل يرورضلا نم نا ىري وهو ؟ةيبرع
 هجارخاو هجاتنا نوكي نا برع مليف

 نع ثحبلا ةلأسم ناف كلذبو .نييبرع

 ةيفات تاسسؤمو تاجا نينو
 نع ًاجورخ دعت امنا ةيبنجا تارازوو
 .ةيبرعلا انيسلا ةفص

 نع ةودنلا هذه تحصنا دقل

 دقف انتانناجما بتاج ىلا ةيلص تالولذم
 ةكرتشم ةيؤر ةيا كانه تسيل نا حضتا

 نم نييئامنيسلاو ةهج نم داقنلا نيب عمجت
 قل ةديدع تاعطاقت ةمث ناو .ىرخا ةهج

 نع الضف ؛تاهجوتلاو راكفالا
 بيعصت ىلا يدؤيس ام اذهو .تاسرامملا

 هماما دجيس يذلا ديلولا داحنالا اذه لمع

 ءادخاو اياب ال باوبآلا نم ةعومجم

 نقلا.ىلا جولولا ميلع رئاعتيم كلذوو
 هذه نم دحاو باب نم .عباسلا

 لوا يه ةودنلا هذه تناك اذاو .باوبالا

 هي نيلماسلا ةيدبس ناف .هل يرظن طاشن

 تاعو رشملا قيقحتب ةليفك هيلع نيمئاقلاو

 نالاعا نوح ةيسيسسأتلا هكتنل اهتسطو نقلا
 6 .ارخؤم هقاثبنا

 هللا دبعلا يلاس
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 هناركذم بتكي يرصملا غامثجالا اع سيوع ديس ٍق

 لماك لي ةي باب هي ةئاذلا ريم ةاك سبوع دس أدب ماع نيبسلا زان ل دعب

 د م 0 جما ع

 : داوحلا دبع لامك <  ةرهاقلا

 ديس روتكدلا هلمحي يذلا خيراتلا
 باتكلا يف .هرهظ ىلع سيوع
 وه .ةرهاقلا يف اريخا ردص يذلا

 قبعو اهثارتو اهلقثب .ءرصم خيرات
 . اهخيرات

 .ةميدقلا ةرهاقلا ةقزاو يراوح لخاد

 رخمي . اهدهاعمو اهسرادمو اهئياحا يفو

 نمزلا رحب تابع سيوع ديس .دانب
 انني ةقشلا تدعي مك سعال ىكأ# . قيمعلا

 تعطقت مكو ؛ «ليمحلا يض خاملا اذه نيبو

 هوانا رصابألا

 مدع ةذتاسا زربا نم دحاو بتاكلاو

 هثاحباو هتافلؤم تراثاو .عامتجالا

 قافا تحتفو .ةعساو لعف دودر ةفلتخملا

 ليبس ىلعف . عامتجالا ملع ماما ةديدج

 ذنم .ةماه و بتاكلا مدق «لاثملا

 ,يعفاشلا مامالا لئاسر لوح «تاونس

 نوقليو-«نويوركملا اهبتكي.لفاصو يفز
 . ةرهاقلاب يعفاشلا مامالا قودنص يف اهم

 يضقيو بركلا مهنع عفري نا هنم نييلاط
 يهو :ءهاضرم يفشيو :مهجتاوخ مه
 . اهباحصا اهعقوي لئاسر عبطلاب

 ديس .د مدق ,عوضوملا اذه لوح

 نب عمجت :ةيملج ةيعامشجا ةنيلارؤأ نيو
 ةيويح نيبو «ءقيقدلا يملعلا لوانتلا

 وهو .سانلاب ةقيمعلا هتلصو عوضوملا
 تاروصتلاب طئاحلا ضرع برضي اذهب
 لثم ربتعت تناك يتلا ةيديلقتلا راكفالاو

 0 ٠ دينا 7 01-2077017 قتلا ةةح دقق

 يئاورلا) ظوفع بيج نع يرصلا عمجلا تأزيبو ضئابتا
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 سيوع ديسو (

 لجدلا نمابرض هش هذه

 الوانت اهوانت زوجي الو .تافارخلاو

 اهيلا لصوت يتلا جن داتَملا نإ ىلع . ايملع

 ىلا اذه ” لعفلاع ةشهدم حجئاتن ىقبت

 .هاجنالا اذه يف ليوط طوشل ةعطق بناج

 ةهجو نم دولخلا لوخ تاسارد مدق ثيح

 نم هريغو ؛نييرصاعملا نييرصملا رظن
 نم ىقلت نكت مل تلا ةيعامتجالا رهاوظلا
 . ركذي ايملع امامتها لبق

 ملع يف بتاكلا تافلؤم نع الضفو

 لئاسرلا تائم ىلع فرشا , عامتجالا

 هلمع نابا .ةيملعلا ثاحبالاو

 هيلوت دنع اضيا فرشا امك , يميداكالا

 ثوحبلل يموقلا ز زكرملا ةيلوؤسم

 لفل ناك يع. ةيئانخاو ةيعامتجالا

 رغاوظلا لوانت ةيتاكما تحن زكرملا هيجوت
 .ايملع الوانت ةيديلقتلا ريغ تاعوضوملاو

 /طابش ىف دلو دق انيتاك ناك اذاو

 ةيملاعلا برحلا مايق لبق 1417 رياربف
 اهغاص ىتلا ةيتاذلا هتريس ناف «ىل والا

 انل مدقتو «ةيصخشلا ةياكحلا زواجتت ءانل

 تايادب ىتح يرصملا عمتجملا ةروص
 مولبد ىلع لصح نيح «تانيعبرالا

 لوا نمض :ةيعامتجالا ةمدخلا ةسردم

 مه اجيرخ نيثالث نم اهمايا تنوكت ةعفد
 . ةيعامتجالا ةمدخلا ةنهم فرتحا نم لوا

 لاطا ءاماع نيعبسلا رواجت نا دنعبو
 نيودت يف سيوع 6-5 ءهرمع يف هللا

 و دوو سوو دود داق

 1111:--اللا ةقاطج 10 1010 لانا -0

 لما لبع ريس نه قفا .ةيتاذلا هتريس

 يف ةدايرلاو ةفرعملاو ةربخلاب ةينغ ةايحو

 . ةعونتم ةديدع تالاح
 ابنكل ءطقف ةيتاذ ةريَص:تبَسَيل ذو

 ةيفاقث ةسارد يا .«ةلاح ةسارد»

 ةرهاقلا ءايحا دحا يف دلو لجرو باشو

 46 - [ : انما 1 ن مطل: معطف -

 .. تالصلاو جئاشولا . .(مامتجالا ماع)
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 نيبرح رصاعو .رصم مكحي ٍيناشلا
 ودعلا عم بورح ةعبراو .نيتيملاع
 ..1487؟و1919 يروثو .ينويهصلا

 نم ريثكلا ريغيل نكي مل كلذ لك نكل
 يف متت مل اهنال .ةيرصملا ةيفاقثلا رصانعلا
 اهمدقت نالو ىدحاو نرف الو دحاو موي

 يف ةعمجتم دوهح- يف ارارمتسا نمضت دق

 . .بئاوح ةنالث

 بناوج ةقالث ة ةريسلا هذه نمضتت

 عضو ىلا روذحلاب لوالا قلعتي  ةيساسأ

 ءاقدضالاو نادلاولاو لهالا اهروذب

 ةفاقثلا ةزهجاو ةينيدلا ةمظنملاو ةسردملاو

 . مالعالاو

 وهو . .ةايحلا ءام : يناثلا بناحجلاو

 قافآلا نع فشكلل ىعست ةيركف ةححابس

 تداتعلا اههجاو يتلا دولا ةضيرعلا

 فئقاوملاو رهاوظلاو هتاقيبطتو ةعورفو

 دجي نكي مل ىتلا ةيعامتجالا تاقالعلاو

 . يرصملا عمتجملا يف اهلثم

 وتهف < ..نامفلا + فتلانقلا ثقاحللا انما
 .يناثلاو لوالا نيبناحلا لعافت ةليصح

 ءارامث تبتت الاهدحو ضراالاف

 ال اضيا ءاملاو ءاهدحو روذبلا كلذكو

 هذه نم نذا دب ال . .هدحو ائيش لعفي

 .ةايحلا ةرود لمتكت ىتح اعم بناوحلا

 روذحلا نمضتي يلاحلا باتكلا نا ىلع

 1 ما مروا نموا مما - 7

 تايادب ىتحو بتاكلا دلوم ذنم اهدحو

 يف ةساردلل هرسضتس لسبك «تاتيمبرالا
 هذه سس يناثلا ءزجلا أدبي ثيح . جراخلا

 . ةايحلا ءام : ةسارذلا

 . . سيوع لببسو ظوفخ بجبن ند

 - نيرصقلا نيب) ظوفحم بيجن ةيثالث
 بذهاو لمكا (ةيركسلا - ىوشلا رصق

 يرصملا عمتجملل مخض يئاور لمع

 نكمي الو .ةيدقنلا تاعجارملا نم ديدعلا

 اذه نيب جئاشولا نا وه ءانه هيلا ةراشالا
 انيديا نيب ىتلا ةيتاذلا ةريسلا نيبو لمعلا

 د
 عامتجا ملاع انبتاك نا نم مغرلابو

 انل مدقي نا يف: حج ةثا الا ًايئاور نسيلو
 ةايحلل عونتلاو ىنغلا ةديدش ةروص
 ةغلو: «ةرسأ ةطاسب ف ءراكقالاو ضاثلاو
 .قدصلا دشتي هنال .ةطاسب دشا

 .هدحو قدصلاو

 هتايح خيرات بتاكلا انل درسي الو

 ابصو ةلوفط نع بتكي هنكل ىةهدحو

 ائادحا شاع .لماك ليج بابشو

 ةئلتممو ةثفادو ةقداص ابنكل .ةعورم

 .ةانظا وسلا
 لحرن .ةيسيئر نيوانع ةينامث ربعو

 اهيمسي نا لضفي امك (ةلاخلا» هذه عم

 لكاشم سحنو سملنو ىرثل .بتاكلا
 . ليحلا اذه تاحومطو مالحأو

 هيباو همال نييلوألا نيئزتلا صصخيو

 تيب يف شيعي ثيح .ةدتمم ةيوبا ةرسا يف

 مامعالاو تامعلاو ةدحللاو دحلا عم دحاو

 كلت هعم ديعتسنو ؛ ئانباو مهجاوزاو

 اهيف ةرسالا تناك ىتلاو تلو يتلا مايالا

 تكل اراد ١ ظ

 فقرظولعهلما
 (ةلاح هسارد )

58 

 سيئوع ديسروتكدلا
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 لالهلتار اد

 خماشلا دجلل اهيف ةرطيسلا ؛ةيوبا ةطلس
 . الماك اعمتجم ىعري يذلا يوقلا

 عتما نم نيثزمجلا نيذه نا عقاولاو
 قدا اعم نامدقي ذا . باتكلا ءازجا قراو

 اهينضام :ةيوببالا ةرسالا ليضافت
 ةطاسب ِق اهتادقتعمو اهديلاقتو اهمالحاو

 .قدصو
 نالوانتي نييلاتلا نيئزحلا نا نيح يف

 توم ىتح .ةيوناثلاو ةيئادتبالا هتسارد

 ةرم سشيعن عبطلابو 10 ماع هيبا

 ةايحلاو . ةيتاذلا ةريسلا عم ىرسخا

 . 141١8 ةروقو .ةيسايسلاو ةيعامنعلالا
 رصم تناك يذلا لئاهلا مخزلا كلذو

 ىري ال يبص توص لالخ نم .هب جومت
 يف ءىش لك انل مدقيف . ىبصلا هاري ام الا

 .ةرسأ ةطاسب

 . .اضيا

 ةفشاكو ةقيمع

 ' .بالا ثوم لعب

 هتبرجت ةيادب ىلا لقتنن بالا تومبو
 يف هيبا لحم ىتفلا اذه لحي ثيح ع ةيتايحلا

 لمحتو ةلمجلاب ةلاقبلا ةراحتل ؛ةلاكو د
 ناكم سفن يف ةيوبالا هترسا ةيلوؤسم
 . هيبأ

 خا نود اديحو ىتفلا اذه شاع دقلو

 ةيوبالا ةرسالا ةيقبو ةما عم ءتخا وا

 هتسارد كرتو ءدجلا اهتمق ىلع فقي ىتلا

 ةيرحتب رمي كلذ ءانثأو . ةلاكولل عرفتو

 ةعامج» يف كرتشي نيح «:ةقيمع ةينيد

 هببتد و :«ةيدمحملا ةنسلا راصتنا

 .هنكسي يذلا يحلا يف اهعرفل اريتركس
 امدنع اهنع ضفني نا ثبلي ام هنكل

 هذه نم قمعا ناميالا ةلأسم نا فشتكي

 وهامب يفتكت يتلا ةيحطسلا رهاظملا

 ىتحو ةيحللا ةلاطا لشم يجراخ

 نيب لعتفم ضقانت عنص ةلواحمو «ترانشلا

 ليزي نا ررقي ذئدنع : . نيدلاو ةايحلا

 . ةايحلل ةيناث دوعيو هتيحل

 ةبرجتلا هذه نم جرخ ىتفلا نا ىلع
 نم مغرلاب .ةميزع بلصاو ادوع ىوقا
 . امل ضرعت نيذللا كشلاو ىلآلا

 .ةرشع ةعساتلا هنس يف هجاوز دعبو

 ىلع لضحيو .ةساردلا ىلا ةدوعلا ررقي

 , هيبأ ةلاكوب هلمع ءانثا اي رولاكيلا ةداهش

 ةيقاملا باتكلا لوصف يضمت ام ناعرسو

 ناك يذلا ماكملا اذه جمالم لمكتست

 هعم عباتنف .ةبيرغ ةعرس يف لكشتي

 .ءاهروهدتو ةيوبالا ةرسالا لالخحنا

 وا توملاب ءاوس مهضعب نع سانلا داعتباو
 ةديدج لواعم تحن ميدقلا ملاعلا راثدناب

 .امامت ىرخا ةروص حمالم ميقت

 قاحتلا ريع ,نذا باتكلا لوصف عباتن

 .ةيبرحلا ةرازو يف ةيندم ةفيظوب بتاكلا
 ةمدخلا ةسردمب كلذ دعب هقاحتلا

 هذبس هلمع ةيانبو هجرخم و ةيعامتجالا

 زجنا يذلا صصختلا ىلا هتداق يتلا ةنهملا

 ملع ىهو ءزرايلاو ساسالا هزاجنا هيف

 . عامتجالا

 باتكلا اذه لوصف نم لصف لك ينو
 هيف لوجتنو هلخدن اديدج املاع جلن

 تايادب ىلا انلصو اذا ىتح .هيلع فرعتنو

 هذه انلمكتسا دق نوكن .تانيعبرالا

 ىلع رصتقت 3 يتلا «ةعساولا امارونابلا

 نوح بتاج لو .رخألا نود رهظم

 فشكلاب ساسالا يف ىنعت اهنا . بناج

 امبرو .ءانثتسا نود ليصافتلا ةفاك نع

 ءىراقلا هب رعشي دق يذلا للملا اذه رسفي

 نم سيل بتاكلا نكل .لوصفلا ضعب يف
 ىنعي هنكل :ةراثالاو قيوشتلا هفادها نيب
 0 .ةطاسبلاو قدصلاب طقف
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 هس لأ يف ذل ويطملا
 7 :عئاقولا يه ني" مايأد
 اهنم , ةيلهاجلا يف رودت تناك ىتلا

 لامشلا لئابق يف رصحني ام
 ةيناطحقلا نميلا لئابق ف وا «ةيناندعلا

 ام اهنمو .جرزخلاو سوالا بورح لثم
 اهنمو .نييناطحقلاو نييناندعلا نيب لباقي
 مهريغو سرفلاو برعلا نيب عقوام
 ضشويج دض راف يذو ةقفصلا يموسيك

 . ىرسك
 تحت تنود ةروهشملا عئاقولا هذه

 صصقو رابخأ ْق هيلا, ايأو ناونع

 نرقلا نم ءادتبا .لوطلاو 2 ةتواقتم

 نويرابخالاو ةاورلا ابنود .ةرحهلل يناثلا

 لولدم نكل . يلهاجلا رعشلا اونود نيذلا
 باحصا رابضف , عسوت «برعلا مايأ»

 مويدو «ةيسداقلا مويا نولوقي ريسلا

 . ةيلهاجلا مايالا ىلع اسايق ؛كومريلا

 اضنا ينعتو هيج نذا ينعت ماي الاف

 كلت يورت يتلا ةبوتكملا صوصنلا
 دئادشلا ىنعت : «كلذ لبق يهو ءبو رخلا

 ٠ ىلاعت وق يرشخمزلا رسفي .نحملاو
 : لوقيف هللا (مايأب مهركذو
 ممالا ىلع تعفو يتلا هعئاقوب مهرطاو

 ةلنمو .دومتو داعو حون موق . مهلبق

 راق 7 ويك اهمح المو اببورحل برعلا مايا

 ا مويو

 ' 9 ةاورلا ةهفاسشم نم اقلط

 ةرصبلاب سردلا تاقلح ِق مث مييداوب

 صصقلا يق اريخا تعمجو .ةفوكلاو

 ضلئاقن» باتك يف ائيلا لصو يذلا مكحملا

 . ةديبع يبال «قدزرفلاو ريرج
 دقعلا يفو ءيناغالا باتك ْق مث

 .ريثالا ع نباو يربطلا دنعو ديرفلا

 نا ىلا ارظن .لاشمالا عمجم يف يناديملاو

 039457 ناسين ؟7١ب ١54 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ع 4

 ات“ ا - دق سا

 يبرعلا ىصصقلا رثنلل جذوم لوا

 ب تاك ةرئاسلا لاثمالا نم ا
 باحصا دنع اريخاو عئاقولا

 لك لعلو .«برالا :ةيابن يف يريونلاو
 هضئاقن يف ةديبع يبأ ىلع اودمتعا ءالؤه

 مل نيذللاو هيلا نيبوسنملا مايالا يباتك يفو

 .ائيلا الصي

 جذومن لواوه برعلا م ايا سدا نا

 را رقلا ملا ىف ؛نرملا صقل دف
 تالا لحل قا . صصقلل

 ليلحت عم .جارفنا ىلا ةدقع ىلا ةمدقم

 0 راعشاو ؛لاطبالا ياعيقتل

 يغبني ىتلا ةيناسنالا ةيقالخالا ةربعلاب

 .مياقرصت نع اهصاختس
 يبرح صصق ةيحانلا هذه نم 6

 نومضملا يتهج نم سردي نأب قيلخ
 هداعبأ قمعو ةئياعم ومس يف لكشلاو

 ىه اهلعلو .هلايخ ةفارط ينو .ةيقلخلا

 سردي نا نسحيف 1 9 نم

 يلا ةدسلا ةقينالا ةباتكلاب نراقيف

 0: نرقلا 000-

 داق نيذلا ا برعلا نيخرؤملا

 ىلا «برعلا ةايحل مهخير أت يف «نودعصي

 داعو دومثو ةقلامعلا ىلا ءىلوألا ةيرشبلا

 رابخا ىلع لوف .نوجحرعيو

 مث .ةدئابلا لئابقلا نم امههريغو سيدجو

 نوجردتيف .ةمئاقلا لئابقلاب نومتبي

 نولصفيو خيراتلا بلص يف اهمايا
 انولوي ىتلا اهسفن ةيانعلاب اهئادحا
 نيتلودلا رابخأل وا ةيبرعلا تاحوتفلل

 . ةيسابعلاو ةيومألا
 .باسنالا ملعب اريثك برعلا ىنع دقو

 شيرق باتك اهنم «ءبتكلا هيف اوفلأف

 هسا رعت مانا | سن
 و ....ااارللاة لل

 ةرهمجو شيرق تاتويبو ل دام

 ا نبال بسنلا

 لضفب مايألا تاياور انيلإ تلصو
 ةركاذ اهب تظفتحا ىتلا ةيرعشلا ةاونلا
 يقابلا رثالا وه رعشلا اذه ناكف :لئابقلا
 ينعنو .لاتقلل ديعبلا ىدصلاو ةعقولا نم

 ءانثا هب قطن يذلا رعشلا صوصخلاب
  الجترم زجر  نوكي ام اريثكو .ةعقولا
 ةادالا ةباثمب نوكيف .ليلقب اهدعب وأ

 رصانع يوارلا ابنم دمتسي يتلا ةركذملا

 عفاودلاو .ةعزانتملا فارطألا يأ «ةربخ
 هحئاتنو لاتقلا ليصافتو «برح ا ىلا

 . خلا

 ةعقولا ءانثا لاقي يذلا رعشلا

 : نيعون - م
 ريس يف ءافرط» نوكي ين 7

 «صاخشالا نيب ةقالعلا روطي «ثداوحلا
 ةريفع تايبا لثم هداشنإ دعب ثدحل دهميو

 موي اهيلع مشاغلا قيلمع ءادتعا رثإ

 , : اهفافز

 مكودع وتيما وأ ءامارك اوتومف

 لزحلا بطحخلاب برحلا رانل أوبدو

 هذه دعب اوبضغت مل متنا ناو

 لحكلا نم باعت ال ءاسن اونوكف

 اغإف « سورعلا بيط مكنودو

 لسنللو سورعلا باوثال متقلخ
 ىذأ ىلع دامت نم ٌريخ نيبللف

 لذلا ىلع ماقم نم ريخ تومللو
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 قيلمعل 56 :انهلك مسط تبضغف

 .اعيمح مهتدابأف ةميلولا ةديكم سي دجو

 زازفتسا يف عونلا اذه نم لاشم انلو

 لاق ساسج اهعمس الف :بلغتل سؤسبلا
 :اه

 نم مظعأ المج لتقأس ينإ يعارت ال يتكسا

 .ابيلك ناك لمحلاو .ةقانلا هذه

 لب .ثداوحلا روطي ال عونو - ب
 لثم داهشتسالاو ليثمتلا ىلع هرود رصتقي

 اومزبت نإد راق يذ موي يف تايركبلا داشنا

 ةبيتك» ثاعب موي يف سوألا زاجرأو «قناعن
 هلف اثيع أي ال هنأ الإ ءاهالوم ابهنيز

 ىلع ّيمحلم وج ءافضا يهو ءةفيظو
 داعبأب صاخشالا لامعأ غبصو .ربخلا

 - مهدنع ةمساحلا فقاوملا نأ ةيلوطب

 - يلوطبلا صصقلا يف ضورفم اذهو
 امكح , عقوملا غيلبلا مالكلاب ءرملا قطنت

 يف ةريثك يهو .ةرئاس الاثما وأ ناك
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 ءامكح ءاسؤر مك ىلع اضوستخ . مايألا

 .ريهز نب سيق لثم

 ارم مايالا تاياور «شوتيم» ربتعي

 ةفرعمل , ميدقلا رعشلا بناج ىلا ًاحلاص

 .مالسالا لبق برسعلا ةأايح فورظ

 اه ىلحتي ناك يتلا ةءورملا حور ةفرعمو

 لاطبالا كفئلوا .ءامدقلا برعلا لاطبأ

 .بعشلا نهذ يف ًايح مهركذ يقب نيذلا

 برعلا مايا ةسارد لالخ نم نكميو

 مهأ لعلو يلهاجلا عمتجملا حمالم ةفرعم

 هيمسن دق ام برحلا ىلا عفاودلا ٠ بايسأ

 ءانرصع حالطصاب وا «ةيشاعم ًاياسساو

 يف لشمتت .ةيداصتقا ةيعامتجا ًابابسأ

 . يعارملاو هايملا نطوم نع ثحببلا

 نيب لاعقلا عجري ِتَسضْلا اذه ىلاو

 . ثاعب موي يف جرزخلاو سوألا
 [ئاد نكي ' لهاجلا عمتجملا نا يلع

 دقف ادعم ع هيوم جو افاوجم

 ءريهز نب سيف اذهف ناودعلا نوهركي

 ء«يبأ اريهز عرص هنإف يغبلاو مكاياو
 لفقن نإف:ءامدلا يف .فرسلاو هكا
 . راعلا ينثرو ةءابطلا

 ةيداصتقالا بابسالاب قحلت دقو

 «(ةيسايس» موسيلا اهيمسن : عفاود ةيشاعملا

 وا كلم وا مكاح ءازا ةليبقلا فقومم قلعتت

 اذه نمف .ناطلسو ذوفن اهيلع ةليبق

 .رحج موي .ءليبقلا
 نب ركب شويج نيب راق يذ موي ربتعيو

 اهتضاخ ةيموق ابرح ىرسك شويجو لئاو
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 ةيسرافلا ةرطيسلا دض برعلا ءايحا

 . ةيسايسلا مهتقبر نم تررحتف
 : راق يذ موي نع (5ْ) لوسرلا لاق

 نم برعلا هيف تفصتنا موي لوأ هنإ
 . مجعلا

 . برسح ا ىلا ىرخا عفاود كانهو

 قالخالاو ةءورملا موهفمب : اضتت

 ءافوك عساو لولدم ةءورمللو .فرشلاو

 . نامعنلا عئادوب دوعسم نب ءىناه

 يف رعاوشلا غابنتلا ركذ نم دب الو

 .ةرعاش نورشع نهف :مايالا تاياور

 اهيئارم يف ءاسنخلاك تافورعملا نبنم

 :اهرعش نمو ؛ةزوح 0
 يىل تشع ام ةيمح تاذ تنك دق

 يحانج تنأ تنكو .زاربلا يشماأ

 يقتأو ليلذلل عضخا مويلاف

 . حارلاب يملاظ عفدأو ءهنم
 .ةجوزلاو تيا بناج ىلا ,نينمو

 بقانم ددعتو تارفزلا لسرت ىلكذلا مألا
 موي دعب تلاق ىتلا ماطسب مأ لثم اهعبا
 : ةقيقشلا

 اقر نم ف فاس كاك
 اهلاجرو يتولا نايف كيكييو

 ف لق املاط ىقىرسا فيكي

 اايع عاضو تعاض ةلفرأو

 نيب زييمتلا هب نكمي سايقم دجوي ال
 ىنعملاب لطبلاو «ةسيئرلا تايصخشل >دشلا

 نوكي يذلا صخشلا يا .«يحالطصالا

 ريسمو اهروطت بيسو «ثادحألا ةزيكر

 حرسم ىلع هروهظ رمتسيف ءاهلحارم
 روهظ نم رثكأ ةدايقلاو ةضوافملاو برحلا

 هتافصب كلذكو ةروضخم ىطإف رق

 ناو صاختشالا ةيقب ةيقب ىلع هلاعفاو همالكو

 لطبلا اذه .ةمدقملا يف ًاضيأ مه اوناك
 يف الإ دجوي ال ةلماك ةريس ىنبت هيلع يذلا

 روصعلا ىطختي هارتف « يبعشلا صصقلا

 راحيلاو ىراحصلا عطقيو .روهدلاو
 الو روتف امنود لاطبالاو نارقالا عراقيو
 نب فيسو .دادش نب ةرتنع كاذ :للم

 .بايد ىتفلاو «يلالهلا ديز وباو ؛نزي يذ
 . مهريغو سربيب رهاظلاو

 نيذلا 5 .برعلا مايا يف لاطبالا اما

 نيموي وأ موي نم رثكأ يف مهنم نورهظي
 : ف رصحننت ةددعتملا ةكراشملاف . ةلق

 مث ءسحاد برح :ريهز نب سيق -
 . ةلمج بعش

 ليسوا با مج

 برح مث ىزازخ موي :لئاو بيلك

 . سوسبلا
 ,ةواشق موي : ينابيشلا سيق نب ماطسب -

 . ةقيقشلا مويو طيبغلا مويو

 نيب ةيمهألا يف توافتت ءالؤه ةكراشمو
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 ةييرعلا افلا راردأ
 نيملع نيب نبإ

 هدي سوم دي د عما يعش . يبول هب

 | طقسأو أطخ اهفلأ تفذح
 اي الثل نيونتلا طقسأ نعانم اشرح هفعي علوا . نكاس

 نب دمحم َلَتك)و يس نب دلاخ ىأ)و (دمحم ْنب لع ءاج) :لوقن اذه ىلعف
 اذه)و (رماع نبأ نب ب اذه)و :(ناميلَض نب ميلس وبأ انراز)و (ديشرلا

 . كلذ ىلع سِقو . .(ّيدهملا نب ٌديشرلا
 ْنِإ) :وحن ةفص (نبا) نكي مل اذإ اهلبقإ يذلا مسالا نونيو (نبا) فلا تبثتو
 (نبا) فيضأ اذإ كلذكو .يلعل ةفصال نإ ربخ لاثملا اذه يف (نيبا)ف (دمحم نبا 1

 | همدقت اذإ وأ .(كنبا ٌديعس اذهه) : وحن رمضم ىلإ

 : اذإ وأ «(كلام نبا
 ميلس له) :وحن ماهفتسا مس

 رماعو ليلخو بلاط)و ميلاعاتتا ىرمعو دايت : وحن عمج وأ
 دبع نبا ّلع) :وحن م ألا ىلإ وأ ٌدَحلا ىلإ فيضأ اذإ (نبا) لأ تبق -بكتو (ىيحي ءانبأ
 .(ميرم نبا حيسملا)و (بلطملا

 .نظسلا
 لوأ يف تعقو اذإ 0 فلا تبثشت كلذك .

 ... ىنعملا اذه ىف ةاجبنلا يف تنظأ اه زجوم اذه

 ناكو لعفلاب ةلصتم تناكو ةلمحلاا رد ِق تناك اذإ (نّذإرب عراضملا بصني

 (َكَمِركُأ ْنذإ) :هل تلق (كَّروزأ نأ ديرأ) :لئاق كل لاق اذإف ءالبقتسم رشا
 ... عراضملا بصنب

 كلذكو (كُمركأ ًاذإ انأ) :لوقتف عراضملا َمِفَر ةلمجلا ردص يف ند درت / ناف
 . (كمركأ انأ اذإ) : تلق اذإ وأ (كُمركأ اذإ يئترز نإ) : هل تلق اذإ

 : وحن ةيفانلا الرب , عراضملا لعفلاو (نذإ ) نيب لصف اذإ بصنلا < موضعي زاجأو

 : وحن ءادنلاب وأ (نالف بهذي هللاو ْنَذإ) : وحن مسقلاب وأ (ٌديَز بهذي ايإ نذإ)

 .(كمركأ ٌُديز اي َْنَذإ)
 لعفلا َتْبَّصَن تنصت اذإ ء(ْنّذِإ) نونلاب 5 نا (ءارفلا) بجوأ دقف اهتباتك امأ

 . .(اذإ) فلألاب تبتك ,ةاغلم تناكو .تطّسوت اذاف . . لبقتسملا

 ريعبلا طشك

 6 .هريعب لس :لوقت الو هدلج عزن يأ :(هريعب نالف ٌطْشك) :برعلا لوقت

 لغشي الثم ريهز نب سيقف .رخاو موي
 قف اما ؛ء سحاد برح لماك يف ثاردحألا

 ءادبأب الإ كراشي ال وهف «بعشلا برح

 نيب ةعقو رخآ يف ةموصخلا ضفل وأ يأرلا

 كلذكو «,ةييفرلا يذ كلامو نيمدهزلا

 يف وهف :ىزازخ لطب ناك نثلف : بيلك
 . حرسملا رداغي ام ناعرس سوسبلا مايا
 وا مهروهظ لف ءاوس .مايالا لا

 الف 6 ع ا عما -

 . ناب

 نم تاحفص فشكت برعلا مايأ نا
 تاحفصلا نم ريثكلا اهيف برعلا خيرات

 اهيف لجس ىتلا كلت ةصاخ «ضيبلا

 سرفلا دض تاراصتتا برعلا

 [0 . !نييعسوتلا «نييرصنعلا

 عقدة ناسا 6 كىلعلا -ةيبرعلا لكلا



 رسضحلا

 يف هيأر نع نيدلا يقت ديعس رخاسلا بيدالا لثس
 ىدحا يف ريزو اهاقلا ةينطولا ةدحولا نع ةرضاحم

 نم ريزولا اذه ناكو تانيتسلا علطم ْف نانبل تاموكح
 يتلا ةيفئاطلا ثادحالا يف نييساسالا نيضرحملا
 حصفا ام» :لحارلا بيدالا لاقف :145/8 ماع تعقو
 .«ةفعلان رضاخت امدنع سموملا

 ةمظنم ةيعرش نع ثيدخلاو لوقلا اذه ديعتسا
 نيطسلف بعشل اهليثمت ةقيقحو ةينيطسلفلا ريرحنلا
 كيكشت عضوم حبصا ةيخيراتلا اهتدايق ةيعريش نعو
 هيش ةيبرعلا هبش لودلا ضعب مالعا لبق نم سوردم
 ديبآت فرظلا اذه يف اهنم بولطم هنأكو ةيسرافلا
 ةيعرشلا يف نعطي يذلا «يليئارسالا» يكريمالا فقوملا
 .ةيينطسلفلا

 ةميرجلا فقوملا اذه نع توكسلا ازئاج دعي مل
 ةيبرعلا ةدحولا طباور نم ىقبت ام ىلع ظافحلا ةجحب
 نالو :ةمظنالا هذه عم ةيواعم ةرعش ملحق مدعل وا

 اهجئاتن ةروزم تاباختناب تسيل ةيقيقحلا ةيعرشلا
 لب اياونلا لجسي ال خيراتلا نالو .افلس ةزهاج
 نا برسعلا ءارقلا لك هاجت لع ابحاو ىرا 2لاعفالا
 تافرع رساي اهب ملعتن ال يتلا ةثداحلا هذه ي ورا

 لفتحت حتف ةكرحو ١9/57 ماعل لوالا مودلا يف نحف

 ةروثلا ةقالطنا .اهتقالطنال ةرشع ةعباسلا ىركذلاب

 ةعماجلا يف ةسدنهلا ةيلك ىنيم ماما فقا .ةينيطسلفلا

 ريباوط يف تالتاقملاو نيلتاقملا فالا .توريب يف ةيبرعلا

 .يدلبلا بعلملا ىلا اليتاش ميخم نم ةدتمم ةيماظن
 مهيدبا نيب ةليقثلاو ةفدفخلا ةحلسألا عاونا ىتشو

 برتقا .ضارعتسالا ءدبل قالطنالا ةراشا نورظنني

 يف انئيب فراعت ىرج دق ناكو يسنرف لسارم ينم
 له» :نيلتاقملا ىلا ريشي وهو ينلأسو .ةقباس ةيسانم

 : هل تلقف «؟ةريخذلاب ةوشحم اهنولمحي يتلا ةحلسالا

 .لعفف .«كسفنب دكآتتل هيعدتساأسو لتاقم يا رتخا»

 هنم تيلطو هلوؤسم ناذئتسا دعب لتاقملا تيعدتسا

 اهتيطعاو ةصاصر تجرخا ,ةريخذلا نزخم عزن
 .«كل اهقلطال ادغ لاعتو اهب ظفتحا» :الئاق لسارملل

 ماما اعيمج نولتاقملا ءالؤه رميس له لأسي داعو
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 ةحفتملا هزه

 يررحم رح رينم
 نيدمؤملا اهئاقدصاو ةلجملا
 يف مهئاراب هنم نولطي .اهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا بناوج فلتخم
 سكين نا ةرورضلاب سلو

 .ةلجملا ةسابس مهؤارأ

 نم لقا دعب ىلع نورميس مهنا هتبجاف ؟ةدايقلا ةصنم
 مهدحا قلطي يكل ةيافكلا هيف امب يا .راتما ةرشع

 اي ملعا» :تفضأو . هيدريو تافرع رساي ىلع صاصرلا
 قدانبلا لمحت يتلا فالآلا هذه نيب نا يقيدص
 ةضراعم ةينيطسلف تاميظنتل ةعبات تاعومجم

 ةكرحو هنيوخت لغاشلا اهلغشو تافرع رساي ةسايسل
 ةينطولا ةكرحلا بازحا ءالؤه ىلا فضا .حتف
 نيب دحاو لتاقم نع شتف قدص لكي كل لوقا .ةيناثبللا

 لفكأسو تافرع رساب لتقل ةماتلا ةعانقلا هيدل ءالؤه
 .«ةيلمعلا هل

 امدنع يسنرفلا لسارملا كلمت دق لوهذلا ناك
 ةيركسعلا هتمدخ نم تاونس ثالث لاوط هنا ينربخا

 لكو ةيقيقح ةصاصر قلطي مل يسنرفلا شيجلا يف
 هناو ءءاضيبلا ةريخذلاب تناك اهب ماق يتلا تابيردتلا

 سيراب ريرحت ىركذ يف يركسع ضارعتسا يف راس
 اسنرف سيئر لوغيد لراش اهيلع فقي ةصنم ماما
 نيترم شيتفتلل عضخا اغراف احالس لمحبي ناكو كاذنا

 .ضارعتسالا ءدب لبق
 اعافد تسيل ىلوالا ةرملل اهفشكا يتلا ةثداحلا هذه

 ةرصاحملا ةيبرعلا ةمالا نع اعافد لب تافرع رسساب نع

 ةئام .«ةيسرافلا ليئارسا»و «ةيدوهنلا ليئاربسا» نيب

 توريد اورصاخح «يليئاربسا» يدنح فلا نورشعو

 ةيعرشلا ىلع ءاضقلا نوديري اموي نيعست
 .اهسأر لتقو ةينيطسلفلا

 «يلدئارسالا» ناريطلا اهب ماق رتمولبك فالآ ةعبرأ

 ةينيطسلفلا ةيعرشلا نع اثحب سنئونو بيبا لف نيب
 .اهتدايقو

 سيل نوروزيو ةيعرشلا نع كنوثدحيو
 مهو ةنايخلاو ةلوطبلا يناعم لب طقف تاباختنالا

 ةرذجتم ةينيطسلفلا ةيعرشلا نا نولهاجتيو نوملعي
 .ةيبرعلا ضرالا لك يف ةدنممو ةينيطسلفلا ضرآالا يف
 دئاقلاو توريبو بونجلا يف دمص يذلا دئاقلاف

 ةيبرعلا ةمالل ةيقرشلا ةباوبلا ىلعو دادغب يف دماصلا

 امهدحو .امهتيعرش ديكأتل تاباختنال ناجاتحي ال
 عيزوت يف قحلا امهل تافرع رسايو نيسح مادص
 0.ةلوطبلاو ةيعرشلا تاداهش
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 طيحلملا جاوما طسو نامكرتو يحيلملا

 ءىطاش رخآلاو نيحلا نيب برضي يذلا شخوتملا
 . ةليصأ . . هتدوبعمو هتدلب

 جوملا لوح . ةمعصلا ةلداعملا عنص . . يحيلملا

 ةلغوم ةيكيمانيد يف ةملاح ىقيسوم ىلا شحوتملا
 . ةروثلاو ايجولونكتلا نيب

 ىلا ةيبعشلا ةفرخزلا نم عبان خراص نوللا

 نيب قيرطلا فصتنم : ةبحر ةيخرات تاقالطنا

 .نايردنومو سيتام
 اسرعضت' ةيمدق تيت نضرألاو «ةتدلبك ليصأ

 ىلا اهعضخيو اهنكسيف ةفيخملا طيحملا ةجوم
 لدناه ىقيسوم ىلا لوحتتف هتفاقثو هسحو ةتفاهر
 . ترازتومو خابو

 هراد نم جرخاو ةليصأ ىلا بهذا ةرم لك يف

 ديعبلا نم يتأت ةجوملا نأب رعشأ طيحملا ىلع لطملا
 انتأكو يراعلا ءىطاشلا برضت .. .:كيعتلا

 دمحم ينبا اي تنأ نيأ : حيصتو هراد باب ق

 و ا

 ةسس ر

 يروجب»م جروج

 .ناولالا لكب جاوما :ةميعم طوطخو كااماكفلا




