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 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رشانلا
 [21:هعأءانت لع اه 2ناجآ) قع ءأ 12603ءا عانت عو لعل:

 حاذخذ11' ن1 ذل

 رفعج وبأ ليبن :رب
 1211عأءان1 06 13 16030101: ا 0 ل4

 ريرغلا ةرفأ يه
 للملا ىتح اهانرّرك دق نوكن امير
 نآلا يف ًاتابث تدادزا املك ًاماليإ دادزت ةقيقح اهنكل

 ,هنيع
 اهلوصف رركتتو ؛ تمصي ةيرسلا اهلوصف لصاوتت

 !رخاو نيح نيب ةحوضفملا

 بيبا لت نيب رمتسملا يحيلستلا نواعتلا ةصق اهنإ
 ِق مالعالا لئاسوو فحصلا تكفنا ام يذلا نارهطو

 فاشتكا ذنم روصلاو قئاثولاب اهنع ثدحتت ملاعلا
 .ةمهملاب تماق ةرئاط لوا ريس ةعباتمو :ةقفص لوا

 اهلالخ نمّرمي ؛:ةطساو» بيبأ لت تناك ءاهضعب يف
 يساسالا ردصملا يه تناك رخآلا اهضعب فو :حالسلا

 !حالسلا اذهل

 «حالسلل ةيلود ةرماؤم ربكا» ل ريخالا فاشتكالا
 ىلا رطضاو .يكريمالا يمسرلا قطانلا اهفصو امك
 ةنياهصلا نم اهيف نيعلاضلا ءامسا فشكو اهفشك
 بيبا لت يترافس نيب قسنملا مسا ىتح .ناكريمالاو
 .لمعت فيكو ةعومجملا سار مساو .ندنل يف نارهطو

 ةحئار تناك اذا :لوقلا ىلا اندوقب فاشتكالا اذه

 ىلا نطنشاو ترطضا دق ودبي امك  ةحيضفلا
 تافارتعا نم بّرست ام رشنو ةيلمعلا نع فشكلا

 ىلا ردابتي يذلا لوالا لاؤسلا ناف .اهلوح ةيلوا
 يط تيقبو حضفت مل ىرخالا تاقفصلا نم مك :نهذلا

 ؟نارهطو بيبا لت نيب نامتكلا

 دانعب فقد لزب مل نمل يهيدب  ناث لاؤس هعبتب

 نع لاع توصب اهاياو ثدحتيو ناريا بناج ىلا
 عم حوضفملا نواعتلا اذه لثمب له :سدقلا ريرحت
 !!؟سدقلا ريرحت يرجي ينودهصلا نابكلا

 اذه نع تكسي لزي مل نمل هجوم لاؤس :اثلاث مث
 ؟هيلع رتستيو هنع تكسي اذاملو .عضولا

 دادضالا اهيف يقتلب يتلا هذه ةلداعم ةبا :أريخاو
 ؟هيف نيعلاضلاو عوضوملا ىلع ةيمعتلا رارمتسا ىلع

 ةبارغ ال :لوقلا ىلا عرسنس ناعمالا نم لدلقب
 !ةحضاو ةلداعملاف
 ...ريبك مالك كانه نوكيسف ليضفتلا نم ديزمب اما
 0 !سوؤرلا مظعم لاطيو ...ريطخو
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 | ةصالطلا ةملك

 .؟ ةم داقلا ةبعللا نم راذخ
 سليارط ءابدحأ يف دعاصت يذلا ناخدلا دمحخ نأ دعب

 سامحلا دمح نا دعبو . .ةيكردمالا ليانقلا لعفي يزاغنيو

 يبرعلا رطقلا ىلع .ةيمارجالا ةراغلا هذه هتراثأ يذلا |
 نأ ,لقألا ف انسفنأ ىلع ,انقح نم سيلا .برعلا سوفن يف .يبيدللا

 ,لءاستن نأو ؟يساقلا سردلا اذه نم هانبعوتسا اًمع لءاستن
 ,ةيناثلا ةبرضلا لكش نع  سردلا بعوتسن مل انمد ام_ .ًاضيأ
 قحب .هانفرتقا اَمَع .كلذك .لءاستن نأو ؟اهنم فدهلاو .اهناكمو
 نود ةيساقلا سوردلا ىقلتن لظنل .لوالا ماقملا يف انسفنا
00 

 تارئاطلا هثعبيم سئل انفوخو .نوفئاخ ,ةحارصن ءانث

 ينعنو ءبرعك اننأ .هثعبم نكلو .ليطاسألا الو 0
 نوممصم اننأو ,يرجيو ىرج ام داعبأ بع وتسن مل .ةيبلاغلا

 نوكتس نبأ اهينعب ال اذم ةيبلاغلا ّنأو «باعبتسالا مدع ىلع

 ال تماد ام .اهتاردثأت الو .اهلكش الو ,اهناكم الو .ةمداقلا ةبرضلا
 | ىو نع وأ لهح نع نايسكلا ف عضم نأ نود ايقديحسل
 نودتري ال مهنأل .عيمجلا يذؤيانم دحاولا يذؤيام ْنأ ٠ ,.دصقتو

 .مهناوخإ قحبو مهسفنا قحب مئارج نم هوفرتقا امب اوفرتعب نأ
 ناودع نم يبيللا رطقلا دض ىرح ام نأل ,مالكلا اذه لوقن

 نمؤن برع نينطاومك انيلع ةوسق دشأ ناك .يلايربمإ يكريمأ

 .هئاكرشو .هئافلح نمو .يفاذقلا نم ريثكب رثكا :ةيموقلابو ةمالاب
 سبلو .اهلك ةيبرغلا ةمالل ةناهإ انل ةيسنلاب .ناودعلا نا

 ةيعل هنإف .يقاذقلل ةيسنلاب اما 2008 قبلا يجرشلا بعشلل

 ىذحتي .ًايموق الطب  مهوتي امك اهنم جورخلا هّنكمي .ةرطخ '
 لواحي ام اذهو .ةوق نم هيلع يه امب ٠ .اههجو يف فقيو اكريمأ

 ؟ايبرغ اذه سدلأ

 .برخلا ماكحلا ضعب كلذ يف هدبود نأ .هنم برغأ سيل وأ

 . برحلا نم تارتقالا اجراخل ةحيف ءادغ لخ هدم ناك نم بحاتنو

 ] ؟روهش لبق
 لظب نأ يف :ةبارغلا لك .ةبارغلا امئاو . كلذ يف سيل ,ةيارغلا

 هذه يف هودبأ نيذلا ىلاو : يفاذقلا ىلا رظنب نم برعلا نيب

 ام ىلاو ...نويمدقتو ...نويموقو ...نويروث مهنأ ىلع .ةوعدلا
 .ءامعدالا اهلذتبا يتلا سيماوقلا ىف كلانه

 هذهن دوصقملا نأل مالكلا اذه لوقن اننأ ءضعبلا نظي دق

  ةيقارعلا برحلا عوضوم ةشقانم داعبتسا وه :ةوعدلا

 يف قارعلل مئادلاو .تئاثلاو ,نلعم لا انزايحنا بيسي .ةيناربالا

 ءانل ةيىسنلاب :اذه نكد مل ناو ٠ .هّلحم يف مهنظو . برحلا هذه

 دقعنا تاوثس تس ذنم براحب قارعلاف . ادمم ةلأسم ىوس

 اهنع يفاذقلا باغ :يئانثتسا رخآو ةمقلل نايداع نارمتؤم اهلالخ

 يذلا رمتؤملا يف ذخّناو .اهنم نيذثا نع هؤافلح باغو .ًاعيمج

 جلا .قارعلا حلاصل تارارق «ءافلحلا» هرضح

 .قارعلا ىلع ناودعلا يهني فوس لبقم رمتؤم يأ نأ نظن
 ا ناودعلا هيف ثحتت ,ةمقلل رمتؤم دلع عم كنف , ,كلذ

 ,قارعلا ىلع يناربالا نا ودعلا كلذ لبق هيف ثحننو . ءايبدل ىلع

 تلصوأ يتلا ةذاشلا ةيبرعلا فقاوملا كاذو اذه لبق هيف ثحبتو.
 ىرغأ امَم ؛ ككفتو فعضو درت نم هيلع وه ام ىلا يبرعلا عضولا

 هيف نَّخّتتو .ّدَحلا اذه ىلا انب نوفختسي مهلعجو .انيف ءادعالا

 عدتريل .عامجالاب سيلو .ةيبلغألاب ةمساحلا تارارقلا
 !هتماقتسا ةمقلا لهأ مهم ناك نا .ءانرمأ ميقتسلو .نوذاشلا

 ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ةعوضوم ةشقانم نم فوخلا نإ
 يف يقارعلا فقوملا ةمالس ىلع سيل .باوجلا هتاذ َدَح يف لمحي
 فقاوملل ماكحلا نم ضعبلا ذاختا يف ّريسلا الو ء.طقف برحلا هذه
 ب ةيغرلا نع فشكني امئاو .بسح ةينابخلا

 يبرعلا نماضتلا ضمئوقن يف ,برعلا ماكحلا نم ضعمنلا

 ديزفلل اهضدرعتو ,ةمالا ىلا ةءاسالا ْق ناعمالا ىلع مهرارصاو ظ

 .فعضلاو ءيزجتلاو تتفتلا نم
 نيب ةقالعلل فاشكنا نم ًارخؤم هنع نلعا ام نا «لوقنف نل

 ةحلسالا بيرهت ناديم يف ينويهصلا نايكلاو ناريا ماكح
 ماكحلا ءالؤه ضعبل يطعُي امبر ؛ناريا ىلا اهريغو ةيكريمالا
 نسح مهو يف عقن ال ىتح .ةفرحنملا مهفقاوم نع عجارتلل ةعيرذ

 هب وج امدنع .ةيروس ةيجراخ ريزو ع وطن نأ دعب ةصاخب .نظلا
 ناريا ةجاحب هريريتل ,ميدقلا  ديدجلا عوضوملا اذه نع لاؤسب
 عا اهلا ,ايبيل ف لصح ام دعب :هّتنن اننكلو !!! حالسلا ىلا
 .فاذقلا ةبعلك « ةرطخ باعلأ نم .يبرعلا قرشملا ف هلوصح

 ف كشن ال يذلا ,قشمد ماظن ةرملا هذه اهيف ةلوطبلا رودب موقب
 ةيعل ةروطخ ًاريثك قوفت .ةدسرعلا ةمالا ىلع هتبعل ةروطخ نا

 000 ءاهلقأ سيل .ةجوجممو ةّحف بيلاساو لئاسوب نآلا 0
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 «ناردا برع» مسرب ىرخأ ةرم
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 يكريمألا حالسلا
 ارهط ىلا نطنشاو نم

 ! بيب لربع
 مس م ااا م تر عجلات نم وتلا و هج دا نط و مد و همنا كج جتك وتر مسبح متجر” فو ت1 جما و جة جدخ
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 !اهدئاوف نم دعدتسا نا دعب ؛اهلاطنأ» دحا اهفشك رالود نودلم 1: تاةللفل
 جس ا و م حج جسر ف 7 ل 5 و تت حا جحا مع تجر سا وة اكتم تا فت

 !ءيش لك اهملع دكؤي مارب مهاربأ ي ينويهصلا طباضلاو ةيلمعلاب اهملع يقنت بيبا لن
 تع تا ل ا ا ا

 ندنلو كرويوين نم صاخ

00-0 

 مع جل جيجك اج او ححدسج دج ججعم همحصحسس هج نجس لوسمحت م حن جس مح حا

 لعلو .ةطلسلا ىلا لوصولا نم هتباصعو ينديمدلا

 ىدح .ايمسر ,اهنع نالعالا ىلا ترطضا نطنشاو

 مايق فاشكنا دعب ةصاخ «ناريا عم اهنواعن رتست

 ةيتاريا ةيناهرا ي.ضصاخع بيردتب «يإ .يا .يسلا»

 حالسلا « بيرهت» ةحيضف ىلع مايا ضمن مل "ا
 ردنب ءانيم ىلا يسنرفلا غروبرش ءانفيم نم كك

 يرست تاعئاشلا تادب ىتح .يناريالا سابع
 لسرت ؛:مخضا ةحلسا ةقفص نع ةدحتملا تايالولا يف
 ناريا ىلا اهنمو «ليئارسا» ىلا

 فورعم ريغف ؛ةيكريمألا ةقفصلا تفشكنا فيك امأ

 ةيلمع يف نيكراشملا دحا نا ليق ناو ,ديدحتلا هجو ىلع
 وهو اهلاطيا دحا اهنم هدعبتسا دق بيرهتلاو ءارشلا
 زنفيا ليئومص ىعديو ندنل يف شيعي يكريما ماحم
 ىلع لمع نيح اهحضفب مقتناو «هئالمز ةنايخ» ب ماقف
 ةموكحلا تدارأف :مالعالا لاجر ىلا اهئابنا بيرست
 «ليئارسا» رود نع فشكلا ىلع ماهنالا رصق ةبكريمالا

 رتوت دعب اهيار نع تداع اهنكل .نيحضافلا نارياو
 طياض بارنوف ميلو ىلا ترعواف ءايبيل عم تاقالعلا
 عوضوملا طبري ناب ةدحتملا تايالولا يف كرامجلا
 بشهذت ال ةيرهملا ةحلسالا» ناب اذه حرصف .باهرالاب
 بهذت امناو . «ليئارسا» قيرط نع اهدحو ناريا ىلا
 جراخ ىرخالا ةيباهرالا تاعامجلا فلتخم ىلا اضيا
 .ةقطنملا ىف لودلا ضعب ىلا كلذب اريشم «ناريا
 ,بسحف توملا راجت اوسيل نيرمآقتملا» نا فاضاو

 .«كلذك ةرسامس مه امناو

 «ليئارسا» طروت مغر .تفشك ةيلمعلا نا مهملا
 اهنا افورعم تاب يتلا ةدحتملا تابالولا طروتو ءاهيف
 نيكمتو ؛هاشلا طاقسا نع لوؤسملا فرطلا تناك

0 : 7 2 : 
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 فحصلا هتمسا ام يف يبيرخت طاشنب مايقلل

 ةراشا «ةرواجملا نادلبلا ضعب» ارخؤم ةيتايفوسلا
 يبرعلا جيلخلا نادلبو قارعلا ىلا

 اميدسال  نطئشاو فالحا ضعب مايق كلذ ىلا فضا

 ناريا ديوزتب  ايناملاو ينويهصلا نايكلاو ايناطيرب
 نا دعب ةصاخ .قارعلا دض اهيرح ةمادال حالسلاب

 .ارخؤم يركسعلا ناديملا يف اهزجع رهظ
 3 م 6. ءفاط

 بيدا لذ ربعو ةرورم قئاتو
 لوؤسم نم ةيكريمألا ةرادالا تبلط انه نم

 ربكا» نع نلعي نا بار ميلو كرويوين يف كرامجلا
 نيمهتملا فصيو ,«حالسلا بيرهتل ةيلود ةرماؤم
 .«توملا ةينابز» مهناب ةيلمعلاب

 ةثالث مهنيب اصخش رشع ةعبس ىلا ماهتالا هجو
 نهر :صاخشا ةعست نآلا ىتح لقتعاو «نييليئارسا»
 .قيقحتلا

 ىلع ةيلاردفلا ةمكحملا نع رداصلا ماهتالا رارق صن
 فصنو نينويلب ةميقب ةيكريما ةحلسا عيبب رماتلا»
 ربع ةروزم نحش قئاثو لالخ نم ناريا ىلا رالود نويلب
 تارئاطو .ةروطتم ةيبرح ةحلسا اهنيب «ليئارسا»
 .«تابايدو حيراوصو

 امهل ملع ال امهنا :لوألا نارياو «ليئارسا» لعف در
 فشكنا موي بيبأ لت لعف در هيشي وهو . ةقفصلاب
 .اهباسحل لمعي ناك يذلا درالوب يكريمالا سوساجلا
 عاجرتساب ةيلاطملا دح ىلا ةرملا دده تبهذ اهنا لب

 مهتملا مارب ماهاربا دعاقتملا ينويهصلا لارنجلا
 مسا جزي هنا ةجحب .هتمكاحمل :ةيلمعلا يف يسيئرلا
 قيقحتلا يف مارب لاوقا نأب املع ,ةيلمعلا يف «ليئارسا»
 ركذت يتلا ينويهصلا نايكلا ةموكح لاوقا عم قفتت مل
 .ءيش لكب ملع ىلع اهنا وه لوقي امنيب .اهتقالع

 ىلا ريشت اعيمج لئالدلا نا ادكا نايكريما نالوؤسم
 مغر ناريا ىلا اهعيبو ؛:ةقفضلا يف بيبا لت عولض

 رتراك ةسائر ذنم ةحلسألا اهعيب ىلع يكريمالا رظحلا
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 .نئاهرلا ةمزاو ©
 عم تأدب ةيلمعلا نا دكا ينايلوج ماعلا يعدملا

 اهتميق ةحلسا تنحش نيح .يلاحلا ماعلا ةيادب
 كلذ دعب نحشتل «ليئاريسا» ىلا رالود نويلم ةئامئامث

 ناريا نا لاقو .يناريالا سابع ردنب ءانيم ىلا
 ريدصت يفو ؛قارعلا دض اهبرح يف ةحلسالا لمعتستس
 .يبرغلا ملاعلا دض باهرالا

 ىلا راسا ,كرويوين يف كرامجلا ةحلصم سيئر .بار
 اديعيس نوكمس باشرالا نا بدر ةلد :هلوقن اذه

 ديج حالس وهف 7077“ وات» خيراوص ىلع لوصحلاب

 .«هتاطاشنل

 ,وات خوراص فلا رشع ةسمخ ةقفصلا ةحلسا نيب

 س سلوكره لقن تارئاطو ,ةفذاقو ةلتاقم ةرئاط ةئامو

 ةهجوملا (مإ) خيراوصو .ورابس خيراوصو ٠
 مإ) تابابدلل تاكرحمو .رايغ عطقو :ةيدوقنع لبانقو
)2 

 ,ادومرب يف مهنم ةسمخ لقتعا نيذلا نومهتملا ناكو

 عيبل صخر ىلع .هيومتلاو ةيطغتلل اولصح دق
 .اهكرتو نيينلفلا ىلا حالبسلا

 ةداصعلا سأرو نوكراشملا
 رشع ةعبس نآلا ىتح تركذ ةيمسرلا تانايبلا

 ماهاربا دعاقتملا ينويهصلا لارنجلا : مهنم ءامسا

 هدلاوو غروبنزيا يروك ناينويهصلاو .ماربا
 يذلا زنفيا ليئومص نويكريمالاو . غروبنزيا ليئارسا
 سوكينو .بور ثرون مايلوو .ندنل يف ميقد
 وليف رانرب يسنرفلاو .ءكرولود نوجو :سودرانيم
 ,ردينش سناهو .اكبيوك فلارو .نهب سناه ناملآلاو
 ؛«يومريلف نوتيرب يناطيربلاو ءلوم نامريهو
 سلوياتسو .سويرتميد ستناروك ناينانويلاو
 ريشأ دقو .امهتيوه فرعت مل ناصخشو ؛سوناف
 .زروبماهو ؛:ينورباه يمساب امهيلا

 يكريمالا يماحملا نا لوقت ةيلوالا تامولعملا

 نيبو نيمهتملا نيب قسني ناك يذلا وه زنفيا ليئومص
 حالسلا تاكرش ضعبو ,كرويوينو نارهطو بيبا لت
 ةيناملالاو ةيسنرفلاو ةيناطيربلاو ةيكريمالا
 يف نزاخم ىلا لقني ناك حالسلا نا ليقو .ةيرسيوسلاو
 ىلا نحشيل «ليئارسا» ىلا لسري كانه نمو .كرويوين
 .ناردا

 لارنجلا ةباصعلا سار نا لوقت ىرخا تامولعم
 لمعت لازيام يذلا ,ماربا ماهاربا دعاقتملا ينودوهصلا

 ضرالا لامش يف ةيركسعلا ةدايقلا ىدل اراشتسم
 .ةلتحملا

 :ةيلمعلا دكا ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو قيلعت

 .رشابملا ةدحتملا تايالولا طروت سمط لواح هنكلو
 ءاضقلا يدب نبب ةيضقلا نا» :اهمساب قطانلا لاق دقف

 تايالولا ةسايسب لماك ملع ىلع :ليئاريسا» و .نآلا
 مدعب يضقت ينلاو .ءليوط نمز ذنم ةهونسرملا ةدحتملا

 ,جيلخلا يف نييراحتملا نيفرطلا نس ياديورزت

 عم .برحلا دما ليطي نا كلذ ناش نم نآل ,حالسلاب
 ل قالطال رشابم فقو ىلع قفاو قارعلا نا ملعلا
 .«تاضوافملا ءديو

 ما قيقحتلا ةرئاد عستتس له :حورطملا لاؤسلا
 سوساجلا ةلأسم تسمط امك .ةيضقلا ملاعم سمطت
 [0.؟درالود ينويهصلا
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 ةيركسعلا ةطراخلا بينرت ةداغال ةديدج ةيقارع تادلمع ةلسلس

 برحلا نم ةثلاثلا ةحفصلا تاديله
 نسح دمحم مساج نم دادغب

 ران ىلع ناريا يوشت ةيقارعلا ةدانقلا» "1
 .«ةئداه

 ةفاك جردن نا نكمي ناونعلا اذه تحت 3

 تاريضحتلاو اهتدايقو ةيقارعلا تاوقلا تايلاعف

 يتلا ةيسايسلاو ةيسامولبدلا تاكرحتلاو ةيركسعلا
 وافلا ةقطنم ةيناريالا تاوقلا تلتحا نا دعب اهب موقت
 تاوقلا حاجن دعبو .ةدودحم ةعقر ىلا تافكنا مث
 قييضت مث نمو «نآلا ىتح اهرصح يف ةيقارعلا
 لجر اهعقوتي يتلا رفصلا ةعاس ىتح اهيلع قانخلا
 ضرالا ريهطت ةيلمع ادنتل .تقو يا يف انه عراشلا
 يناريالا وزغلا نم ةلماك ةيقارعلا

 ةدالذ فادشأ

 بقع .ةيركسعلا ةيقارعلا ةدايقلا نا ظحالملاو

 هيش ْق ةيقارعلا دودحلل يناريالا قرخلا ميجحت

 ةلسلس ىلا تدمع .هرطاخم لك ءاوتحاو :وافلا ةريزج

 ةهبج لوط ىلع ايبسن ةريبكلا ةيموجهلا تايلمعلا نم
 :دحاو نآ يف فادها ةثالث قيقحتل لاتقلا

 ةفاح ىلع ةيقارعلا يضارالا ةفاك ريرحت لوالا

 يتلا ةقياسلا كراعملا نم ةلسلس يف :ناريا عم دودحلا

 كلذ يف لثمت تناك .ةحوضفم ةيناريا مئازهب تهتنا

 نابا ثدح امك .يقارعلا يركسعلا حاجنلا ةمق تقولا

 اموحه ناربا تنش امدنع . ١9/7 ماع ني وجنب كراعم

 رثكا نع رفسي مل .اهدونج نم فولالا تائمبو ءاريبك
 دعب .ةقطنملا يف ةيلبجلا ممقلا ضعب يف مدق ءىطوم نم
 افاعضاو ,ىلتقلا نم فالآلا تارشع تدبكت نا

 ءافكنالاب هذه اهترماغم تهتناو :ىحرجلا نم ةفعاضم

 .ممقلا كلت يف

 ةيركسعلا تايلمعلا هذه نم يناثلا فدهلا اما

 بيترت ةداعا» ةرابع هيلع قلطن نا نكميف ةيقارعلا
 نم كلذو .لاتقلا ةهبج لوط ىلعو «ةيركسعلا ةطراخلا
 ,ةيجيتارتس قطانم ىلع ةرطيسلاو عافدنالا لالخ

 ةيقارعلا تاوقلل نمضت .نيزيمتم دصرو ةيمكاح تادذ

 اهرابتعاب :ةمداق كراعم ةبا يف الماشو اظوحلم اقوفت

 يف رسفي ام اذهو .البقتسم ةقطنملل يساسالا حاتفملا
 ةيقارعلا ةيركسعلا تادلمعلا هذه لومش هبناوج دحا

 ناب نهكتلل اعساو بابلا حتف امم ؛ةيناريا قطانم
 امدنع ةيناريالا يضارالا لوخدب ايقارع رارق كانه
 هنع ربع ام اذهو .كلذ ةيركسعلا ةرورضلا يضتقت
 ,نيدقارعلا نييركسعلا ةداقلا نم ديدعلا انلعو انمض

 عطاق ةيامح قوتي يذلا عبارلا قليقلا فاق ةهنمو
 عئالط تماق دقف .ناطلس تباث نكرلا ءاوللا :ناسسيم

 دض ةريبك ةيلمعب ةرشابملا هتدايقب ,هتاوق نم
 ريرحت نع ترفسا عطاقلا اذه يف يناريالا دجاوتلا
 عم ٠ ,ةيجيتارتسلا يضارالا نم تارتمولبكلا 0

 لد حاورالا يف 27213 رئاسخ ةيئاريالا تاوقلا ديبكت

 ةضبق يف نييناريالا ىرسالا نم تاثملا عوقو اهيلع
 ةشاش ىلع اودهوش نيذلا .ةيقارعلا تاوقلا

 ناكم لك نم تارشعلاب نوقفدتي مهو نويرفلتلا
 امك .لاتقلا ةهبج يف نويقارعلا دونجلا مهداتقي
 ةمصاعلاو ناسيم ةظفاحم يف سانلا ىلع اوضرع
 ةيركسعلا تانحاشلا تارشع نوبكري مهو .دادغب

 .عراوشلا نوبوجيو
 يف كلذك ثدح .عبارلا قليفلا عطاق يف ثدح ام

 ,ةيقارع تاوق تمدقت ثيح .طسوالاو ىلامشلا عطاقلا

 تعزتناو ؛ةيناريالا تاوقلا بوص ةقبسم ططخبو
 هذه ىلع اهترطيس تضرفو .اهدجاوت نكاما اهنم
 يداو يف تايلمعلا ةقطنم لك ىلع مث نمو .نكامألا
 ةلباقملا ةيناريالا ةقطنملاو ءراموس ضوحو نارح

 تايلمعلا اهتخوت يتلا فادهالا هذه ثلاث ىقبي

 نا نكمي ام وهو  انريدقت يف  ةيقارعلا ةيركسعلا
 تاوقلا باقر لك لع فيسلا طيلست» هيلع قلطن
 ءاددجم ةدوعلاب يا ,لاتقلا ةهبج مومع يف «ةيناريالا
 ربتعي يذلا «نرملا عافدلا بولسا ىلا طشن لكشبو
 يف ةيناريالا تاوقلا ىلع نيرمتسم ديدهتو رطخ ردصم
 دهشت دق وا دهشت يتلا كلت ال :لاتقلا عطاوق ةفاك
 .بسحف ةعقوتم ةكرعم

 قف بولسالا اذه دامتعا نا اضيا انريدقت يفو

 ذخا دق ةبختنم ةيناريا عقاوم ىلع ددحملا موجهلا

 اذه يف قلطملاو قئافلا هحاجنو هتيقادصمو هنيحجرا
 يف ةروانملا ةيناكما نع ناريا زجع رامثتسا نم تقولا
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 مل دستاو؟ سها سس هيجي يبس

 ,دحاو نأ يف نيتكرعم ةرادا وا يلاتق عطاق نم رثكا

 يرشمنلا دشحلا بولسا  ناريا يا اهدامتعال كلذو

 اذهو .ددحمو دحاو ربيبك موجه يقف ةلماشلا ةثيعتلاو

 ىلع ةيلاع ةردق نم ةيقارعلا تاوقلا هب عتمتت ام سكع

 ةهبج لوط ىلعو .ةيركسعلا تاعاطقلا يف ةروانملا

 .يركسعلا لقثلاب لالخالا نود لاتقلا

 فلدلا نأ رفأ مرح

 يتلا ةيركسعلا تايلمعلا ةلسلس نا يهيدبو

 ةحشرملاو ,نآلا ىتح ةيقارعلا تاوقلا اهتذفن
 .ةهج نم ناردال افزان احرج لكشت تادب .رارمتسالل

 .ىرخا ةهج نم وافلا قناخ يف اهقزام مقافت نم تدازو
 .يقارعلا ناريطلا تايلاعف اذه لك ىلا انفضا اذاو
 ةهبج ىلع طاشنلا مجح يف اتباث الدعم تذخا يتلا
 ةعلط )٠١١( لا ايموي اهتامهم ىدعتت ذا لاتقلا
 ةيويح فادهال ةيعونلا تابرضلا بناج ىلا ,ةيلاتتم
 رسج برض اهرخأ ناك .ةيركسعو ةيداصتقا
 رمي يذلا نيوزق رحب برغ انايم ةنيدم برق ءوكنلساق»
 نارهط ةمصاعلا طيريو ,ةيديدحلا ككسلا طخ هيلع
 هلوط غلبيو .ايكرتو يتايفوسلا داحتالا نم لكب
 اريمدت ةيقارعلا تارئاطلا هترمد دقو ارتم ("40)
 . الماك

 ةيلمعلا لمكت ةيقارعلا ةيوجلا ةيلمعلا هزه
 اهيف ترمدو .يضاملا رهشلا تذفن يتلا ةلثامملا

 ايكرت طبري يذلا روطق رسج ةيقارعلا تارئاطلا
 لك ريمدتب قارعلا ةطخ نمض اضيا يناتو .نارياب
 دوهجملا مدخت يتلا ةيناريالا ةيوبحلا فادهالا

 .برحلا نمر ةلاطاب حمستو ,رخاب وا لكشب يبرحلا
 رارمتسالل ال .ةحشرم تايلمعلا هذه لثم ناف اذل
 ام اذهو .ربكاو يعون لكشبو دعاصتلل امناو ؛,بسحف

 ةوقلا دئاق .نابعش ديمح رايطلا قيرفلا هنع حصفا
 هدقع يذلا يفاحصلا رمتؤملا يف ؛:ةيقارعلا ةيوجلا
 نيسمخلاو ةسماخلا ىركذلا ةيسانمب ارخؤم

 موي فداصت يتلا ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا سيساتل
 اططخ كانه نا دكا دقف :ماع لك نم لدربا / ناسين 1

 يتلا عقاوملا كلت ىتحو» امامت ناريا ةردق لشل ةلماك
 اهلصنس انناب ةقث ىلع نحنف انتايلمع قاطن جراخ عقت
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 ,ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا دئاق لاق امك ءاهيلع زهجنو
 الاو :ناربال ههحون ريذحت اذهو» : اضندا داز يذلا

 ىرخا ةرمدم ارارضا نوقحليسو .ءيش لك نورسخيس
 ديمح رايط قيرفلا فشك دقو .«مهبعشو مهداصتقاب
 لوح ةلهذم ماقرا نع يفاحصلا رمتؤملا يف نابعش
 لالخ تغلب دقف ,ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا تايلاعف
 تغلب امنيب ,ةيلاتق ةيلاعف )/١5( يضاملا ماعلا

 يىلاحلا ماعلا نم ةيضاملا ةثالثلا رهشالا لالخ

 برصضل ةمهم )١6١4( اهنيب نم ةيلاتق ةمهم )١4585(

 .ةيوبدحو ةبرحب فادهاو تالقان

 ينطو 8 عنص نم
 ديع .ناسين /77 يف ,فاحصلا هرمتؤم لالخ

 ديمح رايطلا قيرفلا نلعا ,ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا

 "  :ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا دئاق ,نابعش
 ةيقارعلا ةينطولا ةيبرحلا ةعانصلا لماكت ١
 .وجلا حالسل ةيلاتقلا تابلطتملا ريفوتب ةصاخلا
 اذهل يلاتقلا لمعلا دعاصتو روطت نمضي امب
 :لاقو .ةيبنجالا لودلا ىلع دامتعالا نود حالسلا
 ةحلسا نآلا كلتمي يقارعلا وجلا حالس نا
 هعدقيام عم بسانتت ينطو جاتنا نم ,ةروطتم
 .يرشب دشح نم يناريالا ودعلا

 ْ ةيعانصلا تآشنم 2 | يف نيد هلأ بناجالا ريذحت  ؟ 2-1

 رطاخم نم ناريا لخاد ةييفلاو 00

 ةيفلخلا هينا تاريالا تادايقلا 1 رسم ىلا .ةفاضا
 .ماظتلا هوو تارقمو

 ةكلاملا لودلاو ةيبنجالا ناريطلا تاكرشش ىلع - 7
 ىلا اهنفسو اهتارئاط لاسرا نع عانتمالا نفس
 "' ةيلمت انني فرضتيشا قارعلا ناف الاو .ناريا
 ظ 0 رولا دلو

 ادهم 5 كدحع

 !ةلئلف ةبرض
 امم لوقن نا نكمي يركسعلا ديعصلا ىلعو ءاريخا

 لوح روحمتت ةيقارعلا ةيلاتقلا تايلاعفلا لك نا مدقت
 ,وافلا ةريزج هبش يف ناريال ةتيمم ةبرض هيجوت فده
 اهرثا دتميل ةقطنملا هذهل ةيفارغجلا دودحلا ىدعتتس
 اذل .كانه مكاحلا ماظنلا ةيلكيه ىلعو :ناريا قمع يف
 تاجافملاو ثادحالاب ىلبح ةمداقلا مايالا نا لوقلا ناف

 لكامناو ,ليلحتلا و ريسفتلا نع رجعلا ليبق نم سيل
 يقارعلا دئاقلا لقع نا دكؤت ثادحالاو تارشؤملا
 وا ؛اهيولسا وا ؛اهتبقوت اما ؛:ةبرضلا هذه لثمل ءيهي

 دق ةئداهلا رانلا نوكت نا دعب الا ددحت نلف .اهتايدم
 .ريعس ىلا لوحتتل اهراوا دتشا

 دهج هلباقي ثيثحلا يقارعلا يركسعلا دهجلا

 ةيلقعلا حاضفنا رمثتسي يسامولبدو يسايس
 موجه دعب يناريالا يناودعلا كولسلاو ةيعسوتلا
 يف ةيقارعلا ةمهاسملا يتأت دهجلا اذه نمضو .وافلا

 ةلثمم زايحنالا مدع ةكرح ةيجراخ ءارزو رمتؤم
 ,زيزع قراط ديسلا قارعلا ةيجراخ ريزو صخشب
 هاجت زجفلا ةيلوؤسم ةكرحلا ةحارص لكب لمح يذلا

 اهنمو :ةكرحلا نم لود اهيف عزانتت ينلا لكاشملا لح
 ةبقع فقت يتلا ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ةلكشم
 .يلودلا عمتجملا يف ةكرحلا ةيقادصم هجو يف ةصخاش

 نم تسلا تاونسلا براجت دعبو :قارعلا نا مغرو
 فقول تاءادنلاو تادشانملا ىلع اريثك لوغي ال برحلا

 بلغا يف اهمجاهت لب ناريا اهلهاجتت يتلا برحلا
 عم يراضحلا لماعتلا قلطنم نمو هناق ,نيباحالا

 ىلا وع دب ءادن رمتؤملا اذه نم ردصتسا ةيلودلا ةريسالا

 تاضوافم يف لوخدلاو نيفرطلا نيب اروف برحلا فقو
 ءادنلا اذه نا مغرو .ةقلعملا لكاشملا لحل ةرشابم
 اهنادقفو ةكرحلا فعض دكؤي .مزلملا ريغو رركتملا

 ريزو .يتيالو ربكا يلع ةظيفح راثا دقف ءاهنبيه
 ارمتؤم دقعو .رمتؤملا نم بحسنا يذلا ناريا ةيجراح
 ,ةكرحلا لودل بابسلاو مئاتشلا هيف لاك .ايفاحص
 !؟قارعلا نودناسي اهئاضعا ةيبلاغ ناب اهمهناو

 وسوم عم لماش ياكل
 ةيقارعلا ةيسامولبدلا هيف تناك يذلا تقولا يفو

 ,زايحنالا مدع رمتؤم دقعي ثيح يهلدوين يف ةطشن
 هط ديسلا ةسائرب ىوتسملا عيفر يقارع دفو ناك
 نشدي ءارزولا سيئرل لوالا بئانلا ,ناضمر نيساي
 داحتالا ىلا اهعون نم ةرايز لوا ريظنلا عطقنم حاجنب
 مادص سيئرلل ةيخيراتلا ةرايزلا دعب يتايفوسلا
 يتايفوسلا ميعزلاب هعامتجاو .وكسوم ىلا نيسح
 .فوشتابروغ

 ناضمر ديسلا تقفار يتلا ةيقارعلا رداصملا
 اهناب جئاتنلاو تاثحابملا ثيح نم ةرايزلا تفصو
 نواعتلل لماش قافتا دقعب تجوت ءادج ةحجان
 نمو تالاجملا ةفاك يفو وكسومو دادغب نيب يئانخلا
 .يركسعلا لاجملا اهنمض

 نا دكا هنع ترفسا يذلا حاجنلاو ةرايزلا هذه
 ةرهدزم ةلحرمب رمت ةيتايفوسلا  ةيقارعلا تاقالعلا
 ةريخالا هترايز يف نيسح مادص سيئرلا اهمئاعد ىسرا
 [].وكسومل
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 دهملا ف ضهجأ قاقشنإل ديدج عورشم سأر حبصأف لوألا قاقشنالل نلعملا ببسلا ناك
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 : فشاكلا نسح  دادغب

 .«ميعزلا وبأ» عوضوم ىهتنا اريخا كني
 رارق «رامع وبأ» عقو يضاملا سيمخلا رهظ
 يذلا ىلغألا ينيطسلفلا يركسعلا سلجملا ٠

 :يلاتلا ىلع صفي

 فقوفص نم هللا اطع هللا اطع نكرلا ديقغلا درط»
 بترلا عيمج نم هديرجتو .ةينيطسلفلا ةروثلا
 ريرحتلا شيج يف ةيروثلاو ةيركسعلا بصانملاو
 .ةينيطسلفلا ةروثلا تاوقو ينيطسلفلا ينطولا

 عييمج ىلع ىلعألا ينيطسلفلا سلجملا عالطا دعبو

 .فقوملا ال عقوملا تناك ميعُرلا وبا هذكشم ٠ ةرونا لخاد
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 ةداعال تلذُي يتلا تالواحملاو ؛,تمت يتلا تاءارجالا
 .,ضفرلا ىلع هرارصا دعبو :باوصلا ةداج ىلا روكذملا

 ,.هسقن نع عافدلاو سلجملل روضحلا نع هعانتماو

 يثلا لاعفالا ىلع يركسعلا سلجملا عالطا دعبو

 ىلا ةءاسالاو رماتلا نم :بعفشلاو ةروثلا دض اهفرتقا

 تاعاشالا ثيو ةنتفلا ىلع ضيرحتلاو :ةروثلا ةعمس

 بعشلل دهعلا ثكنو درمتلاو نايصعلاو .ةيذاكلا

 .«دنرجتلاو درطلا رارق ذختا ةروثلاو

 ةباثمب تناك يتلا «ميعزلا وبأ» ةلكشم ىهنا رارقلا

 ثيح .ةينيطسلفلا ةحاسلا يف ديدج قاقشنا عورشم

 ىلا :لوألا قاقشنالل نلعم ببس نم «ميعزلا ودا ١ لقتنا

 وبأف ,ةريثك لشفلا بابساو .لشف قاقشنال ديدج سار
 سيلو .مايألا نم موي يف ايسايس اميعز نكي مل ميعزلا
 يف لعاف يسايس رود يأ هل نكي ملو :جمانرب وأ راعش هل
 فوفص رداغ نا ذنم لجرلاف .ةينيطسلفلا ةروثلا ةادح

 تامهمو .لظ لجر ناك ىهتنا ىتحو يندرألا شيجلا
 .راكنتسالا ريثي رخآلا ضعبلاو .تاهيشلا ريثب اهضعب

 عونلا اذه لثمل ةبصخ ًآضرأ تناك ةينانبللا ةحاسلاو

 .نافقلا تامهم نم

 "ال هنأل .زارطلا اذه نم هنأل لشف «ميعزلا وبأ»

 هتلكشم نآل .بعشلاو ةدعاقلا فوفص يف هيدل ديصر

 هنم لينلا لهسي مصخ هنآأل ,فقوملا ال عقوملا تناك
 ةيصخشلا هتعمس ىلا ءيسن يتلا عئاقولاو ثيداحالاف

 فطخ ةيلمع يف همسا ددرت دقف .أدج ةريثك ةيسايسلاو

 لبق توريب يف ديعسلا رصان يدوعسلا لضانملا

 وا تاراصتنالا نم لاخ يركسعلا هلجسو .تاونس

 لعج ام اذهو .ىربكلا كراعملا يف ةزرابلا تاكراشملا
 ةيعرشلا مسج ف ةرغث لاوط تاونسلو ؛«ميعزلا وبا»
 ددرجت يف دعاس اممو .اهيلع ذخاملا دحا و ,ةينيطسلفلا

 ينيطسلف يبعش ريثأت وأ ناضتحا يأ نم ميعزلا يبأ

 تيقوثو كرحتلا ناكم رايتخا يف ًاريثك اطخأ هنوك

 .جئاتنلا يف قرف ال ءكردم ريغ وآ الهاجتم .كرحتلا
 هتيساسحو ينيطسلفلا يبعشلا نادجولا ةيصوصخ
 تاقالعلاو ةيلخادلا تاقالعلا اياضق يف ةديدشلا
 راتخا ميعزلا وبا نا امك .لدجلل ةريثملا ةيبرعلا
 عم فالخلا ملاع ىلا لوخدلل اباب ريهشتلاو ةحيضفلا
 ىربك تارماؤمو تالواحملل يدصتلا تفرتحا ةدايق

 اهتيلهاأو اهتعمس يف نعطلا لازت امو .تلواح
 .اهتيعرشو

 رئاودلا ةيقب يف ؛,ميعزلا وبأ» ريصم وهام

 ؟ةينيطسلفلا
 سلجملا نم «ميعزلا وبأ» درط رارق نا فورعملا نم

 يروفلا هنامرح يشم ىلعألا ينبطسلفلا يركسعلا

 هلخد يذلا ينيطسلفلا ينطولا سلجملا ةيوضع نم
 «حتف» يف هدوجو نا امك .يركسعلا سلجملا ةحئال ىلع

 ةدايق يف هل دنس ال لجرلاف .ةريثك بابسال ايهتنم ربتعي
 ناك .«حتف» رداوك فوفص يف هل ةيبعش ال ,,حتف»
 رجف هدرط يذلا يركسعلا فصلا يف ديحولا هناكم

 .يضاملا سيمخلا
 مأ «؛ميعزلا وبا. ةلكشم درطلا رارق يهني له

 .!؟ربدكأ ةلكشم ىلااهلوحب

 ةدام لكشيس ميعزلا ابأ نا لوقت تاريدقتلا
 يف نايسنلا هيوطي نا لبق تقولا ضغبل ةيفاحص
 لواحتول اذا اذه .ةنخاس ثادحا ايموي اهكرحت ةحاس
 ةلاح ىلا تقؤملا درمتملا ةلاح نم هلقن ردكأ تاهج
 .ةمئادلا ةهحاولا

 يف هنكلو .عياتي و دصري ينعملا ينيطسلفلا طسولا

 هفامتها ردق ميعّرلا يبأب متهي ال هتعباتمو هدصر
 عئاقو دهشت ةحاس ءاهيلع كرحتي يتلا ةحاسلاب
 نوكتس يتلا فقاوملاو تاءارحألا يف ةدعاصتم ةعبطق

 يزكرملا سلجملا تاعامتجال يسيئرلا عوضوملا
 ليربا /ناسين نم نيريخألا نيمويلا يف ينيطسلفلا
 نسحتلا اهزربا ىرخا عيضاومل ةفاضا اذه .يراجلا
 بقع ةيتايفوسلا  ةينيطسلفلا تاقالعلا يف ريبكلا
 ءانثا نيلرب يف فوشتابروغ عم تافرعرساي تاعامتجا
 0.ةيقرشلا نيلربل رامع وبا ةرايز

 8 - [ ماما نط اب مختل -



 ةةهعحسكووج 82

 ئدعيشلا ديعنشت نيلوب

 يداحلا نيلرب رمتؤم ىلا ايصخش تافرع ءاج
 يذلا دحوملا يناملالا يكارتشالا تبزحلل رشع

 ةيروهمج يف مرصنملا عوبسالا رخاوا هلامعا ىهنا
 .ةيطارقميدلا ايناملا

 ةيصخشلا «رامع وبا» ناك يسايسلا ديعصلا ىلع

 ىتايفوسلا ميعزلا دعب ةيئاثلا ةيلودلاو ةيبرغلا

 لتحا يلوكوتوربلا ديعصلا ىلعو .فوشتابروغ
 اليف وتسغنم يبويثالا سيترلا دعب ةثلاثلا ةناكملا

 ءاضعا نيب عقد هل صضخملا دعقملا ناكو :مايرام

 نم لوالا فصلا ىف .مكاحلا بزحلل يسايسلا بتكملا

 ةظتكملا نيلردرمتؤم لامعا ةردف لالخو .رمتؤملا ةسائر

 ددع ناو ةصاخ .تاطاشنلاو تايلاعفلا نم ديدعلاب

 دوفولا ددع غلب امنيب . وضع (؟١٠0) غلب هيبودنم

 ايقوصو غاربو وكسوم تارمتؤم فالخ ىلع 3
 ا

 ةثلاث ضرا ىلع يباجيأ ءاقل : بص فويشتابروع

 - [ مانزل نرخ مرمإت معمرورت 9

 نيرب يف فوشناب روك - تافرع ءاقل دعب

 ةقالعلا دسج ىلا ةرارحلا ةدوع

 ريرحتلا ةمظنمو وكسوم نيب
 |0134 .٠ وا ةتتج

 نقب اذفو.(18::]دأا ىلبع ديكو ام :ةيبنجتلاو ةيبرغلا
 ركينوه .شيرا يناملالا سيئرلا صرح .نادلب ٠١( ؛)
 يسايس ءاقل ءارجاو ينيطسلفلا دئاقلا لابقتسا ىلع

 اهتاحفص ىلع فحصلا هرشنب تمتها .هعم ماه
 ةعاذالا تاطحم ةيرابخالا اهتارشن ىف هتثب امك ,ىلوالا
 نكميو .ةيطارقميدلا ةيناملا يف ةلماعلا نويزفلتلاو
 هبزح رمتؤمل هتقوو هدهج سرك يذلا ركينوه نا لوقلا
 ىوتسم ىلع تاثحابم رجي وا ليقتسي مل يكارتشالا
 ادع رمتؤملا قويض نم فيض عم ةيمهالا نم لاع
 يتايفوسلا ميعزلا ءانثتساب ؛ينيطسلفلا ميعزلا
 .اعبط فوشتايروغ

 تارابتعال .ينيطسلفلا دئاقلا ةماقا رقم نا مغرو
 ةماقا رقم نع فضنو ةعاس نم رثكا دعبي .ةينما
 لوا ةيناملالا ةمصاعلا ىف ىرج دقف .يتايفوسلا ميعزلا
 قرغتسا فوشتايروغو تافرع نيب ماه فراعت ءاقل

 دقو .مجرتملا ريغ هرضحبي ملو ؛.ةعاس فصن ءاهز

 ربخ رشن نم لوا تناك يتلا :ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع
 داس ىذلا وجلا نا .نيلرب رمتؤم لامعا ءدب لدبق ءاقللا

 تافرع نيب رظنلا تاهجوو يأرلا لدابت ةيلمع
 نواعتلا حورو ةيباجيالاب مسنا دق فوشنابروغو
 تاقالعلا دسج ىلا ةرارحلا ةداعا ىف ةكرتشملا ةبغرلاو

 .ةيتايقوسلا  ةينيطسلفلا
 نم .ةثلاث ضرا ىلع ؛اذهك ءاقل نا لوقلا بعضي

 لوح مهافت ةلاحو تايوستو لولح عضو هئاش
 ,ةيتايفوسلا  ةينيطسلفلا .تافالخلا ال تافالتخالا
 ةعيلظلل» ةرفوتملا تامولعملا ربشت امك هنا الا

 يف قحاللا روطتلل ةديج ةيعون ةعفد ناك دق «ةيبرعلا
 سكعنب نا عقوتملا نم يذلا رمالا :ةيئانثلا تاقالعلا
 مل يتلا ؛تاقالعلا هذه ليصافت نمريثكلا ىلع ايجيردت
 ىندا تايوتسم ىلع ةقباسلا ةكرتشملا دوهجلا حجنت
 .اهمدقت وا اهريوطن يف

 يف بغرت ال يتلا ةيطارقميدلا ايناملا نا تباثلا نمو

 تلعجو ؛رودلا اذه ايلمع تبعل دق ؛طيسولا رود ةفص
 عانثا اهيضارا ىلع انكمم فوشتايروغ  تافرع ءاقل

 ىلع .اهريغ نم رثكالا اهنا انريدقت فو .نيلرب رمتؤم
 ةطاسولا رودل ةحشرملا ,يكارتشالا ملاعلا ديعص

 كلذ ,ةيتايفوسلا  ةينيطسلفلا رظنلا تاهجو بيرقنو
 مدع ىلع ينيطسلفلا قاقشنالا دعب تصرح اهنا
 عباضطلا تاذو ؛ةينآلا تاروطتلا ءارو عافدنالا
 اريثك للقت ملو ,ةيبرعلا ةقطنملا ف تقؤملا ىليصفتلا

 ةجيتن ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل اهدييأت مجح نم
 .نامع قافتال اهدييأت مدع

 ءاوس .ركينوه يناملالا سئرلا نا ظحالملا نمو

 هريرقت يف وا .تافرع ينيطسلفلا دئاقلا هلابقتسا ىدل

 نايبلل ةبسنلاب رمالا كلذك .رمتؤملا ماما يزكرملا
 ةدابقلا ةيعربش دكا دق مدؤملا نغ زع رداصلا ينماضنلا

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نوكو .ةينيطسلفلا

 . ينياحسلفلا يبرعلا بعشلل ديحولاو يعرشلا لثمملا

 ةلودلا يف ينيطسلفلا قحلل ةهدالب دينبأت ددجو

 بايغ ةظحالم نم دب ال كلذك .ةلقتسملا ةينطولا

 جورخلا دعب اريتك ترركت يتلا ةيديلقتلا ةلوقملا

 بلاطت تناك ينلاو . .توريد نم ينيطسلفلا

 ىلع ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدحو ةداعتساب»

 ةديدج ةغيص لالخاو .«ةيلايربمالل ةيداعم سسا
 ةيوهلاب ةيضيرعت تاءاحيا ةيا نع ايلك ةديعب
 وا «نيزعت» لوقلاك ةمظنملل ةينطولاو ةيعرشلا
 نادلبلا لاضن ةدحو معد»و ةمظنملا ةدحو «حيسرت»

 .«ريرحتلا ةمظنمو ةيبرعلا

 نا رابتعالا رظني ذخالا نم دب ال :كلذ ىلا ةفاضالاب

 تفلتخا دق رمتؤملا روضحل نيلرب ةوعد ةغيص

 ءايفوص وا غارب وا وكسوم ةوعد ةغيص نع حوضوب
 .ينيطسلفلا دئاقلل مسالابو ةرشابم تهجو اهنا ذا
 لعفلابو .ينطولا اهدفو ليكشن رما ةمظنملل تكرتو
 ةدحولل اديكاتو ارييعت ينيطسلفلا دفولا ءاج

 .اهتدادق ةيعرشلو ةينيطسلفلا

 ةيندطسلفلا تاقالعلل ءفاد فيصي لّوافتلا دعب مل

 داحتالا عم ةصاخو :«يكارتشالا ركسعملا نادلب عم

 ةمق نا حضاولا نمو . ققحتلا ديعب ارما .ينايف وسلا

 نم ريثكلا تظقيا دق نيلرب يف فوشتابروغ  تافرع
 0.ةدقارلا ةكرتشملا لامآلا
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 ةليوط تاون وكشت ك تناك اك يتلا .ةنغش ق
 نآلا عيطتست ال :موزللا نع دئازلا ؛نمآلا» نم طب

 جراخ ىلا اليل كلقني ةرجا ةرايس قئاس دجت نا (ا1/
 .ةيلخادلا اهئادحا وا اهيحاوض وا ةنيدملا
 !تمصلا رادج كمدصيف . بيسلا نع لأستو

 كنوثدحيف .كب نوقثي ءاقدصا قيرط نع ىصقتتو
 حيلشتلاو بهنلاو لتقلا تايلمع نم ريثكلا ريثكلا نع
 ىرخالا ةيروسلا ندملاو ةمصاعلا يف ثدحت يتلا
 كلتل امامت ةهباشم «ينمأ ناتلف» ةلاح نع كنوثدحي
 ...ةيبرغلا توريب يف نونطاوملا اهنم وكشي يتلا
 ام ءابنا رشنت لازت ام افحض ةريخالا يف نا ىوس

 فتاهلا» ىوس كانه سلف ةيروس ىف اما ... ثدحب

 هاوفالا ةطساوب ءابنالا لقني يذلا ريهشلا «يروسلا
 عميطتسمل امم عرسسأب دالبلا ءاحنا لك ىلا ناذآلاو

 .ةيداعلا فتاهلا ةزهجا

 :توريب يف اهتطاسب .ءقشمد يف ةطيسب ةلأسملاو
 عمقلا ةزهجا يف بتارملاو رصانعلا فالآ تارشع

 ةزهجا يهو)  ًاضيأ اهنم نيحرسملا ضعبو  نمالاو
 دعت مل ؛ (نانبل يف ةحلسملا تايشيلدملا هلثمت امل ةيزاوم

 ةيداصتقالا ةمزألا بيسي ةيفاك «ةدفاضا الوخد» دجت

 لقتلاو ءارشلاو عيبلاو جاتنالا ةكرح فعضو

 تناك يتلا عورشملا ريغ قزرلا رداصم بوضن يلاتلابو
 نيبرهملا عم ؤطاوتلا تايلمعو يواشرلا اهرفوت
 ةرسمسلاو ,نيفلاخملاو نيشاشغلا ضعبل ةيامحلاو
 عافتنالا مث مهل لكاشملا لاعتفاو سائلا تالماعم ىلع
 .ريثك كلذ ريغو !ءاهلح» ل لخدتلا نم

 ةطلسلاو حالسلا كلمت لازت ام ةفلؤملا فالآلا هذه

 بولغمو ةروهقم نطاوم ةهجاوم يف ةوقلاو ةيامحلاو
 ةيموكح وا ةينوناق ةبامح يا نم درجمو هرما ىلع
 ريتاسد اهيلع اندسحت غيصب روتسدلا اهيلع صني)
 8 وب نادلبلا»
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 دوعب الق .ماعطلا اهيف ردن ةيئاتش يلايل يف ةعئاجلا

 الو ...اهنيب اميف لتاقتلا ىتحو لتقلا ىوس اهماما

 هذه ضعب طوقس ةلاحلا هذه ةدح نم ففخب دوعب

 ءوجل ىتح الو ءرخآلا اهضعب يدبأ ىلع رصانعلا

 ته ام اهاباحضل بسنت :ةيروف تامادعال ةلودلا

 نعراشتلا ضغب . ًايموي ةلصاحلا مئارجلا نم تبدو

 نم ريثكلا نا ىتح ٠ :هنحص مدع وأ بسنلا اذه ةحص

 نا ؛ةينلعلا تامكاحملا بايغ يف ٠ :نوكلشي نينطاوملا

 ةضراعم رصانع مهنع نلعملا نومودعملا ءالؤه نوكي
 ايدسح اهتدفصتل ةقيرطلا هذه ىلا ةطلسلا أجلت

 ةمقنلا صاصتما ةلواحمل كلذكو ادقالخاو ادنطوو

 .ةيرشتسملا ,ينمالا ناتلفلا» ةرهاظ هاحت ةماعلا

 نانبل نم ةحلسألا بيرهت نع ًاضيأ كنوثدحيو
 صاخخلا نوناقلا نا عم اهئانتقا ىلع سانلا تفاهتو

 ىلع صني تاونس ثالث ليق ةطلسلا هتردصا يذلا

 صضخرملا ريغ حالسلا لماحل مادعالا ةيوقع

 ةميدق ...ةديدج رهاولف
 .طقف ًاينمأ اعقاو سئل .ةقدقحل ١ يف ؛:عقاولا اذه

 دوجم  ةينمالا ةيوازلا يأآ- ةموارلا هذه نم وهو
 ةيسايسو ةيعامتجاو ةيداصتقا ةمزأ رهاظم نم رهظم
 يروسلا رطقلا ديدهت ةحجرد ىلا تلصو ةدحلا ةغلاب

 !ماظنك طقف سيلو نايكو عمتجمك
 يناوج ةمزألا نم بناجلا اذه ىلا فاضني أدب دقو

 :ىرخا

 ددعلا ىف انركذ امك داركالا نينطاوملا عم مادصلاف ©

 يتلا ةدحلا ةحرد رهاظم نم رهظم رخآلا وه  يضاملا

 تاب ذإ بعشلا نيبو ماظنلا نيب ضقانتلا اهفلب

 يوفع يبعش عمجت يا يف رطخلا سحجوتي ماظنلا

 مهضعب عم نينطاوملا عمجتف ...هتغبص تناك امهم
 مهحنمي دق يلاتلابو مهنوقب روعشلاب مهدمي ضبلا

 كرحتلا مث نمو اهبابسأو ةاناعملاب رهجلا ىلع ةآرجلا
 .اهنع نيلوؤسملل يدصتلا هاجتاب

 «كيوزوين» ةلجم نا لاجملا اذه ىف ركذلاب ريدجلاو

 نع ىتح ثدحتت قباسلا يف نكت مل يتلا ةدكردفالا

 اهددع يف تقرطت .هامح رزاجم ىوتسمب ثادحا

 تردقو تامادصلا كلت ىلا )١19877/14/7١( يضاملا

 ليتقو نينطاوملا نم لقالا ىلع اليتق نيرشعب اهاياحض
 ىلا حيرص لكشب اضيا تراشاو .دونجلا نم دحاو
 ةمزالا خانم نيبو تامادصلا كلت نبي ةقالعلا

 .بعشلا اهنم يناعي يتلا ةيداصتقالا

 ةرهاظ تلصح .داركالا نينطاوملا عم مادصلا دعبو ©

 «ةخخفملا تارايسلا راوحب» لوصولا يه ةديدج

 رادأ يتلا فارطالا نيبو ماظنلا نيب ةتوقوملا لبانقلاو
 ةجردلا ىلا ؛ةينانبللا ةحاسلا ىلع «راوحلا» اذه اهعم
 قطانم ةدع يف ةريخالا تاراجفنالا اهنع تربع يتلا

 .ةيروس يف ىرقو ندمو
 وه يروسلا ماظنلا نا تاونس ذنم فورعملا نمف

 تناع يذلا « لتاقلا راوحلا» اذه يف يسيئرلا ءرواحملا»
 ءاقللا» ةداق اكلت اذاف .ةفلتخملا ةينانبللا قطانملا هنم

 قشمد ىلا روضحلا نع ةيبرغلا توردب يف «يمالسالا

 .هفقاوم نم فقوم وا ماظنلا تاوطخ نم ةوطخ ةكرابمل

 لوكرك يف وا .يتفملا تيب ماما ةخخفم ةرايس ترجفت
 .ةيسرغلا توريب ءابحا نم هريغ وأ زوردلا

 لويقلا نع ةلحز ةنيدم تايلاعف تعنمت اذاو

 .ةنيدملا لوخد لحا نم ؛عدرلا» هضرع ينما ع ورشمب

 ىلع يسيئرلا عراشلا طسو يف ةموغلم ةرايس ترجفنا
 نيرخآلا ء«عنقت» و نيريثك لتقتل ينودربلا فافض
 .ينمالا عورشملا دئاوفب

 وهو ةضراعملا نم ائيش دجي ةقيبح يليا ناك اذاو
 فتكلا ىلا «ةيليئارسالا» فتكلا نم «ةدورابلا لقني»

 ىلاوتت ام ناعرسف (افيلكت وا اعانتقا ءاوس) ةيروسلا
 سايلطنا رافلوبو ةديدجلاو ةرودلا يف تاراجفنالا
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 ةلقنلا معد ىف ةمحفم ءاججح» اياظشلا عم رشننل

 .ىلوالا اليتاشو اربص رزاجم «لطبل» ةيعونلا

 :هعيقوتو هيلا لوصضولا ىف كراش يذلا «يثالثلا

 هينوحو كابشلا نرف ىلا ةخخفملا تارادسلا تعراس

 لنمجلا ةرطيسل عضخت يتلا قطانملا نم اهردغو

 اطخب .مهعنقت» و سانلا :رواحت: يك .عجعجو

 دئاوف مدلاب مهل حرشتو ةقيبح عم فالتخالا فقاوم

 .ديتعلا يثالثلا قافتالا

 ؟دحاو فرط نم راوحلا لظي ىتم ىلا نكل -

 ةدامحلا طوقس مم رجفنلا دغاصن

 ىلع ةليوط ةدمل اقلعم لظ دق لاؤسلا اذه نا ودبب

 اهب عتمتي يتلا ةيلودلاو ةيميلقالا ةيامحلا جايس
 جايسلا اذه أدب دقو نآلا اما ...يروسلا ماظنلا

 ةجحلاب ةجحلا ىلع درلل نوزهاج نورخآلاف رايهنالاب
 .ةلينقلاب ةلينقلاو ةرايسلاب ةرايسلاو

 لخدملا ىلع نييسابعلا ةحاس يف ىلوالا ةرملا تناكو

 سرام /راذا نم رشع ثلاثلا ف ةمصاعلل يلامشلا
 تارجفتملاب ةلمحم ةنحاش ترجفنا ثيح .؛يضاملا

 .تاثملا حرجتو ءايربالا نينظاوملا نم تارشع لتقتل

 تقولا كلذ يف قدصي مل يروسلا ماظنلا نا امبر
 ..اهتلالدو ةيلمعلا اهتلمح يتلا ةلاسرلا نومضم

 ةلواحمل اهبقرتي ناك يتلا ةصرفلا اهيف دجو هنا امبرو
 يبرعغلا انيعش هادبا يذلا فطاغتلا مجح نم ليدنلا

 يناريالا ناودعلا ةهجاوم يف قارعلا غم يروسلا
 .وافلا ىلع ريخالا

 يربدمل ةيقيقحلا ةيوهلا لهاجت هنا مهملا ىقبي
 مل ماهتالا نكلو .قارعلا اهب مهتي نا راتخاو .ةيلمعلا
 نونطاوملا حارف ,يروسلا يبرعلا انبعش ىلع لطني
 يتلا يه اهسفن ةيمسرلا ةزهجالا نأب نوسماهتي
 عم يبعشلا فطاعتلا نم صاقتنالل راجفنالا تريد
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 .ةيموقلا هتكرعمو قارعلا
 ماهتالا هجو ىذلا يروسلا ماظنلا نا بيرغلاو

 ةنيدم وحن يلمعلا درلا هجو .دادغب وحن ينلعلا

 خيراتب اهيلا لسرا دقف .توريب لامش ةينوج
 ةتوقومو ةخخفم «يف .مأ .بد ةرامس ١14

 .هتاجرد ىلعا نينطاوملا ماحدزا غولب عم رجفنت ثيحب
 .ةئام نم رثكا حرجتو انطاوم ١١ ةايحب يدوتو

 تدادزاو ...رحفتملا «هراوحلا» اذه دعاصت نا ناكو

 ةيلودلا ةيامحلا جايس رايهنا دكؤي امم هتعرس
 نايب نمو ةيلوألا تامولعملا نم ودبيو ....ةيلك ةروصب
 ويدار اهعاذا يتلا ليصافتلاو ةيروس يف ةطلسلا

 : ىلب امك تمت ةيلمعلا نا بئاتكلا
 ذيفنتلل ادعوم 1487/14/17 ءاغبرالا رابتخا مت

 ءالجلا ديع) ةيمسر ةلطع يموي قبيسي هنا رايتعاب
 ةيذاعلا ةدعوبسالا ةلطعلاو 1385/14/١1 سيمخلا

 ءاعبرالا رهظ دعب ماحدزالا نوكيف ... (ةعمجلا موي
 نيفظوملاو دونجلا فالا ىعسي ثيح هدشا ىلع
 ءاضق لجا نم تارايسلاو تاصانلاب رفسلل لامعلاو
 .ةيلصالا مهارقو مهندم يف ةلطعلا
 نيعم يفارفح ساسا ىلع ةنكمالا رامتخا مت امك

 لابج ءانبا نم ةيلاع ةبسن كانه نوكت ثيحب
 امك تاراجفنالا تلصح دقف .اناحضلا نبب ننيولعلا

 :ةيلاتلا نكامالا ف ةعزوم «بئاتكلا ةعاذا» لوقت

 ىتشم ف ناراجفناو ةحاسلا ىلع سوطرط يف ناراجفنا
 (لبجلا يف تالحرلاو فايطصالا قطانم دحأ) ولحلا

 ىلع فايصم يف رخآو (سوطرط قرش) اتيفاص يف رخآو
 .ضمح ةنيدم يف ناراجقناو .لبجلل يقرشلا فتكلا

 دجن ةلأسملل ينمالا ضارعتسالا اذه دعب .انهو
 هذه هحرطت يذلا يساسالا لاؤسلا ماما اًمسقنا

 :وهو تاروطتلا
 خاظنلا لوح نم ةيلودلا ةيامحلا جاسس طقس فدك

 ؟يىروسلا

 روهو سولرتش عم راوحلا الاد
 اهشيعي يتلا ةقناخلا ةيداصتقالا ةمزالا لظ يف

 كلذكو ,ةيبرعلا تادعاسملا دهجح لؤاضت دعب ماظنلا

 لافعلا فالا تاريشع ةدوعو ةيشناربالا تادعاسملا

 ةيطفنلا ةيبرعلا نادلبلا يف لمعلا قوس نم نييروسلا
 ةردقلا بايبغو ؛تيرئارتلا تادئاع ضافخناو

 هتاسايسب ماظنلا اهدّدب ىتلا ةينطولا ةيجاتنالا
 تاب ةمزالا هذه لظ يف ...هرومرو هترادا داسفو

 لكشت يه وا ةيوينب تالزانت مدقي نا هيلع احورطم
 ىلا انرشا نا انل قيس دقو .ةيريضم رطاخم هل ةينسنلاب
 تعفر ىلا ةبسن ...«يتعفرلا لحلا» ناوتع تحت كلذ
 ىلا برقا ةقيقحلا يف وهو ءماظنلا سيئر قيقش دسا
 ةوق صدلقت فدهتسي ال ...«ادتاداس الح» ةيمستلا

 رداصم ضاهجا فدهتسم كلذ لبق لد .بسحف ماظنلا

 :يروسلا رطقلا ةوق
 امك ةيروس نم تايفوسلا ءاريخلا درط الثم بولطم
 .رصم يف تاداسلا لعف
 هحيلست رداصمو شيجلا ةيلكيه رييغن بولطمو -
 .ةيلاتقلا هتدقعو

 دحلل تانامض نود ةيوستلا يف لوخدلا بولطمو
 يف لوكدلا تاذلابو ...هياهريرين نكمملا ىندالا

 (اهتداعتسا ال) نالوجلا ماستقا نمضتت ةيوست

 ةينمالا طورشلا ىمو حالسلا ساهديرجتو
 ىرج امك امامت اهسفن ةيروس لخاد ىلا «ةيليئارسألا»
 .رصم لخاد ىلا اهدم

 نانبل بونج يف ةينما تابينرت ىلع مهافتلا بولطمو
 نانبل يف هرودب يروسلا ماظنلل ميلستلا نع لزعمب
 !الوأ

 نوحاط يف اهلك بصت ةريثك ىرخا تابولطم كانهو
 هتيامح الو هريرمت نكمي ال ةيروسل يتاداس عورشم
 ىلع ارجت ام اذا طوقسلا نم نمآي نا ماظنل نكمي الو
 .هيف ريسلا

 زازتما ةليسوك «باشرالا» نع ىلحتلا انهنأ بولطمو

 نا يروسلا ماظنلا ضفري مل كلذ عمو ! يسايسو يلام
 ىوتسم عفر ٍبلط هنكل . عوضوملا عم ىطاعتي
 ,برغلا مهدفوي برع ءاطسو عم راوحلا نم راوحلا
 مت ساسالا اذه ىلعو ...هتاذ برغلا عم راوحلا ىلا

 يناملالا يسايسلا ميعرلا) سوارتش فيزوج دافيا
 ابوروا يف ةيكريمالا ةسايسلا زئاكر دحاو :ينيميلا
 تقولا ىف ةرشابملا تاقالعلا بحاضو .اهلك ةييرغلا
 دسا ظفاح هلبقتسا .(ىئروسلا سيئرلا عم هسفن
 ارشايف اراوخ هعم ىرجأو ١987/17/77 خيراتب
 هعم اهارجا يتلا تاثداحملل ةقاضالاب .تاعاس ةدعل
 لالخ نم برست دقو .مادخ خيلحلا دبع هبئان

 ةلصتملا طاسؤالا ضعبو ةيبرغلا ةيناملالا ةفاحصلا

 اكسمتم لظ يروسلا ماظنلا نا يناملالا يسانسلاب

 ! تانامضلا بلطي

 ةنومضمو ةرددك ةيداصتقا تادعاسمب بلاطب وهف-١

 .تاداسلل لصح امك دوعو درحمب ال

 تابينرنلا لباقم نانبل يف اقلطم اضيوفت ديريو ١
 .بونجلا ف ةينمالا
 اهيقليو .باهرالا لقح يف ةيلوؤسملا نم لصننيو -
 نم معدب نيينيطسلفلاو نيينانبللا نيفرطتملا ىلع
 .ايبيلو ناربا

 ةينايفوسلا ةقرولا نع ىلختلا نوكي نا طرتشيو - ؛
 ذيفنتل هتنامض اهرايتعاب قافنالا ف ةوطخ رخآ
 لهعف امك ىلوالا ةوطخلا ال) ىرخالا تاوطخلا
 ا

 !نالوجلا يف ةيطسو ةيوست لودر هاهم دسم

 نم تاضوافملا لخدبف .ةلماك ةنشدر ال! . ةينيطسلفلا

 وا ةيعامج ةيبرع ةيطغتبو ةيدارفنا ريغ ةغيص نمض
 .ةيعامج هبش

 < ةرطملا ردخلا ...مجارتلا

 ثوعبملا ماق سوارتش عم راوحلا اذه ءوض يفو
 هليقتساو .ةيروس ةرايزب يفروم دراشتير يكريمالا
 حيراتب ةلصاوتم تاعاس عبرا ةدمل لسا ظفاح

 دق يروم نا ىلا ةريشثك لئالد تراشاو . ط1

 «سربدتيانوي» ةلاكو تلقنو .ابلصتم افقوم لمح
 يفروم ةرايز ىلع يكريما لوؤسمل اقيلعت ةيكريمالا
 ةنوآلا يف تبرعا ةيروسلا ةدايقلا نا» :هيف لوقي
 اهمامتها نع (سوارتش عم راوحلل ةراشا) ةريخالا
 الئاق فاضا مك . ,طسوالا قرشلا يف خالسلا ةيلمعب

 ليون انناف حمالسسلا ةئلمع ىلا ةامضنالا مدع |او.رق اذا

 مهنأي رعشن نا بحنال اننآل .مه مهرارق كلذ نوكي نإ
 ..نطنشاو يف ذختا رارق لعفب ةيلمعلا نم اودعبتسا
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 ةعلطم رداصم دكؤت نطبملا ديدهتلا اذهل ةقاضالاب و
 طورش نود يتاداسلا لحلاب بلاطي ناك يفروم نا
 ىلا اريشمو .ةزهاجلا «ةيليئارسإلا» اصعلاب احولم
 نيب ًاركذمو ةيلودلاو ةيميلقالا ةيامحلا جايس رايهنا
 قرشلا يف ةقناخلا ةيداصتقالا ةمزألاب رخآلاو نيحلا
 تادعاسملا يف حشلا ةيرارمتساب يلاتلابو .هلك طسوالا
 .ةيبرعلا

 قفاو يذلا يروسلا سيئرلا نا ركذلاب ريدجلاو
 نم ةليلق مايا دعب يكريمالا ثوعبملا لابقتسا ىلع
 يفروم نم عمس .ايبيل ىلع ىلوالا ةيكريمالا ةراغلا
 ةراغب مايقلا ىلع ةدحتملا تايالولا مزعب ارشابم اغيلبت
 يبيللا ماظنلل ةديؤم ةينانبل رداصم لوقتو ...ةديدج
 ناو ؛يفاذقلا ديقعلا دنع بضغ راثم ناك رمالا اذه نا
 اهارجا يتلا ةيفتاهلا هثيداحا يف كلذ نع ربع ريخالا
 .ةيناثلا ةراغلا دعب دسا ظفاح عم

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةمزالا لظ يف اذكهو
 ةيموقلا ةلزعلاو ,لخادلا يف ةيسايسلاو ةينمالاو
 راوحب عافترالاو ,يبرعلا ديعصلا ىلع ةقناخلا
 تاراجفنالا اهنع تربع يتلا ةجردلا ىلا تارجفتملا
 ةيميلقالا ةيامحلا جايس رايهناو ةيروس يف ةريخاألا
 .لبق نم هب عتمتي يروسلا ماظنلا ناك يذلا ةيلودلاو

 اذهل يموقلاو ينطولا فقوملا بايغ ْف كلذكو
 ةيجاتنالا ةوقلاو ةيبغشلا ةدعاقلا بابغو ماظنلا
 ىلع لمع يذلا يبرعلا نماضتلاو اهددب يتلا ةينطولا
 يتلا ةيقيقحلا ةيمدقتلا ةيلودلا ةروصلاو هقيزمت
 ةصرف يا نويروسلا نولوؤسملا دجي ال ...اهخسم
 تفشك دقو .تالزانتلا ميدقتو عجارتلا ريغ ةيقيقح
 .عجارتلا اذه تايادب ةيضاملا ةليلقلا مايالا

 ةلاكو هترشن يذلا يمسرلا نايبلا نم مغرلابف
 ةيكريمالا ةراغلا نم دحاو موي لبق ةيروسلا ءابنالا
 كراشتس ةيروس نا» : ةحارص لوقي يذلاو ايبيل ىلع
 موجه يأل يدصتلا يف ةيبيللا ةيريهامجلا بنئاج ىلا
 يروسلا ماظنلا فقوم نا اندجو «هل ضرعنت يكريما
 ...تهابلا يظفللا دييأتلا زواجتي مل ةراغلا نم

 ةحاسلا ىلع قشمد ءافلح هيف ناك يذلا تقولا فو
 ةبيوقعك يركسعلا لحلا نع نوثدحتي ةينانبللا
 فرعت يتلا ةيحيحصتلا ليمجلا -  عجعج ةكرحل
 ايفكب نوددحيو «يناثلا نوناك ١٠١ ةكرح» مسساب
 تدهش .لحلا اذه ىلا الخدم (ليمجلا سار طقسم)
 يف ةيروسلا تاوقلا ةرشابم ةيضاملا ةليلقلا مايالا
 عاقبلا هاجتاب ناورسكو يلامشلا نتملا نم باحسنالا

 .نانبل لابج نم ةيقرشلا ةلسلسلاو
 سوكرامو هاشلا) ةريثكلا براجتلا ناريغ

 نم لصحي يذلا يعجارتلا فقوملا نا دكؤت (امهريغو
 جاردتسال رصقالا قيرطلا وه طوغضلا داعبتسا لجا
 . لع نم جرحدتب فقوم هنا .طوغضلا كلت نم ديزملا

 ةظطحم ىلا الوصو عراستلا دادزي مث ءالوأ ءطبب
 !«ريخألا عوكرلا»

 ىلع سيل .جرحدتملا فقوملا اذه يف , فوخلاو
 دالبلا داق نا دعب هيلا هسفن داق يذلا هدحو ماظنلا

 هنكل ...يدرتلا عضاوم أوسا ىلا اهلك ةيبرعلا ةمآلاو

 ةمالا ىلعو .نايكو عمتجمك ددهملا يروسلا رطقلا ىلع
 [1.هتاعبتو هبقاوعبو كلذب ةددهملا ةيبرعلا

 ردد ناندع
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 ةيميلقالا تاهبجلا لك ىلع ةحوتفم ةهبج نانبل
 ةجردلا يف ةيروسلا ةهبجلا ىلعو ,ةيلودلاو ١

 تاراشالاو ةيلحملا تاطحملا نم مغرلاب .ىلوالا ا -

 بعتلاب يحوتل رخآ ىلا تقو نم زريت يتلا ةيلخادلا
 ىلا قوتلابو ءبورحلاو تاعارصلا نم ينانبللا
 ةيميلقالا تاعارصلا لماوغق .مالسلاو قافولا

 دوقو لاعشا يف ةيلعاف رثكألا يه لازت ال ةيلودلاو
 لبقو .نيينانيللا نيب دعابتلا نارمتساو :برحلا
 تلعج يتلا ةيلودلاو ةيميلقالا لماوعلا دنع فقوتلا

 ىلبح .نانبل اهنمو .طسوالا قرشلا ةقطنم
 ضعب ىلا ةراشالا نم دب ال :تآجافملاو تاراجفنالاب
 قفتي يتلا ةلحرملا هذه يف اهداعباو ةينانبللا ثادحالا

 يف ةيساسح لحارملا رثكا اهنا ىلع نيبقارملا عيمج
 .ةقطنملا تامزا خيرات

 لولا ةمهلا :ديدجلا كريرطبلا
 نيبقارملا ضعب ربتعي .ينانبللا ديعصلا ىلع

 حسفت نا نكمي ةطحم ديدج ينورام كريرطب باختنا

 دعاست ةديدج لئاسو لخدُي يسايس كرحت ماما لاجملا
 ءامعز ضعب نبي ةمئاقلا تافالخلا ةلحلح ىلع

 ثادحالا راسم ىلع يبلس ريثأت اهل ناك يتلاو .ةنراوملا
 فالخلا ىلا نوبقارملا ءالؤه ريشيو .ةريخالا ةرتفلا يف

 قيسالا سيئرلاو ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر نيب
 نا نوبقارملا ءالؤه دقتعيو .ةيجنرف ناميلس
 هجاويس .ريفص سرطب تلارصن ديدجلا كريرطبلا
 لبق نم اموعدم :ةيجنرفو ليمجلا نيب فالخلا ةبقع
 ةينوراملا ةفئاطلا ةملك عمجل ةلواحم يف :ناكيتافلا
 ىرخالا ةيحيسملا فئاوطلا عم مهافتلل يلاتلابو

 تياوثلا ىلا ةدوعلاو ةيسايسلا اهترظن ديحوتل
 ريغ وه امو .ينانبللا عضولا ةيصوصخ نم ةقلطنملا
 اهلذبيس يتلا ةلواحملا نامتكلا يط لازي الو فورعم
 بئانلا عم نواعتلا ةمجرت ةيفيكل ريفص كريرطبلا
 ةيجنرف عمو سيراب يف دوجوملا هدا نومير ينانبللا
 .«ضيرملا سارلا» هنأب ليمجلا مهتي لازي ال يذلا

 ةريبك تابقعو تابوعص نع ضعبلا ثدحتيو

 ل

 دقو ,ةديدجلا هتمهم يف ريفص كريرطبلا ضرتعت فوس
 رولبت يناكيتاف معد نم هب ىظحي امب اهليلذت يف حجني
 ضعب تناك نا دعي .بصنملا اذهل ايصخش هرايتخا يف
 نارطملا باختنا هاجتا يف عفدت ةبلصتملا تارايتلا
 ةهجو راصتنا ىلا ريشي يذلا رمالا .يروخلا فسوي
 عيراشم نم هعم هلمحي نا نكمي امو .لادتعالا رابت

 نع ثدحتت يتلا يعاسملا عم بواجتت ةيسايس
 رطخ نم هذاقناو نانبل ةدحو رارمتسا ةرورض

 .ميسقتلاو مساقتلا

 نيب ةيسايسلا تاكرحتلا ذخأت لاجملا اذه يفو
 ةرتف ءاهتنا ذخآي امك .اهتيمها ىوقلا فلتخم
 نيسحو ليمحلا نيما ةثالثلا ءاسؤرلا نبي ةعطاقملا

 خانملا يف رتوتلا ةدح فيفختل يمارك ديشرو ينيسحلا
 سلجملا دفو روضح داقتعالا اذه ززعي امو .يسايسلا

 يكركب ىلا ينانبللا شيجلا دئاق ةسائرب يركسعلا
 ناكرالا سيئر نا املع .ديدجلا كريرطبلا ةئنهتو
 ذنم نلعا دق ناك مغرض وبا يط دومحم ءاوللا ةماعلا

 نيبتو ءيركسع درمت ةكرح رهشا ةثالث يلاوح نم رثكا
 :اهءارو فقت يتلا يه ةيروسلا تاطلسلا نا ذئموي
 وبا نا ليلدب :يمالعا ضرع درجم ىلا تلوحت دقو
 شيجلا ىلا داع (طالبنج ديلو ىلع بوسحملا) مغرض
 لوقلا نع ينغو . عافدلا ةرازو ىنبم يف هتامهم سراميل
 ىلع مهمهافتو نيينانبللا نييركسعلا قفاوت ريثأت ىدم
 ةيولا ىلا ينانبللا شيجلا ةمذرسش نآل .ثادحالا راسم
 املثم .ينمالا عضولا ىلع ابلس تسكعنا ةيفئاط
 ينيسحلاو يماركو ليمجلا نيب ةعطاقملا تسكعنا

 .يسايسلا عضولا ىلع ابلس
 ىلع زوربلا يف تادب يتلا تاراشالا هذه بناج ىلاو

 نع نيبقارملا ضعب ثدحتي .ينانبللا عضولا حطس
 ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر تافالخ
 ىلع ةيفاك تارشؤم يهو .يروسلا ماظنلا عم طالبنج
 دردو ...ةينانبللا ثادحالا راسم ىف قشمد ريثآت فعض

 تاب ميدق دهع ىلا تافالخلا هذه نيمقارملا ضعب

 ةثالثلا رهشالا ىف تثدح ةديدج لماوع نكل . افورعم

 لماوعلا هذه زرداو . اداح اغباط اهيلع تفضا ةيضاملا
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 نع تددرت يتلا تامولعملاو ؛ناكيتافلل طالبدج ةرايز
 ةيسايس طاسوا لقنت نا .كانف اهارجا يتلا هتاثداحم
 هدادعتسا طالبنج ءاديا ناكيتافلا نع ةينانبل

 تافالخلا نم مغرلاب :مكحلا عم راوحلا فانئتسال

 ناكو .يروسلاو ينانبللا نيسيئرلا نيب ةمئاقلا
 تاطلسلا بلاطم عم بواجتلا نع فقوت دق ظالشج

 قطانملا فصق يف كراشي ملف :نانبل يف ةيروسلا
 ةيميلقالا ةيسايسلا هتاباسخ لعفي ,ةيقرشلا
 نم مهتيشخ نوفخي ال هنم نوبرقملاو .ةيلودلاو
 يذلا يومدلا ثداحلا ىلا نيحملم بيرقلا لبقتسملا

 هتودري يذلاو ؛هتقطنم يف ةنئاكلا اباسب ةدلب يف عقو
 وأ هعفدل يكارتشالا بزحلل يميلقا قارتخا ىلا

 ىلع اصرح هنع ىأني نا لواخي وه ام يف هطيروت
 .هيلاعو:فوشلا يتقطنم يف اهققح يتلا تابستكملا

 ؟ناح له ةفطاقملا داتا عوف : يماركو ليسجل جلا
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 .يكريمالاو نيفوطخملا نييناطيربلا لتقم ثداح ءاجو
 ةعضاخلا رفوص تاسيور ىف ثالثلا ثثجلا يمرو
 فواضملا ججؤيل ةيركسعلا طالبنج ةرطيسل
 عيمج نا ذا ؛:هيرصانمو هتاوق فوفص يف كوكشلاو
 يف نودوجوم نييبرغلا نئاهرلا ناب دكؤت تامولعملا
 ةيروسلا تاوقلا ةرطيسل ةعضاخلا عاقبلا ةقطنم
 ةلتقلا ناكماب ناك دقو :ناردال ةيلاوملا تايشدلبملاو
 ول .:ةيبرغلا توريب يف وأ ,ةقطنملا كلت يف ثثحلا يمر

 ىلع ةيسايسلا طالبنج تاقالع نم لينلا فدهلا نكي مل
 نع طالبنج جرخ دقو .يلودلاو يميلقالا نيديعضلا
 نا اروعش هيدل» نأب نلعأو ثداحلا اذه دعب هتمص

 هذه :توريب نم ماقتنالا ديرن ةيبرعلا نادلبلا ضغب
 اهتاعماجو اهسرادم اهل نوكت نا اهل قحي نادلبلا
 اما .بناجالل تاليهستلا لك رفوت يهو اهتايفشتسمو
 .باغلا ةعيرشو لهجلا باقع انب لحي نا بجيف نحن
 هذهب نادلبلا كلت عتمتت نا بجي اذامل ىرا ال يننا
 عم نوفلتخي امدنع .نحن اهّمرحن ناو تازايتمالا
 ماقتنالا نولضفيو مهدنع نيذلا نومحي نينكريمالا
 انعم ءاقبلا اوررق نيذلا نيكاسملا بئاجالا ضعب نم
 «ةيبرعلا نادلبلا ضعيد نا فورعمو .ءانندعاسمو
 عم ىطاعتت يتلا ةيروس يه طالبنج اهيلا ريشي ينلا
 :اماع رشع دحا ذنم رشايم لكشب ةينانبللا ةمزالا
 ناريا ريغل حمست ال قشمد نوك .لقا لكشب ايبيلو

 قملتمد غم هفالخ نم ةليقملا ةلحرملا :ظالبنج

 .ةينانبللا ةقرولا ماستقا يف اهتكراشمب
 ةيطالبنجلا  ةبيروسلا ةقراقملا ذخآت تأدب اذامل

 .؟اهتورذ ىلا تلصو لهو ؟عباطلا اذه

 عضولا يدرت نع ةريثك ثيداحا نانبل يف
 نع تامولعمو ,ةيروس يف يعامتجالاو يداصتقالا
 يف تارباخملا ةزهجا اهي تماق ةعساو تالاقتعا تالمح

 فعضلا ىدم نع ءاوحا سكع امم .ةريخالا ةنوآلا
 هذه يف ةمكاحلا ةيروسلا تاطلسلا هيلا تلصو يذلا
 طالبنج ىدل نوكت نا يعيبطلا نمو .ةلحرملا
 ىوتسم ىلع ةلوادتم يه يتلا كلت نم رثكا تامولعم
 ةحاسلا ىلع هعالطا مكحب :نانبل ف ةيمويلا ةايحلا

 هل حيتت ؛ةيلودو ةيميلقا ىوقب هتاقالعو :؛ةيروسلا

 ةيلمع راكنتسا ىلا هتعراسمو .حايرلا هاجنا ةفرعم

 ,«ةيبرعلا نادلبلا ضعب» ىلا ةراشالاو لايتغالا
 وا ةيبرغ ةيركسع ةيلمع نم هفواخم ىلا نادوعت

 نا لواح اذهلو .«باهرألا» برض ةجحب «ةيليئارسا»
 ةروصب ةيبرغلا توريب ىلع ةطلسملا ءاوضألا بجحي
 يرجي ام نأل .ةماع ةروصب نانبل ىلعو .ةصاخ
 امم ريثكب رطخا وه ىلودلا ديعصلا ىلع هل دادعالا

 .نآلا ىتح نانيل ههجاو
 اهتاقالعب ةفورعم ةينانبل ةيسايس طاسوا يقتلتو

 هذه ىرت ذا .هتافوختو طالبنج كوكش عم ةيلودلا
 ةلاسم اهيف حرطت يتلا ىلوالا ةرملا اهنا .طاسوالا
 ةقلطم ةيرسب شقانُّتو .يلودلا ىوتسملا ىلع باهرالا
 اهنم ةبراقتم فقاوم ناذختتو .ءوكسومو نطنشاو نيب
 ةيبوروالا فقاوملا ىلا ةفاضالاب .اهنجلاعم ةيفدك نمو
 داقعنا ناكما ىلع طاسوالا هذه نهارت الو .ةددشتملا
 قفالا نأب دقتعت اهنأل ةلحرملا هذه يف ةيبرع ةمق
 تالداعم زوربو تالداعم طوقس لامتحا ىلع ح وتفم

 قفتتو .ةثالث وا نيرهش ىلا جاتحت دق :ةديدج ةيبرع
 ِق تاحافم ثودح ىلع طاسوالا هذه رظن تاهحو

 ,يتلا ةيروس ّنكل .ةيروسو ايبيل :امه نيتيبرع نيتلود
 ,نوؤشل يكريمالا ةيجراخلا ريزو دعاسم تلبقتسا
 نم دحاو موي لبق .يفروم دراشتير طسوالا قرشلا
 عاضوا نم يناعت ينلاو ءايبيل ىلع ةيكريمالا ةراغلا
 أدهت نا رظتنت ,ةبعص ةيسايسو ةيداصتقا
 كاسسمالا ديدج نم لواحتل ةقطنملا ف فصاوغلا

 فرطاطاقتلا ىلا كلذ ليق ردابت مل اذا .ةينانبللا ةقرولاب

 لوقي يتلا يقروم تاحورط يف ريسلا يف ءدبلاو طيخلا
 ,ةصاخ ةيمها تاز تناك اهنأب اهنع نيبقارملا ضعب

 بونجلا يف ةينمالا تابيترتلا لبقتسمب قلعنتو
 .ينانبللا

 نوكتس تاكرحتلا نا . ةليقملا ةلحرملا يف ام حهأو

 اهيق كرتُث نل يذلا دحلا ىلا .ةنوخسو افصع رثكا
 حداف أطخ ربكا نوكي دقو .راظتنالاو فقوتلل تارغث

 ,ةينانبللا ةمزالا عم اهيطاعت يف ةيروس هنبكترا
 ,ةينيطسلفلا ةيضقلاو جيلخلا برح عم يلاتلابو

 هحتت وكسومو نطتخشاو نيد تاقالعلا نا اهداقتعا

 راوحلا رارمتسا ىلا عئاقولا ربشت اميف :ديعصتلا وحن

 لبق فوشتايروغو ناغير نيب ةمقلا داقعنا ناكماو
 ةقش تقاض املك هنا فورعمو .يلاحلا ماعلا ةياهن
 ىدل تاروانملا شماوه تقاض ,نيرابجلا نيب فالخلا
 اذهو .ةرشابم امهتاعارصب ةطيترملا ةريغصلا لودلا

 .اينيلو ةيروس عم لاحلا عقاو وه
 نانبل يف تاروطتلا ناف عقاولا اذه هاجتو

 نم رثكا :ةيلودلاو ةيميلقألا نيترئادلا يف ةروصحم
 تاكرحتلا جئاتن لعجي امم ,تضم ةلحرم ةيبا

 ءاهناو :ديدج كريرطب باختناف .ةدودحم ةيسايسلا
 سلجملاو ةموكحلاو ةيروهمجلا ءاسؤر نيب ةعطاقملا
 ,تاعامتجالا ىلا ىركسعلا سلجملا ةدوعو .يباينلا

 ,ةلحرم ماما قيرطلا حتفتو :؛ةلحرم يهنت تارشؤم
 راظتناب ةديدج ةيكيمانيد ثعبت نا تعاطتسا اميرو
 ضعب اهنع لوقي .,ةيميلقا تاروطتو تاجافم
 زوربو تالداعم طوقس اهنأب ؛نيينانبللا نييسايسلا
 [].ةديدح تالداعم

 شلك زاوف
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 ىلع ةراغلا دعب

.-- 
 يناروم ديلو - كرويوين

 ىلع ءايبيل ىلع ةيكريمالا ةراغلا ثيدح ىفط
 ,رجاتلاو ,يسايسلاف ,عوبسالا اذه هادع ام لك

 .اهيلع لعفلا دودرو اهجئاتنو

 ,ناغير سيئرلا رارقل اوقفص نويكردمالا ناك اذاو

 هتققح امع لءاستب نآلا مهمظتم ناف :ىبوالا مايالا ِق

 نوكت نا يف حضاو كش مهلؤاست بوشيو .ةراغلا
 اهنا نودقتعي ال مهنا نيبلا نمو .باهرالا نم تدح

 يف همقافت ناكما هاجت قلقلا مهرواسي لب ,هيلع تضق
 تاطايتحالا اودهش مهنأو ةصاخ .,ةمداقلا مايالا

 ىتح لن ..تارافسلاو :ةيمسرلا تاسسؤملا ىلع ةفثكملا

 رادلا رقع غلب باهرالا نأكو يحوي امم ءضيبالا تيبلا
 هلاق ام قيدصت ىلا برقا نآلا مهلعلو .ةبكريمالا

 ثعب ةلاسر يف دليفوراه كرام :نوغيروا ةيالو روتانس
 .«زميات كرويوينلا» ةديرج ىلا اهب

 انسلا لق اذا

 نويبنللا ةيف تعب يذلا !تقولا قع :ةلاشرلا يف هاج
 .ةيكريمالا ةراغلا رئاسخ ريدقت نولواحيو .مهالتق
 ىصقا ىلا لامشلا ىصقا نم نويكريمالا ثدحتي
 نا نولوقيو .فرشلاو ةلادعلا نع رخفب .بونجلا
 ..صاصقلا اذه قحتسيو ,ةميرج بكترا يفاذقلا
 .«ةلادعلل بيرغ ديدحتل كلذ نا» :فيضمو
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 قيما اهاغلا جلا
 !لاواستلا .. ىلا دييتلا
 ؟العف أديب أديسس يقبقحلا يل لا نا بل درالا, ل ادح 5 ةرافلا ضل

 يتاح ع اك :ايبيل ىلع ةراغلا

 اصاصق ةيرضلا نوكت نا تعقوت لهف ؟ةراغلا هذه

 ,ملاعلا يف باهرالا نولسوكي نم لكل اراذناو

 ؟بولسالا اذه نع نوع دتريف

 ةيجراخلا ريزو . زتلوش لاق امك . تعقوت اهنا ما
 شيحجلا دقفل نييضاغ اطايض ةراغلا ريثت نا .يكريمالا

 هيف نوحيطي بالقناب نوموقيف :نمثلا ةعفترم تادعم
 ؟ماظنلاب

 نطنشاو ريراقت نا زتلوش لوق رسفي لهو
 ْف رودي الاتق نا ددرت مايا ةثالث تلظ مالعالا لئاسوو

 ةيلمع ىلا ةرشابم رشت مل ناو ءسلبارط عراوش
 ؟ليدم ماظن ىلا وأ :بالقنا

 نيران ند
 امب ضيبالا تيبلا يف ريبك يكريما لوؤسم فرتعي

 عضو نع نييسامولبدلا نييميداكألا ءاريخلا دحا هلاق

 يف نيفرطتم يبيللا شيجلا مضي» :يبيللا شيجلا
 ,ءاينيد نيقرطتم وأ .يتايفوسلا داحتالل مهديبأت

 عم تاقالعلا ديقعت نم ديزي :نيهاجتالا دحا راصتناو
 .باهرالا ةلكشم لحب نا لدب :نطنشاو

 ذنم :كردت تأدب ةيكريمالا ةرادالا نا وديبو

 حالس باهرالا نا :ةراغلا ىلع يناثلا عوبسالا

 ناو .ءامسالا تفلتخا امهم .ءايوقالا دض ءافعضلا

 .ادح ابيرق فادهالا ليجست عقوتت نا نطنشاو ىلع

 نا نوري ,نييكريمالا نيلوؤسملا نم ريبك ددع
 يديالا ةفوتكم فقت نا اهل نكي مل ةدحتملا تايالولا
 هذه لثم يف همدغ نم ريخ لمعلا ناو .باهرالا هاجت
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 تداعمتسا نطنشاو نا نورعشب مهلعل لب :لاحلا

 ثادحا لبق نم اهتزه يتلا اهنروصو .اهتبيدش ضعب
 يف اهترافسو ,ةيركسعلا اهتدايق ريجفن اميسال :نانبل
 .بتوربد

 ناغير سيئرلا ةيبعش تادب .ىرخأ ةهج نم
 بعشلاف .ةراغلا نابإ جوالا تغلب نا دعب .ءاقطنالاب
 العف ادب يقيقحلا باهرالا نا نآلا رعشد يكريمالا

 ءابتالا نا كلذ .هلك ملاعلا ىوتسم ىلعو .ةرملا هذه
 ,ةيكردمالا تارافسلا ىلع تاءادتعا نع رتاوتت تآدب

 ةددشم تاسارحو .ةدحنملا تايالولا ديض تارهاظتو

 .ملاعلا يف ةينويهصلاو ةيكريمالا تاسسؤملا لك لوح

 ايالقنا لجأ موجبلا
 يف تمهسا ايبيل ىلع ةراغلا نا نيللحم لا ضعب لوقي

 ,ىمسم ريغ لجا ىلا يفاذقلا ىلع بالقنا ةيلمع ليجأت
 اذهو .يلاحلا تقولا يف ,ماظنلا يف رييغت يا داعبتساو
 مولعلا ةذاتسا نوسردنا اسيل هيلا تراشاام
 هب تماق ام نا تلاق نيح درافراه ةعماج يف ةيسايسلا
 ةيا نأل ,كرحتلا ىلع هموصخ ةردق فعضا نطنشاو
 اهيلع ضرحملا نا ىلع رسفتس اهب نوموقي ةلواحم
 .ةيكريمالا ةرادالا

 ِق بضغ نطنشاو ههجاوت ام :نوسردنا فيضن

 يف اهلشف ٍببسلا لعلو .ةيبرعلا نادلبلاو ابوروا
 ةلها ءادحا اهريمدتو ,ةيركسعلا فادهالا برض
 .نييندملا ناكسلاب

 :ةراغلا تلت يتلا ىلوالا مايالا يف :ناغير ناك اذاو
 هتفيلح نإف ؛ةريبك ةيبعشب يظح دق .لقالا ىلع
 ,ةيسايسو ةيبعش ةمراع ةمقن هجاون رشتات تيرغرام
 اقلطنم ةيناطيربلا ضرالا مادختساب تحمس اهنأل
 ءاج اميف .ايبيل ىلع تراغا يتلا ١١١ ف تارئاطل
 ءاوجا تارئاطلا كلت رويع ضفرب يسنرفلا رارقلا
 .يسلطالا فلحلا ككفت ةلاح نم ديزيل اسنرف

 ؟نهد اااه

 مويلاو .ايبيل ىلع ةراغلاب هرارق ناغير ذختا دقل
 رمتسي لهف .ةراغلا دعب هلعفي نا بجي امررقي نا هيلع
 يتلا لكاشملا روذج يف ثحبب ما ءيركسعلا رايخلا يف

 ؟باهرالا ىلا يدؤت

 تايالولا ةداق رشتسي مل هنا نافير ةلكشمو
 «لوالا هرارق يف .سرغنوكلا الو .نييسايسلا ةدحنملا
 ىلع تارئاطلا تحبضا نيح الا رمالا مهغلبي ملو
 اذه» :لوقلاب ىفتكا لب .ايبيل ف اهفادها نم ةبرقم
 ممالا قاثيم نم ه١ ةداملا هرريت سفنلا نع عافد لمعلا
 .«ةدحتملا

 ؟اديحو ديدجلا رارقلا ذاختا هيلع نوكي لهف
 ماما ةيادبلا ف تمص يذلا سرغنوكلا نا عقاولا

 بقاوعلا هاجت تمصلا عيطتسي ال ؛يبعشلا دملا
 ىفاذقلا اعد ول اذامف .ةنكمملا لعفلا دودرو ةعقوتملا

 دقل ؟ايبيل ف ةيرحب ةيركسع ةدعاق ءانب ىلا تايفوسلا,
 بنجت ؛ةليوط تاونسل ؛ةيكريمالا ةرادالا تلواح
 ,اهتاباسح أطخ جئاتن ينجت نا كشوت يه اهو ,كلذ
 اياضق نع ملاعلا راظنا تلوح اهنا كلذ ىلا فضا
 .ناتسناغفا يف يرجي ام اهنمو ,ةدع ةنخاس

 ضرسفي ما :ناغيرل نانعلا سرفنوكلا قلطي لهف
 [ل؟مودلا دعب ,ةريطخلا اياضقلا يف هريشتسي نا هيلع
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 ةرشادملا ريغ تاضوافملا نم ةيناثلا ةلوحلا راظتناب

 ةرشابملا ريغ تاضوافملا نم ىلوالا ةلوجلا دعب كا
 ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا اهيلع فرشأ يتلا هب

 ١7 - 4 نم - كرويوين يف راليوك يد زيريب | :
 ةهبج نع ءاضعاو ؛يبرغم دفو نيب  يراجلا ناسين
 رئازجلا نم نيبقارم روضحبو .ويراسيلوبلا
 نم ةيناثلا ةلوجلا فئاتست نا رظتني ايناتيرومو
 .مداقلا ويام /رابا نم سماخلا نم ءادتبا تاضوافملا

 بقع ةدحتملا ممالا ةمظنم نع ردص غالب بسحو

 نيمالل ةديمحلا يعاسملا» نم لوالا رظشلا ءاهتنا
 ؛«ةداحو ةيلمع» تناك تارواشملا ناف «يممالا ماعلا

 تالاصتالا كلت ىوحف ىلا رشي مل غالبلا نا مغرو
 كانه نا فشكي تامولعم نم برست ام ناف اهجئاتنو

 تالواحملا رارمتسا :دراليوك يد

 :ةدحنملا مهالا 1

0 

 ةدافتسالا ىلع ةمزاع ةينعملا فارطالا نا ىلع تارشؤم
 يسايس جرخم داجيال راليوك يد زيريب ةردابم نم
 .عارنلل

 ةدحولا ةمظنم ةكراشم نا نوبقارملا دقتعيو
 دهم يذلا يلاغينسلا عافدلا ريزو اهلثمي ةيقيرفالا
 رئازجلاو شكارم نيب ةينوتارام تاكرحت ربع قيرطلا
 نآ كلذ ةيلمع تناك .ةيسفنلا تابقعلا ليلذخل
 ْيف ةيقيرفالا ةمظنملا ايلاح سآرت يتلا لاغينسلا
 لودلا برقا ريتعت ,فويض ودبع سيئرلا صخش
 يهو :عازنلا ةعيبط مهف ىلا ةيبراغملا ريغ ةيقيرفالا
 رئازجلاو برغملاب اهطبرت يتلا ةبيطلا تاقالعلا مكحب
 لحلا ماما قيرطلا ديبعتل ظوظحلا ريكا كلمت
 لاح لك ىلع ةحضاولا ريغ هقافا تدب يذلا يسايسلا
 .ةقطنملا عازنل عبتتملل رهظت

 ىلا تداق يتلا لماوعلا دحا ,كلذ نوكي دقو
 بلاطت تلظ يتلا رئازجلاف .ةرشابملا ريغ تاضوافملا
 ةهبجو برغملا نيب ةرشابم تاضوافم ءارجاب
 قالطا فقو قرخ ثحبل يساسا طرشك ويراسيلوبلا
 ةياهن يف تلبق .ءارحصلا يف ءاتفتسالا ءارجاو رانلا

 ضعمبلا هريتعا ام وهو .ةدحتملا ممالا حارتقاب رمالا

 قيرط تلخد امير ءارحصلا ةيضق نا ىلع ارشؤم
 .يضوافنلا لحلا

 رهش لالخ لاغينسلا اهتداق يتلا تاكرحتلا تناكو

 ممالل ماعلا نيمالا نم معدب يضاملا سرام /راذآ
 هتهجو نا قيس يذلا ءادنلا عم تنمازت دق .ةدحتملا
 ماهسا ةرورض لوخ ةيرئازجلا ءدهاجملا» ةديرج
 عازنل يلمع ذفنم داجيا يف ةيبراغملا لودلا عيمج

 ةعقر عيسوت يف ايسيئر اببس ناك يذلا ءارحصلا
 يتلا يبرعلا برغملا ةقطنم لخاد فقاوملاو فالخلا

 لالخ ةداضملا تافلاحتلاو تافلاحتلا ءوشن تدهش

 لثامم نالعا :ءادنلا اذه قبسو .ةريخالا تاونسلا
 رهش ةياهن يف ويراسيلوبلا رداوك دحا ناسل ىلع
 لح داجيا ةرورض ىلا هيف اعد يضاملا طابش /رياربف
 نا كلذ لالخ نم جتنتسيو .ءارحصلا عازنل يسايس
 آدبملا ثيح نم ةقفتم عازنلاب ةينعملا فارطالا عيمج
 دق برغملا نا نيبت نا دعب .يسايسلا لحلا ناهر ىلع
 ناردجلا نم ةعومجم ةماقا رثا ايركسع ةكرعملا بسك
 رئازجلا عم دودحلا نم ملك ١5٠٠ دادتما ىلع ةينمالا

 .ايناتيروم لامش ىلا
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 لحل ل ىلع فار تتاب ءازنلا فارطا لك سا

 يتلا ةيجراخلا تايطعملا نم ةعومجم ءارقتسابو
 برغملا ةحاس ىلع ارظتنم نكي مل لكشي تلعافت
 اراسم ذختا ءارحصلا عازن نا لوقلا نكمي ,يبرعلا
 يف اهلامجا نكمي يتلا تايطعملا هذه ريثأت تحت اديدج

 :ةدلاثلا طاقنلا

 يندنو ,ةدملاعلا ةيداصتقالا ةمزالا لاحفتسا :الوا

 حضاو لكشب ترثا يتلا :رالودلا ةميقو طفنلا راعسا
 طقنلا تادئاع تضفخنا دقف يرئازجلا داصتقالا ىلع
 يداملا معدلا مجح ىلع رثا امم ,ةئاملاب 5٠ نم رثكا

 عيباسالا تدهش دقف :ويراسيلوبلا ةهبجل حونمملا
 ابوروا يف ويراسيلوبلا بتاكم نم ددع قالغا ةريخالا
 .كلذل ةجيتن

 لما ةبيخب يبرعلا برغملا لود عيمج روهش :ايناث
 دعب ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا هاجت ءاوس ةريبك
 تايالولا هاجت وا .اهيلا لاغتربلاو اينابسا مامضنا
 دض ةيناودعلا اهتسايس ةجيتن ةيكريمالا ةدحتملا
 ضرالا ىلع ناودعلا اهرخآ ناك يتلا ,ةيبرعلا ةمالا
 .ةيددللا

 ءارحصلا عازن ذخآي نا نم فواخملا ةدايز :اثلاث

 نطنشاو» تفشك نا دعب اصوصخ ةرياغم ةعيبط
 ليرنا /ناسين ١١ حيراتب رداصلا اهددع ُْق «٠ تسوب

 ةيكريمالا ةرادالا نيب ةيرس تالاصتا دوجو نع
 ويراسيلوبلا ةهبج نع نيلوؤسمو

 يداصتقالا فازنتسالا فاضي ,كلذ لك ىلا

 يبرعلا برغملا لود رودقم يف دعي مل يذلا يسايسلاو
 ام ىلا هيف رارمتسالا ,رئازجلاو برغملا ةصاخو
 .ةياهنال

 نم ةيناثلا ةلوجلا نا نيبقارملا ضعب ىري اذهلو
 ةيريصمو ةمساح ريدتعت ةرشامبملا ريغ تاضوافملا
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 يفو .ةيرئازجلا ةيبرغملا تاقالعلا لبقتسمل ةبسنلاب
 ,يبسنلا جارفنالا نم عون ةظحالم نكمت راطالا اذه
 ممالا لخاد يرجي امب ةقالع هل نا نوبقارملا دقتعي
 رارمتسا يقدم ال كلذ نكل .ءارحصلا لوح ةدحتملا

 تلاز ام رئازجلاف :نيدلبلا نيب ةقيمع تافالخ دوجو
 لدق ءارحصلا نم ةبييرغملا ةرادالا باحسناب بلاطت

 هنال باحسنالا برغملا ضفرب اميف :ءاتفتسالا ءارجا
 .ةدايسلا نع لزانت

 ممالل حاعلا نيمالا هيلا لصوتيس ام راظتنا يفو

 تمصلا ةقطنملا حصاوع مزتلت جفئاتن نم ةدحتملا

 رداصملا ضعب تركذ راطالا اذه ىفو .بقرتلاو

 فنتكي يذلا نامتكلا نا ؛:ةيبرعلا ةعيلطلا»ل

 وديب ءارحصلا عازن فارطا عم رالبوك يد تالاصتا

 نسحلا كلملا ناكو .يعاسملا هذه حاجنال ايرورض

 ةيبونجلا ميلاقالا ىلا هل ةرايز لالخ لبقتسا دق يناثلا

 تاكرحت ىلع مهعلطاو ةيسايسلا بازحالا ءاسؤر
 غالب رشي مالو ءارحصلا لوح يمهالا ماعلا نيمالا

 .ءاقللا ىوحف ىلا مالعالا ةرازو

 نا ىلا ةراشالا نم دب ال تاروطتلا هذه شماه ىلع

 نمام ةغيص ىلا اهتجاحب رعشت يبرعلا برغملا راطقا
 هنع ُرّدَعُم ال روعشلا اذه ناك ناو :فتاكتلا غيص
 .ةيداصتقالا فورظلا نا الا .ةحضاو ةغيصب

 اكحم لكشب ءيرطقلا نمالا سجاه ىلا ةفاضالاب

 ىلع دامتعالا ىلع ةقطنملا ىف دلب لك ةردق رابتخال

 اهتعاجن مدع تتبثا ةلواحملا ذه نكل .سفنلا

 لكاسشم ملاعتو :يفارغميدلا راجفنالا ناو اصوصخ

 تامدصلا نوكت امبرو ,حاحلاب هسفن حرطي ةيمنتلا
 ضوع دوهجلا ديحوت ةرورض نع تفشك دق ةريخالا
 تدجو يتلا ةعنطصملا تافالخلا تاناهر ىلع ءاقيالا

 تحت نم طاسنلا بحسل الخدم ةيجراخلا ىوقلا اهيف

 [ل.مادقالا

 ةادحلا ليقتسم ىلا نوينادوسلا نآمطا نا دعب لب

 مالسب تهتناو نادوسلا يف هيض كوتا |

 ةماعلا تاياختنالا ىف عارتقالا تايلمع .٠

 ةلبقملا ةموكحلا لكش لوح رودي ثيدحلا أدب .ةريخألا
 .اهتسائر ملستل ةلهؤملا ةيصخشلاو

 يتلا ىوقلا نيب عامجا هيش كانه نوكي داكيو

 ماعلا يف (ليربا) ناسين نم سداسلا ةضافتنا تداق

 ةمآلا برح ميعز يدهملا قداصلا ميلست ىلع :.يضاملا

 جئاتن نا كلذ .ةموكحلا ةسائر بصنم يموقلا

 دعاقملا نم ًأددع لان ةمألا بزح نا ترهظا تاباختنالا

 ًاصوصخو .ىرخألا بازحألا لك هتلان ام قوفت

 امك يطارقميدلا يداختالا بزحلا يديلقتلا هسفانم

 هراكفاو ةيسايسلا يدهملا قداصلا تاحورطا نا

 ةدسابسلا ىوقلا مظعم ديبأت لانت ةلدتعملا هفقاومو

 .ةضافتنالا ىوق

 نا يف يضاملا ماعلا لالخ حجن يدهملا قداصلا ناكو

 ,ةيبسانيسلا هققاومو هتاحورطا نم ريثكلا روطي

 ناك يتلا ةيديلقتلا عقاوملا نم ةمألا بزح كلذب أجرخم

 ةيسايسلا ةهجاولا هرابتعاب ةيخيرات اهيف عقوقتي
 ةثادح رثكأ عقاوم ىلا .ةينيدلا راصنالا ةكرحل

 تناك يتلا ةوهلا قيديضت ىلا ىدأ ام اذهو .ةيرصعو

 يف ةيسايسلا بازرحألا رئاس نع بزحلا اذه لصفت

 يداحتالا بزحلا يديلقتلا هسفانم اهيف امب :نادوسلا

 ف ىمسي اًمع ربعت يتلا بازحألاو يطارقميدلا

 نيملعتملاو نيفقثملا نم «ةثيدحلا ىوقلا»ب نادوسلا

 ةرونتملا ةيعامتجالا حئارشلا ءانبا رئاسو لامعلاو

 يرصع نادوس ءانب لجأ نم ةلماعلاو ةحتفنملاو

 .روطتمو
 قداصلا فيلكت ىلع عامجا هيش كانه ناك اذاو

 تاو تاماات اجب نزف ,ةموكحلا ةسائرب يدهملا

 ةموكحلا لكش ردرقت لجأ نم قاسو مدق ىلع ةيراج

 .لدقملا

 نع تبرعا يركسعلا سلجملا طسوا ضعب

 عيمج مضت ةينطو ةدحو ةموكح ليكشت يف اهتبغر
 دقو .ةيسيبسأتلا ةيعمجلا لخاد ةلثمملا بازحألا

 ناوخألا) ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا ةداق فقلت

 هذه (قباسلا ويام ماظن اياقم ضعبو نوملسملا

 لثم ليكشت نأل .اهقيقحتل نوكرحتي اوذخأو .ةوعدلا
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 ةيفالثثالا ةموكحلل يدهما قباصلا ةسائر ىلع عامجا
 ل 0 - عام نزيك د« 7 5905 >> وا“

 نادوسلا تاباحتت

 مكحلا ف ةكراشملا مهل نهضي ةموكحلا هذه

 ةلّرعلا ةلاح نم مهجورخ يف مهاست امك :ةرورضلاب

 ةلبقملا لحارملا لالخ دادزت دق يتلا ةيلاحلا ةقناخلا
 .دالبلا ىف يطارقميدلا مكحلا نم

 يف تلشف نا دعب .ةيمالسالا ةهبجلا ةدايقو
 دعاقم نم ريدك ددع ىلع لوصحلا ىلع اهتاناهر

 ةضيب» حبصت نأل اهلهؤي امم :ةيسيسأتلا ةيعمجلا
 لالخ نم ًايلاح ىعست .ةيعمجلا هذه لخاد «نادقلا

 يركسعلا سلجملا لخاد طايضصلا ضعيب اهتقالع

 لوخدلاو ةيسايسلا ةلزعلا ةلاح نم جورخلل هجراخو
 .نكمأ نإ مكحلا ةكارشش يف

 ةهبجلا ةدايق يعاسم نأب ءىبني ءيش ال نكلو
 نا كلذ . حاجنلا اهل بتكي نا نكمي اهئافلحو ةيمالسالا

 ةيحجرا ىلا ريشت ؛نآلا ىتح ةزرابلا تاهجوتلا

 .ةديدجلا ةيطارعميدنا هبرجنلا ماما .,نادوبسلا
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 نقلا ةموعشللا ئتشو :يدهملا قداصلا

 يف ةكراشملا نم ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا داعبتسا
 .ةهج نم ةضافتنالا ىوق نم نكت مل اهنأل ةموكحلا

 ادادتما ربتعت ةيسايسلا اهتاحورطاو اهتاهجوت نآلو
 .ةيناث ةهج نم قباسلا «ويام» ماظنل

 نوكي يموكح فالتئا مايق وه حجرألا لامتحالا
 يطارقميدلا يداحتالا بزحلاو ةمألا بزح هدامع

 ةيعمجلا لخاد دعاقملا ددع ةيحان نم هيلي يذلا)

 يف ةلثمملا ىرخألا بازحألا ضعبو (ةيسيسانلا
 يموقلا بزحلا اهنمض نمو ةيسيسأتلا ةيعمجلا
 نم) شوبغ سابع بيليف بألا هسئري يذلا ينادوسلا
 عمجتلا يه ةيبونج بازحأ ةثالثو (نادوسلا برغ
 بعشلا بزحو وكباسو نادوسلا بونجل يسايسلا
 .يموقلا

 يداهلا نيدلا رصن ناسل ىلع ةمألا بزح دكأ دقو

 يتلا ةلبقملا ةموكحلا نا ماعلا هنيمأ بئان يدهملا

 اهمامتها زكرت فوس يدهملا قداصلا اهسئريس
 لحو ينطولا داصتقالا ذاقنا ىلع ىلوألا ةجردلاب

 داجياو ؛يروتسدلا رمتؤملا قيرط نع بونجلا ةلكشم
 هانبتي يذلا ةوحصلا جهنم قيبطتل ميلس ساسا

 قفو ةيمها لقألا ىرخألا لكاشملا عضوو ,بزرحلا

 يف ةيوضنملا ىوقلا هيلع قفاوت تايولوا جمانرب
 .ةيفالتئالا ةموكحلا

 مضت ةيفالتئا ةموكح ليكشتل هيعاسم راطا يف و
 ىلا ةلاسرب يدهملا قداصلا ثعب .ةضافتنالا ىوق

 ريرحت ةكرح اهنيب نمو بونجلا يف ةيسايسلا ىوقلا
 :غناراغ نوج ديقعلا اهدوقي يتلا نادوسلا بعش

 يمادلا عارصلا لحل ةمآألا بزح روصت اهيف حرطي
 ىلع ظفاحيو نييبونجلا قوقح ظفحي امب حلسملا
 .ميسقتلا رطخ نم دالبلا ةدحو

 غناراغ ديقعلا ناك اذا نآلا ىتح فورعم ريغو

 ,ةديدجلا يدهملا قداصلا ةوعدل بيجتسي فوس

 هرارمتسا لامتحا نع ثدحتت تأدب هطاسوا ناب املع

 اهحرط يتلا هطورش بلت مل اذا ,حلسملا عارصلا يف
 هاقتلا يذلا «:نطولا ذاقنال ينطولا عمجتلا دفو» ماما
 .ابابا سيدا يف قباس تقو يف

 اهنا ساسا ىلع هتكرح حرطي ال غناراغ ديقعلاو

 ةكرح اهنا ساسا ىلع لب .ةيبونج ةيسايس ةكرح
 علطتي وهف يلاتلابو ءنادوسلا ءاحنا عيمجل ةيسايس
 ىلا لصيو بونجلا دودح زواجتي يسايس رود ىلا
 يف يسايسلا عطولا ريرقت يف ةكراشملا ىوتسم
 .اهتاذ حوطرخلا

 هتكرحل ةينادوس ةينطو ةغبص ءاطعا لجأ نمو
 هوجولا ضعب مض ىلع غناراغ ديقعلا صرح
 روتكدلا اهزربا هتكرح ةدايق ىلا ةيلامشلا ةيسايسلا

 يسايس جمانرب حرط ىلع صرح امك :دلاخ روصنم
 ءاحنا عيمج يف مكحلا لكش نع ثدحتي لماش
 .نادوسلا

 ىتح صرحي يذلا .يدهملا قداصلا نلعا لباقملاب
 ديقعلا عم يسايسلا راوحلا تاونق حتف ىلع نآلا
 هنا ,عارتقالا تايلمع نم ءاهتنالا ةادغ نلعا .يف غناراغ

 شيجلا ةيوقت ىلا مكحلل هملست لاح يف ىعسي فوس
 مسحل هلهؤت يتلا ةحلسالا ةفاكب هّدمو ينادوسلا

 ىلا لصوتلا متي مل اذإ بونجلا يف ايركسع عارصلا
 .يسايس لح

 لكاشم نكلو .مالسب ةماعلا تاباختنالا تهتنا دقل

 يدهملا قداصلا ةموكحو .دعب هتنت مل نادوسلا

 ةثوروملا لكاشملاو مومهلاب ةلقثم نوكت فوس .ةلبقملا
 ةديدجلا ةيطارقميدلا ةيرجتلا حجنت لهف .ةمكارتملاو
 ةعجانلا لولحلا داجياو ةنمزملا لكاشملا هذه مضه يف
 هذه ءارو نمو :لكاشملا هذه ححنت مأ ءاهل ةمئادلاو

 قيرط ىلااهعفدو اهعارذ يول يف لكاشملا
 [].!؟ةدودسم
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 رج سسوس وو وورلد قت هدو سعت سحق

 روبل 6 :ىلوالا ةأ ةأشنلا تاظحل نم

 كسب عمتجم ف ىوقالا يه تلازام ةيديلقتلا ىوقلا

 يادوملا عشا ف اهقيرط قت ةئيدحلا ىوقاو ...ثوروا دياب
 ةيباينلا تاباختنالا اهتدكا ةقبقح زربأ

 ةيسايسلا ىوقلا نا يه :نادوسلا يف ةريخالا

 تاعارصلا محر نم تدلو يتلا ةيديلقتلا
 دقفت مل :دكالبلل يناطيربلا لالتحالا مايا ةيقئاطلا
 جئاتن تتبثا دقف .ةيبعشلا طاسوالا ىلع اهرحس
 يارلا يف ريثأتلا ىلع ةرداق تلاز ام اهنا تاباختنالا
 يتلا ةيفاكلا ةييذاجلا كلمت تلاَر ام اهنا امك ماعلا

 .اهحلاصل نيبخانلا تاوصا باطقتسا يف اهدعاسن

 ةيسايسلا ىوقلا نا تتبثا تاباختنالا نا حيحص

 دق ةيديلقتلا سيياقملا هذه ىلع ةجراخلا ةثيدحلا
 لخاد ةقيمع يراجم اهسفنل رفحت نا يف تحجن
 هقلعتو هتظفاحمب زيمتي يذلا ينادوسلا عمتجملا
 ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاداعلاو ديلاقتلاو ثارتلاب

 ىوقلا هذه نا اضبا تتبثا اهنكلو .ءاوس دح ىلع

 طاسوا يف الصا ةزكرمتملا ةثيدحلا ةيسايسلا
 ةرونتملا ةيعامتجالا ىوقلا رئاسو لامعلاو نيملعتملا
 ريغ تلاز ام ,ةماهلا رضاوحلاو ندم لا لخاداصوصخو
 مالتسا ىلع رداقلا ليدبلا نوكت نا ىلع نآلا ىتح ةرداق
 .دالبلا ةدايقو ةطلسلا

 يركسعلا يروتاتكيدلا مكحلا نا لوقي نم كانه
 ىوقلا ومن ضاهجا يف اريبك ارود بعل قباسلا
 اهيلع هباهراو هعمق زكر ذا ,ةثيدحلا ةيسايسلا
 عئاقو نيوكت يف اهحاجن لامتحا نمو اهنم هفوخل
 لظ يفو .كلذلو .هحلاصل نوكت ال دالبلا يف ةديدج

 نع ةثيدحلا ةيسايسلا ىوقلا رود ,بييغت وا .بايغ
 ةيديلقتلا ىوقلا ماما احوتفم لاجملا ناك ؛ةحاسلا
 ةيميظنت تاراطاو تاسسؤم ىلا ساسالاب دنتست يتلا
 اهروهظ رسفي يذلا رمالا .ةيرئاشعو ةيقرعو ةيفئاط
 دعب دالبلا يف ةيلاحلا ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ةوقب

 بعل ىلا ديدج نم اهتدوعو ؛يركسعلا مكحلا لاوز
 نا ريغ .ةيطارقميدلا ةطلسلا ةمق يف ماهو يساسا رود

 .اهلك ةقيقحلا سيلو .ةقيقحلا نم ءزج وه اذه
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 فوصتلا و فئا وللا ممتجم
 ماع ؛:نادوسلا يف ةيمالسالا ا مايق ذنمف

 ةايحلا يف العاف ارود فوصتلا تاكرح تبعل ما 4
 دالبلل ةينيدلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 ,ةينامسلا ؛ةيرداقلا .ةيلذاشلا :اهزربا ناكو
 .اراشتنا عسوالاو ىوقالا يهو ةيمتخلاو

 «ةيدهملا» يه ةديدج ةفئاط تزرب ١8/٠١ ماع يفو

 نب دمحا دمحم اهقلطا يتلا ةوعدلا دعب (راصنالا وا)

 ىلا مهسفنا نوىسني نيذلا ةلقاندلا ةليبق نم هللا ددع

 راصنالا عيمجت يف يدهملا حجنو . ة5يبرعلا لوسرلا
 اديفتسم 1476 ماع احتاف موطرخلا لخد نا ىلا هلوح
 ناك يذلا يناطيربلا مكحلا ىلع نيينادوسلا ةمقن نم
 .قالبلا ىلع رطينسي

 باحضصا عم عارص يف تلخد ةيدهملا تزري نأ ةنمو
 اوعدف .ةينيد «ةعدب» اهمف اوار نيذلا ةيفوصلا قرطلا

 عارصلا مقاف امو .اهيلع ءاضقلاو اهتيراحم ىلا سانلا

 ىلع ةديدج ةينيد تاسسؤم داجيا ىلا تعس ةيدهملا نا
 .ةيفوصلا قرطلا باحصا تاسسؤم باسح

 يف (يفئاطلا وا) ينيدلا لماعلا اذه لخادتو
 ددمتلا ةاداعمل ةيدهملا عوزن وه رخا لماع عم عارصلا

 اهب صاخ نايك ةماقا يف اهنم ةبغر نادوسلا يف يرصملا
 ىلع نودكؤي ةيفوصلا قرطلا باحصا ناك نيح يف هيف
 بكرملا عارصلا اذه ةدعاق ىلعو .رصم عم ةدحولا

 ةيسايسشلا ةكرحلا تأشن (يسايسلاو يفئاطلا)

 .يداحتالاو ةمالا يبزحب ةلثمم دالبلا يف ةيددلقتلا

 ةيسادسلا ةكرحلا ةلالو
 نيب ام ةرتفلا يف ةينادوسلا ةينطولا ةكرحلا تدلو

 ةينطولا ةكرحلا نم ريثأتب .19750و 1١477 يماع
 .1414 ةروث يف ةيسيئر ةروصب تزرب يتلا ةيرصملا

 داحتالا ةعيمج ١417١ ماع تسسأت اذكهو

 يسايس ميظنت لوا يهو /نامرد ما يف ينادوسلا

 ةبلط طاسوا ىف ةصاخ ةروصب ترشتنا دقو .ثيدح
 ةيبرعلا ةيبدالا ةكرحلاو ةيراكذتلا «نودروغ» ةيلك

 نيفظوملاو ةيبتكلا راغص طبحمو نيجيرخلا يدانو

 .نييموكحلا
 ام ناعرس نا ,اليوط ةيعمجلا هذه رمعت ملو

 نواعتلا ىلا وعدي يحالصا لوألا :ندرامت ىلا تمسقنا

 ىلا وعدي يرذج يناثلاو .يناطيربلا لالتحالا عم
 مدع ساسا ىلع ةيرصملا ةينطولا ةكرحلا عم فلاحتلا
 يناثلا رايتلا ةداق ماق دقو .رصم نع نادوسلا لصف

 ْيف) 1177 ماع ةديدج ةيسايس ةيعمج سيسأتب
 اوقلطا ١1177( ماع ايمسر رصم لالقتسا نالعا باقعا
 ةيعمجلا هذه تبعلو .«ضيبالا ءاوللا» مسا اهيلع
 كلت يف زيلكنالا دض ةيمادلا تارهاظتلا يف ادئار ارود
 طابضلا درمتل ةيضرالا تدهم امك ,ةلحرملا
 امم :1474 ربمفون /يناثلا نيرشت يف نيينادوسلا
 رود زاربا ىلع تلمعف ةيناطيربلا تاطلسلا فاخا

 ةكرحلا اصوصخو .ةيديلقنلا ةيسايسلا ىوقلا
 عفر يذلا يدهملا نمحرلا دبع ةدايقب ةديدجلا ةيدهملا
 ةينبلا ءانبب أديو «نيينادوسلل نادوسلا» راعش

 ,يدهملا ةرئاد» اشنأو ةيسايسلا هتكرحل ةيتحتلا
 .ةيسايسلا هنوؤش ةرادال

 ميعَر ينغريملا ىلع ديسلل طاشنلا اذه قري ملو

 تاكرحلا ىوقا تحبصا يتلا ةيمتخلا ةفئاط
 هطاشن هرودب أديف ؛ اراشتنا اهرثكاو ةيفوصلا
 تناك يتلا ةينطولا تايصخشلا عم انواعتم صاخلا
 .رصم عم ةدحولا ىلا وعدت

 يف نوملعتملاو نوفقثملا لواح 157/8 ماع يفو

 ميسقتلا راطا جراخ نم مهل عمجت سيسات موطرخلا
 مكاحلا كلذ ىلع مهعجشو .ينيدلاو يفئاطلا
 نيجيرخلا رمتؤم اوسسأف .زمياس ديدجلا يناطيربلا
 يداون فلتخم نم اجيرخ ١١6١ روضحب ماعلا
 .نادوسلا يف نيجيرخلا

 اقفو ١44٠ ماعلا يف اومسقنا نيجيرخلا نكلو

 مضنا دقف :ةيفئاطلاو ةيفوصلا قرطلاو بهاذملل
 حجن دقو .ةيمتخلل رخآ قيرفو ةديدجلا ةيدهملل قيرف
 يعادلاو رايتلا ةوق مكحب .ةيمتخلا عم نونواعتملا

 1 - 1 ماب مرا ندا 1715 نشات -



 ؛نيجيرخلا رمتؤم ىلع ةرطيسلا يف .رصم عم ةدحولل
 ماع ترجح يتلا تاباخننالا ُْق ايئاهن كلذ سركتو

 يدهملا نمحرلا دمع سسا خيراتلا كلذ نم ماع طب

 نيلدتعملا نيجيرخلا ضعب مض يذلا ةمالا بزح
 وحن الوصو نييناطيربلا عم نواعتلا ىلا نيعادلاو
 ِق نكي مل بزحلا اذه نا ريغ .يجيردتلا لالقتسالا

 ةيدهملا ةكرحلل ةيسايسلا ةهجاولا ىوس .ةقيقحلا
 .اذه انموي ىتح كلذك يقبو .ةديدجلا

 ءاقشالا بزح سسأت امخنا 5 ماعلا يفو

 يلع دييأت برحلا يقل دقو .يرهزالا ليعامسا ةسائرب
 بازحا ةدع اضيا ىعر يذلا .ةيمتخلا ميعز ينغريملا
 .رصم عم داحتالل وعدت تناك ىرخا

 عيمج تدحوت ١157 ريمفون /يناثلا نيرشت يف

 ميسا هيلع قلطا دحاو بزح ُِق ةيداحتالا بازحألا

 تاباختنالا ضاخ يذلا «يداحتالا ينطولا بزحلا»
 هتلها ةريبك ةيبلغا لانو 1167 ماع ىلوالا ةماعلا

 .يرهزالا ةسائرب ةينطو ةموكح ليكشتل
 يداحتالا يدطولا ةدايق تلواح 4١هال ماع

 حالسنالا اذهل يطعت نا نود ةيمتخلا نع خالسنالا

 نونواعتملا سسأف :ءيمدقت وا يطارقميد نومضم يا

 بعشلا بزح همسا اديدج ابزح ةيمتخلا عم
 ةمالا بزح اهيلع دعص يتلا مّلسلا ناك يطارقميدلا
 يدهملا نمحرلا دبع «نيديسلا» قافتا دعب ةطلسلا ىلا
 .ينغردملا يلعو

 اهيف رسخ .ةريرم تاعارص دعبو ,1951 ماع
 بعشلاو :يداحتالا ينطولا) نابزحلا داع :نايناجلا

 بزحلا همسا دحاو بزح يف اجمدناف (يطارقميدلا
 طوقس دعبو نهارلا تقولا يف يطارقميدلا يداحتالا

 ةمالا بزح :يه «ةيدهم» تاراين ةثاأاث تزرسد يريمت

 برح .,يىوقالا وهو يدهملا قداصلا ةسائرب يموقلا
 .يدهملا دمحا رامتو .يدهملا نيدلا يىلو ةسائرب ةمالا

 يداحتالا بزحلا .«ةيداحتا» تارايت ةثالث دجوب امك
 ,ىوقالا وهو يدنهلا فيرشلا ةسائرب يطارقميدلا

 ينطولا يداحتالا برحلاو .يداحتالا بعشلا ٍبزح

 1 ما مرن ندمت مهفست ن9

 نيت نقلا

 , نيسح دومحم ةسائرب

 ةثيدحلا ةيسايسلا تارادثلا ةدالو
 ناك ءنادوسلا يف اشن ثيدح يسايس بزح لوا

 ةيعويشلا ةكرحلا تبعل دقو .يعويشلا بزحلا
 نكمي لب ٠ بزحلا اذه ءوشن يف اريبك ارود ةيرصملا
 يف ابالط اوناك لئاوالا نييعويشلا عيمج نا لوقلا
 تحت 19141 ماع ةدعوبش ةمظنم لوا تسسأتن .رصم

 دبع ةدايقب ؛ينطولا ررحتلل ةينادوسلا ةكرحلا» مسا

 ىتح مسالا اذهب ةظفتحم ترمتساو :بوجحم قلاخلا

 يعوبيشلا بزحلا ةدالو ايمسر نلعا نيح ١557 ماع

 .ينادوبسلا

 ةايح يف ةيلاعفب ينادوسلا يعويشلا بزحلا كراش
 نيعرازملاو لامعلل تاداحتا أشنأو ؛ةيسايسلا دالبلا

 ريثانلا يف هتدعاسم لجا نم بابشلاو ءاسنلاو

 .راشتنالاو عسوتلاو
 بلاط لوالا :نيحانج ىلا بزحلا قشنا 141٠١ ماع

 ةنجللا ءاضعا ثلث مضو يريمن عم نواعتلاب
 بوجحم قلاخلا دبع ةدايقب يناثلاو ءابيرقت ةيزكرملا
 اذه مدعا دقو .بزحلا ةيوهب ظافتحالا لضف يذلا
 ىلع برحلا رداوكو ةداق نم ددع عم ١917١ ماع ريخالا

 اهداق يتلا ةيبالقنالا ةلواحملا لشف رثا يريمن دب

 ل 2
 ةثيدهلا ةنشامسلا' ةكرحلا :

 .اطعلا مشاه دئارلا
 ىتح ءوشنلا يف رخأت يكارتشالا يموقلا رايتلا

 اذه طاشن زوري دعي كلذو :تانيسمخلا فصتنم

 تلمع ةيادبلا يف .رصم يفو يبرعلا قرشملا يف رايتلا
 نييرصان نم يكارتشالا يموقلا رايتلا فارطا
 ,مسق رثا نا ىلا ءاعم نيلقتسم برع نييموقو نييثعبو
 تيقب .ةيرصانلا ةبرجتلاب طابترالا 1977 ماع مهنم
 يكارتشالا يموقلا رايتلا دوقت يتلا يه ثعبلا ايالخ
 رمتؤم دقع يف 1475 ناريزح 17 يف تحجن نا ىلا
 تامظنم ةفاك ديحوت هنع جتن برعلا نييكارتشالل
 ةدابق هدوقت دحاو رايت يف يكارتشالا يموقلا رابتلا

 .ةيركرم

 يناثلا يزكرملا رمتؤملا دعقنا 1478 ناريزح ١4 يف
 دق ةيرجتلا تناكو ؛برغلا نييكارتشالا تامظنمل

 ةغيصلا هذه نع يلختلل هجوتلا ادبف ,تجضن
 ةروصب ثعبلا بزح نالعال ديهمتلاو ةيسايسلا
 .ةرشابم

 دعب 1١917 ريمسيد يف ةوطخلا هذه تمن دقو

 يف ينطولا لاضنلا اياضقو ثعبلا» باتك رودص
 يف رشتني ثعبلا ذخا نيحلا كلذ ذنمو :«نادوسلا
 .نيعرازملاو لامعلاو نيفقثملاو ةبلطلا فوفص

 ةيفلسلا ىوقلا نم نيملسملا ناوخالا نا مغر
 ,ةيسايسلاو ةيركفلا تاهجوتلا ثيح نم ةيعجرلاو
 ذا .ةدالولاو ءوشنلا ثيح نم ةثدىدح ىوق مهنا هلا

 ناوخالا ةكرحب ةرثاتم ةسالط تاهاجتاك اورهظ

 .تانيسمخلا لئاوا يف رصم يف نيملسملا

 ناوخالا» مساب اورهظ ١465 ماع لالقتسالا دعب
 . اريغص مهمدظنتتو ادودحم مهطاشن ناكو ..نيملسملا

 تاعمجتلاو تادايقلا عم ةيادبلا ذنم اوفلاحت دقو

 .دالبلا ىف ةقلغملا ةيعجرلا
 تحاطا يتلا 1454 ربوتكا ةروث باقعا يف

 يبارتلا نسح ةدايقب نولمعي اوذخا .دوبع لارنجلاب
 ماظن ماق امدنعو .«يمالسالا قاثدملا ةهيج» مسا تحت

 هتاهجوت مكحب ةيادبلا يف هوداع ؛1159١ ماع يريمن

 سدئرلا عم ةنواعت بيسيو ةنلعملا :ةيكارتشالا»

 يريمن علب نا دعب مهنكلو .رصانلا دبع لامج لحارلا
 يف هعم اوحلاصت «ةيكارتشالا» هتاحورطا عيمج

 لبق ىنح هعم اوفلاحتو ١1415 ماع نادوس روب رمتؤم
 .طقف اموي نيربشعب هطوقس

 دبع هللا دبع قداصلا ةدايقب مهنم حانج ضري مل
 نسح حانح نع قشئاف ةحلاصملا هذه نع دجحاملا

 ناوخالا ةكرح مسا تحت نآلا لمعب لاز امو .يبارتلا
 يريمن طوقس دعب نلعا دقف يبارتلا اما .نيملسملا
 يف تدنتسا يتلا «ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا» ةدالو

 ىلعو يلبقلا و يفئاطلا و يرئاشعلا عيباطلا ىلع اهيبكرت

 ةيداصتقالا ةمزالا ةلغتسم ةيلاملا ةوشرلاو فارسالا
 يف ادعقم ١18 ىلع لوصحلا اهل حاتا ام اذهو .دالدلا يف

 .ةديدجلا ةيسيسأتلا ةيعمجلا
 ٠17 نع ديزي ام كانه .ثالثلا ىوقلا هذه بناج ىلا

 ةريغص*هتاعمجت نع ةيانك اهضعب ايسايس ابزح
 نيعماطلا وا نييعفنلاو نييزاهتنالا وا نيفقثملا ضعبل
 ,ةيطارقميدلا ةايحلا شماه ىلع يسايس رود بعلل
 بزحلا لثم يفئاط وا يلبق وا يقرع عباط وذ اهضعبو
 برغ يف ةبونلا لابج ماع داحتاو ينادوسلا يموقلا
 يقيرفالا عباطلا تاذ ةيبونجلا بازحالاو نادوسلا
 تاشن دق بازحالا هذه عيمج نا ىلا ةراشالا ردحتو

 حجن 1480 ناسين نم سداسلا يف يريمن طوقس دعب
 ملو تاباختنالل نيحشرملا ضعب ميدقت يف اهنم

 ةيعمجلل حشرم يا لاصيا يف اهتيرثكا حجنت
 .ةيسيسسأتلا

 يف ةيبزحلا ةايحلا نع ةماع «اماروناب»د يه هذه

 ةيبزحلا ةايحلا ةروص ادبت نا دب الو نادوسلا
 يف ةيطارقميدلا ةبرجتلا خسرت عم رثكا حوضولاب
 م..ةلبقملا لحارملا لالخ دالبلا

 يبعرملا زياف

 ا 9 1483 ناسيت 54- ١65 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا
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 !دزمتلا .. ىلا ة ةاشغلا نم يزكرملا نما ةصق
 1 00 وساق تمس دو هم وةةاواا7 وت لا الا رة 7/7

 دم هشييجتو يزكرلا ننالا مهني بيا لتوزاشناو ديدراذلإ
 ا ا

 ةمكاحملا مكاتن وأ قيقحتلا ليم نع زبص

 .رصم يف يزكرملا نمألا نم رصنع فلا نم رثكأل
 دنع ففونلا نود

 ةدعامتجالا و ةدسادسلا تالالدلا
 :يضاملا | ريارف 1١ ,15 ف ثدحامل

 يزكرملا نمإلا ةيصف يه ام

 مخضتلا دح ىلا هروطت لحارم يهاهو
 ؟شيجلا ةروص نم بارتقالا و
 ؟ءاطسدلا هدونح درفت اذا

 'مهيضغ راركذ مدع نامض نكمي فيكو
 ..يزكرملا نمألا ءاغلاد له

 ..هنا وق ضيشختب ما

 هعاضول ريوطني ما
 هاوسو رهلا عرش ءافلإب ما

 ؟ةحادسلا و وهللا نكاما نه
 فشكي خيقحتلا اذه

 ! .ديقتلا ىلا ةأشنلا نم يزكرملا نمالا ةصق

 ا لَ ا ىلا :ينزشرللا نمالا رهظ
 ةيال يدصتلاو ةيويحلا تآشنملا ةسارحل

 ةهبجلل ينويهص قارتخا وا للست ةيلمع [
 .ةيلخادلا
 ناف ناودعلا راثآ ةلازإب ةلوغشم تناك رصم نالو
 هتاناكماو .ةعضاوتم تناك يزكرملا نماآلا ةيادب

 اطباض ١/4 هدارفا ددع زواجتي ملف ةدودحم
 ةيندب تابيردتل اوعضخ مهنا الا ءايدنج 5940,١١و
 تاوق تابيردت نم برتقت اهنا ليق ةمدقتم ةيركسعو
 .ةيرصملا ةقعاصلا

 حلصلا نع ثيدحلا ءدب عم مت .تانيعبسلا عمو
 قتاع ىلع ةاقلملا ماهملا ترّيغت ينويهصلا نايكلا عم
 نايكلا تالواحم ةهجاوم نم لوحتو يزكرملا نمالا

 ١94285 ناسين ؟8- ١58 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 9 ١

 عمل ةادا ىلا حت داةهذنتع

 يقاتل قار رصم 0 07 يو

 يصد ةعساولا ةيريهامجلا تاضافتنالا ةهحاوم

 فرتعتو ..ةرماغملاو قلقلا تاداسلا مكح تزيم يتلاو

 يف لوقتف رييغتلا اذهب ةيلخادلا ةرازو تاروشنم

 تاوق نع ةرابع اهنا» يزكرملا نمالا تاوقل اهفيرعت
 ماهملا ضعب اهيلا دنست لاع بيردت تاذ ةصصختم

 تايارطضالاو بغشلا لامعأ ةهحاومب ةصاخلا

 ةمالسو نما ددهت لامعا يأ وا فنعلا ثداوحو

 لامعاب مايقلا ىلا ةفاضالاب .«ةيلخادلا ةهبجلا

 لامعا يا كلذكو ةصاخلا ةعيبطلا تاذ تاسارحلا

 نع (ةيديلقتلا) ةيلحملا ةطرشلا تاوق زجعت
 .اهتهجاوم
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 'اهعمق ىلا رهامجلا ةيامح نع هتببم تلؤحن ينو.
 ا 15 7 تامل دع نموا ف تلا

 و وخواسو وجم

 ويسصو و ووو صكواوب وو جورب و 17-4

 ناك يزكرملا نمالا رود يف ريبغتلا اذه نا كش الو

 يف ترجفت يتلا هتاسام ببسو زاهجك هتمزأ ءارو
 يعامتجالا رتوتلا عمف .يضاملا طابش /رياربف
 لوح نم يبعشلا راسحنالاو تانيعبسلا يف يسايسلاو
 نمالل ةلكوملا ماهملا تدادزا مكاحلا ةلزعو .مكحلا
 هريوطتو همعدل ةحاحلا يىلاتلاب تفعاضتو يزكرملا

 عفترا ايدنح ه5 , هال" ىلا ماع هدادعت لصوو

 ,نويلم عبر نم برقي ام ىلا ليعامسا يوبنلا دهع يف
 ىلع نيعزوم يدنج فلا ٠٠١ ىلا درمتلا لبق لصوو
 تاظفاحم لك لخادم لوح ةرشتنم ركسعم ةئم نم رثكا
 ةزفقلا ناف حضاو وه امكو . ىربكلا رصم ندمو
 191/7 ماعب طبترت يزكرملا نمالا دادعا يف ىربكلا
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 ماع يناثلا نوناك /رياني ةضافتنا دعب ديدحتلابو
 وهو ,ةيلخادلا ةراّرو ليعامسا يوبنلا ىلوتو 411
 مخضت نع تاداسلا دعب يناثلا لوؤسملا دعي يذلا
 :ةدعلا وا نددعلا ثدح نم ءاوس يّكرملا نمالا زاهج

 تافذاقو ةحفضملا تايرعلاب اهدوز ذا يزكرملا نمالا

 تارئاطلاو تاعردملل ةداضملا خيراوصلاو بهللا
 .اهريغو ةحلسملا تاشنللاو تاشاشرلاو ةيرومعلا

 ةحفاكمل ةصاخ ةقرف ليعامسا ىوبنلا ثدحتساو

 اهدارفا نال هيتاراكلا قرف مساب قرعت تارهاظملا
 اوناكو .ةرحلا ةعراصملا وا هيتاراكلا ىلع اوبردت
 نيرهاظتملاب مهطالتخا لهسيل ةيندملا سبالملا نودتري
 .مهيلع ضاضقنالل اديهمت

 طابض نم ةصاخ تاثعب ليعامسا يويبنلا دفواو

 ثدحا ىلع فرعتلل اكريماو ايوروا ىلا يزكرملا نمالا
 ثدحا لقنلو باهرالاو بغشلا ةحفاكم قرف تابيردت

 .مهقيرفتو نيرهاظتملا ةهجاوم ايجولونكت
 ريغ يزكرملا نمالل ىرخا اراودا كانه نا ةقيقحلاو

 قرف كانهف .يسايسلا رهقلا وا نيرهاظتملا قيرفت
 تارافسلاو ةيويحلا تاشنملا ةسارحب موقت ةصاخ

 صتختو ,ينويهصلا نايكلا ةرافس اهنيب نم يتلاو
 ةحفاكمو رورملا ميظنت يف ةدعاسملاب ىرخا قرف
 راجت ةحفاكمل ةصاخ قرف دجوت امك .اهعاوناب ةميرجلا
 لامعاأب موقت قرف كانه اريخاو ..شيشحلا يبرهمو
 نيطسلفو رصم نيب دودحلا نع عافدلاو ةسارحلا

 رثكا ةيركسع تابيردت ىقلتت قرفلا هذهو .ةلتحملا

 .رطاخ نامدلس ديهشلا اهدارفا نيب نم ناك دقو امدقت

 !يزك وللا نفاآلا مخل «جالسلا» ةرهافف

 زاهجلا اذه فئاظوو راودا يه هذه تناك اذاو

 يذلا لاؤسلا ناف ,عمتجملا نمال يرورض اهضعبو
 متي مل اذاملو ..هحبلست ىف عسوتلا اذامل :ةسفن حرطب

 ؟هنع اضوع ةطرشلا زاهحج معد

 لئاق نمف .كلذ رسفت ةفلتخمو ةذيدع تاباحا ةمث

 هدض شئحجلا تاكرحت نم فوختي أدب تاداسلا ناب

 امو :4١الا/ ماع ينودهصلا نايكلل هترايز دعب ةصاخ

 رداقو هل فيدر يركسع زاهج قلخ لواحف .كلذ عبت
 صرح كلذل .شيجلا لخاد نم كرحت يال يدصتلا ىلع
 ةرشهاقلا لخاد هتاركسعم رشنو تاعردملاب هحيلست ىلع

 ريسفتلا اذه باحصا دكؤيو .ةيسيئرلا اهلخادم ىلعو

 وهف :اريثك كلذب ابحر ينويهصلا نايكلاو اكريما نأ
 الف :هدادعا ليلقتو يرصملا شدحلا فاعضا ينعي

 نابش لصالاب مه يزكرملا نمالا رصانع نا ىفخي
 ةينطولا ةيركسعلا ةمدخلا نوضقي نودنجم
 عبات زاهج يف نولمعي مهنا ريغ .اهنيناوقل نوعضخيو
 ةغلابلا مهدينجت ةرتف نوضقيو ةيلخادلا ةرازول
 .ائيش مهنع شيجلا ملعي نا نود اهيف تاونس ثالث

 نا ناث قيرف ىري قباسلا يأرلا نم ضيقنلا ىلع
 ةهجاومل ةينما ةرورض ناك يزكرملا نمالا يف عسوتلا
 يرصملا عمتجملا يف فنعلاو ةميرجلا تالدعم دايدزا

 ْق يميقلا ماظنلا لالتخاو ىداصتقالا حاتفنالا بيسب

 زاهج يف لمعلا ىلع نينطاوملا لابقا ةلقو .عمتجملا
 مخضت ناف كلذك ؛بتاورلا ةبسن يندت ببسب ةطرشلا
 ةدهاعم نال ةيركسع ةرورض ناك يزكرملا نمالا
 عم دودحلا ىلع ةطرش تاوق دوجو حييت ماليسلا
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 كلذب يزكرملا نمالا قرف تماق دقو .ةلنحملا نيطسلف

 .ةيديلقتلا ةطرشلا تاوق نم لضفا ةروصب امبرو
 هذه نا ىلع نييارلا باحصا قفتي لاح لك ىلع

 يسايس رهق ةادآك عساو قاطن ىلع تمدختسا تاوقلا

 ةيبالطلا تارهاظملا ةهجاوم يف يعامتجاو
 ةيلاتتملا تالاقتعالا فو ةيلامعلا تاضافتنالاو
 تالمحب مايقلا نع الضف :ةينطولا ةضراعملا لئاصفل
 ديروت ىلع نيرداقلا ريغ نيحالفلا دض لاقتعاو بيذعت
 .ةموكحلا ىلا زرالا لوصحم

 ةموهفم رغ ماهمو ةقاش تابيرات
 يزكرملا نمالا زاهح فئاظوو راودا نع اذه

 ,ةدوثج نع :؛هييستنم نع اذامف همخضت بايساو

 ةربك ندم ف مهرعاشمو راودالا هذه عم مهلعافن نعو
 اهيف رفوتتو ..تامدخلا نم ريثك اهصقني تاركسعمو

 ال يتلا ةقاشلا لامعالاو تاييردتلاو ةيساقلا ةلماعملا
 ؟يهتنت

 دنجم حيضوتلا قبس امك يزكرملا نمالا لجر نا
 ف اهيضقي هنكلو ةينطولا ةيركسعلا هتمدخ يضقي
 ماهم ةيدأتب موقيو شيجلل ال ةطرشلل عبات زاهج
 وا نطولا نع عافدلا نع اهبلغا يف ةديعب راوداو
 ةيعمق ماهمب انايحا فلكي هنا لب ,ددحم ودع ةبراحم
 ,هتدلح ءانبا نم نيحالفلا وا لامعلا وا بالطلا دض

 ! اوقرسي وا اولتقي مل نممو
 تاشنمو يهالم ةسارحب فلكي ىرخا فورظ يفو

 ءيش لكب نومعني رشب اهماما ىري ةرخاف ةيحايس
 كلذل .ةيلآلا هتيقدنب ادع ءين لك نم مورحم وه امنيب
 لكوت يتلا ماهملا نم ريثكل اًرفاح وا ارربم دجي ال هناف
 نكلو اهتفلاخم مدعو طابضلا رماوا ذيفنت ريغ هيلا
 مغر هتلماعم نونسحي ال مهرودب طابضلا ءالؤه
 بضغ وا ريص يف اهمدقي يتلا ةليوطلا لمعلا تاعاس
 ةصاخ يزكرملا نمالا يدنجل نذا ىقبتي اذام ..تماص
 يف تاهينج ” زواجتي ال يرهشلا هتبار نا انملع اذا
 ةثالثلا ةمدخلا تاونس ةياهن عم عفترت هدينجت ةيادب
 .اهينج 6ىلا

 يزكرملا نمالا رصانع لمع فورظ نا عقاولاو
 يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لكاشملا عم لعافتت
 اداغبأ بستكت امك .يرصملا عمتجملا اهنم يناعي
 هرصانع ةيبلاغ نوك ببسب ةيبلس ىرخا تافعاضمو
 فورظ مهتمرح :ةريقف ةيفير رسا نمو نييمالا نم
 لوصحلل جراخلل رفسلا ةصرف وا لمعلا نم دينجتلا
 'ةجوزلا وا لهالا نم مهتمرح كلذك :لضفا لخد ىلع
 باذعو شيعلا سؤي هيف نوناعي عضو يف مهب تقلاو
 .بارتغالا ملأو ..ةبرغلا

 ةفدبصلا تقلأ ةقباسلا تاسيالملاو فورظلا لظ يف و
 رهقلا خانم وا :ةيرادالا ءاطخالا ضعب وا ءامبر
 ديدمت ةلينقب ةعمتجم لماوعلا هذه لك وا ةاناعملاو
 ..تاونس عبرا ىلا ةثالث نم ةيركسعلا ةمدخلا ةرتف

 .درمتلا ناكو ..راجفنالا ناكو
 دم ةعئاش نا ثادحالا نع ةباينلا ريرقت ركذ دقل

 تايتاكملا ضعب ةجينتن ترشتنا دق ةمدخلا

 ناو يزركرملا نمالل ركسعم نم رثكا يف تاءارجالاو

 يكلساللا ةزهجا ربع مهضعيب اولصتا دونحلا

 عستاف ةعاذالا يف مهئالمز برمت ربخ ىلا اوعمتساو
 ةأطوو فنعب افينع ءاجو .هبيهل دادزاو درمتلا لاجم
 ايوفع ناك هنا الا ..دونجلا ىلع ةمكارتملا طوغضلا
 ..لمأتلل انايحا وعدبو ..ططخم ريغو

 قدانف 4 اهدحو مرهلا ةقطنم ىف دونجلا رمد دقل

 رثكاو ةطرشلل ةأشنم ٠١ و يحايس معطمو ىهلم 45و
 014 ىلتقلا ناك ..ةيموكحو ةصاخ ةرايس فلا ٠*5 نم

 ليلق ددع وهو نييندملا نم 7١و نييركسعلا نم
 .درمتلا فنعو ثادحالا قاطن عاستا ىلا سادقلاب

 رعاشم زفتست زومر ىلع زكر بيرختلا ناف كلذك
 يهو ةيقالخالاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم دونجلا
 اهحاتجب ةتبياث افادها وديب ام ىلع تحبصا نكاما

 ناو قبس دقف .لعتشا املك يريفامجلا بضغلا
 ةضافتنا يف مرهلا عراش قدانفو يهالم تقرتحا
 ىقلتس اهنا ودييو .141/1 يناثلا نوناك /رياني
 .رمالا رركت اذا هسفن ريصملا

 ناك قبس ام لك مغر يزكرلا نمالا دونج درفت نكلو
 ةمدخلا دم ضفر ريغ ةحضاو فادهأ ال .مهلثم اطيسب

 ةرطيس وا ةطلس ف حومط ال ..ةعبار ةنسل ةيركسعلا
 ةساردلل لمأتلل وعدي درمت ..ةساسح زكارم ىلع
 .مهفلاو

 مرهلا ركسعم دونج نا قيقحتلا ةاضق دحا يوري

 هجاوي يذلا رخافلا «ليف ينوجلا» قدنف اولخد
 معاطم اومحتقاو ايموي مهرعاشم زفتسيو مهركسعم
 ىتح اولكا ءيش ياو ..ءيش لك اولكاو قدنفلا خباطمو
 .مهلباقب ءيش لك نورمدي اوقلطنا مث ءويقتلا

 دونج فلتد مل ردصملا سفقنل مالكلاو لياقملا يف

 عيبب ناك هريدم نال الا ءيشل ال معاطملا دحا ركسحملا

 ةيزمر راعساب ةليل لك ةياهن يف ماعطلا يقاوب مهل
 .ناجملاب انايحاو

 يزكرملا نمالا ثادحا مهفتو ةنسارد ودبت !ذكه

 ةرورض مهدونجل ةيسفنلاو ةيعامتجالا فورظلاو
 .مهتمكاحم قبست ةرورض ةيناسناو ةينماو ةيسايس
 يلبقتسملا هرودو يزكرملا نمالا زاهج ليقتسم ددحتو
 لظ يف رصم يف ةيطارقميدلا ةسرامملا روطت ءوض يف
 .كرابم سيئرلا مكح

 قلقلا عضولا ةجلاعمل ةريثك لولح تحرط دقل
 نيب حوارتت ةلودلا تاسسؤم نيب يزكرملا نمالا زاهجل
 هئادا ىوتسم عفر عم هتاوق نم ليلقتلا وا هئاغلأ

 مل تاحارتقالا هذه نم ايا نكل .ةطرشلا زاهج معدو
 دق ةداج ةيمسر دوهج كانه نا ثدح ام لكو اهب ذخؤب

 نيسحتو ايعامتجا يزكرملا نمالا دارفا ةياعرل تلذب
 ميظنتو .تاركسعملا لخاد ةيشيعملا مهفورظ
 .اهي نيفلكملا ماهملاو ءابعالا فيفختو مهتازاجا

 لح لثمت ال دوهجلا هذه ناف لاحلا ةعيبطبو
 هبش ىندم زاهجك يزكرملا نمالا ةاسأم وا ةلكشمل
 ربعت اهنكل ةيمان ةيطارقميد ةبرجت راطا يف يركسع
 ةرم يزكرملا نمألا ةلبنق راجفنا نيمأت ةلواحم نع
 يعاري ديدج لح ف ريكفتلل ةصرفلا ةحاتاو ىرخا
 عضولا تاروطتو فورظو يزكرملا نمالا فورظ
 []رضم يف يعامتجالاو يداصتقالا

 ةرهاقلا نم صاخ قيقحت

 نام وش دمحم :نادعا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  58-1١55ناسين 1١947 1١"



 لما فيلكت جرتقي يفروم أل ةدنمالا هتطخ ىلع قشمد
  نانبل هب ونج يف نم هان امضي
 لوا ا جا اذ  ز ز و مجرم حجو هيكتور

 امبخملا دض برحلا يف هحاجن ةطيرش قفاوت بيبا لثو ..

 طقاستلا ىلا ءاشويتاكلا» فئاذق ةدوع تراثا
 «,ةنومش تايرك» ةرمعتسم ىلع ديدجح نم

 عم ةيلودلا دودحلا نم ةبيرقلا ةينويهصلا
 نم اوضكاربتف ةنياهصلا نينطوتسملا عله .نانبل
 قلقلا نم ةيكرم رعاشم تراثا امك .ءىجالملا ىلا ديدج

 «ينطولا فالتئالا» ةموكح يف نيلوؤسملا ىدل ةمقنلاو

 .بيبأ لت يف
 اهيف طقاستت يتلا ىلوالا ةرملا يه هذه تسيل

 تزغ نا ذنم ةرمعتسملا هذه ىلع ةيخوراصلا فئاذقلا
 ناريزح يف ةينانبللا يضارالا ةينويهصلا تاوقلا
 نيلوؤسملا نكلو :«ليلجلا ةمالس» راعش ةعفار 7
 ىلع ًارشؤم ةريخالا فصقلا تايلمع يف نوري ةنياهصلا

 .هدهع قباس ىلا يئادفلا لمعلا ةدوع تاروطت

 ىلعو .ةنياهصلا نولوؤسملا ءالؤه ذخا كلذل
 نيبار قحساو ةموكحلا سيئر زيريب نوعمش مهسار
 ةمظنم سيئر اهقلطا يتلا تاديدهتلا ,عافدلا ريزو

 طاشن ةدوع برقب تافرع رساي ةينيطسلفلا ريرحتلا
 نانبل بونج يف هيلع ناك ام ىلا ةينيطسلفلا ةمواقملا
 يتلا تامولعملا ناو اصوصخ .ّدِجلا لمحم ىلع

 تارابختسالا زاهج نم عوفرملا ريرقتلا اهنمضت
 ةينيدطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدابق نا تدكا «داسوملا»
 يف ةلئاقملا اهدعاوق سرغ ةداغا يف نآلا ىتح تحجن دق
 برح لبق اهيف ةدوجوم تناك ينلا قطانملا مظعم

 .15987 ناردزح

 فصق تايلمع ىلع ةينويهصلا ةموكحلا تَّدر دقل
 ةينانبللا قطانملا ضعب تفصقف ؛«ةنومش تايرك»
 كلذ ربتعاو ؛افيثك افصق .ةينيطسلفلا تاميخملاو
 تاوقلا اهتعبتا يتلا ةيديلقتلا ةسايسلا ىلا ةدوع

 نم ماقتنالاب نانبل وزغ خيرات ىتح ةينويهصلا
 دصقب ةينانبلو ةينيطسلف ةيركسع وا ةيندم فادها
 يف فوخلا عرزو ررضلا نم نكمم ردق ربكا عاقيا
 ىلع اوتاب ينويهصلا نايكلا ءامعز نكلو .سوفنلا
 نا ىلع ةرداق ريغ ةيماقتنالا ةسايسلا هذه نا نم نيقي
 نم اهراصناو ةينيطسلفلا ةمواقملا طاشن نم دحت

 لييرأ مهتمدقم ىفو «دوكيللا» ةداق حرط دقل

 نم دحلل ةجودزم ةسايس دامتعا ةرورض .نوراش
 ىلا ةيحان نم راصيف :ةيخوراصلا فصقلا تايلمع
 تاوق هيلع رطيست يذلا «نمالا مازح» قاطن عيسوت
 ةيحان نمو ؛ةينويهصلا تاوقلا اهمعدت دحل ناوطنا
 بونجلا بيرختب يضقت ةيركسع ةطخ ذفنت ةيناث
 قلخل ةيناكما ةيا ىلع ءاضقلاو فوخلاو رعذلا رشنو

 ١43 تاسين 155-78 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - "322

 60 منين 0 ل 1 1 طق اج توا

 نبق 7 ىذالا ١ قلحلا ىلع دعب 57 0 تاعفجت

 .ةينانبللا
 هذه لثم نم نوفوختم «لمعلا» بزح ةداق نكلو

 ةدوع ىلا ةياهنلا ف يدؤنس اهنأل :ةحودزملا ةسايسلا

 ,««ينانبللا عقنتسملا» ىلا ديدح نم ةينودهصلا تاوقلا

 نايكلا ىلع ةيلبقتسم رطاخم نم كلذ هلمحي ام عم
 ةيداصتقا رئاسخ نم هيلع بترتي امو .ينودهصلا

 .ةيرشبو
 تاحرتقملاب لوبقلا ىلا ءلمعلا» بزح ةداق ليميو

 ضعبو يفروم دراشتير مهيلا اهلمح يتلا ةيكريمالا
 .ةريخالا ةنوآلا يف نيرخآلا نييكريمالا نيثوعبملا

 قشمد يف مكحلا نا نويكريمالا نوثوعبملا لوقي ذا
 عم ةرشابم ريغ ةروصب نوقتلي توريب يف «لمأ» ةدايقو
 تاوق ةدوع عنم ةرورض ىلع بيبأ لت يف مكحلا

 بلاطي كلذل .نانبل بونج ىلا ةينيطسلفلا ةمواقملا
 ةيضاقلا ةطخلا ىلا ةدوعلاب نويكريمالا نوثوعبملا
 تاوق ةدوع عنم ةمهمب قشمد يف مكحلا «”ضي وفت»د ب

 لباقم :نانبل بونج ىلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 بوتجلا ِق «ينمالا» رودلا داعيا :يىرب هيبن

 وأ تايقع ةيا عضو نع بيبا لت ةموكح عجارت
 لهس بونج ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع ماما ليقارع
 ليجو اديص لثم نانبل نم ىرخا قطانمو عاقبلا
 .يبونجلا نتملا هيف امب نانبل

 ةنياهصلا نيلوؤسملل ٍقروم دراشتير دكا دقو
 ديحولا رايخلا نا ٍبيبأ لت ىلا ةريخآلا هترايز لالخ

 ىلا لوصولا وه نيينانبللا نم اهيديؤمو ةينيطسلفلا
 .ةلأسملا هذه لوح قشمد يف مكحلا عم مهافت

 ىرخا تاحارتقإب نويكريمالا نوثوعبملا مدقت امك
 طيرشلا يف دحل ناوطنا تاوق نع يلختلاب يضقت
 اهساسا ىلع متي .«لمأ» ةكرح عم ةقفص ءاقل يدودحلا

 يف زكرمتلاو ةيلودلا دودحلا ةيامح ةمهمب اهفيلكت
 نا ىلع ةروقانلا ىنح يناطيللا رهن نم ةدتمملا قطانملا
 نينواعتملاو ةينيطسلفلا ةمواقملا طاشن عنمب موقت
 .نيينانبللا نم اهعم

 ريتركسل ديدجلا ٍبئانلا غنيدلوغ كرام مدقت دقو
 تاحارتقاب ةنياهصلا نيلوؤسملا ىلا ةدحتملا ممالا ماع
 رودلا لوح ةيكريمالا ةرادالا متسفا قيسنتلاب ةددحم

 .ينانبللا بونجلا يف «لما ١ ةكرح هبعلن نا نكمي يذلا
 نيكمت ىلع صني غنيدلوغ تاحارتقا يف لوالا دنبلا

 نم ءزرج ىلع ىلوالا ةلحرملا يف ةرطيسلا نم «لمأ» ةكرح
 ىلع اهتردقم ةفرعمل ةيلمع ةبرجت راطا نمض دودحلا
 .ينمالا عضولا طبض

 ةيلمعلا ةيرجتلا هذه ىلع ءانبو ةقحال ةلحرم يف و
 نم دحلل «لمأ» ةكرح ةيحالص بيبأ لت ةموكح ررقت
 ةعانق ىلا تلصوت اذاف .اهدض ةحلسملا تايلمعلا

 اهفيلكت ىلا راصي .ةمهملا هذهب مايقلا ىلع اهتردقب
 يتلا قطانملا عيمج يف ينمالا عضولا ىلع فارشالاب

 عم نواعتلاب ةينويهصلا تاوقلا ايلاح اهيلع رطيست
 ةيلودلا تاوقلا زكرمتت نا ىلع ء.دحل ناوطنا تاوق
 ةيلودلا دودحلا لوط ىلع هقاذ تقولا فو اضيا

 .«لمأ» ةكرح تاوق عم نواعتلاب
 يف ةداقلا رئاسو زيريب نوعمش ذختي مل نآلا ىتح

 هنوذختيس ام لوح مساح رارق يا ينويهصلا نايكلا
 طاشن دعاصت رطخ ةجلاعمل ةنهارلا ةلحرملا لالخ

 .نانبل بونج يف ةينيطسلفلا ةمواقملا
 ةموكحلا نا بيبا لت ف ةيسايسلا طاسوألا لوقتو

 هضوخت يذلا عارصلا جئاتن ايلاح رظتنت ةينويهصلا

 تاوق دض قشمد يف مكحلا هيجوتو معدب ءلمأ» ةكرح
 ةيحاضلاو توريب دحيم ِق ربرحتلا ةمظنم

 ةكرح نا تاروطتلا تتبثا اذإف .اديصو ةيبونحلا

 ؛توردب ِق اهحلاصل عضولا حمدت ىلع ةرداق «لمأ»

 ذيفنتو ةيكريمالا تاحرتقملا لوبقب ايدج ريكفتلا نكما
 .ةديدجلا ةبنمالا ةطخلا

 ةعيلطلل ءرامع وِنا» هلاق ام مهف نكمي انه نم
 نيب مغانتلا اذه» نا نم قباسلا اهددع يف ةيبرغلا
 يتلا ةلدمعلا ىوقلا هذهو «يليئارسالا» وحلا حالس

 وهاامثا :توريمو نانبل بونج يف تاميخملا رصاخت
 ةرشابم ةليمعلا ىوقلا هذه هاقلتت امل فرحلا نيفنتلا
 نا نم تافوختلا مهف نكمب امك «يلبئارسالا ودعلا نم

 برص ىلع ةرشابم اكريما عم قيسنتلاب قشمد مدقت
 0!باهرالا ةيراحم ةجحب تاميخملا

 دعسأ يلع حجان
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 ةيبيللا ةضراعملا نم توص

 ةيسيل اسارع اه ديبرن لب .٠
 نم ةلمجب ارصاحم يققاذقلا ناك امدنع

 اهقلخ يتلا ةلتاقلا تامزالاو تاضقانتلا ('

 لملمتلا أدب امدنعو ..ءاقمحلا هتافرصتب | ا
 يتلا هتاءارجاو هتاسراممو هراكفال ضفارلا يبعشلا

 تاز يف ..عوجلاو سالفالا ةيواه ىلا دلبلا تداق

 تدتشاو ,ضفرلا تاوصا هيف تمانت يذلا تقولا

 هناجل تاوصأ ىتح تعفتراو :هيضراعم دعاوس

 تارورض نم هقاوسا هنم تلخ امي بلاطت ةيبعشلا

 ةضافتنالا رذن هيف تحال يذلا خانملا اذه يف ...شبدعلا

 نا ةعاس رحبلا ءارو نم ذقنملا ثيغلا ءاج ..همكح ىلع

 نطنشاولا ةفدحص ىلا ةيكريمالا ةزهجالا تبرس

 ناب ديفي يذلا تيصلا ءيسلا ربخلا كلذ تسوب

 الت مث ؛ يفاذقلاب ةحاطالل اططخ دعت ةيكريمالا ةرادالا

 تاديدهتلاو تاحيرصتلا نم امومحم اديعصت كلذ

 ةيكريمالا تارئاطلا تراغا امنيح اهتورذ تغلب ينلا

 ضعب طوقس ىلا تدا يتلاو ةيبيل فادها ىلع

 رمعم مهثيب نم سيل ,يبيللا بعشلا ءانبا نم اباحضلا

 .لاح لك ىلع يفاذقلا

 قوط ةباثمب تافرصتلا كلت ةلمج تناك دقلو
 يف قرغلا نم يبيللا ماظنلا بكارم ذقنا يذلا ةاجنلا

 فقاوم عازتنا نم هتنكمو يبعشلا بضغلا رحب

 ةدحولا نم ةردانلا ةلاحلا كلت اهمها لعل ةدنئاسم

 ملاعلا تمع يتلاو .يبيللا فقوملا عم نماضتلاو
 ىذا نم ةيبرعلا راطقالا قحل امم مغرلا ىلع يبرعلا
 رطقلا لخاد يف اما .هتينابزو يبيللا ماظنلا يديا ىلع

 ناودعلا نا ىلع تعمجا ريراقتلا مظعم ناف يديللا

 باحسنالا نا امك .يفاذقلا فقوم نم ززع يكريمالا

 هتاروانم ءاهتنا دعوم لبق يكريمالا لوطسالل ركبملا
 ىلع هراصتنا ءاعدال ايفاك ارربم يفاذقلا ىطعأ دق

 يدحتلا نا) ددري سلبارط ويدار لعجو .نيدتعملا
 نكت مل ةحلسم ةهجاوم ةروص يف ءاج يذلا عاجشلا
 ءاهنا ىلع ةيكريمالا ةيلايربمالا ربجا ةعقوتم
 ... (اهمامتا لبق ةردس يف اهتاروانم

 ةوقلا ىلع هراصتنا اقدصم يفاذقلا قلمعت اذكهو

 ةيحرسملا نم لصفلا اذه داكام مث ..ةيكريمالا

 اقيدصتو ةيلاعف رثكا اهودارا ىتح يهتني ةنيزحلا
 ةيوجلا اهليطاساب ىرخا ةرم اكريما تراغا نيح
 ةيوجلا دعاوقلا طقف سدل ةرملا هذه كدتل ةيرحبلاو
 ءايحا اضيا كدت لب يوجلا اهعافد مظنو ةيبيللا
 خويشلا نم اهينكاس سوؤر ىلع اهلماكب ةيندم
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 عدر اهناب هذه اهتلعف ةرربم ءاسنلاو لافطالاو
 همكحي نأب ىضترا يذلا يبيللا بعشلا ىلعو باهرالل
 نب يح نأكو ..اضرلا اذه بقاوع لمحتي نا يفاذقلا

 ركارم يزاغنب يف ةميده وب يحو سلبارط يف روشاع
 !.. باهرالل

 هبناجي يذلا قطنملا اذهل اقفو انقح نم سيلا

 تمح يتلا اكريما ىلع نا اضيا نحن لوقن نا باوصلا
 ىلع ناو «ةيضاملا ةاوعالا ةليط يفاذقلا ماظن تمعدو

 بعشلا دض همئارجو هتاروع ىلع رتست يذلا ملاعلا

 نم اضيدلو .كلت مهتلعف رزو اضيا لمحتي نا يبيللا
 تناك يتلا ةيامحلاب انتعانق ززعي ام ةلدالاو تباوثلا

 عزاونلا اهكرحت نا نود يفاذقلا رمعمل اكريما اهحنمت
 ٍفاذقلا ناك امدنعف :مويلا اهب حجبتت يتلا ةيناسنالا

 ىتحو يبيللا بعشلا ىلع التقو ارهقو اعمق سرامي
 ضرالا جراخ هتالايتغاو هتادراطم سرام نا ةعاس

 مل ايناطيرب اهسار ىلعو ةيبوروالا لودلا ناف ةيبيللا
 امو ..ةيناطيرب ةبطرش تلتق نا دعب الا انكاس كرحت

 الول نييبيللا نيرهاظتملا ءامدب متهتل ايناطيرب تناك
 لعاستن نا اضيا انقح نم هلعلو ..ةدطرشلا هذه لتقم

 نوطقاستي نويبيللا ناك امدنع ايناطيرب هب تماق امع
 عراوش يف ءاثر الب اوطقاست املثم اهعراوش يف ىلتق

 .اهريغو انيثاو نوبو امور
 ةيكريمالا ةرادالا نا ينعي له ؟كلذ لك ينعب اذامف

 ؟يفاذقلا نم صلختلا ىلع العف مزعلا تدقع دق

 لجرلل شاعنا ةنقح درجم كلذ نا ما هماظنب ةحاطالاو
 ؟ىرخا رذن باجحلا ءارو نا ما ؟ضيرملا هماظنو

 ةصقو يفاذقلا خيراتل طيسبلا ءارقتسالا نم

 ريغو ةرشابملا ةيامحلاو مكحلا يسرك ىلا هب ءيجملا
 اكريما لجر وه يفاذقلا نا انبقي كردن هماظنل ةرشابملا

 مكحلا ةدس ىلا هب ءيج دق هناو :امومع برغلاو
 .ةضمرملا هتيسفنو هتيصخشل ةديدح ةءارق ةجيتن

 يف رثكاو لب هل ددحو مسر امك رودلا بعل دق ناك هناو
 يف ةيبرعلا ينامالا ميطحت نم اءدب ,نايحالا نم ريثك
 ةراثاو :ءيبرعلا فصلا قيزمتب ارورم .ةلعاف ةدحو

 ريرحتلا ةمظنم قيزمت ةلواحمو :هناريج عم بورحلا
 ةقطنملا يف لقالقلاو تابارطضالا ةراثاو .ةينيطسلفلا
 رفاسلا اهئادتعا يف ناريا بناج ىلا لجخملا هفوقوو
 بعشلا عمقب ءاهتناو ,قارعلا يف ةيبرعلا ضرالا ىلع

 هدراوم ةرثعبو ةيعامتجالا هتاموقم ميطحتو يبيللا
 .ةيلاملا

 يمحتو ينبت نا يف قحلا ضعب اكريمال ناك ناو
 سيل كش الب هناف ءاهبسانت يتلا ةقيرطلاب اهحلاصم
 ةقاربلا ةروصلا هذه يف يفاذقلا رهظت نا اهقح نم
 ةينماضتلا ةرهاظملا هذه تعنص يتلاو .ةفئازلا

 دابحلا ىلع فقن نا انم عقوتت نا الو ,هعم ةيملاعلا

 ءامدو :؛كاهتنالل ضرعتي اننطو فرش ىرن نحفو
 ضاقنالا تحت اونفد نيذلا نال نمث الب قارت انيعش
 .انلاضن رربمو انتوزعو اننريشع مه

 يفاذقلا ةيسفن لخاد ةنماكلا رشلا عزاون تناك اذا
 دودح جراخ مئارج بكتري نا ىلا هب تطش دق ةضيرملا

 مسناقلا اهثادتعال ارردم اكريما اهدحت يتدلاو ءابينل

 اكريما جعزا ام اذه لعلو :هتيجولوكيس نم ءزج كلذف
 يف ماظنلا ىلا هديششت تلازام يذلاو امومع برغلاو

 تافرصتلا كلت تجعزا دق امبرو .ةيحلصم روما ايبيل
 .اضيا قرشلا

 فده وه كلذ ناك اذا  يئاذقلا رمعم ىلع ءاضقلا نا
 بعشلا تامهم ىل وا نم هنال هب لبقن ال ام اذهو . اكريما
 وا .ةيبيل خيراوص عقاوم فصقب يتأي ال  يبيللا
 الو .يوجلا اهحالس ريمدت وا اهقراوز ضعب قارغا
 ةلاحلا هذه يف قرغي يذلا نال ةينكسلا اهئايحا فصقب
 مهو .اهدونجو ايبيل ءانبا مه ضاقنالا تحت نفدي وا
 ةطلسلا سار ىلع يفاذقلا دوجو اموي نكي مل لادج الب
 .مهتارادخ دحا

 ةيباهرا لاعفا ةلمجب ماق دق قاذقلا نا يف كش ال

 تاذ يفو :«هبيداتل» ةجح تذختا .ءايربا ةايح تسم

 واهتابحب ساسملا نود نكلو :نيرخا ىلا اراذنا تقولا

 ةلواحم ةراغلا نم فدهلا ناك دقل .همكحب ةحاطالا

 تحت .يوجلا عافدلاو ةيبيللا ةيوجلا ةوقلا ريمدت
 بلطم كش الب اذهو .باهرالا زكارم برض ءاطغ
 قفالا ف حولت تادب نا دعب ةصاخ .حلم «يليئارسا»

 ةمالا ةحلصمل حالسلا كلذ فظوي .ءينطو رييغت حمالم
 .اهئادعا ىلا هجوي فوس ةرورضلابو .ةيبرعلا

 نآلا يفتكن اننكل .هلوق اننكمي يذلا ريثكلا انيدلو
 نع نولهؤمو انبارت ةيامحب نوريدج اننا ىلع ديكاتلاب
 ..اندالب يف نورخآلاو رهدلا هدسفا ام حالصاب ناميا
 الا متي نل هماظنو يفاذقلا ىلع ءاضقلا نا انيقي كردنو
 مهسفنا اورذن نيذلا لاجرلا دعاوسبو ةيبيل ديأب
 ام رثكا ناف نوعلا ىلا انتجاحب فرتعن انك ناو ..كلذل
 اكريما عفرت نا وه اضيا هب بلاطن امو نآلا هجاتحن
 نحنو .انتيضق كلتف .ايبيل نع اهدي ىرخا ةهج ياو
 انيتأي ليدب يف اقلطم بغرن الو اهئابعا لمحب نوريدج
 ْ ..ةيبنجا ةبابد رهظ ىلع

 ةيجراخ ةوق انررحت نا قالطالا ىلع احرف نوكي نلو
 انسارعا اهديرن نازتعالا لكب اننال يفاذقلا ملاظم نم

 ردقأو .اهباغشب انريغ نم ىردا نحنف .ةفرص ةيبيل
 .اهتالغ ءافش ىلع هللا نوعب كلذك

 يربربلا ءادتعالا هيف نيدن يذلا ردقلابف كلذلو
 ماظنلا تارئتاهمو تاسرامم كلذك نيدن .انبارت ىلع

 .ءقفاكتم ريغ عارص ةبلح ىلا اندالب تداق ينلا يبمللا

 . انيكاوب مويلا حونت تناك ناو
 انيعاسم ةرمتم هللا وعد ادعم

 0...نيملاعلا بر شل دمحلا نا اناوعد رخآو

 دايز وبا

 ١447-51 ناسين 1608-78 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 !ةيليئارسالا 4 سالت سودلا
 جالحلا دمحم .د نطتشاو

 اضارعتسا ارخؤم ةيكردمالا ةمصاعلا تدهش

 .ةدحتملا تايالولا يف ةينويهصلا تالضعلل

 ةمظنمل يونسلا رمتؤملا يه ةيسانملا تناكو 3

 .ينويهصلا يبوللا مساب ةفورعملا (41846) ,كابيإ»
 يف هيعلت يذلا رودلاو كابيا ةيمها كردن يكلو

 معلا يفو ؛ةيليتارسالا» َُى ةيكريمالا ةقالعلا ةسدنه

 مهفن نا يفكي ال طسوألا قرشلا يف ةيكريمالا ةسايسلا
 يف «ليئارسا» عارذ اهنا اضيا فرعن نا لب اهذوفن ةوق

 يبوللا اهناب كابيا فصو نا ةقيقحلاو .اكريما
 ةيكريمالا ةموكحلا نال اهنزو نم صقتني ينويهصلا
 .بيبا لت ةموكحل يلحم عرف اهنأكو اهعم لماعتت
 امهندب لصولا ةقلحك ناتموكحلا اهلمعتست ام اريثكو

 ةمظنمل يذيفنتلا ريدملاو .امهيترافس لامعتسا نم الدب

 سرغنوكلا تاهدر يف لماعي ؛نياد ساموت .كابيا
 نم صاخ ضوفمك ضيبالا تيبلاو تارازولا بتاكمو
 ةيوهلا نع رظنلا ضغب «ليئارسا» ءارزو سيئر
 رمتؤم يف نياد هاقلا يذلا باطخلا فو .هل ةييزحلا

 رودؤو هرود فصو 5”١198( ناسين) ربخالا كاببا

 تاقالعلل ةسارحلا بالك نحن» :هلوقب هتمظنم
 ىلع فرعتلا ناف كلذلو .«ةيليشاريسالا  ةيكريمالا

 لئاسولا قداو قرطلا رصقا وه اهططخو كابيا ريكفت
 عم تاقالعلل ةبسنلاب «ةيليئارسالا» ةسايسلا ةفرعمل
 .اكريما

 ديدجتل ةيسانم وه كابيا ةمظنمل يونسلا رمثؤملاو

 ةيجيتارتسا رارقال ةيسانئمو . ينويهصلا دهعلا

 اهمنتغب ةنسانم وه امك ءاكريما يف ينويهصلا لمعلا
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 ينويهصلا دشحلا ماما روهظلل ناكردمالا ةيسساسلا

 .ءالولاو ةعاطلا تابا معدقتل

 ذه قئاثو نم نيتقيثو مها ضرعتسن لاقملا اذه يف
 سيئرل ةلوطملا ةملكلا امهو ءينويهصلا رمتؤملا

 يبوللا تازاجنا مها اهيف صخل يتلاو كابيإ ةمظنم
 ضرع امك ةيضاملا ةنسلا لالخ اكريما يف ينويهصلا
 ينويهصلا لمعلا ةيجيتارتسا لوح هراكفا اهيف
 نايبلا يهف ةيناثلا ةقيثولا اما .ةمداقلا ةنسلل
 فقاوم حرشت يتلاو .ءرمتؤملا نع رداصلا يسايسلا

 بيبا لت ّمهت يتلا ةيسيئرلا اياضقلا نم يبوللا
 فادهالا ددحت امك :ينويهصلا  يكريمالا فلحلاو

 .البقتسم اهلجا نم لمعلاب كابيأ ةمظنم مزتلت يتلا
 هتكرح تاراصتنا ينودهصلا ميعزلا ددع نا دعبو

 لالخ نم اهتققح يتلا بساكملا ىلا لقتنا سرغنوكلا يف
 : يلي ام اهنم ركذف ةيذيفنتلا ةطلسلا

 يركسعلا نواعتلاب بيبا لتو نطنشاو تادب ١
 كرتشم يركسع طيطخت امهنيب دجويف ,يلعفلا
 .مظتنم لكشب متت ةكرتشم ةيبرح تاروانمو

 تادعملاو ةزهجالا نبزختي اكريما تأديب  "؟

 ايفاضا انوزخم اهيطعي امم «ليئارسا» يف ةيركسعلا
 .ءىراوطلا تالاح يف لامعتسالل

 تقثبنا يتلا ةكرتشملا ةيركسعلا ةنجللا موقت -

 قيسنتلاب يجيتارتسالا نواعتلا ةيقافتا نع
 .نيدلبلا نيب لصاوتملا

 سداسلا يكريمالا لوطسالا يرايط بيردت متي- ؛
 .بقنلا ةقطنم يف ةدوجوملا يوجلا فصقلا نيدايم يف

 ةعباتتم تارايزي سداسلا لوطسالا موقي
 ةدكردمالا ةيرحبلا لاجحر ددع لصو دقو ءافدح ءاندمل

 نوثالث ةيضاملا ةنسلا لالخ «ليئارسا» اوراَر نيذلا

 .افلا

 نم تايمك ةحلسملا ةيكريمالا تاوقلا ىرتشت " 

 بترتيامو ؛ةيليئارسالا» ةينركسفلا تامدخلاو علسلا

 .«يلدئاريسالا» داصتقالا شاعنال ةيمها نم كلذ ىلع

 ناغير سيئرلا ةرادا تآدن ١9/7 ةنس ذنم ا

 تابه لكشب «ليئارسال» ةيلاملا اهتادعاسم مسمت» مدت

 يف ةلودلا لهاك تلقثا يتلا ضورقلا نم الدب درتست ال

 .اهتاعوفدم نازيم ترهو يضاملا

 ىعست اكريما تناك ,يساموليدلا لاجملا فو - 4

 .مالسلا لحا نم «ليئارسا» نم تالزانت ىلع لوصحلل

 ةراشتسا دعب الا يسامولبد كرحتب موقت ال نآلا اهنكلو

 يساموليدلا معدلا يف ةميعوف ةلقئ تثدح - 4

 عافدلا ىلع رصتقت ال نآلا يهو :«ليشاريسال» يكريمالا

 رطضت يتلاو داقتنالا ريثخت يتلا تاءارجالا نع

 كلذب دصقيو) اهب مايقلل انايحا ليئارسا»
 ىلع ةراغلا لثم برعلا ىلع ةحلسملا تاءادتعالا

 دهجلا ةبراحم ىلع لمعت تحبصا اهنكلو .(سنوت
 .ممالا ةثيه يف الثم .اهل يداعملا يبرعلا

 لشنسملا ةيجششاردسا

 لقتنا :ةيضاملا ةنسلا تازاجنال هضارعتسا دعب

 ةيجيتارتسال هتاروصت حرط ىلا ينويهصلا ميعزلا
 كرحتلا حرطف .لبقتسملا ف ينويهصلا لمعلا
 :نييلاتلا نيهاجتالاب

 هنياهصلا هاجت ةرادألا نم رثكأ ةيباجنإ :يكريمألا سرغنوكلا
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 ةيديقنتلا ةطلسلا ىلع ةرطيسلا ىلع لمعلا - ١
 ينويهصلا يبوللا اهيف رطيسي يتلا اهسفن ةجردلاب
 هديرب ام لك ىلع لصحي ثيح ةيعيرشنلا ةطلسلا ىلع
 بجي» :ددصلا اذه يف نباد لاقو .ركذن ةضراعم نودب

 نال .انتراشتسا هيدعاسم رابكو ةيروهمجلا سيئر ىلع
 «ليئارسا» مهي ام يف مهنيبو اننيب قيثولا لاصتالا
 ةقالعلا روحم وه ةماع طسوالا قرشلاو ةصاخ

 ةرادالا نا هلوقي كلذ رسفو .,ةيليئارسالا  ةيكريمالا
 ةقطنملا لود عم لماعتت يهو انايحا ءىطخت ةيكريمالا
 ريغ نع «ليئارسال» ءيست نا نكمي تارارق ذحتتف

 . لصف

 يبوللا لمعي نا ىلا ةلهذم ةحارصي اعدو

 يديؤم نم ةتباث ةيضرا ءاقب ىلع ينويهصلا
 تارازو يف ةيطارقوريبلا ةزهجالا يف «ءليئارسا»
 تارياخملا ةئده يفو ةيلاملاو عافدلاو ةيجراخلا

 عم لماعتت ينلا ةيموكحلا ةزهجالا يفو ةيزكرملا
 ةيلودلا ةراجتلاو ايجولونكتلاو ملعلا اياضق
 نييطارقوريبلا ءالؤه نا حضوو .اهريغو ةعارزلاو
 صلخو .اهنوذفنيو ةلودلا ةسايس نومسري نيذلا مه
 تاقالعلا ةرجش يذغت اروذج برضن اننا» لوقلا ىلا

 فصاوع نم اهيمحتو «ةيليئارسالا»  ةيكريمأالا
 ةطلسلا ىف لعفن نا انيلع» هنا فاضاو .«لبقتسملا

 ضرسفن نا يا) :.«سرفنوكلا يف هانلعف ام ةيذيفنتلا
 . (ةمات ةرطيس اهيلع

 ةينويهصلا ةكرحلا نا ركذلاب ريدجلا نمو
 اهعم بواجتي سرغنوكلا نا امئاد تعدا ةيكريمالا
 ةزهجالا نكل .ةيختنم ةيطارقميد ةسسؤم هنال
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 ةينويهصلل نيداعملا نيفظوملاب رخزت ةيذيفنتلا
 ةروطسالا هذه تأدب دقو . برهلا عم نيفطاعتملاو

 ديدأتلا ىلع عافدلاو ةدحراخلا انرازو تضرتعا امدنع

 .ةيئودهصلل نامورت سئرلا هاطغا ىذلا دودحمأللا

 ةطلسلا ىلع زيكرتلا ةينويهصلا ةكرحلا ديرت نآلاو
 ءاضعا ىلع اهترطيس تحبصا نا دعي ةيذيفنتلا

 .ةنومضمو ةيلآ سرغنوكلا
 يف ينويهصلا نوفنلا ةيوقت ىلا ةفاضالاب - ١

 ميعزلا حرتقا :ةيلاردفلا ةيديفنتلا ةطلسلا

 ذوقنلا زكارم لغلغتل ةيجيتارتسا ينويهصلا
 ىلا اعدف تايالولا تاموكح ىوتسم ىلع يسايسلا
 ةيلحملا تاموكحلا ىلع طغضلل تايعمج ميظنن

 حرتقا امك .ةيباختنالا رئاودلا عيمج ف لمعللو

 طغضلل دوهبلا ريغ نم نيفطاعتملا عم فالتنا ليكشت

 تايوتسملاو قطانملا فلتخم يف نيالوؤسملا ىلع

 راشتنا ةرورض ىري هنا يا .دالبلا يف ةيسايسلا
 ةيديلقتلا هذوفن قطانم جراخ ينويهصلا طوبطخالا

 :اهلمكأي دالبلا لوح فتلدل ةيكريمالا ةمصاعلا يف

 ةدوييبملا تااحنالا
 رخافتلاب هتملك ينويهصلا ميعزلا لهتسا

 :لاقف .تاعقوتلا تقاف اهنا الئاق هتمظنم تازاجناب

 لاق لامعا لودح تحرطو ةنس لبق مكماما تفقو»

 مكماما فقأ موبلاو .هحومط يف طرفم هنا ضعيلا

 .«اهنم دحاو لك انّرواجتو انفادها لك انققح اننا نلعأل
 يف ةيكريمالا ةينويهصلا تازاجنالا ددعي حار مث
 ةسايسلا ىلع ريثأتلا لالخ نم ةيدوهيلا ةلودلا ةمدخ
 تققحت يتلا ةيلاتلا بساكملا اهنم دروأف .ةيكريمالا
 :سرغنوكلا اهرقا تاعيرشتو نيناوق لالخ نم

 ةيكريمالا ةيلاملا تادعاسملل جمانرب ىخسا تأ

 رمت يتلا ةيداصتقالا ةقئاضلا نم مغرلاب ,«ليئارسال»
 نم تارايلم ةثالث بدبا لت اكريما تحنم دقف .دالبلاب

 تارالودلا نم فصنو رايلمب اهتقحلا مث تارالودلا
 ال ةبه اهلك تناكو .ةيئانثتسا ةيداصتقا ةدعاسمك

 .دربسن

 ريوطت عورشمل يلام معد ىلع سرغنوكلا قفاو- ؟
 .يفال ةلتاقملا «ةيليئارسالا» ةرئاطلا

 معدلا فقوي نوناق ىلع سرغنوكلا قفاو -
 ديدفتست يتلا ةدحتملا عمالا عيبراشمل يلاملا يكريمالا

 .(ينيطسلفلا بعشلا يأ) ريرحتلا ةمظنم اهنم

 عيراسشمل ايلام امعد سرغنوكلا صصخ  ؛4

 ,ثلاثلا ملاعلا يف «ليئارسا»

 رصمل اريذحت سرغنوكلا نم يبوللا ردصتسا 3

 اهمارتحاب ةطورشم اهل ةيكريمالا تادعاسملا نأب
 .«ليئاربسا» عم خالبسلا ةدهاعمل

 بلط ضفرب سرغنوكلا عانقا يف يبوللا حجن - 5
 سلجم يف عامجالاب كلذ ناكو :ندرالل حالسلا عيب

 يف دحاو توص دض اتوص نيعستو ةعيسيو باونلا

 ديحولا وضعلا نا نياد ركذب ملو) .خويشلا سلجم
 اددشت رثكا ةغيص دارا هئنال كلذ لعف ضرتغعا يذلا

 .(ندرالا عم حالبسلا ةقفص دض

 رظحمس انوناق سرخنوكلا نم يبوللا ردصتسا /

 ةيدوعسلا اهترتشا يتلا 41718405 تارئاط ميلست
 ةيلمع يف لاعف لكشب تمهاس اذا الا 1581 ةنس

 .«ليئارسا» عم يبرعلا حلصلا

 رظحي نوناق ىلع سرغنوكلا نم يبوللا لصح - /
 ريرحتلا ةمظنمب لاصتالا ناكريمالا نيلوؤسملا ىلع
 رقتو 7128و "47 نمالا سلجم يرارقب فرتعت نا لبق
 .«باهرالا» نع فقوتتو دوجولا يف «ليئارسا» قحب

 ةيقافتا ىلع ةضراعم نودب سرغنوكلا قفاو 1
 كلذبو .:«ليئارسا» عم ةرحلا ةيراجتلا قوسلا
 يف ةديحولا ةلودلا يه ةيدوهيلا ةلودلا تحبصا

 ريكا ىلا كرامج نودب ريدصتلا قحب عتمتت يتلا ملاعلا
 قوسلا يف وضع «ليئارسا» نا امبو .ملاعلا يف قوس
 يف ةديحولا ةلودلا يه نوكت ةكرتشملا ةيبوروالا

 ةيراجن ةقطنم اكريماو ابوروا لمعتست يتلا ملاعلا
 .ةرح

 ةقالعلا نا لوقلاب هضارعتسا نياد متتخاو
 كلذ نا ىار هنكلو .ةزاتمم «ةيلدئارسالا»  ةيكريمالا

 ثيحب اهتيبثت لجا نم لمعلا ةرورض حرتقاو يفكي ال
 يرورضلا نم هنا لاقف .لبقتسملا يف اهتعزعز نكمي ال
 ةطبارتمو ةكباشتم تاسسؤم نمض ةقالعلا ريطات

 .ليقتسملا يفاهب ثبعي نا دحال نكمي ال ثيحب
 ريزو اهلاق ةرابع هسابتقاب كلذ ىلع دهشتساو
 هكراشي يذلا زتلوش جروج ةيكريمالا ةيجراخلا
 اكريما نيب يجينارتسالا نواعتلا نا» :لاقف يارلا

 ثيحب ايتاسسؤم اراطا ذخأي نا بجي «ليئارسا»و
 ال تاونس ينامث دعب ةيجراخلل ريزو ءاج اذا هنا

 نوكي نلف  «ةيليئارسالا» ةيكريمالا ةكارشلاب مزنلي
 يتلا ةيطارقوريبلا تاقالعلا ىلع بلغتلا هرودقمب
 ةيكريمالا ةقالعلا نأب رخافتو .«نيدلبلا طبرق
 ,«ةيروثلا» ةلحرملا هذه يف نآلا رمت «ةيليئارسالا»
 ةيكريمالا تاقالعلا يف ةروثلا» هباطخل اناونع راتخاو
 .«ةيليشارسالا

 ريذجتو عيسوتي ينويهصلا يبوللا مامتها نا
 .قيلعت وا ريسفت ىلا جاتحب الو موهفم اكريما يف هذوفن

 ةقالعلا يف يرجي لوحت مها نا ىلا ةراشالا ردحت نكلو

 طيبارت قلخ وهو  «ةيليئارسالا» . ةيكريمالا
 - يحلصملا نماضتلا ةيرارمتسا نامضل يتاسسؤم

 ال ةيحيسملا لودلا ناب ةينويهصلا ةلوقملل ةجيتن وه
 .الجاع وا الجا نا ةيدوهيلا ةلودلاب ردغت ناو دب
 .ينويهصلا ركفلا يف ةيوازلا رجح وه داقتعالا اذهو

 ديازت لئالد نم مغرلاب  اكريما وينويهص ىشخيو
 ةلودلاب ةدحتملا تايالولا ردغت نا  يكريمالا معدلا
 نا تأر اذا لبقتسملا ىف اهنع ىلختت ناو ةيدوهيلا
 ةكرحلا ديرت ببسلا اذهل .كلذ بلطتت اهتحلصم

 حيصي ثيحب اكريما عم ةقالعلا بيترت ةينويهصلا
 ةييكرت نم ءزج بيبا لت ةموكحل يكريمالا معدلا

 فطع .ىلع دامتعالا نم الدب يكريمالا يسايسلا ماظنلا

 .امود لدبتت ةيسايس تايصخش
 ينويهصلا يبوللا نا ىلا اضيا ةراشالا بجتو

 ىلا وعدي وهو ةيكريمالا ةموكحلا يف هل ءاكرش دجي
 اكريما نيب يتاسسؤملاو يطارقوريبلا كباشتلا
 مهنا وه بلاغلا لامتحالاف بسسلا اذهلو .«ليئارسا»و

 عم امهتاقالعل ةبسنلاب «ليئارسا»و اكريما نيب زييمتلا
 فوس ليقتسملا ناو ءيمهو رييمت وه ةيبرعلا ةمالا
 [.كلذ ىلع ةيلاتتم ةلدا يطعي
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 ١ ديدح نم نار اعلا ةفراسعلا
 نع قشمد نم ةدراولا تامولعملا رخآ ديفت

 نم اددع تلاط ةديدجو ةعساو تالاقتعا ةلمح

 ةريللا ىلع ةبراضملا ةجحب نيدروسلا ةفرايصلا
 .ةبعصلا تالمعلا ءازإ اهيرضو ةيروسلا

 رالودلا رعس نا اهسفن تامولعملا تراشاو

 نيب حوارتي ءادوسلا قوسلا يف يكريفالا

 هرعس نا نيح يف ؛ةيروس ةريل نيئالثو نيرشع
 0 .ةيروس تاريل عست يلاوح غلبي يمسرلا

 !كردلا ىلا نلجأ ربها فد
 اهسارب يذلا ,قلخ يدهاجم» ةمظنم تنلغا

 نا يوجز دوعسم ضراعملا يناريالا ميعزلا
 ةريخألا ةنوآلا ف تهجتا ةيناربالا تاطلسلا

 .لاتقلا تاهبج ىلا نهلاسرال ءاسنلا دينجت وحن
 تارماغملا ةلسلس ىلا هاجتالا اذه ةمظنملا تدرو
 نولوؤسملا اهداق يتلا ةلشافلا ةيركسعلا

 يذلا «وافلا» ىلع موجهلا اهيف امب .نويناربالا
 فلا نيسمخ ىلاوح تغلب ةيرشب رئاسخ ىلا ىدأ

 تاطلسلا نا. ءلوقت ةمظنملا تفاضاو
 بعشلا فوفص يف ةمراع ةمقن هجاوت ةيناريالا

 ناريا ىلع ترج يتلا برحلا رارعتسا بيست

 يداصتقالا ىوتسملا ىلع اريطخ ًاروهدت

 ءاسنلا عفد ةمظنملا تريتعاو .يعامتجالاو
 مل يناسنا ريغ ءارجا برحلا ىلا تايناريالا
 .ملاعلا يف ةيغاط هذختا نا قبيسي

 ةماقا ىلع ةيناردالا تاطلسلا تمدقا دقو اذه

 دونجلا لاقتعال زجاوحو شيتفت زكارم
 ةفاضالاب «لاتقلا تاهبج نم نيبراهلا نييناريالا
 نم بورهلا ىلا ردابي نم لك ىلع زاذلا قالطا ىلا
 [0.ةهيجلا

 !ساف يف ةيبرع ةهق دفع لوح تانهكت
 :«ةيبرعلا ةعيلطلا»ب صاخ طابرلا

 داقعنال ةيناكما ةمث نأ برغملا يف ةيسايسلا تاكرحتلاو تارشؤملا ضعب نم ودبس

 .ضعب تظحول ثيح .ساف ةنيدمب كلذو .ةيبرعلا لودلا ءاسؤرو كولمل ةلجاع ةمق
 ةقالع تاذ نوكت دق اهنا عالطالا ةنسبح رداصم تركذ يتلا تابيترنلاو تادادعتسالا

 .ةمقلا داقعنا نمضي يذلا يداملا راطالا دادعاب

 ةريخألا ةيفتاهلا هتملاكم ف نوكي امبر يناثلا نسحلا كلملا نا رداصملا هذه فيضت

 لوبقو .روضحلا ىلع هثحو سافب ةمقلا ةركف هيلع ضرع دق يفاذقلا رمعم ديقعلا عم

 ىلع يكريمألا ناودعلا ةسارد يف طقف ًاروصحم نوكي ال يك يبرعلا ءاقللا عيسوت ةركف

 .ةيبرعلا لودلا نيب تافالخلاو باعصلا نم ىرخا ةلمج لمشيل عستي لب ءادببل

 ةدعصألا عيمج ىلع كرتشملا يبرعلا عافدلا ةدهاعم قيبطت ةرورض ةصاخبو

 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا هاجت ًاديدحتو
 - يبرعلا داحتالل يبيللا لثمملا يناثلا نيسحلا كلملا ليقتسا .ةيناث ةهج نم

 لوح تراد دق ةلباقملا نوكت نا رداصملا هذه تنهكت دقو برغملاب ميقملا يقيرفالا

 .هسفن عوضوملا

 يف حجند نا عاطتسا اذا برغملا كلم نا طابرلا يف ةيبرع ةيسامولبد رداصم دقتعتو

 حبصتس ةمقلا ناف لامعألا لودج عيسوتب رئازجلاو ةيروس اهئارو نمو ايبيل عانقا
 [1.ددعلا اذه رودص يلت يتلا مايالا يأ ع وبسالا اذه نوضغ ىف ةسوملم ةقدقح

 ٠ ىهيرك فقم ١
 ناليج ةقطنمل قباسلا ماعلا يعدملا ليتخلا

 ةمظنم تنلعاو .يميرك نسحلا وبا ةيناربالا

 بيسب هلتقم نع اهتيلوؤسم «قلخ يدهاجم»
 ' لئاسؤو نييناربالا قح يف اهبكترا يتلا مئارجلا

 ردتكعي و . نيلقتعملا دض اهمدختسا يتلا بيذعتلا

 تايلمع يف نييساسالا نيلؤؤسملا نم يميرك

 !ةلياك ةدلن سه
 (يروسلا ينطولا ديعلا) ءالجلا ديع ةيشع

 ناردج ضعب ىلع تدجو 87/14/17 خيراتب
 سوطرط ةظفاحمل ةعباتلا نورفكلا ةدلب
 .هسيئرنو ماظنلاب ددنتو ديعلا يبحت تاراعش

 ةدلبلا مهد كلذ ىلع نمالا ىوق در ناكو
 ءاسنلاو لاجرلا) اعيمج اهلها دايتقاو
 ىرج ثيح سوطرط يف تارباخملا ىلا (لافطالاو
 عاونا فلتخمل مهضيرعتو مهعم قيقحتلا
 0.تاناهالاو بيذعتلا

 ! ساطعلا و ضيسلا كفالخ
 ندع يف ىوقلا زكارم نيب تافالخلا تداع

 هيف ثدحتت يذلا تقولا يف .حطسلا ىلع وفطت .
 ةمكاحم وحن هجتي يلاحلا مكحلا نا نع ءاينالا

 قباسلا سيئرلل نيلاوملا نم نيقباس ءارزو ةعبس
 نا تامولعملا ضعب لؤوقتو .دمحم رصان يلع
 عابتاو مهتمكاحم مدع هاجتا يف طغضت وكسوم

 فورظلا ببسب لخادلا يف ةنورم رثكا ةسايس
 .ةقيقدلا

 نومداقلا ثدحتيف تافالخلا ديعص ىلع اما

 بزحلل ماعلا نيمآلا نيب داح فالخ نع ندع نم
 ركب وبا رديح ةلودلا سيئرو ضيبلا ملاس يلع
 ءازإ امهنم لك ءارآ يف نيابتلا ببسب .ساطعلا
 ابورواو ةيبرعلا لودلاب يبونجلا نميدلا تاقالع
 نا لواحي ساطعلا نا دقتعي ضيبلاف ةيبرغلا
 ؛:دمحم رصان يلع اهعبتا يتلا ةسايسلا كلسب

 ةسايس لصاوي هناب ضيبلا ساطعلا مهتي اميف
 ىلا تذأ يتلاو ؛ددشتلا يف ليعامسا حاتفلا دبع

 م.ةيناردالا تاطلسلا اهسرامت يتلا عمقلا [).ةثراكلا

 رئازجلا ىف دقعنت ىبرغلا برغملا بازحا ةهن
 :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ب صاخ  طابرلا

 بازحا نوكت نا ضرتفي «ةيبرعلا ةعيلطلا» نم ددعلا اذه رودص عم

 نم ليربا /ناسين رهش يف ىلوالا ةرملل تعمتجا يتلا يبرعلا برغملا ((#
 يف ةديدج ةمق تأدب دق ءاهل يمسرو فثكم ءاقل لوا يف 196/ ةنس |[

 ةجنط ةنيدم ءاقلل نيرشعلاو ةنماثلا ىركذلا ءادحال . ةمصاعلا رئازجلا
 .ةدبرغملا

 ريغ ليدجأتلل تضرعتو ءروهش ةدع ذنم ةبقترم تناك ةمقلا هذه نا مولعمو

 يروتسدلا يكارتشالا بزحلا قيرط نع .ةصاخ ةفصب سنوت تلذب امك .ةرم
 يبرحو ةيرئازجلا ريرحتلا ةهبج نيب عانقاو ةطاسو تادوهجم مكاحلا
 مغر ءاقللا ظوظح رفوتت يك .نيييرغملا يكارتشالا داحتالاو لالقتسالا
 .رئازجلاو برغملا هجاوت يتلا ءارحصلا ةيضق لوح تافالخلا

 ناب «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل برغملا يف ةلوؤسم ةيسايس تاهج تحرض دقو
 رمتؤم يف يروتسدلا يكارتشالا بزحلا ريدم شوكي يداهلا ديسلا ةكراشم

 تناك .برغملا ىف ارخؤم دقعنا يذلا ةيقيرفألا ةيكارتشالا بازحالا ةطبار

 ةمقلل لجاع داقعنا ةرورض ىلع هبزح صرح يسنوتلا يسايسلا اهيف دكا ةصرف
 هذهل اصينصخ مت هروضح نا تاهجلا هذه تفاضاو .ةييراغملا ةيبزحلا

 ةيغب ةيراغم نييبزح نيلوؤسم عم ةفثكم تالاصتا ىرجا هناو اميس .ةياغلا
 يتلا ةظحللا ىفو .ةيرمازجلا ريرحتلا ةهبج ةوعد يف ةكراشملل مهعانقا

 دبع ديسلا نم الك يناثلا نسحلا كلملا لبقتسا ةلسارملا هذه اهيف لجسن
 ,ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالا بزحل لوالا بتاكلا ديبعوب ميحرلا
 ةدادقلا نالثمي نيذللا لالقتسالا بزحل ماعلا نيمالا هتسوب دمحم ديسلاو

 ١5943 ناسين 58 ١55 ددغلا - ةيبرعلا ةعيلطلا - <"

 لابقتسالا اذه ريخ عيذا دقو . 145/ ةنسل ةجنط رمتؤمل ةيخيراتلا ةيسايسلا
 .هاوحف نع فشكي نا نود يمسرلا مالعالا تاونق يف

 كلملا عم ةلباقملا نا ةعلطملا ةيسايسلا رئاودلا ضعب ىدل داقتعالا دوسيو
 ةنيدم ف ةيبراغملا بازحالا ةمق عوضوم ىلا تقرطت دق نوكت امبر نسحلا
 فقوم لوحو يراجلا ليربا /ناسين ١١ تبسلا مويل ةمصاعلا رئازجلا
 عرش يتلا ةرشابملا ريغ تاضوافملاو .ءارحصلا ةيضق هاجت ينطولا عامجالا
 ةدحتملا ممألل ماعلا نيمالا ةطاسو ربع ويراسيلوبلا ةهبجو برغملا نيب اهيف
 .كروي وين يف

 ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالا بزح نم لوؤسم ردصم ركذو
 رصانع ىلع زكرتيس رئازجلا ءاقل لامعا لودج نأب «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل
 تافالخلا زواجت بولساو .يبرعلا برغملا نادلب نيب لماكتلاو نواعتلا
 نع لعاستب هسفن ردصملا اذه نكلو .رئازجلاو برغملا نيب ةصاخ .ةمئاقلا
 ءاقللا دقعب ليجعتلا ىلع حاحلالل نييرئازجلا نييبزحلا اعد يذلا ببسلا
 ةيفاكلا ةنورملا رهظن ال رئازجلا نا هيف ودبي يذلا تقولا يف يبراغملا يبزحلا
 ريسيتل ةدحتملا ممالا فارشاب تمت يتلا  ةريخالا كرويوين تاضوافم دعب
 اهبلاطمب ثيشتلل تداع اهناو ءءارحصلا يف ءاتفتسالا ةرطسم قيبطت
 ,ءويراسيلوبلا ةهبجو طابرلا نيب ةرشابم تاضوافمل ةيعادلاو ةقباسلا
 قيبطت لبق ءارحصلا يف ةيبرغملا ةيرادالاو ةيركسعلا ةينبلا ءالخا ةرورضو
 .ريصملا ريرقت اديم

 قيثوتل ةباجتسالا نا ربتعت ةينعملا ةيبرغملا ةيسايسلا ةئيهلا ناف لك ىلع
 ةدحولا مارتحاب نيهر ةمق ةيا حاجن طورشو ةيبراغملا ةيبزحلا ةلصلا
 ةحورطالاب كسمتلا نع ةيرئازجلا ريرحتلا ةهبج فارصناو برغملل ةيبارتلا
 هسفن ءاقللا داقعنا نا لب ء.يوارحصلا فلملا يف ةيمسرلا ةيديلقتلا ةيرئازجلا
 (0.اهيلع شيوشتلا ىلا يمري ةأجافم رصنع يا روهظ مدعب اضيا نيهر
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 ةييج رف ذر هاهم
 لامشلا يف

 تاوق نيب ةهجاوملا نا ينانبل يسايس دقتعي

 ةيجنرف ناميلس قيسالا سيئرلل ةعباتلا ةدزملا
 «يعامتجالا يموقلا يروبسسلا بزحلا تاوقو

 تعضو نا دعب .لجاعلا بيرقلا يف عقتس
 يف عقاولا اتاعلس افرم ىلع اهتضبق ةريخالا
 اعبات ناك يذلاو .نانبل يلامش يف نورتبلا ةقطنم

 ىلا ينانبللا يسايسلا راشاو .ةيجنرف تاوقل
 ةدرملا نيب ةيموي تاماذصو تاكاكتحا
 اريبك [ددع مضت يتلا اكش ةقطنم يف نييموقلاو

 ةدرملا ةحازا فدهب .ةيسيئرلا عناصملا نم
 هذه ردتو .ندهإو اترغز يتدلب ىلا اهنم مهدرطو
 .فولألا تائمي الاوها عئاستملا

 ناك اذا امع ينانبللا يسايسلا لعاستيو

 ببسب نييموقلا هجاوي نا ةيجنرف ةعاطتساب
 تاوقلا نم هنوقلي يذلا يركسعلا معدلا

 ةيجنرف نيب تعقو يتلا برحلاب أاركذم ةيروسلا
 اهيف تكراش يتلاو :نازول رمتؤم دعب نييموقلاو
 تهتناو ءاترغز ةدلب فصقب ةيروسلا تاوقلا
 ةيجنرف يدي نم نويزفلتلا ىنبم عازتناب
 .نييموقلا ىلا هميلستو

 نيب فالخلا ىلع علطملا ينانبللا يسايسلا
 اذا امع لعاست .قشمد يف مكحلا لهاو ةيجنرف

 هفالخ يف اديعي بهذي نا ةيجنرف ةعاطتساب ناك
 لامشلا قاطن ف هتقلطنم عاوقو ببسب ةيروس عم“
 0.1؟ةيروسلا تاوقلا ةرطيسل عضاخلا

 ةرزجمل ةفادإ انجب
 ةيراع يف «زورافلا»

 تالافتحال ةبروسلا نمألا تاوق ضرعت راثا

 يف اعساو اببضغ زورونلا ديعب داركألا نينطاوملا

 طاسوأالا فلتخم ىدلو رطقلا ءاحنا فلتخم

 .ةيبعشلا

 نم !ذندع نا «ةيدرعلا ةعيلطل 1 تملع دقو

 تردصأ دق ةضراعملا تامدظنتلاو بازحألا

 نمو ماظنلاب ددنتو عمقلا ةلمح نيدت تانايب

 رخآو «يعويشلا لمعلا بزحل» نايب اهنيب
 ىعوسفلا بزحلا ردصأا امك .«ةيبعشلا ناجلل»

 ةيبرعلا نيتغللاب انايب (جراخلا ةئيه) يروسلا
 يارلا ىلع ةرزجملا ليصافت هيف حرط ةيسنرفلاو
 انعمتجم ةدحو نيتمند يلا اعدو .يملاعلا ماعلا

 ليبس يف ةضيرع ةينطو ةهبج ءانبو ةينطولا
 ينطولا يرذجلا ريبقتلا ءارحاو ماظنلا طاقبسا

 [0.«يطارقميدلا
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 !ميستنلاو ..ةخخفملا تارابعلا
 نم ددع يف ةريخألا تاريجفتلا ةجوم دعب

 ةنيدم يف ةيوق تاعاشا ترس .ةيروسلا ندملا
 لوخد نع ينانبللا لامشلا ةمصاع سلبارط

 يف اهريجفتل اهيلا ةخخفم ةرايس نيرشع يلاوح
 .ةفلخم تاقوا

 نيتقطنملا نيب نياعملا تلفقا توريب فو

 تارايسلا ديروت ةجحب ةيقرشلاو ةيبرغلا
 نم ددع فوختي اميف .امهنيب ةخخفملا

 رباعملا لافقإ نوكي نا نم نيينانبللا نييسايسلا
 نالعإ دعب اصوصخ .ميسقتلا تاوطخ نم اءزج
 نوعمش ليمك قبسالا سيئرلا نبا نوعمش يناد
 ةعضاخلا ليبج ةقطنم يف نثاكلا تالاح راطم نأ

 ازهاج نوكيس «ةينانبللا تاوقلا. ةرظيسل
 0.نيعويسا دعب تارئاطلا لابقتسال

 ..زك رهن ةداعإ
 ؟ بسلا وأ

 ةقطنم ِق ةدوجوملا ةيروسلا تاوقلا تادب

 اهراشتنا ةطيرخ يف رظنلا ديعت طسوألا عاقبلا
 يف تامولعم تناكو .ةقطنملا كلت يف اهزكرمتو
 نع «,يضاسملا عوبسالا لالخ :تجار دق نانبل

 ةيروسلا تاوقلا نم ريبك ددع باحسنا

 يف نينص لبجو يلامشلا نتملا يلاعا يف ةدوجوملا
 اهبسفن تامولعملا ثدحتتو . عاقبلا ةقطنم هاجتا

 نتملا نم ةيروسلا تاوقلا باحسنا نا نع
 يف لمتكي فوس .ةلحزو اروتشو ناورسكو

 تاوقلا هذه يفتكتسو .ةلبقملا ةلحرملا

 دودحلاو لمرهلا  كبلعب ةقطنم يف اهدجاوتب
 لامشلاو سابارط يف و .ةينانبللا  ةيروسلا
 0.ينانبللا

 !ريرهتلا ةهظنمت ةيجانسلا تالامعتا
 توريب يف ةيسايسلا تادايقلا ضعب تادب

 ريرحتلا ةمظنم ةدادقب تالاصتا يرجت ةيبرغلا
 يف ةميقملا ةينانبللا زومرلاو ةينيطسلفلا
 ,ةمظنملا عم اهفطاعت نع اهل برعتل ؛جراخلا

 هذه لوقتو .ةيفئاطلا تايشيلدملا ىلع اهتمقنو
 ج ورخ تلت يتلا ةلحرملا يف تربجا اهنا تادايقلا
 ةينطولا تادايقلاو نانبل نم ريرحتلا ةمظنم
 ةيروسلا ةسايسلا عم نولعتلا ىلع ,ةينانبللا
 يميسقتلاو يفئاطلا عقاولا ىلا تدا يتلا
 .نهارلا

 لوحتلا ىدم نع تالاصتالا هذه فشكتو
 ,توريب يف ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ارط يذلا
 تاميخملا دض ةريخالا برحلا بقع
 ةحلصم ريغل ىوقلا نيزاوم ريغتو ,ةينيطسلفلا
 0 .ةيفئاطلا تايشيلبملا

 نانسم ىلا وعمل يهدم نات
 قياسلا ناكرالا سيئر ناتيا ليئافار اعد

 ىلا ايلاح تسينكلا وضعو ةينويهصلا تاوقنل
 ىتح ءينمالا طيرشلا» ةحاسم عيسوت ةرورض

 فئاذق طوقس عنم لجا نم يناطيللا رهن
 .ةيلامشلا تانطوتسملا ىلع ءاشودتاكلا»

 لاحم كانه لاري ام هنا ناتيا دكاو

 يتلا قطانملا ىلا ةدوعلاو اطخلا اذه حالصا» ل

 ةحاتا لجا نم يليئاربسالا شيجلا اهنم بحسنا

 شيعلل «ليئارسا» لامش ٍِق لافطالا ماما لاجملا

 . عوده

 ىلا ةدوعلا بجي, :لوقلاب هثيدح متتخاو

 نطولإ ذه
 !؟لوؤسملا نم

 ىلا ةينويهصلا تاوقلل ةديدج ةدوع ةمث نا ىلع لدي قفالا يف ءيش لك "5
 !!نانبل بونج | "#
 فوس اهنأب لاقي يك .الصا جرخت مل ةينويهصلا تاوقلا ناب لاقي دق |!

 تاوق مسابو ءدحل ناوطنا تاوق مساب نانبل ضرا ىلع ةدوجوم يهف .دوعت
 .اضنا «لمأ» ةكرحل ةعباتلا دواد دواد

 لالخ تحطنت .انلع «ةعراصتملا» تاوقلا هذهف .امامت حيحص اذهو
 نم ريبك مسق نم ةينويهصلا تاوقلا باحسنا تلت يتلا ةيضاملا لحارملا
 .ينويهصلا نايكلا دودحو نما ةيامح ماهمل ؛ ةينانبللا يضارالا

 متي ينويهصلا شيجلا ناكرا ةدايقو دحل تاوق نيب قيسنتلا ناك اذاو
 - متي ناك «لمأ» يف دواد دواد تاوقو ناكرالا هذه نيب قيسنتلا ناف ءانلع
 .انايحا « ةطساولا» بو ارس  ةديدع بابسال

 اهتاذ جئاتنلا ىلا دؤت مل «ةكرتشملا» دواد دوادو دحل تاوق دوهج نا ريغ

 تداع ءاشويتاكلا» ف .بيبا لت ىف ةينويهصلا ةدايقلا اهب ملحت تناك يتلا
 تارمعتسملا نم اهريغو «ةنومش تايرك» ءامس يف ديدج نم علعلتل
 دض ةيقيقح ةهجاوم ةحاس ديدج نم داع ينانبللا بونجلاو .ةينويهصلا
 .ينودهصلا نايكلا

 يف قياسلا ينويهصلا ناكرالا سيئر ناتيا ليئافار لارنجلا نلعا دقل
 ةقطنم ىتح نانبل بونج ىلا «يليئارسالا شيجلا» ةدوع نا ءيفحص رمتؤم

 ىلع ءاشويتاكلا» خيراوص طقاست يدافتل ديحولا جرخملا وه يناطيللا

 !«ليئارسا» لامش يف تارمعتسملا

 دقف ؛اليتاشو اريص رزاجمل ططخملاو نانبل وزغ « لطب» :نوراش لييرآ اما
 دوجولا برض لجا نم فنعلاو ةوقلا لامعتسا :ةرورض ىلا هرودب اعد

 ةينطولا ةينانبللا ىوقلا ىلع زاهجالاو بونجلا يف ديدجلا ينيطسلفلا
 .ةينيطسلفلا ةمواقملل ةديؤملا

 «دوكيللا» لتكت فوفص لخاد اديازتم ىدص بستكت تاوعدلا هذهو

 فارطالا هذه عجم امو .هعم ةنواعتملا ةفرطتملا ةينودهصلا ىوقلا رئاسو

 ْق عاضوالا لوصول ماخلا اهكاردا ,.ةديدجلا «ةرماغملا» هذه ىلع ةينويهصلا

 دحلا هيف دقف يذلا تقولا يف ءءارتهالاو خسفتلا نم ةغلاب ةلحرم ىلا نانبل
 .يبرعلا نماضتلا نم ىندالا

 هعافد ريزوو ةينويهصلا ةموكحلا سيئر زيريب نوعمش ضفري نآلا ىتح
 عقنتسملا يف ءليئارسا» طروت ىلا يدؤتس اهنال ةركفلا هذه ,نيبار قحسا
 اذام نكلو .جئاتنلا ةنومضم ريغ ةرماغم يف لوخدلا ىلاو ءديدج نم ينانبللا
 نم نوراش هعم داعو ؛لبقملا لوالا نيرشت يف ةطلسلا ىلا ,دوكيللا» داع اذا
 ينج

 نيب ةدودحم برح بوشن لامتحا حرطت ةيسامولبدلا طاسوالا ضعب
 هذه ىرتو .ةينانبللا يضارالا قوف يروسلا ماظنلاو ينويهصلا نايكلا
 قارغا ططخم نم ةثلاثلا ةلحرملا ةيادب نوكت فوس برحلا هذه نا طاسوالا
 برحلا نا رابتعالا نيعب انذخا اذا اذه .ةيقرعو ةيفئاط تاعارص يف ةقطنملا
 ىلوالا نيتلحرملا ةيادب اتناك قارعلا ىلع يناريالا ناودعلاو نانبل يف ةيلهالا
 .ططخملا اذه نم ةيناثلاو

 ببسب .ةديدج تاراجفنا رظتنت تلازام ةيبرعلا ةقطنملا نا ينعب اذهو
 اهتذختا يتلا ةذاشلا فقاوملل ةجيتن يبرعلا نماضتلا نم ىندالا دحلا بايغ
 ,ةيضاملا لحارملا لالخ ةماهلا ةيموقلا اياضقلا نم ةيبرعلا ةمظنالا ضعب
 ماظنلا رضا املو .ناذنل ِق ةيلهالا برحلا ترمتسا امل فقاوملا هذه الولف

 املو ء.يبرعلا جيلخلا لود رئاسو قارعلا نم ةيناودعلا هفقاوم ىلع يناربالا

 [0...عذرشتلاو فعضلا نم نآلا هيلع يه ام ىلا ةيبرعلا عاضوالا تلصو

 يبعرملا زياف
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 نيب بنرخل
 سما 0 2 ا 7 ا

 بزحلل رشع يداحلا نيلرب رمتؤم نكي مل
 ةيروهمج يف مكاحلا دحوملا يناملالا يكارتشالا
 تارمتؤم نع ازيمتم ةيطارقميدلا ايناملا

 اينولوبو ايراغنهو ايراغلب يف ةيعويشلا بازحالا
 يف ثكم يذلا .فوشتابروغ يتايفوسلا ميعزلا ةياعرب
 زيمت امناو ,طقف عوبسالا ةبارق ةيناملالا ةمصاعلا
 رايتخا ةهجل هسفن وكسوم رمتؤم نع اضيا

 هتردابم حرط لجا نم رمتؤملا ةصنمل فوشتابروغ
 ةيركسعلا تاوقلا نم نيعمجت فوقو نأشب ةديدجلا
 ةئثالث امهنم دحاو لك مضي ابوروا يف هجول اهجو

 .ةيوونلا ةحلسالا نع كيهان تارئاطلاو

 رمتؤم يف فوشتابروغ ةكراشم نا مولعملا نمو
 ؛اماع ١6 ذنم يتايفوس ميعزل ىلوالا يش ١185 نيلرب

 اهيف تعقو يتلا مادستوب هنيدم هترايز ناامك

 نيب ةموزهملا ايناملا عضول ةيئاهنلا ةيوستلا ةدهاعم
 رقمو تاضوافملا ةعاق يف هلاوجتو ةعبرالا ءافلحلا
 ماع ذنم اضيا اهعون نم ىلوالا يه نيلاتس ةماقا

6 . 

 يخون روطن
 داحتالا دادعتسا نع فوشتابروغ ثيدح

 رصانعلا عيمجل ماه صيلقت» ءارجال يتايفوسلا
 ناريطلا ىوقلو ةيربلا ةيركسعلا تاوقلل ةينيوكتلا
 ةلداغملا تاوقلا كلذكو ؛ةيبورؤالا لودلل ةيكيتكتلا
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 2 0 ا

 ا

 ت ديب هيج هر فاطم حرمش فمش اير وق
 ! سرتم 9و .. بشرم

 01 لا ا 7

 يف ةطبارملا ادنكو ةبكريمالا ةدحتملا تابالولا نم لكل

 يركسعلا دجاوتلا ةيمها نم قلطني امنا ءابيوروا

 ردقي وهف ,ةيطارقميدلا ايناملا يضارا ىلع يتايفوسلا

 دحوملا يناملالا يعويشلا بزحلا رمتؤم مجن : فوشتابروغ

 ا

 01 ا

 ةبغر ىلا ةفاضا ,يدنج فلا (200) ىلا )+*4٠0( نيب
 قيرط ىلع يعون روطت ثادحا يف يتايفوسلا ميعزلا
 بحسب ةصاخلا 191/4 ماع فينجيرب هفلس ةردابم

 يدنج فلا )١١( ل بناجلا ديحو ينايفوس
 دمتعت ةيبرغلا لودلا ناب املع .ةبابد (١٠٠٠)و
 اقوفت هارت وا هريثتغت ام بيسي ةيوونلا ةحلساإلا

 .ةيديلقتلا ةحلسالا يف ايتايفوس
 ضيفختلا لوح انييف تاضوافم نا مولعملا نمو

 طسو ةطيارملا ةيركسغلا تاوقلاو ةحلسالل لدايتملا
 نآلا ىتح عطتست مل 141/7 ماع تادب يتلا ابوروا '
 تناك دقل .ةددحمو ةسوملم ةيباجيا جئاتن قيقحت'
 تاثحابمل ايزاوم اطخ تلاز امو .تاضوافملا هذه

 :هعزنو يوونلا حالسلا ضيفخت ىلا ةيمارلا فينج
 اهزجعو اهرثعت لاحلا ةعيبطب ينعي يذلا رمألا
 يبوروالا حرطلا ناونع زجعلاو رثعتلا نوكي امدنع
 نع يلختلل ةدعتسم ريغ ابوروا نا لئاقلا يبرغلا
 فيشتابروغ ةردابم تعءاج اذكهو .يكريمالا ءاطغلا
 .يبرغلا بعلملا يف ةركلا عضتل نيلرب رمتؤم ماما

 اهفصو نكمي اهلامشو ابوروا برغ نم لعفلا دودر
 لوك يداحتالا يناملالا راشتسملاف .ةيباجيالاب امومع
 ىلا ايتايفوس ادوعص فيشتايروغ ةردابم يف ىري
 هعافد ردزوو .يداحتالا ةيناملالا ةينفآألا ىوتسم

 ةلوؤسمو ةلوؤسمو ةضيفتسم ةساردب دعي رئروف
 ةيكارتشالا ةضراغملا اما .نيلمركلا ميعز تاحرتقمل
 ىلع اهفعض ةوق نم ديزت اهناف رضخلا ةكرحو
 لتحت ةيناملالا حلاصملا لعج ةيغب ةيخيسملا ةموكحلا
 ندادعتسالا عم لماعتلا ملس يف ىلوالا ةبترملا
 .يتايفوسلا

 دئاقل نال هناوال قياس لؤافتلا ناف كلذ عمو

 ىلع فزعلا يف ةصاخلا هتقيرط يكريمالا ارتسكروالا

 يكريمالا عافدلا ريزو اما .ةيتايفوسلا راتوألا
 تاحرتقم ودبي امك  هتاجاف يذلا رغرمبنباو
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 ثيرتلاو يورتلاب حصنلا ريغ كلمي ملف فوشتابروغ
 ةددحمو ةئيليصفت تاروصتب وكسوم ةيلاطمو

 .اهتردابمل

 ودبي يتايفوسلا ميعزلا ناك كلذ نع رظنلا ضغبو
 نا ءءدبلا ذنمو ,لاق هنا ذا :ةيعللا طوطخ اكردم

 تاضوافم ءارحال اعوضوم» ريتعت نا نكمد هتردابم

 ةلاسملل الومش رثكالا حرطلا اذه نا نظنو ,ةيدج
 ذنم اديقعت دادزت يتلا ةدقعلا لح ىلع دعاسيس

 اضيا ددرتي ملو .ءانييف تاضوافم ف ةديدع تاونس

 ةحلسالا ريصمل ةيعقاوو ةددحم لولح ىلا ةراشالا نع

 تاليكشت لحد ىلا هنوعدك ةضفخملا تاوقلاو

 ةداياو اهصيلقت يفيني يتلا تاوقلا تادحوو

 نا بجيو .ةينطولا يضارالا ىلا اهلقن وا اهتحلسا
 يضارا عيمج صيلقتلاب ةلومشملا ةقطنملا نوكن
 يفو .لاروالا ىتحو يسلطالا طيحملا نم اءدي ابوروا

 ةحلسالا ضيفخت هيف منيب يذلا هسفن تقولا

 ةيوونلا ةحلسالا ضيفخت اضيا يرجيس ةيديلقتلا
 .«يكيتكتلا  يتايلمعلا عباطلا تاذ

 دعاضفقو تافافخا

 تاوقلاو ةيديلقتلا ةحلسالا ةلكشم دقعتل ةجمتنو
 ترج يتلا تاضوافملا ناف ابوروا طسو ةيركسعلا

 ءوض ف اهتلصاوم متت نا نكمي يتلاو اهنأشب
 ىرخالا يه نوكت نل ةديدجلا وكسوم تاحرذقم
 نم نوكي نلو .ةمجلا بعاصملاو تاقافخألا نم ةيلاخ
 .ةدقعلا حاتفم وا .قالطنالا ةطقن ىلع روثعلا لهسلا

 ىلا لوصولل اهيلع قفتملاو ةكرتشملا ةقيرطلا يه ام ذا
 ماقرا الوا :يه ةيرهوج تالؤاست ةعبرا ىلع ةباجالا
 نيفرطلا ىدل ةلوبقملاو :ةيقيقحلا تاوقلا مجح
 تادحولا نيب ةلداعملاو باسحلا ءارحا ةيفدك ايناثو

 نيابتو فالتخال اعبت ةفلتخملا ةيحيلستلاو ةيرشبلا

 ةيناملالا ةينمالا ىوتسمل بدوعصلا :لوك

 ١ [ مضمر يحج جت مهم 09

 نأاشي اذام اثلاثو .شويجلا ءانبو حيلستلا مظن
 ىف اهنا وا .اهعينضصت ايلاح يرجي يتلا ةحلسالا
 ودبت فيك اعبارو .؟حيلصتلا تاشرو وا نزاضملا
 ةيركسعلا عناصملا ةلداعمو سايقل ةبولطملا ريياعملا
 ناو اصوصخ اهتيجاتنا ةيعونو ةعرس ثيح نم
 ماقرالا ريغ يه ةيسلطالا رئاودلا اهانبتت يتلا ماقرالا
 ليكشت نا ىرت نطنشاو نا امك .وسراو فلح رئاود يف
 ددعلا ثيح نم رخآل دلب نم فلنخي ةعردملا ةقرفلا
 ديزي ال امنيب ءلجر )187٠٠( اكريما يف وهف .داتعلاو
 لددع افا .يتايفوسلا داحتالايف )٠١6٠١( نع

 ةيداحتالا اينالا صوصخبو .ابيرقت دحاوف تابايدلا
 مو( )١٠ مضت ةدحاولا ةعردملا ةقرفلا ناف

 .ةبابد (111١؟)و )865٠٠( ايناطيرب فو .ةبابد
 فقت هذه ةيسلطالا باسحلا ةقيرط ىلع ءانبو

 اممو .ةيقرش قرف ٠١( 4) لباقم ةيبرغ ةقرف (47)
 نم (/10) نا اضيا رابتعالا رظنب ذخؤي نا بجي
 عيطتسي امنيب .ةئيعتلا ةعيريس وتانلا فلح تادحو

 ام يا :(/58) ةئبعت مايا ةعضب لالخ وسراو فلح
 )١15( لقن عيطتسي كلذك .ةيركسع ةقرف )51١( لداعي
 طسو يضارا ىلا ةيتايفوسلا يضارالا نم ىرخا ةقرف
 ةعرسلا ىلع ةقوفتم ةيسايق ةعرسب ايوروا لامشو
 ايتايفوس ةلصافلا ةفاسملا نوك ةجيتن ةيكريمالا

 ايكريما مك )٠٠٠١( يه امنيب ءمك )1١١(
 ةيبرغغ ةعردم ةقرف (47) ىلع نا ينعي اذه نا

 )١7١( دضض لقالا ىلع رهش ةدمل كراعملا ضوخو لاتقلا
 ةيركسعلا تادادمالا لصت ىتح ةيقرش ةعردم ةقرف
 ميهافملاب نكمم رما وهو .ةيدنكلاو ةيكريمألا
 .لاحلا ةعيبطب لهس ريغ هنكلو .ةيركسعلا

 يذلا برغلا ناف ةيوجلا ةوقلا ديعص ىلع اما
 الماع هيف ىري يذلاو ؛هناريط حالس قوفتب فرتعي
 نيعب رظني ةيقرشلا عوردلا قوفت لداعمل امساح
 يتلا ةعيرسلا ريوطتلاو ثيدحتلا لامعا ىلا ةيّدجلا
 نم تفعاض يتلاو .يتايفوسلا ناريطلا حالسل يرجت
 .قيلحتلا تافاسمو لمحلا ةيلباق

 ةردايم ذخات نا نود لوحن تابقع اهلك هذه
 .ذيفنتلا هاجتاب فوشتابروغ

 قفتمو ةكرتشم دعاوق دوجو مدع اهيلا فاضي
 يف وسراوو وتانلا يفلح نيب ةيئاهن ةروصب اهيلع
 ىلع ةرشتنملا شويجلاو ةحلسالا تاباغ عم لماعتلا

 ةديازتملا تاديقعتلاو اهضرعو ةيبوروالا ةراقلا لوط
 نع ةئشانلا 1417/7 ماع انييف تاضوافم ءدب ذنم
 يذلا اذه ؛حيلستلا ةيعونو تايمك يف رمتسملا روطتلا
 دعب ١1486, ماع ةيابد (67؟7“١٠٠) لاثملا ليبس ىلع غلب

 ؛قرشلل ةبسنلاب 14/٠١ ماع طقف )456٠0٠( ناك نا
 لالخ خيراوصلا تامحارو ةيعقدملا هتدهش امل ةفاضا
 دعب (7070) اهددع غلب دقف . ةدايز نم اهسفن ةرتفلا
 )5١١5٠(.. ناك نا

 ةبقعلا وا زجاحلا سيل هتيمها ىلع هلك اذه نا
 ةصاخ .ةديدجلا فوشتابروغ ةردابم ماما ةديحولا
 نيركسعم لا ضقانت رابتعالا رظنب ذخؤي امدنع
 لوخدو .ةيسايس ويجلا تايجيتارتسالا يف يرذجلا
 ءاضفلا ةركسع ةلحرم امهنيب يوونلا حلستلا قابس
 ذخآلا ميمستلاو ءموجنلا برحل ناغير جمانرب ربع
 رارصالا ةجيتن ةيلودلا تاقالعلا دسج يف راشتنالاب
 [1.ةيكريمالا مداصتلاو رتوتلا تاسايس جاهتنا ىلع

3 0 

 .رعع

 0 ا
 ا

 و و ه 665600069666056 500655059560600065665005666505566 ٠

 965656659566566 06ه 500605055566556 005036450655066 65664606565556 و66 و60405 ن6 سه

 افلا هوقللع ةلظفقاي

 ةيسايس ةيعويسا ةيبرع

 ظ قرصم كش ب كارشسا قفرا
 3 ّ .*« غلبمب ةيديرب ةلاوختال

 ّْ يونسلا كارتشالا 5 ةميسق . 6و عرس ا

 نه ةميسفلا .هذه 0 ىجري

 ظ 010 يونسلا كارتشالا ةميقب

 تعا مسإب (هلداعي ام وأ يسنرفلا

 :يلاتل ناوثعلا ىلع «ةييرعلا |

 آد طل 0 ملمال دعفقال

 31 80 كان هممأ

 2200 - ةلعانأا اإل - 5انا - ه5عامع - 2ممع6 |

 1ةاوع: 41-55

 يسنرفلا كترفلاب يونسلا كارتش .ثالا ةميق

 (يوجلا ديربلاب اسنرف جراخ) ٠
 1 ايودوا © اسنرف

 :0٠ ييرعلا نطولا راطقا
 ٠ ايقيرغا

 5 ءاييلارتسا ,ةيكريماا ةدحتملا تايالولا

 ايس قرش لود ءنيصلا

 ٠٠ ملاعلا نادلب رئاسو

 ١ ا١ةرث6 ناسين "4 - ١68 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 12 21ت20 >>
 ورافيف ول ,“

 «ةيبليبلارمأ» ليغ را
 ويرول دولك :ملقب

 عوضومراثا ثيحغروبسارتنم ىلا هقيرط يف | زو

 سمالاب زيريب نوعمش «يليئارسالا» ءارزولا |.
 كاجو نارتيم اوسنرف نم لكب ىقتلاف سيراب ىلع
 .كاردش

 سيئرل ميدق قيدص ةيروهمجلا سيئر نا فورعم

 هوس يو ووسوووووط دس كوستا وول“

 2 1 3 0 0 دوف 7

 اهنا ريغ .ةيلودلا ةيكارتشالا بازحا تاعامتجا ىلا
 - ةيسنرفلا تاقالعلا ميدلددب 5 «ترهدزا»

 هقتاع ىلع نارتيم ديسلا اهذخا يتلا «ةيليئارسالا»

 ازمر سدقلا ىلا هتلحر تناكف .هيزيلالل هلوصو لاح
 .ةديدجلا ةبقحلا كلتل

 لضفا ةيليئارسالا  ةيسنرفلا تاقالعلا نكت مل»
 ميلاز وريجلا ةفيخص هتدكا ام اذه .«نآلا هيلع يه امم
 دعوم) يضاملا سرام /راذآ ١5 حابص تسوب

 .(ةيسنرفلا تاباختنالا '
 زوفل «ةيليئارسالا» ةفاحصلا لابقتسا ناك اذل ١

 «ةيبرع لويم» نم افوخ رذحلاب ابوشم اسنرف يف نيميلا '
 .14981و /١951 نيب ام ةدئاس تناك يتلا كلتل ةهباشم '
 ديسلا ةقالع ةركاذلا ىلا ءرافاد» ةفيحص تداعاو '
 دعب تأدب دقو :نيسح مادص يقارعلا سيئرلاب كاريش |

 ماعلا نم ريمفون /يناثلا نيرشت يف دادغبل هترايز
 .ل 9747

 هنم دصقلا ناك سيراي يف زيريب نوعمش فقون
 ريغتي مل نيدلبلا نيب تاقالعلا ىوتسم نا نم دكاتلا ''

 .سرام / راذآ "١ لبق هيلع ناكامع
 اهشقان يتلا عيضاوملا ضعبي ةمئاق يلياميفو |

 :نييسنرفلا نيلوؤسملا عم «يليئارسالا» ءارزولا سيئر |
 دقو «نيدليئارسالا» نيلوؤسملا لك سجاه :باهرالا © ||

 .ىضم تقو يا نم رثكا نييبوروالا قرؤي نآلا تاب !
 «ليئارسالا» ءارزولا سيئر حرط :طسوالا قرشلا © |(
 تناكو .طسوالا قرشلل «لاشرام عورشم» ةركف |

 ةوعد ىلع ةركفلا صنت .نطنشاو يف بيحرتلاب تلبوق '
 يف ابلام ةقطنملا لود ةدعاسمل ةيعاذنصلا ادوروا لود '

 1 .مالس قافتا راطا |
 ديدمتلا مدع اسنرف رارقب «ليئارسا» بحرت :نانبل © |

 ممالا تاوق دوجو «ىودج مدعب» دقتعت  «ليئارسا»

 نم مغرلاب قوسلل اينايسا مامضنا تاعبت نم ةفوختم |
 تلاز ام تاضوافملا نا ريغ .تدطعا يتلا تانامضلا

 ةدئاسملا ةدئافي «ليئارسا» دقتعت اذل ,.ةيراجح 0

 ادد 7 0.ةيسنرفلا |

 ١585 ناسين ؟8- ١58 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - * ٠١

 نع ةيلوؤسملا لمحتت ةيبرعلا مصاوغلا نا هيف ١ سيئر جّرع ءيبوروالا سلجملا ماما «باهرالا»

 ' ةيصخشلا امهتقالع دوعت نا «ةيليئارسالا» ةموكحلا

 | :ليئارسا» :ةكرتشملا ةيبؤروالا قوسلا عاستا © |

 ع 100
 دنوم ول

 131 ماع ىف تدغ
 لب ىلع درلل ينعفدت ةقيقحلا تيبثت يف ةبغرلا
 يف رشن يذلا هييلجنول .ب.ج ديسلا لاقم

 ءاحو 184/5 حيراتب دنومول ةفيحص ؛-

 لمحتت امم رثكا ١544 ماع نيينيطسلفلا جورخ
 .نردتشو نوغرا وساهراو هاناغاهلا

 ماعلا نمربوتكا /لوالا نيرشت نم رشع يداحلا يف
 هتزوح يف نا تسينكلل نويروغ نب دكا 0١

 ءانب اوجرخ دق /١414 ماع يف نيينيطسلفلا نا تاتابثا .
 .برعلا ةداقلا رماوا ىلع

 زردلياشت .ب .نياكسرا يدنلربالا قاحنحلا ناك

 - ىودج نود  بلاطف .هنيح يف سدقلا يف ادوجوم
 ىلع ذخا .درلا تآي مل املو .تاتابثالا كلت ةدهاشمب '

 ,تاونس ىدم ىلع يصخشلا يصقتلا ةمهم هقتاع
 يف ةظوفحملا ةيناطيربلا ةعاذالا تاليجست ىلا عمتساف '

 19141 نيب ام ةعقاولا ةرتفلا نع يناطيربلا فحتملا
 وعدت ةيبرع تاءادن كانه تناك .55١و

 مهوعدي دحاو ءادن كانه نكي ملو ءاقبلل نيينيطسلفلا
 .ج ورخلل

 يبنيوت ديسلاك نيلقتسملا نيثحابلا ضعب دكات دقل
 ةقرشتسملا نيفوه ناف درانول ةديسلاو نوشاوغو
 .ةلأسملا هذه نم ةيدنلوهلا

 تلاق ١95/8 وبام /رابا نم رشع سماخلا يفو

 نيينيطسلف نا سيراب يف رمتؤم يف نيفوه ناف ةديسلا

 ؛/ يا - اهنال نيرهش نم رثكال نانبل بونج يف اهتاوقل

 اهنيب نم ناك يتلا ةيومدلا مايالا نم ابره اوجرخ دق
 / ناسين نم رشاعلا يف تبسلا موي نيساي ريد ةرزجم
 اهتلت يتلا تايلمعلل ةمدقم تناك يتلا 1948 ليربا

70 

 |  عارشلا ردج ةيلاعم بوططلا

 ١ يضاملا ع وبسالا ف فحصلا لك ةدمعال ةسارد '

 | نم ءادتقبا خلا ...سدقلاو افايو افيح دض

645 ..,., 

 اذه ىلع نوجتحي نييبوروالا دوهشلا ضعب ناكو
 ةغايص ديعنس» باوجلا مهيتآي ناكف ىمعالا فنعلا
 .«ليئارساب اقئال ناكملا نوكيل .نيطسلف ةيفارغج

 ميطحت ةيناسنالا تاوضالا عيطتست لهف

 يعوطلا جورخلا نع ةينويهصلا ةروطسالا

 (1؟«برعلا ءاقشالا رماوا ىلع ءاني» نيينيطسلفلل

2 5 

 " دنومول ةفيحص يف ءارقلا ديرب ةيواز نم ةلاسر هذه)

 .(قيلعت نود اهمدقن - ناليبوج تيجروج ملقب
 ا

 ا

1115 82101411 

 هع سسسرروعص

 نايدراغلا

 روليات يرفويج :ملقب

 | نا يل تدكا نايدراغلا يف ةعمجلا ةركفملو | لبي
 ٠ | ناك ول ابعت لقا نوكتس ةايحلا ةريسم |
 ةخسارلا ءىدابملا نم ةعومجمب احلسُم ناسنالا «

 ةبوعصب هجاوُي الف ,ليدبت نود ربقلا ىلا هعم اهلمحي |
 ا .ديدج دج املك ريمض ةمزاب وا مهفلا يف

 ١ سلبارط ىلع تاراغلا ىلا طقف انه ريشا ال
 + .اقوب ىلاو :ةيلامشلا !دنلريا ىلا اضيا امناو ,يزاغنبو
 | »ليئارسا» ىلاو .اليدنم ينيو ةديسلاو
 | تاهجاو لتحت يتلا تاعارصلا لكو .نيينيطسلفلاو

 ١ روذج يف صوغلا نود ةينآلا اهقايلجتب اهعم لماعتلا

 ١216/4/١ :ةرحلا نارباد نع

 30 - 1 ماب مو نمعطتب معها -



 برض درجمب فقوتي نل يلحملا وأ يلودلا باهرالاف
 يدنلربالا ريرحتلا شيج دارفا عم لماعتلاب وا ايبيل ْ

 بونج يف دوسلا ندرهاظنملا لتقي قا نيمرجمك :

 يا هلوصا ةجلاعم دنع طقف :باهرالا» فقوتدس

 ةيدنلربالا ةظشملاو طسوالا قرشلا ةلكشم لحب |
 الثم عوبسالا اذه تلح اذاف .ايقيرفا بونج ةلكشمو |!
 ريصملا ريرقت قح نامضب طسوالا قريشلا ةلكشم |
 نا ىلع ةفضلا نم «ليئارسا» باحسناو نيينيطسلفلل |

 ةينيطسلفلا نيتلودلل ةكرتشم ةفصاع سدقلا نوكت
 ام دودح ىلا «ليئاربسا» دوغت ناو .«ةيليئارسالادو '

 0 »ستاد هطفو» ١ حس نت حج تدم 131777: ا سس تمحو #١ تجند سس ١ جسم عنو وو ووو و سنو د3

 .يبرعلا '

 ىلع نيينيطسلفلا نا كلذ ينعب الا :لئاق لوقب دق

 ليلخلا يف ريبادتلا ضعب ذاختا عم 1471 ماع لبق |
 ميهاربا ثرا يف دوهيلاو نوملسملا كرتفي ثيح |
 كانه نوقدملا |
 471١و 14 ماع ِق ةيعاوط هورداغ وا مهنطو نم ١

 يف لوخدلا نود ةدوعلاب (انويلم مهددعو) ا

 «باشهرألا» فقوتيس ةينيطسلفلا ةنضقلا 0 اذا

 نونوكيو بيبا لت ىلع نولطيس «ةرماسلا» تاعفترم |
 ؟ءىطاشلا نم لايما ةرشع دعب ىلع '
 يا بوشن دنع خيراوصلا قلطت نا لمتحي الا |!

 ؟«يليئارسا» نويلم لزانم رمدتف رنون '
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا نم دكأتم تنا له ١

 اهناريج عم لدابتم مارتحاو مالسب شيعلا يف بغرت '
 ؟دوهيلا 1

 «ليئارسا» ريمدت ىلع صني ينطولا اهقاثيم نا |
 اوناك نيذلا كئلوا مه نيينيطسلفلا دوهيلا ربتعيو
 . 11141 ماع لبق نيطسلف يف نوشيعي

 .ةقيثولا كلت تلما يتلا يه فورظلا تناك امبر
 ام ؟1451 دودح نمض نطوب نذإ دوهيلا دعسي ْنَلَقَ

 ىلع عمجت يتلا توريح بزح تاباتك ىلا ةدوعلاب كيار
 مغرلاب ةيمشاهلا ةيندرالا ةكلمملا دوجوب ءحامسلا»
 .«يليئارسالا» ثاريملا نم اءزج اهنوك نم

 ايقيرفا بونجو ادنلريا نع اذام :ىرخا ةرم
 ؟اهريغو اهريغو

 ةلكشملا رذج ىلا ةدوعلا ىف نمكت ةديفملا ةباجالا
 ,هاجتا لك يف ةدتمملا جئاتنلا عم لماعتلا بنجتنف
 [].:باهرالافب» ىمسملا ءيشلا كلذك
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 قدس
 .ءاهتنالا ىلع - 1141“ ناريزح يف قشمد نم تافرع

 - [ م11 يمت نعفمقع - 31

 قرشلا يف هارجم ذخأي نا يقيقح لوحت كشوي

 ةبيروس نبي رتوتلا فراش دقف :طسوألا

 رسام درط رثا دعاصت يذلا

1 > 

 5 يب

 لح

 د ة
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 (1.«نانيل يف اهتالمعو ع

 وضع (لوهلا وبا) ديمحلا دبع لياش نيب انيثا أ
 ةمظنم 0 نمالا لوؤسمو ,.حتف ةكرحل ةيزكرملا |
 فوفصلا نم لوؤسم نيبو ,ةينيطسلفلا ريرحتلا '

 ١ ىلع ةقلعم ةيبرع ةيساموليد رداصم هدكؤت ام اذه |

 | ةنجللا سيئر عم راوخلا ةداعا ىلع ةيروس ةقفاوم
 ةباجتسا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةيزيفنتلا ١

 : .نمُر ذنم تأدب دق تناك ةيتايفوس ةطاسول

 ١ ل ةلمتحم ةحلاصم لوح تاغئاش رودتاميفو |
 ,ةحلاصملا عم ةيزاوتم «ىرخا تاعئاش» فقوتت

 ةيبرغلا توريب ىلا نيينيطسلفلا ةدوع نع ثدحتت |

 .نانبلو
 ةرطيس ىلا ريشتف ةيندرالا ةفصاعلا رابخا اما

 دكؤت امك :ميعزلا وبا هداق يذلا -درمتلا ىلع «حتف»
 نييروس نيلوؤسم نيب ةيطخلا لئاسرلا لدابت '
 ىلا ةفاضا :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم تادايقو |

 يف يلاحلا ليربا / ناسين نم سداسلا يف مق يذلا ءاقللا

 .ةيروسلا تارابختسالا يف ىلوالا

 ةيندرالا ةمصاعلا اضبيا اهردصم رابخا كانهو

 قشمد يف ابيرق دايا وبا لايقتسا لامتحا ىلا ربيشت

 فالخلا نا ىرت ال وكسوم نا رداصملا هذه فيضنو

 ةعيبط وذ» هناو يرهوج ةينروسو ةمظنملا نيف

 .«ةيجولويدبا ال ةيصخش ١

 عيجشت يف امهم ارود تبعل دق وكسوم نا لاقُيو
 فارتعالا ضفر ىلع ةيذيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ١ قافتالا ضوق امم 7578و ”41؟ب الاردني 

 ' ىلا ةيملسلا نيسسح كلملا ةردايمب عفدو ينيطسلفلا
 ١ يتايفوسلا داحتالا هيف دعو يذلا تقولا يف ةيؤازلا
 ' ةينيطسلفلا  ةينيطسلفلا تافالخلا لح يف ةدعاسملاب

 | والفلسطينية  .ةيروسلا
 ديدج نب ينذاشلا تاحورط تءاج راطالا اذه يف

 رهش نم نيرشعلاو سماخلا يف وكسومل هترايز ءانثا ظ
 ةرورضو ةمظنملا ةدحو لوح يضاملا سرام /راذا
 لك دمضب عمسس وش عامتجا لخاد ينيطسلخلاا راوحلا

 .نيعزاننملا

 تافرع اهيف ىقتلا يتلا ةيقرشلا نيلرب نوكت دق

 .حرتقملا عامتجالا

 يتايفوسلا داحتالا نا نيبقارملا ضعب ظحالي
 تابوعصلا الفتسم قشمد ىلع اطوغض سرامي

 يف ناريال يلاوملا هللا بزح» ةوق دوعصو .نانبل يف
 ددشت ىلا ةفاضا ,قشمدل ةيلاوملا «لما» ةهجاوم
 برصحلا نم اهفقوم بيبسب ةيبرعلا ةيروس ةلزع
 لود عجاضم ضقت تتاب يتلا ةيناريالا  ةيقارعلا
 .جيلخلا

 ةداحلا ةيداصتقالا ةمزالا وه ركُذ ام لك نم رطخالا
 كيهان .ةيروس يف ةريخالا ةنوآلا يف تلحفتسا يتلا

 .هلويذ ءافخا ناكمالاب دعي مل يذلا نمآلا عوضوم نع ٠
 ءابنالا ةلاكو) اناس ةلاكو نالعا اهرخآ ناك يتلا '
 تالواحم ةعومجم عوقو نع سما (ةيمسرلا ةيروسلا '

 تلمح يضاملا عوبسالا لالخ دالبلا يف نمالاب لالخالل
 ةسليئاربسالا تارايختسالل»ب هو هذه اهتيلوؤسم

 ١ض

 ةنجللا ١

 !نادوسلا بون اوسلار
 | نالعالا ادب يتلا نادوسلا تاباختنا جئاتن ارح هوي

 ١ ليربا /ناسين رهش نم رشع عبارلا يف اهنع
 | َّرفم ال ارما يفالتئا مكح مايق نم لعجت يلاحلا
 ظ

0 0 
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 تايرجمب ةيسايسو الكش هرثأت نم رفم الو .هنم
 .رغصالا نادوسلا راج ايبيل يف ثادحالا

 ا دنلا زارفإ قف ةنمشا نادؤيسلا بودجل نكي مل
 ١

 اهردصت يتلاو لامشلا اهمظعم ررق يتلا ةيباختنالا
 عوبسالا فصتنم ىتح ادعقم 41/) ةمالا بزح
 ةعماج جيرخ يدهملا قداصلا ةدايقب (يضاملا
 نودروغ لارذجلا مزه يذلا ميعزلا ديفحو دروفسكا

 ٠  98ماع 8٠م.

 يداحتالا ناك دقف (ادعقم 54) يناثلا بزحلا اما

 ةيمالسالا ةينطولا ةهبجلا تلتحاو .يطارقميدلا
 دق يسارتلا نسح اهميعز ناب املع .ثلاثلا تايقردلا

 اهطبرت يتلا ةهبجلا هذه نا ريغ .موطرخلا يف ِمْرُه
 نا نآلا عيطتست ةقيثو تاقالع نيملسملا ناوخالاب
 .ةموكحلا دوقيس نيبزحلا نم ايا ررقت

 دق ةيمالسالا ةينطولا ةهبجلا تناك ءلاح يا ىلع
 بزحلا عم بنج ىلا ابنج ةيباختنالا اهتكرعم تضاخ
 ةهجاوم يف «مالسالا ةيار تحت» يطارقميدلا يداحتالا

 طخلا ْف رارمتسالا هعم دعيتسي ال امم ةمالا بزح
 ١ .ةموكحلا لخاد هسفن

 ماظن فرطت دض ناك دقف يدهملا قداص ديسلا اما

 مغرلاب ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطت يف يريمن لارنجلا
 عم قداصلا هنا امك .ةفورعملا ةيمالسالا هتيفلخ نم

 هعنم يذلا بونجلا عم ةيقيفوت ةغيص ىلا لصوتلا
 .تاياختنالا يف ةكراشملا نم كانه لاتقلا

 بونجلا نطخ |

 محد

 5 ا

ْ 

 ا
 ا

 ىلع تاراصتنا نوققحي بونجلا يف نودرمتملا ناك
 راوس لارنجلل ةيلاقتنالا ةموكحلا لظ يف شيجلا
 يضاملا رهشلا فق «كييمر» ةنيدم لالتحا ناكو ,بهذلا

 بهذلا راوس لارنجلا نكل .تاراصتنالا هذه دحا

 تناك مث ؛يبيللا داتعلا ضعبب اضيا امبرو .يبيللا
 سرام /راذا رهش علطم يف ةيلاقتنالا ةموكحلا ةشقانم
 مت) رصم عم لماكتلا ةيقافتا ءاغلا ةلأسمل يضاملا
 ايبيل هيف تنلعا يذلا تقولا يف ١19/17( ماع اهعيقوت
 .نادوسلا عم ةيسايسلا ةدحولا يف اهتبغر نع

 ةينادوسلا رعاشملا لظ ىف قيبطتلا لمتحم ضرع

 .ايبيلل ةيكريمالا ةيرضلل ةيداعملا
 ىهنا يذلا غناراغ نوج لينولوكلل ةبسنلاب

 | نازيملا بلقب ةليفك هل ةريغص ةيبرغ ةدعاسم نا 2 ضعبلا دقتعي ,ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف هميلعت
 | حجئاتن رفست دقف يىلاتلابو :هحلاصل يركسعلا |
 ٠ عيطتسي ال ةيلحم ةلكشم مقافت نع تاباختنالا /

 ن!اهيلع ةرطيسلا ينادوسلا بعشلا
١1581/2/560-6 

 - ١9/3 ناسين ١26-78 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 د ىلا

 ا نحل
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 ا

 يك فص :قيكح عراوملا ل

 ةرودلا عامنجا نم ةرخالا مانإلا

 يف تادس يثلا كبوا ةمظاملالا ةششانثنسالا م

 نو .يرجلا لبريا |لسن ٠١ 1 قدح
 ناك ءاردخلا و ءارزولا تاتحادم نم ةدعصلا تاظحللا

 ده .رهنألاا لامعا مداتن يهو ؛ةيدرعلا ةعدلطلا» ل

 يفد مساف ديسلا اح ضيفنسملا و صاخلا ثيدحلا

 ىلع ءوضلا هلالخ نه طلس ٠ ؛يقارعلا طفنلا رسزو

 قارعلا ةسابس ىلعو ةحورطملا لكاشملا يلعو رمشأملا
 :راوحلا ف ءاجام ضعب ب ميقو ةيطقنلا

 لاضعا اللا نعي ساه عابطنالا ناك ,ريزولا ةدانس -

 ةيأب ع ف فاشل لودلا  دوفو نيب ل

 ؟يرجي امع تاحيرصت

 كانه نكي ملو ,عوضوملا اذه ثحبي مل عقاولا يف -
 ةرثك نا نورعشي اوناك عيمجلا نا الا ,هنأشي ام قافتا

 الو ,ةمظنملا ةحلصم يف تسيل اهيراضتو تاحيرصتلا

 ١" ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١88- 58ناسين ١4/3
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 نمو قلطنملا اذه نمو .ةيطفنلا قوسلا ةمدخ يف
 اذه ءاج .ءارزولا ةداسلا ىدل ةيصخش تاعانق
 .تاحيرصتلا قالطا نع داعتبالاو فرصتلا
 ؟دغب هتني مل ناو :يلاحلا سمتؤملل مكمييقت وه ام 8

 امم لضقا جئاتن قفالا ىف تدب .ةريخالا مايالا يف -
 ةرهاظلا هذهو .ىلوالا مايالا يف عضولا هيلع

 لواحي ءدبلا يفف :ةمظنملا تاعامتجا يف ةداع تحبصا

 عمتسيل .هفقومب كسمتيو هيأرب ظفتحي نا فرط لك
 فقوملا .رولبتلا يف فقاوملا ذخأت مث :نيرخآلا ءارآ ىلا

 فقس عضو لودلا ةيبلاغ ةبغر وه ايلاح حضاولا
 عم بسانتي ؛ماعلا اذه نم يناثلا فصنلا يف جاتنالل
 يرجي يذلا حرتقملا فقسلاو .بلطلاو ضرغلا
 ,ةمظنملل يلعفلا جاتنالا نم لقا وه نآلا هنع ثيدحلا
 عضولا نسحت يف ديكأتلاب دعاسيس ام اذهو
 ؟!ديدحت حورطملا مقرلا وه ام 89

 يرجي ماغلا اذه نم ثلاثلا عبرلا صخي امب س

 نويلم 7,5١و .ليمرب نويلم 15,7 نع ثيدحلا
 يطسو لدعمب يا :ةنسلا نم ريخالا عيبرلل ليمرب
 اذهو .موي /ليمرب نويلم 17,17 هردق يلاحلا ماعلل
 نم مغرلا ىلعو ,ةمظنملا نا ىرخا ةهج نم ينعي
 جتنت اهنا رابتعالاب ذخالا عمو ؛ةقباسلا اهتايحضت
 تاردقلا نم براقي ام يا ليمرب نويلم ١8 يلاوح

 صيلقت لالخ نم ديدج نم يحضتس .اهيدل ةيجاتنالا
 لودلا نم بلطتي رمالا ناف انه نمو .يلاحلا اهجاتنا

 ولو كراشت نا (ةمظنملا جراخ نم) ىرخالا ةجتنملا

 ناو ةيطفنلا قوسلا هاجت اهتيلوؤسم لمحت يف ايئرج
 .اهحاتنا نم ضفخت

 ىرخالا نادلبلا عم قيسنتلا ةيناكما يف لما كانه له ا
 ؟ةمظنملا جراخ نم

 نواعتلا يف ةيلعف ةبغر رهظا لودلا ضعب -
 ةكراشم مدع نال ؛كلذ ِق ةحلصم اهل نال قيسنتلاو

 رارمتسا ينعي .كبوا عم نواعتلا يف نيرخآلا نيجتنملا

 روهدت رارمتساو «نآلا هيلع وه ام ىلع عضولا
 لودلا لك بيصت .روهدتلا اذه لثم جئاتنو .راعسالا

 تاظفحت اهيدل تسيل يتلا نادلبلا نا ,:ةجتنملا

 ةياجتسا رثكا ودبت ةمظنملا عم نواعتلا يف ةيسايس
 ترضح يتلا ةسمخلا لودلا اصوصخو .نواعتلل
 يهو يضاملا سرام /راذآ رهش يف) ريخالا عامتجالا

 ام دح ىلاو .(نامعو الوغناو ايزيلامو رصمو كيسكملا
 .لامشلا رحب ةقطنم جراخ ةجتنملا لودلا

 ؟الثم ىتايفوسلا داحتالاك

 رعشي  عقوتم وه امك يتايفوسلا داحتالا ىتح
 امير انه نمو .هداصتقاب رضي راعسالا ضافخنا نا

 ىلا لوصولا ىلع هجاتنا يف يَئرج ضيفخت دعاسي
 اهتالدعمب ةنراقم .يلاتلاب راعسالا عافترا ىلعو .قافتا
 .ةيلاحلا

 ؟نيصلا صوصخب اذامو ..
 هذهو :نواعتلل ةدعتسم اضيا نيصلا امبرو

 ددحم ءاقل نآلا ىتح رجي ملف .تانهكت درجم عبطلاب

 نآلا رودي ام اذه نكلو ءلودلا هذه عم ةيئاهن ةشقانمو
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 لودلا لك عانقال لمعلا فدهب ةمظنملا طاشن لالخ نم

 يف ةمهاسمللو اهعم نواعتلل ؛كيوادلا جراخ نم

 ةمظنملا تايحضتب ةنراقم طيسب لكشب ولو ةيحضتلا
 ناو دحاو براق يف نوكن نا اهيمج اندرا اذا :ةقياسلا

 اهنم ديفتسي دئاوفلا ققحتت امدنعف .ةيوس نواعتن
 ىلع عقت الا بجي رارضالا لصحت امدنعو ,عيمجلا
 ىلع دئاوفلاب دوعي نواعتلا ناف ديكأتلابو .دحاو فرط

 ؟يناطيربلا فقوملا ىلع روطتلا ضعب أرط له ا
 .ايناطيرب فقوم يف ريفت يا كانه دبي مل-

 ؟جيورتلاو .. ا

 طيترم هنا هيف لاقي نا نكمي جيورنلا فقوم
 هيف نلعي يذلا تقولا يفف ,يناطيربلا فقوملاب ابيرقت
 .نواعتلل مهدادعتسا نع جيورنلا يف نولوؤسملا

 اهجاتنا ضفخ ىلع ايناطيرب ةقفاوم ىلع كلذ نوقلعي
 ! ةمظنملا عم قيسنتلاب اهلوبقو

 لخاد ةيلاحلا تافالخلا ةعيبط ىه ام ؛ريزولا ةدايسس اه#

 : ؟ةمظنملا

 فرعت امكو :جاتنالا فقس سرادتي ىلاحلا رمتؤملا
 نم ءزج بحس ساسا ىلا دنتسا فقسلا اذه ناف

 رايتخاو :ةمظنملا لبق نم قوسلا يف ضرعلا ضئاف
 .بلطلاو ضرعلا نيب ام نزاوتلا ققحي يذلا مقرلا
 اهجاتنا ضيفختب ىرخالا ةجتنملا لودلا موقت امدنعو
 يار اذهو .قوسلا يف ربكا نسحت ثدحي فوس
 يا ١١. لا لصا نم ةرشعلا نادلبلا يا ةيبلاغلا
 امك ةردخالا هزهف .رئازحلاو اينبلو ناردا ءانثتساب

 رايتخا ىلع رصت اهنال قافتا ىلا لوصولا ديرت ال ودبي
 اذه لثم نا ةيعّدم .ليمرب نويلم ١5,5 وا ١4 فقس
 لكشب عافترالا ىلا راعسالا عفدي فوس فقسلا
 نا ددصلا اذهي هديكأت بجوتب ام نا ريغ ..عيرس

 يف ركفت الأ اهيلع ناف نبعم رارقل ططخت امدنع ةمظنملا

 ناف رخآ ريبتعيو ءاضيا لبقتسملا يف لب طقق مويلا
 نع عافدلا يهو ةقباسلا ةمظنملا ةسايسس ىلا ةدوعلا

 يف ةيجاتنالا ةصحلا صيلقت قيرط نع راغسالا
 يف جتنت تناك كبوأف «ةيباجيا ريغ ةيلمع يه قوسلا
 ىلا جاتنالا ضفخنا مث ,ليمرب نؤيلم ١" قباسلا

 تماقو :كلذ دعب راهسالا تضفخناو ءانويلم
 /١ ىلا مث ارالود 7١4 ىلا راعسالا ضيفختب ةمظنملا
 ىلا اهرطضا امم كلذ لك دْحُد ملو :ليمردلل ارالود
 اذه رمتسا ام اذاف ..ءانويلم ١5 ىلا جاتنالا ضيفخت
 ١4 فقس ىلع ءاضعالا لودلا تقفاوام اذاو عجارتلا

 ةقفاوملا ىلع الثم ةمداقلا ةنسلا ىف رطضت دقف انويلم

 يف دوقيس ام اذهو ٠١. ىلع نيتنس دعبو انويلم 11 ىلع
 بئاجلاو ...ةمظنملا دئاوع صيلقت ىلا هثودح لاح
 اهتردق اهدقفتس ةدلمعلا هذه نا وه كلذ نم رطخالا

 وا ٠١/ جتنت امدنعف ةيطفنلا قوسلا يق ريثآتلا ىلع
 اهتردق فعض ينعي 5٠/ لدب قوسلا مجح نم ٠/2

 هرابتعا نكمي ام اذهو .رومالا ىرجم يف ةيريثأتلا
 .اهرودو ةمظنملل ادجيردن افاعضا

 ةيبلامغ حصالاب وا ةمظنملا نا كلذ نم مهفي له ©
 نحو قولا ف ةسصحلا نع ءافدكلل ىف اهتانشَعا
 .؟دحاو نا يف راعسالا

 يف ةزيمتم ةصح ىلع كبوا ظفاحت نا مهملاف :معذ
 هذه ف رثؤم عقوم ىلع ظفاحت يك .ةيطفنلا قوسلا
 .قوسلا

 1 ”ملخحلا ىف همم ماعد - 3

 جاتنالا ضيفختب عيشا امك فارطالا ضعب تبلاط له ا
 ؟يبدوعسلا

 ىتح صصحلا عوضوم ثحبي مل ةقيقحلا يف
 نم رثكا فقس ديدحت ىلا نآلا هاجتالا ناك اذاو «نآلا

 ريغ نيعم دلب ةصح ضيفخت نع ثيدحلاف انويلم
 دَعُي مل ام ,.صصحلا يف ةدايز كانه نوكيس هنال :دراو
 نوكن نا نفرتفي كاذناو ؛اددحم صصحلا ميسا

 .ابع وضومو الداع خيسقتلا

 ليق ام ةحص يه ام :عوضوملا اذه ىلا متقرطت متمد ام ا
 ةفظنملا جاتنا عومجه: نم /57 ةنسنب قارعلا ةيلاطم نع
 عيزوتت' ةداعا لاخ يف' فلطلا ذه ىلع نورصتس .لفو
 نجعل

 ةسانسو :؛نارودلاو فللا ىلا اجلن ال قارعلا

 نم انفقاومو :ةفورعمو ةحضاو هبلاطمو قارعلا
 ىلا ةمظنملا عم انواعت نحتف ةحضاو اضيا ةمظنملا

 قارعلا ةصح نوكت نا هنيح يف انقفاوو :دودحلا ىصقا

 ال مقرلا اذه ناب عيمجلا فارتعاب ليمرب نويلم ٠1
 قارعلا فورظف ,ةلداغلاو ةيقيقحلا ةصحلا لكشي
 قفاو قارعلاو ؛ةدودحم كاذنآ تناك ةيريدصتلا
 ىلع رصي ال يكو نيرخآلا عم نواعتلا ىلع يلاتلاب
 افقوم ناكو ...اهنم ديفتسي ال ةصحب ةيرظنلا ةبلاطملا
 لك يف نكلو ؛ظفنلا ءارزو لك ريدقت ىقل ادج ايباجيا
 تسيل ةصحلا هذه نا قارعلا دكا ةقحاللا تارمتؤملا

 رثكا جتني ناب فورظلاو ةصرفلا حاتت امدنعو ةيئاهن
 انلصو امدنعو .كلذي رظنلا ةداعا بحوتب هناف اهنم

 اذه نم رثكا جاتنالا ناكمالاب حيصاو ,ةطقنلا هذه ىلا

 طخلا ليغشت دعبو يكرتلا طخلا عيسوت دعب مقرلا
 يعوضوملا بواجتلا فسألا عم قلن مل :يدوعسلا

 لواحت ةهج لكف ...اعدمج ةمظنملا لود ىدل هسفن
 صصحلا عيزوت ةداعا نا ىرتو اهتصح ىلع ظافحلا

 كلت لماعتت ملو ؛اهتصح نم طسق نع لزانتلا ينعي

 يلاتلابو .اهب انلماعت يتلا اهسفن ةيعوضوملاب لودلا

 7 اا ا ع شيكو لا 1 ل ع هي مدوا

 عم بسانتت قارعلا ةصح ةدايزل ةضراعم كانه تناك
 ردغو ةيجاتنالا هتقاطو يجاتنالا هخيراتو هطايتحا
 لح ىلا لصوتلا متي ملو ...ةيداملا هتاجايتحاو هناكس
 ...ةقباسلا هتاديكأت نم عيمجلا لّصنتو

 ةصحلا نا ةحارصيب نلعا دق قارعلا ناف انه نم
 ؛ايلاح قارعلا مزلت الو ةمئاق دعت مل ١ ,١ يا ةروكذملا
 ةلود يه ةمظنملا لود نم ةدحاو لك نا فورعمو

 ةسايس جاهتنا اهنم ةيا مْزلي ام كانه سيلو ةلقتسم
 هتصح ريبتعب قارعلا ناف اذل ...اهحلاصمو ضراعتت

 انيدل كلذ عم نحن نكلو :ةمئاغ ةصحك ايلاح
 عيزوتل ةيعوضوم ةلداعم نمضو ةيملعلا انتاباسح
 ةفلتخم رظن تاهجو دوجو لصحي اميرو .صصحلا
 ...تاجايتحالا و طابتحالاك لماوعلا نم لماع لك نزول
 ةصح نا اندحو تاياسحلا هذه لالخ نمو نحنف

 7١4,7 ىلا ١,*١/ نيب نوكت نا بجوتبي قارعلا

 نؤكن الا لحا نمو .ةفلتخملا تاهويراننسلا بسح

 ملو 7١4,7 الو ١١,5/ حرطن مل انناف نييزيجعت

 ىندالا دحلا نا حوضوب انلق لب ةروانملا ىلا اجلن
 ةيملع ةلداعم ةبا انعنقت ملام ١7,١/ نوكب نا بجي

 روصتلا اذه قفو ريسن نحنؤو ... طخ ىلع انناب ىرخا

 .عوضوملا اذه لوح قافتا ىلا لصوتلا متي ملام

 يف يطفنلا عقاولا لوح لاؤسلا ىلا انلقنت ةلآسملا هذه ا
 ؟ةيلبقتبسملا عيراشملاو ريدصتلاو جاتنالا يا قارعلا

 ايكرت ربع طخلا انيدلف تارداصلل ةيسنلاب -
 ةقاطلا هذه لفتسنو ايموي ليمرب نويلم هتقاطو
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ربع طخلا انيدلو ,لماكلاب
 لفتست مل ءانمود لدمرب فلا /ة١٠٠/ ىلاوح هتقاطو

 هذه نم ليلقب لقا هنم ردصيو ةينف بابسال اهلماكب
 دودح ىلا لصي ايلاح قارغلا جاتنا عومجمو .ةردقلا
 ةلداعلا ةصحلا نود لازي ال جاتنالاو ليمرب نودلم "

 ...انقح نم اهنا دقتعن يتلا ةيعوضوملاو
 ؟نط نويلم ١,5 غليت قارعلا تارداص نا ينعي اذه 18

 كانه ,ىرخالا عيراشملا صوصخب اما .ابيرقت -
 ةيناثلا ةلحرملا ذيفنتل تاكرشلا ىدحا عم عقوم دقع

 ام قفو ريسي عورشملاو يكرتلا يقارعلا بوبنالا نم
 ماع فصتنم ف يهتني نا عقونملا نمو ططخم وه
 ؛يدوعسلا طخلا نم ةيناثلا ةلحرملا انيدلو :؛: 1/

 عقوتيو ةصقانملا قئاثو ابيرق نلعت نا عقوتملا نمو
 ءاهتنابو .نيتنس يىلاوح كلذ نيفنتل لمعلا رمتسي نا
 نيذه نم ةيريدصتلا ةقاطلا حيصتن نيعورشملا نيذه

 ىلا ةفاضا ..ايموي ليمرب نؤيلم ١,” نيطخلا
 امدنع قارعلل ةيبونجلا ذقانملا نم ريدصتلا تايناكما

 هذه لغتسيس قارعلا نا ينعي ال قيس ام نا ريغ
 ف ةيعوضوم ةصحب مزتلنس لب .اهعومجمب ةقاطلا
 فعضن نا ديرن ال نحنف ؛ةمظنملا عم قافتا راطا
 ..ةيطفنلا قوسلا الو ةمظنملا
 ؟ةرركملا ةيظفنلا داوملا ريددصت نع اذامو ا#

 ةطساوب تادمكلا ضعب ريدصتب موقن عقاولا يف

 .نيدلبلا نيذه ربعو ايكرتو ندرالا ىلا تانحاشلا

 ,برحلا ةلاح لظ يفو قارعلا نا ءاريخلا ضعب لوقي ©
 ءاوه نه ىرخالا نادلدلا نِم دقتعلا نم ارَويَحَم لقا ىقبت
 ؟كلذ ىلع مكقيلعت وه ام ظقتلا راعسا روهدت

 نم تررضت دق ةجتنملا لودلا لك نا ةقمقحلا يف

 # ف قارعلاو .تادئاعلا ضافخناو راعسالا ضافخنا

 ملا“ _ افكت ناسيئ 18 - ١852 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نكي مل ثيح  يضاملا ماعلا ىلا اسايقو قايسلا اذه هس
 رهشالا ثالثلا يف الا لمعي  ةيدوعسلا ربع طخلا
 ام لكشن ضوعن نا انعطتسا دقف ىلاتلابو ..ةريخالا
 .تارداصلا ةيمك ةدايزب راعسالا ضافخنا
 صوصخب اهلاح ىلع لازت ال ةيقارعلا ةسايسلا له ا#
 ؟ىناريالا طفتلا راصح

 حضاو قارعلا فقومو ةدوجوم ةسايسلا هذه
 كلذ نم افده كانه نال ةلأسملا هذه نم رمتسمو تباثو

 يف و برحلا ف رارمتسالا ىلع ةّرصم ناريا نا :وهوالا

 دروملا لكشي طفنلا راينعايو قارغلا ىلع اهناودع
 ةدايز ينعي .اهتارداص مجح ةدايزف ءاهل يسيئرلا
 يف اهتنعت ةدايز يلاتلابو يركسعلا قافنالا ىلع اهتردق
 نا قارعلا عاطتسا املكف انه نم ..برحلا رارمتسا

 ناريا ةردق نم للقي ريدصتلا ىلع ناريا ةردق نم دحي
 .ناودعلا يف رارمتسالا ىلع
 ؟هكريدقت يف راضخلا راثآ ىه امو #

 نويلم ١ , ١ نم رثكا قباسلا ىف ردصت ناريا تناك-
 /8٠١/ ىلا /٠٠١/ زواجتت ال اهتارداص نآلا ؛ليمرب
 ضعب كانهف :ةفلتخملا تارددقتلا بسح لدمري فلا

 ىرخاو فلا ٠٠٠ تارداصلا نا تركذ يتلا ريراقتلا

 ىلوآلا ماقرالا نوكت نا حجرملا نمو نويلم يناوح لوقت
 ةدايز ىلا ةفاضا .ةيقطنم رثكا ليمري فلا 7٠٠١ يا
 نيبام يكوكملا لقنلا ةجيتن ناريا اهلمحتت يتلا فلكلا

 ليمحتلاو نزخلاو يرس ةريزجو جرخ ةريزج
 راثآ نا ينعي امم .كلانه ام رخآ ىلا نيماتلا اياضقو
 دئاع لعجت لب تارداصلا مجح دنع فقوتت ال راصحلا
 يف هيلع نوكي نا نكمي امم ريثكب لقا ردصملا ليمربلا
 .راضحلا دوجو مدع لاح

 ىلا ىعادلا ناريا فقوم نذا ريسفي ام وه عقاولا اذه ا#
 نويلم ١ يلاوخ ىلاو ريبك لكشب ةمظنملا جاتنا صيلقت

 ؟ليمرب
 ناريا ةردق ضافخناو راصحلا جئاتن نا ديكأتلاب

 يناريالا فقوملا تاريسفت دحا لكشت ريدصتلا ىلع
 .ةمظنملا لخاد

 لخاد ىرخا لودو ناريا نيب قيسنتلا نع اذامو ا#
 ؟ةمظنملا

 رئازجلاو ايبيلو ناريا يهو لود ةفالث كانه -
 ١4,5 وا ١4 ىلا جاتنالا ضيفختب ةبلاطملا ىلع ةقفتم

 ايبيل نيب احضاو ودبي قيسنتلاو ءليمرب نويلم
 .هريغو لاجملا اذه يف نارياو
 ةمظنملل يلاحلا عامتجالا نيب ةقالع نم كانه لف ا
 رهشلا لئاوا يف ايكرت يف عيسلا ةيعانصلا لودلا عامتجاو
 ؟مداقلا

 تارارقلا ذختنو شقانتنو عمتجن ةمظنملا يف نحن-
 اهقرط نم ةيعانصلا لودلاو ءانحلاصم مدخت ينلا

 نيب ةرشابم ةقالع نم كانه سيلو :هسفن ءيشلا لعفت
 انيلط ناو قيس ةمظنملا لخاد نحنو ,نيثدحلا
 يف لازن الو .ةكلهتسملاو ةجتنملا لودلا نيد قيسنتلا

 بنجن يك نيفرطلا نيب قيسنتلا ةركف عم انتسايس
 تابطملا ؛ظفنلا يا ,ةمهملا ةيجيتارتسالا ةعلسلا هذه
 رركتت دق يتلاو اقباس تثدح يتلاو ةيلاحلا تامزالاو
 .لبقتسملا يف

 نا نيكلهتسملا وا نيجتنملا عيمجلا حئاص نم سيل
 نحنو ةعيرسلاو ةئجافملا تاريغتملا هذه لثم ثدحت

 0.لاجملا اذه يف قيسنتلا ىلا وعدن ةمظنملا يف
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 ذفانم حاتجت ةيداع ريغ ةكرح تناك يراجلا

 لاتناندنوكرتنالا قدفف قفارمو ةقوراو قع

 فينجح ةنيدم نم ةلوزعملا فارطالا دحا يف عقاولا

 عراوشلا يفو قدنفلا باوبا ىلعو :ةيرسيوسلا
 تاطايتحالاو تاءارحالا ملاعم حوضوب تدب ةيبرقلا

 .هسفن تقولا يف ةيفخو ةئداهو ةددشم ةينمالا

 ,ةيلودلا هتارمتؤمب ريهشلا قدنفلا لخاد ىفو

 يف فقوتت ال ةكرحلا تناك ًاقياط نيرشع نم نوكتملاو

 ,ةيئايرهكلا دعاصملاو .راظتنالا تاعاقو تاهدرلا

 ةزفلتو ةفاحص نم مالعالا لئاسو تاعومجم تناكو

 ,حاسصلا تاعاس ذنم ءىرخالاو ةنيفلا نيب رطاقتت

 ةيريوصتلا اهتزهجا بصنتو اهعقاوم ذخاتل
 اميرو ,ةماهلا تاظحللا راظتنا يف ةيعمسلاو

 ؟ةشفساحلا

 دشحلاو ةينمالا تاءارجالاو تادادعتسالا
 ةيمشا ىلع ديحولا رشؤملا نكت حمل ريبكلا يمالعالا

 ناك ءيش لك نإ لب ليربا /ناسبن ١١ 5١ عامتجا

 ةمظنملا نع ردصد رارق وا فرصت يا ةيمهأب يحوي

 ظحالد ناك قيس ام بناج ىلاف .ةرتفلا هذه يف ةيطفنلا

 ةراجتلاو ةبعانصلا طاسوألل يلعفلا دوحولا حوضوب

 نمو :تاكرشلا لبق نم نيثوعبم نم ةيملاعلا ةيطفنلا
 تاراشتسالاو تاساردلا بتاكمل نيصاخ نيدفوم

 رمتسملا هيش دحاوتلا لالخ نم كلذكو ...ةينفلا

 نادلبلا نم دديدعلا تايلصنقو تارافس نع «نيلثمملاد

 .طفنلل ةرديكلا ةكلهتسملا

 ىلع ءادج اريمم يبرغلاو ينابايلا روضحلا ناك دقو
 ,اهسفن ةيطفنلا نادليلل ةيسنلاب لاحلا وه ام سكع

 لودلا نأ امهلوا نيبيسل رمالا يف ةبارغ ال ديكاتلابو
 ةيطفنلا ةحاسلا ْق ثادحالا تايرجم يل وت ةكلهتسملا

 ,راعسالا رابهنا ىلع ةرتف ذنم نهارتو ء.اصاخ امامتها

 نم كلذ هسكعي امل ارظن هاجتالا اذه يف اضيا عفدت لب
 وه .يناثلا ببسلاو .اهتايداصتقا ىلع ةيباجيا راثآ
 ؛«نادلملا هذه ْق ,مالعالا ةلتحب يذلا صاخلا رودلا

 ةرثؤملا ىوقلا ىدحا ةباثمي ةفلتخملا هلئاسو رابتعاب

 ةيسايسلا تارارقلا جاضنا يفو :ماعلا يارلا ريونت يف

 تاسمملا كلذ ْق امي كا نم وفا ُق يدا ستنقل و

 .ةيطفتلا

 حابصلا تاعاس تناك بهأتلا نم راطالا اذه نمعض

 ناكو :ةعرسب رمت عامتجالا خيران نم لوالا مويلا يف
 لامعا لودح نع ءيش يا نلعي مل ذا لوطي راظتنالا
 اهيف لخدي ناك ةرم لك يفو .هتاسلج نمز نعو رمتؤملا
 تناك ةمظنملا ِق ام لوؤسم وا نيبطفنلا ءارزولا دحا

 زوفلا لما ىلع نيروصملاو نييفاحصلا عومج ضكارتت
 .ةجيتن نود نكل ...ام حيرصتب

 عم ةصاخلا تاظحللا كلت ءدبلا يف رظتني ناك لكلا

 دحا فلخت نود ١7 لا هئاضعأم (كبوأ) مقاط ةدوع

 ذنم دتما فينج يف تارمتؤملا ةعاق نع بايغ دعب مهنم

 ةنفايتملا حلاصملا هكرعم :كيو)

 34 - ]1 مان ملا نمزج ا خفت -



 ءارزولا كثلوا قلع موي يضاملا سرام /راذأ 4
 قوسلا روهدت نأش يف رارق يا ذاختا نود مهعامتجا

 ءارجا ةرورض ةجحب .راعسألا رايهناو ةيطفنلا
 ةعيلطلا) ...مهنادلب ذداق عم ةقيسملا تارواشملا

 .(1985 راذآ ١"/ ةيبرعلا

 مسر .هيف مت يذلا لكشلاب راذا تاعامتجا قيلعتو
 هاجتالا نا اصوصخ .ةردسكو ةريثك ماهقتسا تاراشا

 ناك تاءاقللا و تاثحابملا نم مايا ةعست دعبو هنيح يف

 ىلا ديدجح نم ةمظنملا جاتنا صيلقت لامتحا وحن ريسي

 اذا كلذ هينعي ام لكب موي /ليمرب نويلم ١4,0 وا
 .ةعرسب عافترالا ىلا راعسالا عقد ةيناكما نم متام

 ةدطقنملا تاقلحلا

 عامتجالا ءدب نع (كبوا) ةيراتركس نالعا عمو
 رهظلا دعب نم ةعبارلا ةعاسلا مامت يف ءارزولل لوالا

 نيجتنملا يدان نا مهضعب وا نورضاحلا نقيت
 تارايتخالا نأل ةديدح ةلحرم لخد دق نيريطفنلا

 صخلتت ثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا ةيساسألا

 اهفقو وا راعسالا برح رارفتسا اما :نيترابعب
 . جاتنالا صيلقنو

 ةرودلا سيئر جرخ عامتجالا نم نيتعاس دعبو
 يف نلعيل اليوزنف طفن ريزو وهو ةمظنملل ةيلاحلا
 صصخ دق لوالا عامتجالا نا ةيضتقم ةيفحص ةودن

 ناودعلا هقلخ يذلا ديدجلا عضولا سرادتل

 نايبلا كلذ دعب أرقيلو .ايبيل ىلع يكريمالا يركسعلا
 ىلع يكريمالا ءادتغالا ءارزولا ةيبلاغ هيف تنادا يذلا
 .ءايضعالا نادلدبلا دحا

 دعب يناتسيرغ ديسلا يليوزنفلا ريزولا نلعا دقو
 مويلا حابص ديدج نم نوعمتجيس ءاررولا نا كلذ
 كلذ يف امم ةحورطملا لئاسملا عيمج ةشقانمل يلاتلا

 نيب صصحلا عيزوت ةداعا ةيناكماو جاتنالا فقس

 "ماحد ندموردرر نهممع -5

 .ءاضعالا نادلدلا

 ٍضفُي ملو ديدج يا لمحي مل .ءاعبرالا موي نا ريغ
 عامتجالا ماتخ ىف احضاو ادب امك مدقت يا ىلا
 ةمظنملا مساب قطان نلعا ثيح .ءارزولل يحابصلا
 حابص ىلا عامتجالا قيلعت مت هنا يريجين باش وهو
 دق ءامضضعالا نادلبلا نا كلذ نم مهف دقو ؛يىلانلا موبلا

 تاثداحم ءارجا يف مودلا كلذ رهظ دعي ةيضمت تلضف

 فرعغتلا عاطتسملا يف نوكي نا نود :ةيئانث وا ةيبناج
 ىدل اعابطنا دلو امم ةحورطملا لئاسملا ةعيبط ىلع
 حطسلا ىلع تفط دق تافالخلا نا نيبقارملا نم ديدعلا
 .أددجم

 ثلاثلا مويلا يف لعفلاب ةقيقحلا هذه تدكأت دقو
 تحرتقا دق ناريا نا نييت نا عامتجالا نم عبارلاو

 نويلم ١١ دودح ىلاو ريبك لكشب جاتنالا ضيفخت
 م يذلا نويلم 75 يىلاحلا فقسلا لدب موي ليمري

 كلت لثم زورب لامتحا نم زرع اممو 1184 ةئنس هديدحت
 سيمخلا موي ءارزولا عامتجا نا ةقيمعلا تافالخلا

 فيلكت مت نا دعب ةعرسب ضفنا دق 7
 بلطلا ةلاح نع ةلصفم ةسارد دادعاب دوفولا ءاريخ
 ماعلا نم يقبتملا ءزجلا لالخ طفنلا ىلع يملاعلا
 .يىلاحلا

 نا نوريثكلا نقيت ءاربخلا ىلا ةلأسملا ةلاحا عمو

 ضعب نا ىتح .دودسم قيرط يف لخد دق عامتجالا
 ءاربخ نوكي الا لقعي فيك» :لوقلاب قلع نيبقارملا
 بلطلا مجحل ةفلتخملا تاريدقتلاب ةفرعم ىلع دوفولا

 اذه نا نورخا لاقو «!؟..فينج ىلا ءيجملا لبق

 عنمو تقولا بسكل ةلواحم نوكي نا ودعي ال فيلكتلا
 تالامتحا نم كلذ هسشعب امو ءارشتسالا نم تافالخلا

 .عيمجلا ىلع اهراثآو اهجئاتن عقوت نكمي ال لشف
 لخاد باصعا ٍبرح ةكرعم نا ظحول لعفلابو

 نع عافدلا ديري نم نيب اهاحر رودت تادب دق ةمظنملا

 ريبك لكشب جاتنالا ضيفخت كلذ بلطت ولو .راعسالا
 تارارق ىوحفب كسمتلا ىلع رصي رخآ قيرف نيبو
 / لوالا نوناك رهش يف ىرج يذلا ةمظنملا رمتؤم
 ةيجيتارتسا نالعا اهيف مت يتلا ؛ءيضاملا ربمسيد
 يف (كبوأ) ةصح نع عافدلا لوالا اهفده ةديدج

 .ةيملاعلا ةيطفنلا قوسلا

 لكشتي نممو ءدبلا ذنم افورعم ناك لوالا قيرفلا
 ناك يناثلا قيرفلاو .رئازجلاو ايبيل ناريا :وهو
 لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا فقاوم لوح روحمتي
 اذهل ناك ناو .ءقارعلاو ىرخالا يبرعلا جيلخلا

 ةعيبط لوح ءيشلا ضعب ةفلتخم ةرظن ريخالا
 قيرفلا نم برتقي ناكو ؛ةنهارلا ةيطفنلا اياضقلا
 اليوزنفو ايريجينك ىرخالا لودلا ضعب فقوم يناثلا
 تاظحللا ىتح حجرأت ةلاح يف نادلبلا ضعغب تلظو
 .ةريخالا

 تارارقو جئاتن ىلا لصوتت مل ءاربخلا ةعومجم
 رتوتلا نم أوج قلخ امم تاءاقللا نم نيموي دعب ةيئاهن
 يف ىتح لب اهدحو ةمظنملا نادلب دوفو لخاد سئل

 مهرودقمب دعي مل نيذلا نيرضاحلا نيبقارملا طاسوأ
 لوح ةحضاو ماكحا ءاطعاو عامتجالا راسم مهف

 تاعقوتو تاجاتنتسا ىلا مهداق يذلا رمالا ليقتسملا

 قافتا ةيناكما وا ققحم لشف عوقو لامتحإك .ةدعابتم
 .ضيفختلا لوح

 ضعب ىدل رتوتلاو قلقلا رداوب ترهظ دقو

 نوياغلا طفن ريزروب رمالا لصوو نييطفنلا نيلوؤسملا
 فلا ١7107 ب ردقت اهتصخحو) .ةيطفنلا نادلبلا رغصا

 عضولا نا ةعمجلا موي ءاسم نلعي نا (موي /ليمرب
 موديلا حابيص يف هدألب ىلا ةدوعلا ررق هناو دقعم دج

 ىلا لاق امك لدمي ناك ناو )4/1١9( تبسلا يا يلاتلا
 .موي / ليمري نويلم ,١4 ة ب جاتنالا فقس ديدحت

 هيدل نا ةجحب لعفلاب ينوباغلا ريزولا رداغو

 ريبكلا ظفحتلا مغر ةطشانو ةرمتسم تلظ ةيبناجلا
 نيذلا نييطفنلا نيلوؤسملا ةيبلاغ ىلع رطيس يذلا
 نع حاصفالا وا تاحيرصتلا قالطا نع اوعنتما

 نيروكذملا نيفقوملا نيب ةهباجملا تناك ناو .تافالخلا
 ضعب قالطا ىلا نيلوؤسملا ضعب تداق دق
 عقاوملا زيزعت اهنم فدهتسي يتلا تاحيرصتلا
 .ةيضوافتلا

 ادب يبان مساقلب .دذيسشلا يرئازجلا طفنلا ريزوف
 اهنم ضرغلا 1 / ةعمجلا مون ذنم ةزكرم ةلمح

 «بلصتملا» طخلا ةدادق ةلواحمو هدالب فقوم حيضون

 يرئازجلا ريزولا برسو .جاتنالا ضيفخت ىلا يعادلا
 نييرئازجلا نييمالعالا نيثوعبملا ىلا امالك ةرم نمرثكا
 امك ؛عامتجالا اذه نم ءيش يا رظتني ال هنأ: هدافم

 يشو ةمئاق تارادخ ةثالث كانه نا الئاق كلذ دعب حرص

 نم لقا ىلاو جاتنالا ىف ريبك ضيفخت ىلا ءوحللا الو]

 اهتال دعم ىلا راعسالا عفد لحا نم ليمري نويلم ١غ

 ارالود 58 "ا/ يىلاوح يا يضاملا ماعلا ِق ةقياسلا

 يف يبسن ضيفخت وه يناثلا رايخلاو ...ليمربلل
 نم مهف امبسح ليمرب نويلم ١4,٠ يلاوح يا) جاتنالا
 .ءيشلا ضعب اهعفرو راعسالا روهدن فقول (همالك

 حرص يرئازجلا ريزولا نا ركذيو ءرئاسخ نم هلثمي
 .ادراو لظي عامتجالا لشق لامتحا نا اضيا ديدج نم

 ناصغألا برح
 ةكرعم نم اءّرِح يبان مساقلب تاحيرصت تناك دقل

 طوغضلا ىلا ةفاضاف :نيقيرفلا نيب ةرئادلا باصعالا

 نالواحت امهيفرط نم ايبيلو ناريا تناك ةيرئازجلا
 ةحلصم نع عفادملاو فرطتملا فقومب روهظلا

 ضيفخت ةرورضب بلاطي لظ نارهط دفوف .ةمظنملا
 ىلع نشت يتلا ,ةرماؤملا» ةهباجمل جاتنالا يف ريبك
 دفولاو :هتاءاعدا بسح ناريا ىلعو (كبوأ) ةمظنم

 يف هطاشن زكرت ناو فقوملا اذه عم امجسنم ناك يبيللا

 نا حجرملا نمو .ايبيل معدب ةبلاطملا ىلع ىلوالا مايالا
 رظحب رارق ذاختاب ةمظنملا بلاط دق يبيللا ريزولا
 .ةدحتملا تائالولا ىلا طفنلا ريدصت

 يف ةيبلاغلا لكشي يذلا يناثلا قيرفلا ةيجيتارتسا
 يف ةفلتخمو .ماعلا اهراطا يف ةهباشم تناك ,ةمظنملا

 ناسل ىلع تنلعا ةيدوعسلاف .اهفادهاو اهتاهحوت

 ىلع ظافحلا ىلا ليمت اهنا رمتؤملا ليبق اهمالعا ريزو
 ذنم ءوضلا ىقلا امم (نويلم 15 يلاحلا جاتنالا فقس

 ةيجيتارتساب كسمتملا يدوعسلا فقوملا ىلع ءدبلا

 قوس نم ةمظنملل ؛ةلداعلا ةصحخلا» نع عافدلا

 .ةيطقنلا ةراجتلا

 يكر دفحا ديسلا يدوعسلا ريرولا نا ودبيو
 رمتؤملا مايا لالخ باصعا ءودهي لمع دق يناميلا
 -4 لود تناكو ,فقوملا اذه ىلا ىرخالا لودلا بسكل

 مه _اةملت ناسيئ 58 ١55 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 تاثحابملا لالخ تبلاط دق تيوكلاك ىرخا ةيجيلخ
 نم ءرثكا وا ليمرب نويلم ١ا/ ىلا جاتنالا فقس عفرب

 .قيرفلا اذه فقوم زيزعت لجا

 ناك نيقيرفلا نم الك نا قيس ام لالخ نم حضتيو
 اميف  أدوعص وا اطوبه  ةفرطتم فقاوم حرطب

 ةكرحلا نم شماهب ظافتحالل جاتنالا فقسب قلعتي
 فرطلا ماق ام اذا ءيشلا ضعب لزانتلا ىلع ةردقلاو

 فقس ىلع زكرتي شاقنلا لعج يذلا رمالا لثملاب رخآلا
 ١5 و ليمرب نويلم ١4,5 يدح نيبو ,طقف جاتنالا

 .نويلم
 ثيح تبسلا موي ىتح باصعالا برح ترمتساو

 نا اصوصخ .يناثلا طخلا ةفك ناحجر قفالا يف حال
 ضعب دوفو يفو ةمظنملا ةيراتركس يف نيلوؤسملا
 رارمتسا نيرربم لؤافتلا ضعب اورهظا نادلبلا
 ةيبلاغ يضري قافتا ىلا لصوتلل ةلواحم يف تاعامتجالا
 .فارطالا

 ةاحافملا
 دحالا موي ذنم لعفلاب ةريبك ةآجافملا تناك دقل

 تاثحابملا نم مابا ةتسس دعبو
 نم ةهبج نا نيبت نا ةعطقتملاو ةيرطضملا تارواشم لاو

 ةعرسب تمن دق قوسلا نم ةصحلا نع عافدلا نوديري

 ةددرتملا لودلا عيمج اهيناج ىلا بسكت نا تعاطتساو

 تحبصاو نوباغلا كلذ يف امب اهفقاوم يف ةحجراتملا وأ

 نادلب عيمج يا نادلب ةرشع نم لكشتت ةهبجلا هذه
 .شازحلاو ايبدلو ناريا ءانثتساي ةمظنملا

 ةرشعلا قيرف نا اعقوتم نكي مل يذلا رمألاو
 امدقت زرحا دق ةيجيلخلا لودلا ةيساسالا هتاونو
 ىلع ظافحلاب طقف فتكي مل ذا .جاتنالا صوصخب

 اذه يف ةدايز ضرفو ّرقا امنإو يلاحلا فقسلا
 ...فقسلا

 ءاسم ةديلغألاب ذخنتا يذلا يماخخلا نابددلا يفف

 ١,7 ب جاتنالا فقس ديدحت ىلع قافتالا مت 1١
 لوأ يف أدبي يذلاو ماعلا نم ثلاثلا لصفلا صوصخي

 ريخالا لصفلا لالخ !١ بو مداقلا ويلوي /زومت

 ةردق ١1/5 يلاحلا ماعلل يطسو لدعمب يا .ماعلا نم

 .موي /ليمرب نويلم 1/
 ىلع فرعتلا وه نآلا هدنع فقوتلا قحتسي اممو

 لخاد نيتعومجملا نم ةدحاو لك عفاودو تارربم

 .ةلود لك فقاومل ةيقيقحلا تارربملاو ؛(كبوا)
 ,ةرتفلا هذه يف ةيناريالا ةيطقنلا ةسايسلاف

 نم رخآ ءيش يا لبق عبنت ماعلا ةبارق ذنم حصالابو
 يذلا راصحلا نع مجانلا يناريالا يطفنلا عقاولا
 بلاطت امدنع نارياف .اهتارداص ىلع قارعلا هضرفي

 نع عبطلاب عفادت ال .ريبك لكشب جاتنالا ضيفختب
 امناو اهيوعش حلاصم نع الو (كبوا) ةمظنم ةناكم
 ريصقلا ىدملا ىلع راعسالا ةدايز يف اهتبغر نع ربعت
 اهتلآ ليومت لجا نم ةيطقنلا اهتادئاع ةدايزل
 .ةيبرحلا

 صلقت لالخ نم حضوتت ةينلا هذه لثمو
 ءارح نم فصنلا ىلع ديزد امي ةيناردالا تارداصلا

 ةرداق تناك امدنع نارياف :يقارعلا راصحلاو برحلا

 ةمظنملا تارارق نع امود نشت تناك ؛طفنلا ريدصت ىلع

 .اهل ةررقملا ةصحلا نع اهحاتنا ديزت تناكو

 تارربم نم ودبب ام ىلع عينيف يبدللا فقوملا اما
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 بئاج ىلا فوقولا ىنعمب ةيسايس ةيداصتقا ةيسايس
 نازيم نوك ةيداصتقاو .يطفنلا لاجملا يف نارهط

 نويدلا ةجيتن هب ناهتسي ال زجع نم يناعي تاعوفدملا
 ةلق نم مغرلاب اذه .اهيلع ةبترتملا ةيركسعلاو/ةيندملا
 .اييسن ةيطفنلا اهليخادم ةيمهاو اهناكس ددع

 يجراخلا اهرهظم يف تدب ناو رئازجلا ةسايس
 نم اساسا عبنت يهف نيتقباسلا نيتلودلا عم ةمجسنم
 نمو ةنوآلا هذه يف ةيلخادلا ةيداصتقالا اهبعاصم

 .ةيطفنلا اهتورث ةلأسم ىلا اهترظن

 رابتعالا يف نوذخاي نويرئازجلا نولوؤسملاف
 طفن ليمرب لك نا ينعي امم ءيطفنلا يطايتحالا فعض

 ىلع ةيطفنلا ةورثلا لالغتسا بجوتي هناو .هباسح هل

 ايبسن افيعض لظي جاتنالا نا امبو .هجو نسحا
 ناف 1986 يضاملا ماعلل موي /ليمري فلا 55٠ يلاوح

 عاطتسملا ردق راعسالا عفر ىلا نودهجي نيلوؤسملا
 .ريصقلا ىدملا ىلع ةيطفنلا دئاوعلا يف ةدايز قيقحتلو

 بابساب ةيرئازجلا ةسايسلا ريسفت نكميو
 زاغلاو طفنلا نم تارداصلا دئاوغ يف ريبكلا رادحنالا

 روهظو يداصتقالا عضولا ىلع كلذ تاساكعناو

 رظنا) طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةريبك تايدحت
 .(1585 ليربا /ناسين ١4 ةيبرعلا ةعيلطلا

 اهل يناثلا قيرفلل ةلكشملا نادلبلا ةعومجم

 لئاسملا ىلا ةصاخلا اهترظنو اهعفاودو اهتارربم
 .ةحورطملا ةبطقنلا

 يبرفعلا جيلخلا نادلب اهكراشت ةيدوعسلافق

 تاطايتحاب عتمتت تيوكلا اهنم اميسال .ىرخالا
 اياضقلا ةجلاعم ىلا اهعفدي يذلا رمالا ةلئاه ةيطفن

 ةيدوعسلاو ىدملا ةديعب ةسايس راطا يق ةقلعتملا

 عبر يىلاوح ةفلتخملا تاريدقتلا بسح كلتمت اهدحو

 لواحت اذهل يهو .ماخلا طفنلا نم يملاعلا يطايتحالا
 ةعلسك ةيطفنلا تارداصلا ىلع ظافحلا تيوكلا لثم
 شيمهت مدع ىلع عاطتسملا ردق لمعلاو ,ةيجيتارتسا

 رداصم نيب  اصوصخ يجيلخلا طفنلاو  طفنلا
 .ىرخالا ةقاطلا

 جاعزنالا ىلع ءوضلا ضعب يقلد قبداسلا رابتعالاو

 صلقت ةجيتن يبرعلا جيلخلا لود لبق نم حضاولا
 ,ةيطفنلا قوسلا نم تاذلاب اهتصحو (كبوأ) ةصح
 روطت يا حايترالا نيعب ىرت ال رخآ بناج نم يهو
 اهئاش نم يذلا ةليدبلا ةقاطلا رداصم جاننا يف عيرس

 .طفنلا ةسفانم

 تدبا دق نادلبلا هذه ناف كلذ نم اقالطناو
 ءيشلا ضعب ةيحضتلل تاونس ذنم اهدادعتسا
 قوسلا يف ةيوق ةناكم ىلع ظافحلل راعسالا تالدعمب

 راعسأ برح مايق ىلا نآلا عقاو وه امك رمالا داق ناو
 رحب ةقطنمك طقنلل ىرخالا ةردصملا نادلبلا عنمل
 دعاصتم طسق ةرداصم نم اهردغو كيسكملاو لامشلا
 .ةنملاعلا ةراحتلا نم

 ةحيرصلا هبشو ةينمضلا تاهجوتلا هذه نا ريغ
 لودلا تناك اذا اميف لءاستي نيبقارملا ضعب لعجت
 ةسايس عم ةلحرملا هذه يف مجسنت ةينعملا ةيجيلخلا
 هاجتاب ةيطفنلا قوسلا يف رومالا تعفد يتلا نطنشاو
 تايالولا حلاصم مدخي اميو راعسالا ضافخنا
 (ملاعلا يف ظفنلل دروتسملا يناثلا دلبلا) ةدحتملا
 .؟نابايلاو ايوروأ يف نييبرغلا اهئافلح حلاصمو

 نكمي ام لكو ,لهسلا رمالاب سيل طنرلا اذهب لوبقلا
 كانه نوكد نا دعيتسملا ريغ نم هنا ناشلا اذه يف هلوق

 ىلا طفنلا راعسا عقدي لكشبو ,حلاصملا يف عطاقت
 قباسلا يف هيلع تناك امم لقا تالدعم ىلع رارقتسالا
 .ليمربلل ارالود ٠١ و 18 نيب امبرو

 سيئرلا بئان ةرايز نا داقتعالا اذه ززعي اممو
 ةيدوعسلا ىلا ةريخالا شوب جروج يكريمالا

 ماجسنا دوجو رهظت مل ىرخالا ةيجيلخلا نادلبلاو
 بلاط يذلا شوبف :ةيطفنلا اياضقلا هاجتو لماك
 ةعلطم ةيطفن رداصم تدكا امك  جيلخلا يف نيجتنملا
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 جاتنالا ضيفختب اوموقي نا  ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» ل
 , (كبوأ) ةمظنم يف ىرخالا نادلبلا لبق نمو مهلبق نم
 1 مل ...عءيشلا ضعب دوعصلا ىلا راعسالا عفدل

 عفاود نا اصوصخ .ءاهرظتني ناك يتلا ةباجتسالا

 رايهنالا دعب مويلا ةيوق تحبصا ةيكريمالا ةبغرلا
 ةيطفنلا ةعانصلا تاعاطق ضعب يف لصاحلا

 ام لكبو .ريبك لكشب راعسالا طوبه ءارج نم ةيكريمالا
 يروهمجلا بزحلا ىلع طوغض نم كلذ هيلا يدؤي دق

 .ةمداقلا تاباختنالا ىف ناغير بزح  مكاحلا
 ناف ةروكذملا يبرعلا جيلخلا لود ادعام فو

 ةرشعلا ةعومجم فص يف تفقو يتلا ىرخالا نادلبلا
 نع عافدلا ةرورض يهو ةدحاو ةطقن لوح يقتلت داكت
 قوسلا لخاد اهذوفنو اهعقوم نعو (كبوأ) ةمظنم
 حوضوب روعشلا اذه لثم نع ربع دقو .ةيملاعلا
 نا دكأ يذلا يقارعلا طفنلا ريزو يقت مساق ديسلا

 لوبقلا ينعي اددجم جاتنالا فقس ضيفختب لوبقلا

 ةحلصمل سمل رمالا اذهو ليقتسملا ف هضيفختب

 ريزو عم ةلباقملا رظنأ) اهفاعضا ىلا يدؤيو ةمظنملا
 ةرودلا نم يناثلا لصفلا وج وه كلذ . (يقارعلا طفنلا'

 تايفلخ يه كلتو ؛(كبوأ) ةمظنمل ةيئانثتسالا ١ لا
 ام نآلا لاؤسلاو .نيريثكلا ماما تءارت امك فقاوملا
 راعسالا هجتتس نيا ىلاو ةيبلغالا رارق ىزغم وه
 ؟باصعالاو راعسالا برحو

 مامألا ىلا ةلقن تطخ دق ةمظنملا نا حضاولا رمالا
 ,قوسلا نم ةلداعلا ةصحلا ةداعتسا ةيجيتارتسا يف
 تايادب نلعأ يذلا يضاملا لوالا نوناك رمتؤم دعبف
 ةعبس دعب فينج يف ناسين رمتؤم ءاج هجوتلا اذه
 ٍِق ىل وألا ةلحرملا مسربل ةقاشلا تاثحامملا نم مايا

 .نيرخآلا نيجتنملا عم ةهباجملا ةسايس
 يطسو لدعمب جاتنالا فقس ديدحت نا عقاولاف

 غلابلا) عبطلاب يلاحلا جاتنالا نم لقا وهو 17 1/ هردق

 ماما احوتفم بابلا كرتي (ابيرقت ليمرب نويلم
 ةيوس لمعلل نواعتلا اودارا ام اذا نيرخآلا نيجتنملا
 نم ةدتمملا ةرتفلاو .راعسالاو قوسلا روهدت فقو ىلع

 نم لظتس مداقلا ويلوي /زومت رهش ةيادب ىتحو نآلا
 (كبوأ) نادلبل ةبسنلاب رطاخملاب ةفوفحم كش نود
 لامتحا ىلا ريشت تاعقوتلا لك نا اصوصخ اهريغو

 ليمردلل تارالود ةرشع نود ام ىلا راعسالا عجارت
 .قوسلا يف رمتسملا ضئافلل ارظن

 ىدم وه ةمظنملل ةيسنلاب مهالا رطخلا نا ىقبيو

 رهش يف مداقلا اهعامتجا ىتحو نآلا نم اهتردق
 اهفوفص يف ربكا ماجسنا قيقحت ىلع وينوي /ناريزح
 متتس امدنع تاقاقشناو تاماسقنإ ةيا لوصح عنمو

 .ديدجلا فقسلا بسح صصحلا عيزوت ةداعا ةيلمع

 ةصحلا نع عافدلا راطا يف ةيلبقتسملا قافآلا لظتو
 اصوصخ .لبق نم ريثكب لضفا كاذو اذه مغر ةلداعلا
 ةدحجتسملا فورظلا لالغتسا (كبوا) تعاطتسا اذا
 نيجتنملا ةيبلاغ دادعتسا اهتمدقم يف يتأي يتلا
 قيقحتو اهفوفص صرو .نواعتلل ايناطيرب ءانثتساب
 البقتسم مازتلالاو طابضنالا نم نكمم ردق ربكا
 ةفلتخملا تالامتحالا ناو اميس .ةذختملا تارارقلاب
 لالخ .طقنلا ىلع بلطلا ةدايز ةيناكما ىلا ريشت
 [1.نيمداقلا نيماعلا

 مدهاربا انح

 ماي مرا نحط ماجخاتات - 7

 طفنلاو كبولأ
 مارا يف

 ىلع ءوضلا ضعب يقلت ةقحاللا ماقرالاو لوادحلا

 طفنلل ةردصملا نادلبلا ةمظنم هجاوت ينلا بعاصملا

 بعاصملا كلت لوأو ؛ابيرقت تاونس ثالث ذنم ءكبوأ»

 يملاعلا جاتنالا نم كيوا ةصح عجارت حضاو وه امك

 دوعي عجارتلا اذهو .ةيملاعلا ةيطفنلا ةراجتلا نمو

 جاتنا ةدايزو ءبلطلا ضافخنا نييساسا نيلماع ىلا

 .ةمظنملا جراخ ىرخألا قطانملا

 ىلع يملاعلا بلطلا نا )١( مقر لودجلا نم حضتيو
 ةنس موي /ليمرب نويلم 07,١ نم ضفخنا دق طفنلا
 ماعلا ىف ليمرب نويلم 5 نم ليلقي لقا ىلا 6

 نم كلذل اعيت كنوا جاتنا ضفخنا دقو ؛585١ يضاملا

 .اهسفن ةرتفلا لالخ نويلم ١١ ىلا نويدلم ١” يىلاوح

 ىرخالا نادلبلا جاتنا نا هسفن لودجلا يف رهظيو
 نويلم ٠١ يىلاوح نم عفترا دق ةمظنملا جراخ نم

 ةروكذملا ةدملا يف اييرقت نويلم 5١1 ىلا موب /ليمرب

 اهسفن

 ةصح نا ىلا ىرخا ةهج نم ريشي (؟) مقر لودجلا
 4,١" نم تضفخنا دق ةيطفنلا ةراجتلا نم كبوا
 ماعلا يف طقف نودلم ١١,5 ىلا ١91/4 ماع ليمرب نودلم

 ىرخالا نادلبلا نم لك بيصن عفترا لباقملاب .يضاملا
 .ةيقرشلا ابوروا لودو

 ةيمها ءيش لك مغر ...ذكؤت ةقباسلا تاظحالملاو
 نع عافدلا لواحت يتلا ةديدجلا كبوا ةيجيتارتسا
 ىتح ةسايسلا هذه تمستا ناو ءقوسلا يف اهتصح
 دئاوعلاو راعسالا رابهناك ةريبك فعض طاقنب نآلا
 .ةيلاملا

 وه ام ىلع راعسألا رايهنا نا نيد )١( مقر لودجلا
 ضعب ف طفنلا جاتنا فقو ىلا يدّؤي فوس مويلا هيلع
 ,ةعفترم جاتنالا ةفلك اهيف ربتعت يتلا رابآلاو قطانملا
 جاتناو فاشكتسا يف طاشنلا ءاطبا ىلا دوقي فوسو

)1( 
 «ةيملاعلا قوسلا ف كبوأد

 /ليمرب نويلم) 1985 و ١1915 نيب بلطلاو ضرعلا
 « (موي

 نيصلاو ةيقرشلا ابوروا لود ءانثتساب ©
 .1547 راذآ ويقر مويلورتب» ةلجم ردصملا

0( 
 ةيملاعلا ةيطفنلا ةراجتلا يف كيوأ

 (موي /ليمرب نويلم) 1988-6

 هل نخل كنق نذل كلا
01 

 ةيقرشلا اب ا

 ١5847 سرام /راذآ ءويفر مويلورتب» ةلجم :ردصملا -

0( 
 ةقاطلا رداصم ضعبل ةنراقملا ةفلكلا

 (15484) يكريمالا رالودلاب)
 (طقنلا لداعم ليمرب لكل

 دروتسملا يرجحلا محفلا
 (انوروا برع لامش ةفطنم)

 <” 5 6 1 ما

 رهكلا ةقاطلا

 (ةرذلا وا مف نم ةدلوملا)

 !١ ريمسيل / لوالا نوتاك لش ةكرش ردضملا

 امثاب/ _ ١945 ناسين ١56-58 'ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 م ساس 0 ا

 رفضا ةيسنرفلا رشتلا رود نم ةدحأو اهنا

 اهريغ نع اهزنمي امو .ربيكلا حومطلا تاذ كبي

 ةيبرعلا بتكلا ةعابط اهسفن ىلع تلآ اهنا | "[
 اذه ف ةبصنخم اهلامعا لكو .اهتمجرت دعب ةيمالسالاو
 ةفص اهسفنل ذختت نا ضفرت اهنكلو هاجتالا
 يه امو .اهفده وه امو ةبتكملا هذه يه ام .قارشتسالا

 قوسلاو بتاكلا عم اهلماعت ةيفيكو اهلمع ةقيرط
 ةعيلطلا» اهب تهجوت ةلئسا ةلمج ؟فدهت َمالإو
 ءايدنس رشن راد يف ةيفاحصلا ةقحلملا ىلا «ةيبرعلا
 :ةيلاتلا ةيوحالاب ةلمحم تداعو وللبر نيدولك

 ؟اندنس رشن راد تثشنأ اذاملو ىتم 2

 ىتحو ةيادبلا ذنم اهرادأ و 1937/7 ماع رادلا تئشن تكشنأ ن

 ةعومجم لقن ىلا فدهي يذلا ؛درانرب رايب نآلا
 ريغ ةقيرطب يمالسالاو ةيبرعلا ملاعلل ةصصخم
 ءارقلا نم ددع ربكا ىلا لوصولا ةيغب ةيقارشتسا

 نيينوفوكنرفلاو نييسنرفلا

 ةفرعم مدع حوضوب سمل نا دعب ةركفلا كلت تءاج
 .ةيمالسالاو ةيبرعلا ةراضحلاب يسنرفلا ماعلا يأرلا
 برح دعب ةصاخو كلذل هدادعتسا مدع كلذ ىلا فضا

 ةمجرتملا ةيبرعلا بتكلا رشن ىأر يلاتلابو .رئازجلا

 ١945 ناسين ١55-58 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا "8

 داندنسو .ءىراقلا 111 ةيسترقلا ( ىلا

 تاسارد رشن ف ةصصختملا ةديحولا رشنلا راد يه

 بتك كانه عيطلاب .بسحف مالسالاو برعلا نع

 زّدمي ام نكلو ءبرعلا نع ىرخالا رشنلا رود اهتعبط
 .مالبسالاو برعلاب ةصصختم اهنا دايدنس

 ؟يسنرفلا رشنلا ملاع نم متنا نيا 8

 بناجلا ىف اما . حيحص مقر ءاطعا ىلع ةرداق ريغ انا []

 تحت اهعقوم ذخأت دايدنس تأدب دقف ةرهشلاو قاقثلا

 اسنرف يف .اهسفنل ذخأت تادب مومعلا ىلعو .سمشلا

 .ةصاخ ةعمس جراخلا ىفو

 ةقئافلا ةيانعلا نم هتيمهأ يتآتف ينفلا بئاجلا اما

 عوضومب متهت ؛ةيعابط ةعومجم كلتف ةعابطلاب
 لواحن نذا :صاخلا ينفلا اهجارخاو .اهقسن :؛نيعم

 .هتعايطو باتكلا ىئوتحم نيب ام ماجسنا داجبا

 ؟قارشتسالاب مكلمعم فصو نوضفرت اذامل #

 لوح داح شاقن نآلا كانه . نيقريشتسم انسل نحن []

 يف هيلع ناك اًمع ريغت عضولاف . قاريشتسالا موهفم

 ىلع اركح دعت مل ةباتكلاف ءرشع عساتلا نرقلا

 موهفم ناك اذاو ,ةنيعم ةئفلو نيعم يقرش عوضوم

 .قدقد يقرش صصخت تاذ بك رشن قارشتسالا

 .كلذك انسل نحنف

 صاصتخالا تاز ال ةعونتملا بتكلا ةعابط انفده

 ناسنالا ىلا هحوكن انتعابطب اننا .بسحف قمقدلا

 وحن هجوتلاب بغري يذلا قلغنملا ريغ فيرشلا
 ردع اهيلع فرعتلاو هتفاقث ريغ ةفاقثو ىرخا ةراضح

 .ةيبرعلا فرعي ال عبطلاب هنال ةيسنرفلا ةغللا
 ؟ىراجتلا فدهلا نع اذامو ا

 فدهلا .باتكلا ةعانص ةيصوصخ نم كلذ 6

 .كلذ نود لمع يا رارمتسا نكمي الو حضاو يراجتلا

 باتكلا فرغت (يسنرفلا ةفاقثلا ريزو) غنال كاج نوناق

 مادختسا بحا ال تنك ناو «يراجتو يفاقث جاتنا هناب

 .رخآو باتك ةفص نيب زيمن نا انه بجبو ؛جاتنا ةملك

 نكلو ٠٠١/. ةيراجت بتك ةيحابالاو ءارفصلا بتكلاف
 .ةيعص لئاسم ىلا هجوتبو يقاقت هنا .فلتخم انلمع

 ىقلتي ناك اذا الا حيرلا ىلا فدهب ناتكلا عئاصو

 .ةنيعم ةهج وا ةلود نم ةيلام تادعاسم

 ؟لودلا ىدحا مكفعدت الا 8#

 .أل فسأآلل []

 ؟نوبغرت نذا ا
 راد معدب لوقا امدنع نكلو .كلذ يف بغرن ال ...ال ه
 يتلا تابقعلا يطخت ىلع اهدعاسي كلذ ناق .رشن
 .اههحاوت
 ريغ رخآو رشابم ادحاو ءمعدلا نم نيعون كانه نكلو ا
 نم نيعم باتك ءارشب دهعتلا ينعي رشابملا ريغو ءرشايم
 ؟ةنيعم ةهج

 رايب ؛لكيم هيردنا ,ساهوب جروج .مويلغ كيرتاب ناج :نيميلا ىلا راسيلا نم
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 ,رشنلا راد ريدم ىدل ,باتك ةعابطل فده لوا نا ه
 راطا نمض هلعفن ام اذهو ,؛هقيوست يقف ريكفتلا وه

 .حضاو يراجت
 لبق ةصتخم ةيفاقث ةيمسر تاهج عم نوضوافتت الا ا#

 هذه ريع تمت يتلا بتكلا ضعب كانه نكلو .ال ل

 .ادج ةليلق يهو ةقيرطلا
 ؟باتكلا ةعابط ةردابم ذخأي نم نذا 1#
 دق ةردابملا .يئاهنلا رارقلا كانهو ةردابملا كانه ©
 ىري يذلا رشنلا راد ريدم نم وا بتاك نم يتأت

 رحبلا قرش» فينم نمحرلا دبع ةياور رشن نا
 اهترهش ريظن ةيسنرفلاب ةرهشلا اهل حيتي ءطسوتملا

 رارقلا ذخأب يدلا وش ريدملاو .ءارقلا وا مجبرتملا

 .اهيرجي تالاصتا ةلمج دعب يئاهنلا

 ؟بتاكلاب مكطبرت ةقالعلا نم عون يءا
 امدنع ةرشابم :ةرشابم ريغ وا ةرشابم اما ةقالعلا

 ةرشابم ريغو ؛:ةيسنرفلا يضارالا ىلع بتاكلا نوكي
 نا باّتكلا فرعي مومعلا ىلع .ةلسارملاب متت نيح
 ةيحانلا اما .ةدوملاو حوضولاب مستت مهعم انتقالع
 يبيض ىتتاكلل اهؤاطعا بحب ينلا ةصحلا يا .ةيداملا

 نم ١١/ ىتح رقي يذلا نوناقلا نمض ةددحم
 .تاعبدملا
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 ءارقلا روهمجو رادلا فدهم :وليز نيدولك

 ١١0/. متيطعا ناو قيس لش ا#

 يتلا بتكلل ىطعت ةبسن هذهف :ال يتفرعم بسح 0
 ال يهو ء.ادج ةريبك ةبسن / ١6 .ةريبك دادعاب عبطت
 سدلو ١7/ انيطعا دقل .نيددحم سانال الا ىطعت
 نيبو اننيب ىقبي اذهف .اهذخا نم ديدحت يناكماب
 روعيف اهرشنن يتلا ةميدقلا صوصنلا اما .بتاكلا
 .اهمجرتم ىلا يداملا اهدودرم

 ؟ةيبرعلا قوسلاب مكطبرت ةقالعلا نم غون يا ا#
 ةيبرعلا قوسلا نيب زيمن نا بجي الوا (ل
 تاعوبطماانيدل .ةتحبلا ةيبرعلاو ةينوفوكنرفلا
 قوسلل ةصصخم يهو ةيسئرفلاو ةيبرعلاب ةجودزم
 قوس عييبن ال اننا ينعي ال اذهو .ةينوفوكنارفلا
 نانبلو رضم عم ةيراجت تاقالع انل .يبرعلا قرشملا
 قوس ىلا سايقلاب ةفيعض قوسلا هذه نكلو .ةيروسو
 ىلع .ارسيوسو اكيجلبو ايقيرفاو يبرعلا برغملا
 ىتح بعص هنا .الهس سبل دايدنس عورشم مومعلا

 زيمتت اهيلا هجوتن يتلا دالبلا هذهف .نونجلا
 ةعونتم تافاقثي كلذكو .ةمخضو ةريبك ةيفارغجب

 ةراضحلا تانوكم نم كلذ ريغو ايرثاو ايخيراتو ايبدا
 ىلا امناو طقف برعلا ىلا هجوتن ال نحن .ةيرشبلا
 ةفاقثب متهملا يبرغلا ملاعلاو ,لكك يمالسالا ملاعلا
 كلمن ال نذا نحن .اقباس تلق امك نيملسملاو برعلا
 يذلاف ؛ءبعشتم ددعتم انروهمج نا .اددحم اروهمج

 ال دق برغملا راثآو رصانلا دبع لامج تاباطخ همهي
 كانه كش ىندا نود نكلو .ةميدقلا ثارنلا بتك همهن

 ةفاقثب هتيبلاغ يف عتمتي يذلا انروهمج نيب ةطبار ةاون
 نوكت نا بحيو ةرددعتم انتامامتها نذا .ةيمالبسا

 .اننئابز تامامتها عم بواجتتل كلذك
 ىلع هتناكم ذخا ىبرعلا بدالا ناكماب نا نيدقتعت لش ا

 : ؟ىملاعلا يفاقثلا حرسملا
 نا لوقت تاشقانم رودت ايلاح .كلذ عنمي ام ىرا ال 0
 اسنرف ناو .فورعم ريغ يبرعلا بدألا

 ءاطخالا نم اذهو .هب نومتهي ال نيينوفوكنرفلاو
 ,لاثملا ليبس ىلع .رابك برع ءايدا كانهف ةشحافلا
 ؛بادآال ليون ةزئاجل حشر يذلا ظوفحم بيجن كانه
 اسنرف ىف نا هيف كش ال اممو .هتيمها ىلع ةداهش هذهو

 بدالا اهنم يناعي ةينقتو ةصاخ لكاشم برغلاو
 رشنلا رود هب فرتعت ام اذهو .مجرتملا يبرعلا
 ديج مجرتم داجيا يف ةبوعصلا نمكتو ,ةيبوروالا
 ةباتكلا وا ةيبدالا ةركفلا ليوحت ةيلمعف .بدالا اذهل

 لكلف ,ةياغلل ةبعص ةيلمع ىرخا ىلا ةغل نم ةيبدألا
 ةقيرط كلذكو ,ةصاخلا ةينايبلا اهتانسحم هةغل

 ,رهشا ةثالث وا اموي ١6 ىف متت ال ةمجرتلاو .اهريكفت
 لمعي نم دايدتس يف اندنع .رثكا وا نيتنس بلطتت اهنا

 نودلخ نبا ةمجرت كلذ ىلع لاثملاو .ةقيرطلا هذهب
 نومجرتم ةطوطب نبا تالحر مجرت دقل .ةطوطب نباو
 .ةمجرتلا يف تاونس عبرا يلاوح اوضق نويرعتسم

 ةيبرعلا ةغللاب اعيلض مجرتملا نوكي نا يفكي ال
 ةهنع مجرنب يذلا عمتجملا فرعب نا بجي .اهدحو

 ةرجهلا مسوم» باتك انمجرت امدنعف .هتيجولوكيسبو
 ىلا امجرتم ناك هنا انملع حلاصلا بيطلل «لامشلا ىلا

 ةدوعلا انررقو اهنم هتمجرت انضفر اننكلو ,ةيزيلكنالا
 كلذ ِق بيسلاو .ةيبرعلاب يا .ةيلصالا ةباتكلا ىلا

 نا ذا .:ةيوغل تاهاتم ءارو رارحنالا ِق انتيغر مدع

 نكلو .كلذك ةيسنرفللو ةصاخلا اهميهافم ةيزيلكنالل
 تناك ناربج ليلخ ناربجل يبنلا باتك انمحزت امدنع

 نذا .اهب بتك هنال ةيسنرفلا ىلا ةيزيلكنالا نم هنمجرن
 ةفل لكل راصتخاب .كلذك فدهلاو حضاو قرفلا

 لجا نم كلذ ةاعارم بجتو اهنيساسحو اهتيصوصخ
 انتهج نم نحنو .يملاعلا حرسملا ىلا بدالا لاسرا

 .كلذب ايلك متهن
 ةيانعب مجرتملا يبرعلا بدالا نا ديدج نم دكؤا

 .ىل ودلا حرسملا ىلا لصي فوس

 ؟ةعابطلل نودعت اذامو ةيلبقتسملا مكترظن ىه ام 8
 انيتك اما .هنلا وبصن يذلا حاجتلاو روطتلاب لمان

 :يهف ةعابطلاو دادعألا دق

 هتيشناحور نع ةسارد وهو :يمالسالا نفلا

 .هتايساسا ىلغ فرعتلاو

 .ظوفحم بيجنل بالكلاو صللا .ةديدج ةياور-
 بتاكل  اينابسا برع ىلا دوعت ةفاقثلا نال -

 .برعتسم ينابسا

 ةيفوصلا دئاصقلا  ةيسنرفلاو ةيبرعلاب باتك
 هنعبط نا ذنم هتعابط دعت مل يذلا :جالحلل

 .سيردا فسويل  ةريصق صصق-

 ةعومجم نع ةرابع وهو  سربيب تالوفط بانكو
 نع ةرابع وهو اهنم لوالا ءزجلا رهظ ةيبعش ةيصصق
 كيرتاب ناج هتمجرت ىلع لمعي باتكلا اذه .ادلجم "*
 دهغملل اريدم لمعي ناك يذلا تساهوب جروجو مويلغ
 .قشمد يف يسنرفلا

 .اهانيرتشا دقل ن
 ؟نمث يآبو فيك ا#
 []1.فرعا ال 0

 ديبع دايا :قيقحت

 م4 _ ١547 ناسين 58. ١88 ددعلا  ةيبرعلا ةعيللدلا



 يالا و رقاب تف ض يو 1

 هد 0 ظ
 1 فق تاعاس تا 5 اذ لاحر تناك ى رخألا هلاخر 1

 1 0 ة يتلا ةميظعلا ةدا شل ف

7 

 َ 00 كعباصاو فاجأ كا هزازتهالا نم كلن, من
 1 1 الا ةلمجلا ةءا ارق أدبت نيح ٠ فون :

 سس

 راش ىف ناس لبهر
 رشع عبارلا يف تأفطنا ًاماع 7 نع

 ةبتاكلا يراجلا ناسين رهش نم
 .راوفوب يد نوميس ةيسنرفلا ةفوسليفلاو

 ةيبدالا هتايح رتراس لوب ناج تقفار يتلا
 . ةيصخشلاو

 راوفوب يد

 ناشوك ىفشتسم راوفوب يد تلخد
 دقو ءاهليحر لبق عيب باسا ةثالث هيف تلظو

 ةعومسملا ةيسنرفلا العا لئاسو اهتنبأ

 ًاعساو ازيح اه تدرفأو ةءورقملاو ةيئرملاو

 .اهجمارب نم
 زادااسيع اين ديفا اوفو قددبشك

 رشنلا رود تايربك ىدحا «راميلاغ»
 ةياورلا ىلع عزوتت يهو ةيسنرفلا
 ءامد ؛رئازلا :اهنمو تاركذملاو حرسملاو
 سنجلا .ةليمحلا روصلا «نيرخألا

 ةوق نرمعلا باب .ةخوخيشلا «يناغلا

 ةيبدألا لامعالا نم اهريغو .ءايشالا

 . ىرخالا ةيركفلاو ةيفسلفلاو
 يف ايغاط راوفوب يد روضح ناك دقل

 لالخ نم .ةيسنرفلا ةيفاقثلا ةايحلا
 ةيسايسلاو ةيبدالا لفاحملا يف اهتكراشم
 هل ناك العاف ايئانث رتراس عم تلكشو

 لب .ةيمضفااسترفا يف سل يوقلا :ةادص
 [ل .اضيا - يفو

 0 ا و 0

 سي رذأ فس

 ةديدح يحرس قرا سلا
 سورا" فسوي يرصملا بتاكلا نلعأ

 حرسملاب نيمتهملا ضعب عم ايلاح نوكي هنا

 اهلامعا ةروكاب نوكتس ةديدج ةقرف

 «لسلسم درق» ناونعب هفيلأت نم ةيحرسم
 متيسو عواطم يناه روتكدلا اهجرخيسو
 ماعلا عاطقلا حراسم دحا ىلع اهضرع

 . ةليوط ةدم ذنم ةلطعملاو ةقلغملا

 نيوكت ىلا هعفد يذلا نا سيردا دكا

 ماعلا عاطقلا قرف نا وه ةقرفلا هذه
 آل ةيلاحلا صاخلا عاطقلا قرفو ةسلفم

 ا

 0 ص111 ا

 نيوكت نم دب ال ناك كلذلو نيسلأ ننح

 نوكت نا يف الما ةديدحلا ةق ةفرفلا هذه

 . ةنهارلا ةيحرسملا ةمزألل اجرخم

 : سيردا فسوي روتكدلا فيضي

 كلما ام لكب ةقرفلا هذه يف مهاسأس»
 ةثالث غلبمب هنا دقتعاو نيدتسا ول ىتح

 اهجاتنا لحارم يف ةقرسلا مدع طرشب ادج

 ةقرفلا ناد :هلوق متتخاو «!ةفلتخملا

 موقت تناك ام ناهذالا ىلا ديعت دق ةديدجلا

 يتلا يهو لبق نم رحلا حرسملا قرف هب
 ىلا ةيحرسملا ةضبنلا ةيلوؤسم تلمح

 حرسملا ةقرف يف الثمن ةلودلا حرسم بناج

 05 دح هيلز ل ولأ رف رفوف
 تردص ةديدجلا سارغرتنوغ ةياور

 اهيف شقاني «ةرأف» ناونع تحت مايا ذنم
 . ةيرشبلا لبقتسم عوصوم

 ب تردص ةياورلا نم ىلوالا ةعبطلا

 برغتسملاب اذه سيلو . ةخسن فلا

 يذلا سارغرتنوغ يناملالا بتاكلا ىلع

 ( حيفصلا لبط» ةريهشلا هتياور نم تعبط

 ىلا اهلقن نع الضف ةخسن نييالم ةعبرا

 0 انسلا

 . لافطألا فتكا .. ..رافسملا
 ناونع لمحت اهعون نم ةديرف ةلحب

 ءايدألاو باتكلا بطاختو «روفصعلا»

 نومسري وا نوبتكي نيذلا نينانفلاو
 دادغب نم عبارلا اهددع ردص .لافطالل
 .لافطالا ةفاقث راد نع .ءارخؤم

 دبع ماسرلا نع اثيدح ددعلا نمضت

 رايتخا لبس يف براجتو ,رساي ميحرلا
 .ةروصملا تاعوبطملاو ؛لافطالا بتك
 :اهباتك نمو .لافطالا رعش يف ةنيدملاو

 ريهز .يفسوي قوراف .باهولا يزع

 [ل . يرماعلا لماك . ماسر



 «لهرقلا» نم ديدج هذق
 «لمركلا» ةلجب نم رشع نماثلا ددعلا

 تاللاقملا نم ددع هيفو ردص .ةيلصفلا

 :هتاسارد نمف ؛« صصقلاو دئاصتقلاو

 باطخلاو يملعلا باطخلا تايساسا

 عم عم .يرهفلا ىيسافلا رداقلا ديعل يناسللا

 ..نلا رجورو تراب نالورل تامحرتم

 يجروج موعن ليبتل صصق ددعلا يف

 يروغخلا سيرداو هير وبا فسويو
 دلاخ لداعو ريبج هدبعو ىيحي هللا بسمستحو

 حاتفلا دبع ريمسو يئاطلا مي زو امزح

 توربصلا عيبرو يناضيبلا راتسلا دبعو
 ديعس ديمحلف دئاصقلا اما ءراشنلا دمحاو

 قداصو روصتم يريخو روبحد دمحاو

 رغاد ليرشو ىسيقلا دمحمو قداصلا

 فتاهو ىجرلا فيسو يرصانلا فيصنو
 , .ناطقز ناسغو يبانجلا

 ةزئاجلا كيش ملستت

 «ساوقأ» ةلجملا نم ريخالا بابلا يف
 يولعلا يداهو شيورد دومحمل تاباتك

 دقو .فوتازمح لوسرو روصنم فصاوو
 ةريسلا نم ءزج اضيا لمركلا ددع نمضت

 60 اين مهرب رعت

 . ةيرللا ةلو ..يلابشرلا وأب
 ايئغمو افزاع ١١ نم ةنوكم ةقرقب

 ندم ةدع يف ينابحرلا دايز نانفلا لوجتي

 تالفح ءايحال اينايساو اسنرفب ةيبوروا
 دعبف .ةينانبللا ةيبعشلا ةدجنلا حلاصل
 هجتا وكسنويلا يف همدق يذلا ضرعلا
 نويلو ايليسرمو لبونو رغ ىلا ينابحر
 . هيلبنومو زولوتو
 ءانبل تالافخلا هذه عير يس

 .ةينانبللا روص ةئيدم يف ىفشتسم

 © .اينابسا ضرا

 يا نغنمه ةزئاح ...ارؤد تجرشراك
 تيرغرام ةيسنرفلا ةبتاكلا زوف نع ارخؤم نالعالا مت ىسيرابلا زتير قدنف يف

 رالود فلا نيسمحخ لداعي امب اهتميق ردقت ىتلا .ةيونسلا ياوغنمه ةزئاجب ارود

 ' .يكريب
 «قشاعلا» ةياور وه ةزئاجلا ليتل ؛ارود» هلجا نم تحشر يذلا يبدالا لمعلا

 .اهوح ةديدع لاعفأ دودر اهرودص ذنم تراثاو . يضاملا ماعلا اهتردصا ىتلا

 ةيلاع ةيبدا ةعمسب عتمتت يهو (ةيملاع ةغل نيرشع نم رثكا َّق ةءو رغم «أرود)»

 ياوغنم» ةزئاج اهحنم ءاج دقو .ةيملاعلاو ةيسنرفلا ةيبدالاو ةيدقنلا طاسوالا ىدل
 . ةييدالاو ةيئاورلا ةياتكلا لاديم َُق اهدوهح ميركت ةباشمب «ةيسنرفلا)

 ىه ىتلا ىلوألا ةيبدالا اهامعا ذنم اهيلا راظنالا تتفلو ١4314 ماع ارود تدلو

 :اهرودص تاونس لسلست بسح

 ١96٠  ءىداشغا طيحملا دخ دس 0

 ١94637  قراط لبج راحب 0
 . 14617“  ةريغصلا اينيكرات لويخ 0
 .١ة4هه  ةقيدحلا 0

 1945٠.  فيصلا تايسما ىدحا نم فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا 0

 .1451؟- سامسونا ديسلا دنع رهظ دعب 0

 .6”19  لصنقلا ب بئان 0

 0 .19451/ ةيزيلكنالا ةقشاعلا 0

 مامر ونقض معممدع-ك4]

 تباؤنم يف نزف نو راد
 نورام» مسا لمحت يتلا رادلا نع

 ىركذلا ةيسانمل تاتك ارخؤم ردص (دوبع

 ينانبللا بيدالا داليل ىلوالا ةيونملا

 ضاير ثحابلل دوبع نورام لحارلا

  دوبع نورام» ناونع باتكلا لمح

 هبدأ لوح ةسارد مدقيو «فئارطو ففئاطل

 : باتكلا ةمدقم ُّق ءاج امثو هتيضخشو

 ةلغلغتم ,لوضفلا ةيظحاج ةيصخش»
 .قامعالا ىتح ايرحتنو اعالطتسا تارظنلا

 ةعماج ةظفاح ءارادتباو ةهادب ةرخاس

 [] . «روظنمو مو ص

 انيق .ىلالهلا يزإلا
 ائيلا اهلمح ىلا يلالهلا ديز يبا ةيصخش

 يف تخسرتو .يبرعلا يبعشلا بدالا

 رسأ نم جرختس «نادجولاو ةركاذلا

 لسلسم ربع نويزفلتلا ةشاش ىلا ةياكحلا

 ناوثع تحن ليلخحلا دبع داؤف هجرخمي

 [ل .«سنويو ةزيزع»

 جردو ررغلا جرد» اكيدنح ردص

 وحن ينوتملا يعوطملا يلع نب رمعل ؛رردلا
 ليلج ثحابلا قيقحتب ه 44٠ ةئس
 نم تاراعخ باتكلا نمضتي .ةيطعلا

 عبارلا نرقلا ءايدال رثنلاو رعشلا

 0 باتكلا اذه ناكو ءيرجه لا
 هباتك يف يرصحلا اهيلا دنتسا ىتلا رداصملا

 «ررغلا جعرد» فاالغ

 ىلع ثحابيلا دمتعا .6بادالا رهزو»

 يهو ديوسلا يف اهيلع رثع ةديرف ةطوطخم
 بحاص قيشر نب نسحلا طخب ةيوتكم
 41١ ةئس ِق ةخرؤمو «(ةدمعلا» باتك

 ماع ةسسؤؤم نع ردص باتكلا فه

 ال. . توريي يف بتكلا
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00 

 . ةاماو نطو وامرقلا
0 

 . .انوهف وأ احلطصم تسيلاها قارا يف كلت ,ةيح طرشو يانا ناك

 ..ةليصت ألا ا لوقي عشا
2201011 00 0 0 0 

 دومحم . ما ةس ام

 وسب و هيا ص
 ؟اهتافص ىه . . , هذعبو

 يفت ادرس اهب جدأ الا

 اهبتكا انأو كانه .ةباتكلا ةأرما يه
 ,ديدج نم ىينقلختو يب مكحتت اهعدباو

 ةباتكلا دعب .ىنعدبت يتلا يهو ينرسأت
 .هعقاو ىلا انم دحاو لك دوعي ؛ ليسعت

 ىلاو هبويع ىلا .ةعضاوتملا هتقيقح ىلا
 5 يلاثملا لوحتي يا .يمويلا رع

 يبارت ىلا يوامسلا دوعي يداع

 100 لبق ةأرملاب كساسحا ا#
 ؟نآلا هسفن ساسحالا
 .رارمتساب لدبتي ساسحالا .اال -
 ةأرملا . ةدحاو ةأرما كانه سيل ةبسانملاب

 اعوضوم وا اموهفم وا احلطصم تسيل

 . ةايح طرشو يناسنا نئاك ةأرملا
 له شيورد ةايح تلخد ةأرما لوأو 8

 ! ؟هذئاصق نم ةديصق يا تزاو

 اهمتخ كرشت .جرختو لخدت ةأرملا -

 .ءىش لك لوؤن نحن . يضمتو بزعملا

 نا نود اتريغت ةأرملا .رثألا ددحتن ال اتبكلو

 تلخد ةأرما لوا .تريغ ام ىلا ريشت

 دقرل يف كل ةياشلا اا اذ لوقت ةنيعقلاو ..

 امر جب وبرج

 يرود ُْق ف 0 نكلو :ةأرسا

 اهركذتا .ال ؟ةديصقلا يف اهدجا له

 ىلا ةددحم ةأرما تلوحن اذا نكلو كانه

 .يرسلا طيخلا عطقنا ةددحم ةدكايصعلا

 لكشلا ذخا .هرداصم نم لكشلا لقتسا

 لوا يف ديدج نم لكشتيل ىضمو هلكش
 ىرخا ةقالع يف .رخا ضومغ
 :فاقثو ةأرملا ءاكذ نا ىري نم كانه ا#

 رس لامجلا ىري نم كانهو اهتيبذاج

 لذ

 . ليمج لامج نم ّدب ال .لامح نم دب ال -
 يذلا لامجلا :يرظنأ ؟كحضُي اذه له
 لامح وه ةثونا الو ءاكذ الو هيف ةيبذاج ال
 !؟كلذك سيلا حيبق

 عشي يذلا وه ليمحلا 1 تبخ

 لامجلا جراخلاو لخادلا نم را رمتسأب
 . ةبغرلا ددحتل رملا لامحلا .رواحملا

 نم هيتيلكب مدقتي لب ءامهريغ وا نيقاس
 . ةددحم ةقطنم يف صخلتي الو تاهمما لك

 42 - 1 "ماما تحطمت مف لوت -



 ءمالكلا كرحي يذلا وه ليمجلا لامجلا
 نا هيلع .امامت كلتمي الو « سجاهلا كرفي

 ديدحت عيطتسا ال راصتخأبو .هرس يفخي
 ضبقلا عيطتسا الو لوهجملا ماعلا اذه

 ال . : فارغا الل :لوهخملا اذه لع

 .ةأرملا فرعا

 ةسيررفلا  ضصانقلا

 دقو راضتحا ةلاح ةديصقلا قبست لق #

 لجرلا ةقالع نع اذامف ةيئاقلتب ررحتت
 ؟ةأرملاب

 ةديصقلاو . ةديصق ةأرملا نا لوقي رغشلا
 ال ةأرملاو ؛ةأرملا يه ةيداشلا نا لوقت
 ةيدادبتسالا اهتاطلس ضرفت .اًئيش لوقت

 .اهعومدب انوجس انل ينبت ءيكبت يهو
 يف عيضن . مهو يف لاتخن ءانحسلا نحنو

 يفخن ائنأل ءايوقالا اننا نظن .ؤطاوت
 امك اهفعض يف ةأرملا ةوق تسيل . انعومد

 لجرلا نا لوقي ؤطاوت يف لب .نولوقي
 :رورغ حيرتل كلذ لوقت يه .يوق

 ةبعل .قمعلا هنا قدصي ىذلا

 رهاظتي نا ةأرملا ءاهد يف راتخا عارص

 .ةسيرفلا

 يضمتو بذعملا اهمتخ كرت

 . ما منا نمط معمق - 3

 معن ؟ةديصقلا قبست راضتحا ةلاح

 ةيعل هسفن عم بعلي انه رعاشلا نكلو

 , ةبعللا يف جمدنيو بعلي «ناقتأب ةأرملا

 ةداراب ةكعبعلا توما هيشر ام ضصيشي

 .لجرلا وهو رعشلاو ىثنالا وه .ةكلتم
 وه هئا فرعي «ةيادبلا يف ايك ةيابتلا يفو
 .ٌؤطاوتلا راودا يا .راودالا عزو يذلا

 .ةبعلل نوناق يا يتدصت ال نكلو
 ةأرما كلتمي نا رعاش يا عسو يف سيلف

 ىتلا ىه يه «غهب صبي رتت ىتلا يه . ةديصقب

 تيب المهلب دعو كلل ىلا هيو
 هنكلو .اراصتتا اهنظي ىتلا هتميزه نع

 يذلا هتميزه  هحالس ةيقادصم ىلا جاتحي

 . ةديصقلا وه

 مارصلا ةيئاث
 ةديصق ما ةليمج ةأرما رخآلا قوفي مهيأ 8
 ! ؟ةليمح

 ةغيص تناك اذا ةيئانثلا هذه لبقأ ال -
 ايحن نا ءايحي نا رعاشلا ىلع . ضقانتلل
 ةبعل جراخ  ايعقاو ابيس ىرا الو .ًالوا
 ةليمجلا ةأرملا نيب عارصلل  ليمجلا مهولا
 يل دب ال ناك اذا نكلو . ةليمجلا ةديصقلاو
 يضايرلا لؤاستلا اذه نع ةباجالا نم

 .ةأرملا راتخا ينا :ددرت الب بيجا ىنناف
 ىننأل ءاهعم رخآ نأش ىلف ةديصقلا اما
 .رعشلل ةيفانم ةأرملا تناك اذا اما .اهقلاخ

 ينأف - هروصتا ال ام اذهو رعشلل اضيق

 ةأرسا كلائثه: تسيل . . .رعشلا راغخأ
 ةجوز تناك اذا الا ةديصقلل ةضقانم ةليمح

 . ةريرش
 دلياو راكسوا لوقي هتاباتك ىدحا يف ا
 ةفطاعلا نم ءاقب رثكا ةضراعلا ةوزنلا نا
 ؟لوقت اذام تناو «ةمئادلا

 لبق .هتلق ام لك نا ظحالا نا ىشخا -
 نا انيلع . جاتنتسالا اذه نم برتقي ليلق

 يقالخالا ىوتسملا نع ءىشلا ضعب دعتبن
 ةموميد نع اضيا دعتبن ناو «لاؤسلل

 ةيا نيناسنا نيب ةفطاعلل سيل ذا ةفطاعلا
 دق بحلا .مخزلا يفو لكشلا يف ةموميد
 ةدتمملا ةضراعلا ةوزتلا ىلا برقا نوكي
 نا لبق اهتاذ كلهتست اضيا ةوززنلا هذهو

 ىنفلا ريبعتلا ناك اذا . ىتف ريبعت ىلا لوحتت
 برتقي دلياو راكسوا نأف دايطصا ةباثمب
 دا ةضراعلا ةوزنلا ليحستب ةقيقحلا نم

 نال . سفنلا يف ال صنلا يف ىقبت يه
 وا ةظحل الا تقولا نم نودي ال رعاشلا

 . يف انه ءاقبلاف .ىقبي ام وهو ةوزن

 ني ةبيزق ةأرسا ىلا تدحتت ن١ تريخولا ال
 تمصلا لهو راتختس تاغللا يأف كسفن
 ؟نيصيملا قل
 ديسجلا ةغلب ةأرملا عم ثدحتا نا بخأ 6
 حرج ل ايمتاوور تصتلو .مالكلا ةغلبو
 بحا ال .تمصلا ةفغفل اهعم لضففا

 ىلا فرط لك ديغي هنأل ليوطلا تمصلا
 . فلتخملا هملاع

 هل نوكت نا نكمن له ةيضقلا رعاش ا#

 ؟ناتيضق

 راقتفأب ىشي هنأل .هديرا ال لاؤسلا اذه -
 ايبس ىرأ الذا .ةيئاسنالا ةعيبطلا مهف ىلا
 يف طارخنالاو نطولا بح نيب ضقانتلل

 , ةيناسنا ةفطاع نيبو .ةريرحت ةيلمع

 سيلو ةيحان نم ةينطو ةيضق سيل بحلا
 , ىرخا ةيحان نم ةينطولا ةيضقلل ايفانم
 ؟ةرم نم رثكا قشعي نا بلقلل لهو ا#
 . رارمتسأب ددجتتت ةيفظاعلا ةقاطلا . معن -
 ةرم نم رثكا بحي نا ناسنالا رودقم يفو

 سيل نكلو دودح الب بحي نا هعسو يفو
 فو ةدحاو ةرتف يف نينثا بحي نا هعسو يف

 . هتاذ ىوتسملا

 يف انرعاش اهانمتي تافضاوم نم له ا#
 ررقيس ردقلا نا ما هبرد ةقيفر رايتخا
 ؟كلذ

 اهصقنت برد ةقيفر سيل تسيل -
 افلس ددحا نا عيطتسا الو .تافصاوم
 امدنع . يبرد ةقيفر اهديرا نمل تافصاوم

 البو يه اك اهبحأس ىتلا لبقأس «بخأس

 وا بح كانه سيل ذا . ةقسسم طورش

 . بلطلا تحت ةأرما
 بتكت ةديصق كانه ةايحلاو .توملا نيب ا#

 ايؤرلا وه نطولا ناك لهو ؟اهتبتك لهف
 ؟اهيف ابيصن ةأرملل نا ما اهيف ىلوالا

 يه توملاو ةايحلا نيب ةديحولا ةديصقلا

 لي دحا اهبتكي ال .ةايحلا . ةديحولا ةيشا

 . بهوت
 ؟نآلا كلغشي ام ءيش ا#

 ملحلا قيقحتل ةادأك لمالا ذاقنا ينلغشي -
 ةديصقلا لامح يزاوا نا يتلغشيو

 [ل . اهتيلعافب

 . مالفلا ددعلا :

 .قايبلا باه ولا دمك رئاشلا 5 ةلياذم

 اضبإ ةأرلا موضوم لوح
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 اصلا ملك يف طبل هنا فرح زم فيهو كبا مل ليقع راب اشم سري

 يزمر ربع رولا

 ضرعب حيرصتلا ةباقرلا تضفر
 تايثيح يف تلاقو . . مليفلا اذه

 يئامنيسلا طيرشلا نإ ضفرلا

 ويراتيسلا نع رومألا نم ديدعلا ىف فلتخي
 دعب .مليفلا ناو ءقرولا ىلع بوتكملا
 انام ىزغم هل ا .تافاضالا

 هيلع تقفاو يذلا ىزغملا نع نوكي
 : . ةباقرلا

 اهعضو ىتلا تافاضالا الول هنا قحلاو

 ناكل  مليفلا جرخم  رصنلا وبا ماشه
 نا كنكم .ةميقلا عضاوتم افيفخ هلمع

 ثدحتي ويرانيسلاف . .ةلوهسب هلهاجتت
 يف بابشلاب عقوت ؛ةضماغ ةباصع نع
 لامعألا نم ديدعلاب موقتو ءاهتديصم
 اهعأب يحوتو .ةراعد ةقرس : ةيمارجالا

 تاردخملا بيربت ىف ام وحن ىلع . سمغنت

 ةاتف دايطصا يف ةباصعلا حجنتو . ءاضيبلا

 تدع ْق اهطروتو :«رونا حامس» ةعئاض

 بيبح لمعيو . ةيمارجالا تايلمعلا نم

 «زيزعلا دبع دمحأ» ديدحلا لئمملا ةاتفلا
 ىلع ««يرصملا دوم » مليغلا يق همساأو

 نم هئاقذنصا ضعب عم وهو ,ةاتفلا ذاقنا

 اع ءاذعالا اوبراح نيذلا حالسلا قافر

 فافز موي .ةباصعلا ركو محتقي *#/1 1١

 ةكرغم رودت ثيح اهاجر دحا ىلا هتبيبح
 «تاسدسملاو ة ةشاشرلا عف

 نم ةباصعلا دارفاو وب ريع
 ءاضقلاب ةحبذملا ىهتنتو . . ىرخا ةهج

 ةاتفلا ةباصاو ,ةباصعلا دارفا ىلع
 اهفافز بوث ىستكيو ءةيران تاقلطب

 ةادملاب .ةيشحو
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 اهبيبح اهلمحيو . .رمحألا اهمدب ضيبألا
 .ناكملا جراخ ىلا اهب اهجتم هيعارذ نيب

 ؟ةصقلا قف ديدحلا هام

 هذه يف .مليفلا ةصق نا ىرت امكو
 انهيف فيرط ال :قايسلا ايمو :فودملا
 ١" .تارشعل لمت راركت يهف «ديدج الو

 نع ثدحتت ىتلا ةيرصملا مالفالا تائم

 . يوافلحلا ليبن .؟هليقلا يف نورهفلا تيبظلا .

 ,نوناقلا ىلع نيجراخلا ُِق نقم قلل

 رصتني ثيح ءافرشلا ضعب يف الثم ريخلاو
 رشلا ىلع قلطملا ريخلا .ةياهنلا ف داع

 . قلطملا

 جرح اهعضو يتلا تافاضالا نكل

 ؟فيك . .رخا ادعب هلمعل تلعج مليفلا

 «يرصملا دومحم» ضرعي ويرائيسلا يف

 نا بيبطلا هرطخيو .«بيبط ىلع هسفن

 يفو . .ةيوضع ابوك نم رثكأ ةيسفن هتلاح
 بيبطلا ؛ةتكاج» ىلع جرخملا عضي + ملوفلا

 ىلع هلعجيو ءةيسادسلا 0 ةمحن

 صخشيو .ةباصعلا باطقاب مئاد لاصضتا

 هركي هنا ىلع «يرصملا دومحم» ضرم
 اذا .هيلع ناو ,لوقعم رربم الب ةباصعلا

 قرتخي نا .هتلاح نم ىفشي .نا دارا

 عسم لماعتي ناو .«ىسفنلا زجاحلاو

 20 7 هوب .دقع الب «ةباصعلاو

 .اه رربم ال هفواخم نا

 ةباصعلا باطقا لجحا جرخملا لعجو

 اا لا ا دمحأو

 ةغلاب ة ةجرد ىلا .ةقانالا ديلش ام ةهج

 وا ًايخض ًاراجيس همف يف عضيو . ءاعدألا

 :ذزيمحلا بشخ نم اصعب كسميو «ًانويلغ

 .حوضوبو (كركذي وحن ىلع ثدحتيو
 طقتلي ةيابنلا ةحبذم يو «تاداسلا رونأب

 .ليتق وهو ريدب دمحأل ة ةيعب ريس ةطقل

 ةقيررظب + يساركلا نيب ههجو ىلع ءىفكنم
 .ريهشلا ةصنملا ثداح ناهذالا ىلا ديعت

 نيوانع عم مليذلا دهاشم عطاقتتو

 ثادحألا تارشعب انرطخت ىتلا دئارحلا

 تامزاو بورح تاروطتو تارش

 دومحم» ركذتي ىرخا ةهج نمو . . ةقطنملا

 - ةمسا ةلالد نم كلاب ذخ  «يرصملا

 يفلا مدقيو ١ 191/7 كراعم يف هتكراشم

 دشت دهاشم يهو . .ودعلا عم ماحتلالاو

 ةوقو ةقاطب هدمّتو - يرصملا دومحم - رزا

 . ةمواقملاو دومصلا ىلع ةردقو

 بتكي نا ةيابنلا يف جرخملا توفي الو

 44 - 1 ١ مكن مزز ىرخطتلا# خلت ملت



 وبا ماسشش اهار اك ةباصعلا» ةشاشلا ىلع

 لطي وهو يكريمألا ملعلا مسريو «رصنلا
 ةملكل ةطوبرملا ءاتلا قرح نم

 . «ةباصعلا»

 مليغل ةيساسألا رواحملا يه هذه

 نمضنت - ىرت امك  يهو .؛ةباصعلا»
 رمألا ءةأرحلا نم ريبك ردق ىلع اراكفا
 اهتعفد ىتلاو  ةفجت رملا ةباقرلا جعزا يذلا

 نع يع و جلا

  مهعم نحنو 7

 عم .يذلاو ُ . مليفلا ضرع لجأ نم

 انهو ءاتح ضرعيس .طوعضلا يلاوت
 نع لاقي ناو دب ال رخآ مالك ةمث نوكيس

 مليغلا ددبمت ىلا ةريطخلا ةينفلا ذخاملا

 قوتسملا لع ءاوض حاجن يا قيقحم مدعب

 : ..يدقنلا ىونتسملا وا يريهاممجلا

 نيسب نزاوتلا لالتخا نم ناعي ةباصعلاف
 ةيئاورلا دهاشملاو ةيليجستلا دهاشملا
 ةوقلا ةغلاب ةيليحستلا دهاشملا نا كلذ

 ةيئاورلا دهاشملا تأت (منيب .ةيويحلاو

 ماشه دمتعيو :ةلهرتم ,ةفيعض .ةكبترم
 هوجولا نم ريبك ددع ىلع رصنلا وبا
 ؛هتاذ دح يف بيط هاجتا وهو ؛ةديدحلا

 بيردتلااهبيردت لامهاو ءهوجولا
 .عانقالا لع اهتردق تدقف .يناكلا

 . اكيكر ًايئادب ًاعباط فلا ىلع تفضاو

 مف هع «ىمادقلا نيلثمملا ىتحو

 امهداعبا مسرت مل .نيدلا رخف ميرمو

 طخ يف ءايهف .حوضو وا قمعب ةيناسنالا

 حامس)» نايئبتي .هل ةرورض ال يعرف

 ربكت امدنعو .ةلفط تناك اهنيح :رونا

 ةديدشلا ةريغلاب  اهتبر ىتلا  اهما رعشت
 هيف بيرتست ابح اهدلاو اهبحي اهنيب !اهوحن
 .لاعتفاب ةحوسنم ةيثالث ةقالع ! هتجوز

 رخف ميرمو رهظم دمحا ءادا ىلع ترث 0

 . نيلماخ نيتهاد ارهظن نيدلا

 ًافقوم ذختي «ةباصعلا» نا . :

 .هل بسحي رمأ وهو .ودعلا دض اعاجش
 قرسي نا لواحي ودعلا نأب لوقلا لواحيو
 نا ملسلاب لواحيو .بابشلا ةداراو يعو
 وهو .برحلاب هققحي نا عطتسي ملام ققحي
 مدقيو ءاينف مثعلتي هنكلو ءامامت حيحص
 وبا با . جف لكشب هزومر

 امث «كابترالاو ىضوفلا نم فسؤم عون

 هنع فرصتني نأ ىلا ةرورضلاب يدؤي

 ءاهلك ذخاملا هذه نكلو : .روهمجلا

 ةبغم نم .البقتسم ءريذحتلل اهقوسن

 نا نود .ةبيطلا اياونلا ءارو جامدنالا

 . .ةيلامحلاو ةينفلا انتحلسا نم نكمتن

 هذه نم مغرلا ىلع .ةياهنلا يف كلمن الو

 .هجرخ عم بلاطن نااالا ,ذخاملا

 ناك امبر يذلا مليفلا اذه قالطا ةرو رضب

 [0 .دعب ققحتي مل ريبك مليفل ةفورب
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 سيراب يف عبارلا ةبرعلا |ميسلا ناجرهم ماتخ يف

 يال نم يعول اهني منركت

 قيفوت يراسل 0 ةيمها 1
 اتتيسلا ناديم يف .حلاص الل

 سيل حلاص قيفوت نأل كلذ .ةيبرعلا

 ماقرا ةفاضا ىلا ىعسي «أيمكو اجرحم

 وه لب ؛ : تقلا ةبجاتن لسلسم يف ةيلاتتم

 .هلامعا لالخ نم فيضي د «يعون» جرخم

 يعولا يف ةمدقتم ةجرد ءانفو اركف

 ع قيف 6 ةيتاذ ةريس

 14.15 ريوتكا 717 ةير ' الا يق دلو ©
 يف اريك ًافظوبو ًابيبط هوبا ناك ©
 ..ةلودلا

 روكي ةرعف يمر
 .ةيردا د -

 اسنرفا ىلا ةلحر © ١481-1960
 .نفلا ةسا اردل

 ظوفحم ب بيجن عم لمع ١98 ماع يف .٠
 زيبا يملا نر د رانيس ابك ىلع
 . حلاص قيفوت امنيسللا هجرخأ يذلا

 اهوا ةليوط ةيئامنيس  مالفا ة ةعبس هل ©

 «ةليوطلا مايألا» اه ع و ؛ليباهملا برد»
 ةريصقلا ةيقئاثولا مالفالا نم ةعومجم عم

 يه يلاوتلا ىلع حلاص قيفوت مالفا
 .لاطبالا عارسص ,«ليباهملا سرد

 .فايرالا َّق بئان تايموي .نودرمتملا

 مايالاو ءنوعودخملا .يطلبلا ديسلا

 مالفالا تارشع هل نا امك :ةليوطلا
 نم» مليف اهنم ركذن ةريصقلا ةيقئاثولا
 - هريطحا ةايحح هيف روص يذلا «(؟ نحن

 امليفو .لتحملا ةزغ عاطق يف نيينيطسلفلا
 ةراضحلا نع قارعلا ٍُق هجرخا رخا
 لخاد لماكلاب هريوصت مس .ةيرموسلا

 ايليف كانه نا نيح يف :يفارحلا 'ةفحتلا

 نع همالفا ةمئاق ىلا داقنلا ن.ضعب هفيضي

 دّقلو .دنهملا ىلا رصانلا دبع لامح ةرايز

 عطتسي مل .لمع عورشم درجم مليفلا ناك
 .هزحني نا حلاص قيفوت

 ؛«سيراب يف ةيبرعلا [منيسلا ناجرهم
 قيفوت ميركت ررف ,ةعبارلا هتروذ نمض
 يل همالفا ضرع لالخ نم حلاص

 دقو ( ءايضخش هروضحتو «ناجرمهملا

 اهيلا تعد ةماع ةودنب ميركتلا اذه مهتخأ
 دقانلا اهسأرتي يتلا قرعلا مليفلا ةيعمج
 ةيعمجلا | يهو ,قلاخلا دبع ناسغ ينانبللا

 .يبرعلا مليفلا ناجرهم ىلع ةفرشملا
 نييئامنيسلاو داقنتلا ةسصمح ةيعمج عم نواعتلاب

 هذه ىف ثدحت دقو يشل و فردعلا

 هب ىفتحملا نانفلا ىلا ةفاضالاب ةودنلا
 حلاص ر :5دلاو . طيمش ديلو دقانلا

 يف انيسلل يموقلا زكرملا سيئر يلع دمحم
 سيئر قلاخلا دبع ناسغو ةرهاقلا

 ةماقال ةصرف ةودنلا تناكو .ةيعمجلا

 داقتلاو حلاص قيفوت نيب حوتفم راوح
 ةيئامتيسلا كيبعتلوا ةلاص قا «روهمجلاو
 ءناجرهملا مالفا ضورع اهيف تمت يتلا

 . حلاص قيفوت مالفا اهنمو
 وه هذملتن نع ثدحن ىلع دمحع حلاص

 نيح حلاص قيفوت نانفلا دي ىلع هقافرو
 يف امتيسلل يموقلا دهعملا يف اسردم ناك
 تاعي يروا ا ء سهم

 هنف ةيمها ازريم » جرخملا ا!له

 ديلو ينانبللا 0 ل ١
 ةماهو ةروطتم ةلحرم لثمت اهنا ىلع طيمش

 امل ًارظن ؛ عباسلا يبرعلا نفلا لحارم نم
 ةيميمص نم حلاص قيفوت لامعا هب زيمتت
 زجاحلا قارتخا ىلع ةردقو ىقدصو

 لمع لحارم ىمس ثيح يعامتجالا
 اهبنم ةديدع تارايت يف ىقتلت اهناب نانملا

 فقوملا امنيسو مازتلالاو ضي رحتلا انيس

 يعولا امئيسو يعامتجالاو يسايسلا

 . يموقلاو يقبطلا عارصلا |منيسو

 نع ةذوخ حلاص قيفوت م الفا بلغا

 وهف نيفورعم نييئاورل .ةيوتكم تاياور
 هدنع يبدألا لمعلل .يئاور جرح ع نذا

 ةلاعف ةكراشم كراشي وهو .ىوصق ةيمها
 رداك ىلع فارشالاو :ويرانيسلا ةباتك يف
 وهو ءيجارخالا لمعلا ءانثا ريوصتلا

 0و عسل ةق ان لك م وقرا لغ
 ناك هناف .نيجرخملا نم هنارقأ ىل | اسايق

 اج رسب انك ناك بسب نأل ىعسي

 ىلا هب طبه نا هريغ لواح يذلا نفلا
 6 .ةيواها

 هللا دبعلا ىلاس
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 د ع :ريوصتو ةباتك

 ةرحجشلا تاونس ذنم ةرم لوأل
 دهاشم .رضم نع ًاديعب ةليوطلا 8

 تقو يف نيضرعم ةرهاقلا روهمج
 ريتاكيراكلا ماسرو يليكشتلا نانفلل دحاو
 جروجاا يبرعلا نطولا ءاحنا يف فورعملا
 جروج ضرعم ناك كلذل .«يروجعهبلا
 طاسوألا مامتها راثأ ًاثدح ةرهاقلا يف
 اوري مل نيذلا ءالؤه ةصاخبو .ةينفلا
 يذلا ديدجلا ليجلا وا ء؛هرفس ذنم هلامعا
 . .هاري الو هنع عمسي

 ميظنت ةردابمب موقت نا عقوتن انك
 .بايغلا اذه دعب يروجهبلل ضرعم
 نينانفلابو نفلاب متي  ةلوؤسم ةهج

 اومتها نيذلا نا تدي . .نييرصملا
 - مهظح نسحو انظح ءوسل - اوناك
 ةباش ةيسنرف ةديس تمظنف . .نيبسنرف
 هرمانقلا يق «ةيربش» ةعاق ىلع فرشت

 يسنرفلا يناقثلا زكرملا مظنو .يروجهبلا
 صاخ لكشب رودت يتلا هموسرل اضرعم
 يسيرابلا قافنالا ورتم روهمح لوح
 ةصرف ناضرعملا ءاج كلذل . .ريهشلا
 ةينغو ةعونتف بناوج ىلع فرعتلل ةديج
 . يروجهبلا جروج نف يف

 املثم ابوروأ يف يبرع نانف شعي مل
 ةرم لوأل سيراب ىلا ءاج . تانيتسلا ةيابغ ذنم ةاناعمو بعاتم نم يروجهبلا شاع
 تاعاق ىدحا ىف ضرعيل قافتا هعمو
 هل تلاقو هتاحول هل تداعا ةعاقلا ةبحاص نكل ءسداسلا يحلا يف ةماهلا سيراب
 نم مداق يبرع نائفل ضرعا فيك ةحارص
 دوهيلا درط يذلا .رصانلا دبع رضم
 رارمتسالا نع هئثي مل اذه نا الا ؟؟ابنم
 ملامدنعو .هتاحول تسدكت ىتح عادبالاو
 ةرم هتاحول ىلع مسر شامقلا نمث دجي
 لئاسولا ىتش ىلا اجلي ناكو . .ىرخا
 يف ةرم تاذ مسر . .ناولالا نمث دجيل

 نينائفلا نم ةقرف عم رترامتوم ناديم
 ١945 ناسين 5 ١58 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 5

 ير وجعا ووو

 ةيليكشت نونذ
 لبو نع ليوط باغ طي:

 انيس تكلف ا و

 هرهاعلا يف
 001 0-2 00 121111001 1211111111110 01 111111 0م مو هدد

 حايسلل اروص نومسري نيذلا ةلاوجلا
 هنأل هوعنم كلذ عمو ةليلق تاكنرف لباقم

 . ناديملا اذه يف مسرلاب احيرصت لمحي ال

 ةيفارغج ةطيرخ مسري نا ىلا رطضا
 ةغللا ميلعتل ازكرم ١5١ اهيلعو ملاعلل
 زكارمل يسيئرلا ز زكرملل ةعبات ةيسنرفلا
 مسرل ىرخا ةرم رطضاو . .سيرابب يابسار عراش يف (زيسنارف سنايلالا)
 ةبساتمب تاسسؤملا ىدحا ذفاون جاجز
 و !!(سامسيركلا) داليملا دايعا
 !!يلبل صقرم ناردج مسر ىرخا
 ًاشورفم ةبرغلا يف هقيرط نكي مل اذكهو
 . .دورولاب

 يروجهبلا ناك ةرتفلا هذه لاوط
 ةمواقملا ىلع يداع ريغ ارارصا لمحي
 ريوطتو .ًاينف ابوروأ نم ةدافتسالاو
 . ءاسمو حابص لك مسري ناكف . .هسفن
 راجشاو ةيدامرلا تويبلا ناردج لمأتيو لبي «نضراسملاو: فحاشللا يف كوجتيو
 0 «نيسلا ربن ىلع فيرخلا

 وا ينايليدوم ركذتي هنأكو ةقيتعلا ءايحالا

 ددسن يأ ادع ادت عروج رس .ولليرتواو خوج ناف وا كيرتول زولوت

 يف لوحت ةطقن لوألا يطساولا ناجرهم يف
 هليج ءالمزب كانه ىقثلا دقف . ةيئفلا هتايح
 ءايضو يحيلملا دمحم : برعلا نينانفلا نم
 ينغ دمحمو يرصانلا عفارو يوازعلا
 نوطالفا يجناو ينيحسلا لامح هصمو
 اا نيماو ناميلس نمسحو

 اذه نم يروجهبلا جرخ دقل .نايوكام
 دوجوب رعشو بحر ملاع ىلا ناجرسهملا
 لك راسم نا مغر  ةيليكشت ةيب رع ةكرح

 لب .رخآلا نع فلتخا ءالؤه نم دحاو

 . :دالبلاو قرطلا مهب تفلطعناو
 مسري ًاديحو فقو دقف يروجهبلا اما
 ةيفاحصلا هلامعا مغر حا ابص ل
 قيرطلا راتخي نا داراو .ةي 007
 ثحبلاو بيرجتلا قيرط . .بعصالا
 يف وهو داع اذل . هسفن نم عبان ديدج نع
 ةعيبطلاو يحلا ليدوملا ىلا تانيعبرالا
 .هدلب يف ناسنالا سني ملو ةتماصلا

 «(ةروجبم» هتيرق لها نويع هعم لمح
 يف هدادجا هوجو ركذتو ءرصم ديعص يف
 فوصتلا موسرب عبشتو مويفلا تانوقيا
 يروجهبيلا جروج .دباعملا يف يتونهكلا
 يف روديام لكو هاري ام لك مسري
 هسفن ىلع قلغي نا ضفري ..هلايخ
 ةبوبنا نولل نوكي نا هبجعي مل .همسرم
 مسري بارت ىلا داعف .نانسالا نوجعمك
 نم هعمجي ناك يذلا يبرعلا غمصلا عم هب
 . لفط وهو هتيرق راجشا ناقيس ىلع
 نيغلا ةمصاع بلق يف وهو  ضفري
 ضفريو ربك اهم ًادحأ دلقي نا  يبوروألا
 . .مسرلا يف ةيبرغلا بيلاسالا كلذك
 يف ةيموق ةيصخش نع امئاد ثحبو
 بجعي تقولا سفن يفو .هموسر
 تاعادبا نم عاوو دقان لكشب ديفتسيو
 . .نييبرغلا نينائفلا

 ةينوللا لحارلا
 لك لالخ يروجهبلا جروج لقتنا

 ةلحرم :ىرسخا ىلا ةلحرم نم كلذ

 م اقلا قضم ف ل 0

 نونا ةلحرم دعب .يسيرابلا يدامرلا
 مث ٠ . «(يديعصلا» يرصملا دوشالا لسعلا
 دهاش نا دعب عصانلا ضيبالا ةلحرم
 تيناوطنا يرام رسج ىلع طقاستي ديلجلا
 ةعنقالا ةلحرم . .هتيبو همسرمل رواجملا
 لئاوا يف ةيراعلا موسرلاو ةيزئانجلا
 .تاتينامثلا

 ًارمث اذه لك رمثي نا دب ال ناك
 فحتم ةئيمأ تراتخا دقف ساحب

 لثمتل يروجهبلل ةحول نيعبرا «زئامول»
 (ةينارحلا» ةيرق لافطا داجس نم جذامن عم
 ضرعملا سفن يف .رصاعملا يرصملا نفلا
 يف ةميدق ةينوعرف الامعا مض يذلا ريبكلا
 فحتمو رفوللا فحتمب يرصملا حانجلا
 : مسا تحت ضرعملا اذه ءاجو ءاسنرف يف ةرشتنملا ةريغصلا فحاتملا ضعيو ناسنالا
 ضرعملا اذه لوجتو .«ليفوربو ءهجو)
 ؛يلايروب» رصق ىلا لصو ىّتح الماك اماع
 ديدعلا جروج ماققاو .ايليسرسم يف
 احاحن تنقال ابوروأ يق ةيدرفلا ضراعملا

 رخا ددع يف كراش امك ءاظاوحللم الابقاو
 . ةيعامجلا ضراعملا نم

 نم زنك يروجهبلا ىدل ءاذه ريغ

 روصو «تاشتكسا» موسرل تاساركلا
 . .اهرشن دحا عاطتسا ول اذبح ةنولم
 «نائفلاو ليدوملا نع ةسارك هيدل الثم

 نع ىرخاو «ءىطاشلا نع ةساركو
 ةليصا ةنيدم نع ةثلاثو ٠ سيراب يهاقم
 ,دادغبب ةيمظاكلا نع ةساركو .ةيبرغملا
 رثكأ نم جروجو . . طقف هوجولل ةساركو
 تارظنو هوجولاب امامتها نينانفلا
 اضبا ًافحتم هروص ودبت ثيحب ,نويعلا
 . نويعلاو هوجولاب

 يف ةديفم اسورد ربتعت تاساركلا هذه
 دقف . .ةعئار ةيرصب ةعتمو «مسرلا نف

 يا مسر ىلع ةردقلا موسرلا هذه يف ققح
 ةعيرسلا ةكرحلا طسو ةعيبطلا نم ءىش
 لثم تاكرحلا بعصا راتخاو .ةفطاخلا
 ناصخلا ةكرح وا (ةفاشترا وأ سأك عفر
 .داسجالا تاكرح وا . يبرعلا

 نم كش الب يروجهبلا دافتسا دقل
 موسر يف تاربخلاو براجتلا هذه لك
 هتلكشم ودبت انهو : .ريتاكيراكلا

 نائف هنا ىلع هنوحدمي نم كانهف . ةيلزألا
 ماسرك همذ نيدصاق ء.ريبك يىليكشت
 ير لوقي نم كانهو .ريتاكيراك
 ةقيقدلا قراوفلا ةظحالم بجي انهو
 قي هل يذلاو ريتاكيراكلا يف فيرحتلا
 يف هيوشتلا وا ميطحتلاو ,ةيعوضوم
 ةيليكشت ةفيظو هل ىذلاو ريوصتلا
 يروجهبلا نا ثدح يذلاو . . اساسا
 موسر عادبا قف ليكشتلا هثحوب نم دافتسا

 لوطت نا لواحت ةميقو نزو اهل ريتاكيراك
 0 . . ةثيدحلا ةحوللا
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 ايم ها راكد 7 و رصان

 ةئيفا نع ردصي ؛صاصرلاب
 نس 6 / باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 يف رشنلا تام نادعب .ةرهاقلا

 صصقلا نم ةعومجم وهو :(!)توريب
 ةيبدألا رصان راتسلا دبع ةايح يف ةماها
 اندحن 2. نحنو .ةيقارعلا ةصقلا ةايحو

 صصقلا ةفاك ليلحتن ماما نم نيرئاح

 جاتحي اذه لثم المع نألو .«اهتماخزلد
 ءاذه .ةتنع يدقن باتك سيركت ىلا

 نم ةدحاو ةصقل ةءارقلاب صض رعتنس

 نا ىلع .24141/8 ةيصولا» يه ةعومجملا
 يف .تقولا اكل حمس نا ءاهيلا دوعت

 . لبقتسملا
 ءىراذ لطب - يوار ٠ ةفالعلا

 ةرشابم ائعضي 2141/8 ةيصولا» ناونع
 . يصصقلا صنلا يف يرجيس ام ةينب ماما

 بتاك وه لطبلا .رشايم نمزب انطبريو
 يفو . ملكتملا ةغيصب درسي .اذهل .ءةيصولا

 دعب وه .نميهم فن دعب ةغيصلا
 اذه ةينب نم لطبلا ةينبف . ةلزعلاب روعشلا

 سفن ءىراقلل نوكيسو «ةلزعلاب روعشلا

 - [. هان مز1 نحططا# مهختات -7

 نم اقول ماقا دق يوارلا نأل ءروعشلا

 قيرط نع لطبلاو ءىراقلا نيب لصاوتلا
 ةايح بولسا وه يذلا - ضراعتلا بولسا
 يسفنلا ضراعتلا لالخ نمو  اضيأ لطبلا

 صضعب ىري نا ءىراقلل دب ال يتايحلاو
 صنلا تاياكح نألو .امتح هسفن
 كوكشملا عقاولاب انطب رت فوس ةضراعتملا

 فوس «؛كشلا» قيرط نعو ءايضصق هيف

 . عقاولا يف يلاتلابو

 لاكم لامر 'ةقالعلا
 ىلع يوارلا حلي ىلوألا تاملكلا ذنم

 .نييقيقح ناكمو نامز ٍِق ةصقلا عضو

 ابنع جتانلا مهولاو ثادحالا ةبارغ يهني

 كاذو ةبارغلا هذه ديكأت قيرط نع
 لطبلا «أ[هشاعو دق كاذو هذهف .مهولا

 ةباتك يه يتلا ةيصولا ةباتك درحمو .العف
 ثودح :نيلامتخا ماما انعضي ةصقلا

 ةيلمع ثودحو تا بيرق نمز يف توملا

 نأل .ةصقلا ةيابغ عم هتنت مل يتلا ةباتكلا
 لوألا لامتحالا وه اذهو  ثدحي مل توملا

 نمز وه يذلا اهسفن ةباتكلا نمزب صاخلا
 صنلا يف ةددحم ريغ ةطقن وحن اهلكشت

 .وأ - لبقتسملا نع ربعتس ىتلاو (توملا)
 ةيلسعو .« لمفلاب ثدح دق توملا نا

 .امود ةيلبقتسم ةيلمع يه يتلا  ةباتكلا

 دق يذلا توملا اذه نم لكشتت فوس

 - يضاملا نم اثادحا لقنتف . لعفلاب ثدح

 هيف زربي يذلا ناثلا لامتحالا وه اذهو

 بتكي تيمكو ضامك لطبلا زربي ام رثكأ
 فورس ةيحانلا هذه نمو  ؛ةرخأتم» ةيصو

 ؛ةايحلاو توملا نيب ضراغعت كاب نوكي آل
 .ساسألا يه ةيصولا يف «ةمكحلا» نأل
 ةيمست وا ةايح توملا ةيمست ناكمإبو
  نامز ةقالعلا ليزي امك التوم ةايحلا

 ةنمزألا لك ىلع ةحوتفم اهلعجيو .ناكم
 «يناسنالا» ةفص يه هذهو .ةنكمألا لكو

 يف صنلا يف «يناسنالا» ةفص تدب دقل

 عطق دق يوارلاف ,ابتاذ ةباتكلا ةقيرط

 نأ ديرت اهنم ةرقف لك .تارقف ىلا صنلا
 لوقن الو هتقيرط ىلع لطبلا ةصق

 ةينقتلل ارسك كانه نا يا .اهتقيرط ىلع

 يكحأس لطبلا لوقي امدنع ةيصصقلا

 ةقيرطلا ىلع اهيكحي نا رظنتنو .ىتصق
 ,هتقيرط ىلع اهيكحي هنكل :ةيديلقتلا
 انمغوي ىرخأ روما نع يكحي نأب كلذو
 . اهتاذ هتصق يه |منيب هتصقب قلعتت ال اهنأب

 يسجن لطب
 رثكأ يسفن نع بتكأ نأ دحل يبسجرن»

 لوقي  «..ملاعلا ءارقف نع بتكا امب
 ١

 نع يقي ىوارسلا تاشني لطنلا
 ربتعيو ء(هسقنا نع يكحي .؛هروما»

 كرحتي هارن ءاذط .هسفنل اسبال هسفن

 .«سيسرن) ةأرم يف هسفن ىلا رظني نمك
 املثم ةروطسالا لبقتسي ال ءانه وهو

 هسفن ىلا رظني هنأل .هيتأت |لثم ءوأ ءانتتأ

 .ةّصخش بحي وه .ةروسكم ةأرم يف

 «كلذب ءوهو .هصخش هركل بسانملا

 سيسرنل ةديدج ةروطسا عدتبي نمك
 وه ةدئاسلا رنياعملا بلقف , هتاذ هركي
 ال .كلذكو .صنلا يف ةلوطبلا نوناق

 ريياعم حرتقي لب .كلذب بتاكلا يفتكي
 حور نم اذه سيلأ ,ةديدج ىرخا
 ةحتفئم .ةحوتفم ءانه . يهو ؟(ةيصولا»
 ؛ ىرخا ةصق ىلع ةحتفنمو ,ليوأتلا ىلع

 ةرابعلا هب ىحوت اماذه .رخا لوقو

 ؛ءيش يأ لقأ مل ءاثأو :بتاكلل ةريخألا

 .ءىش يأ .دعب .لقأ ل .قالطالا ىلع
 5 .«!فسألا

 ثياعلا درسلا
 ثباعلا ةماسجل «ًائيش لقي مل» هنإ لوقي

 نع تربع دقو .عقاولا يف هشيعي يذلا

 ,ةيسنجلا :ةيحورلاو ةيداملا هتاقالع كلذ
 .ةيسايسلاو صاقك ةيباتكلا .ةينطولاو
 نم لقتنت ةريخألا ةرابعلا اهتلعج تاقالع
 اهتاذ يف لمحت يهو .لبقتسملا ىلا يضاملا
 6 ببسلا اذهل .توملا وه يذلا عاهرس»

 هلوأ نم صنلا ىلع توملا ةحئار ترطيس
 ةروصب توملا جزستماو ءةرضخا ىلا

 ءوأ .«ةيصولا» تراصو .«ةيصولا»

 . ثياعلل ايد .اهدرس وا .يةصقلا»

 لالخ نم ثباعلا ىلع ةرظن قلنل

 : لطبلا تافص

 بوبحم ؛بيعلا دحل بيط لجر انأ»
 . « سامح الب قشاع .رحضلا دحل

 نونجلاو دقحلاب ابعمو ان حقود
 نم رثكأ ترفاس ءادج ىنطو .بضغلاو

 .(ةرم نيرشع
 لعتنا ىنكل .ءىش يأ قمثأ الز

 : .«نايسنلا

 - يرمع نم نيثالثلا يف انأو  مدان»
 ةعئار ةأرما تببحأ .يقتايح فصئ ىلع

 .«نيرخآلا نمز ىلا اهتعبو
 نوكأ نيبحح .فنعو ةوقب كحضأ»

 . «(فنعو ةوقب انيزح

 ىهابتأ ,ةئسلا روهش لك سلفم اتأ»

 ثباعلا طرسشب طبترم اذهلكو
 وأ لتقلا هبشت ةبعللا تناك» :ىروقألا
 توملا .لتقلا ةلاح ؛(. . بعللا هبشي لتق

 يف عجافلاو ثباعلا طرش وه فينعلا

 دقعلل» تسيلو ؛ سفنلا يفو صنلا

 وهو .لطبلا عضوب ةلص نم (ةيسفنلا

 قصلت تناك نإو .دقعلا هذه نع بيرغ

 : لءاستي وهف ء.هيف يجراخلا اهطرشي
 ةرم ءىش لك ذأ نا يل فيك»

 رثكأ مهفي نا لواحي هنأل امبرو .:؟ةدحاو
 يديأب عقو دق ةدحاو ةعفد ءيش نم

 نأل . .«دارا امك ءابلك راصدو :هدالج

 نمث وه ملاعلاب يعولا لباقم خاسفالا

 املثم .«انتيصو» بتكتلف .مويلا هعفدن

 تاوف لبق ءرضانت راتسلا دبع لعف

 5. ناوألا

 531/5157 ناسيئ 58 ١805 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 هيف شاع يذلا رصعلا ناك" ب |
 نرشلا فا نملدنالا قف برضلا 2

 رشع عبارلا  يرجفا نماشلا ع ما

 دنقل .برعلل لذو راسكنا رصع .يداليملا

 نع ائيشف ائيش ةيبرعلا ةلودلا ترسحنا

 ادبأ ةبكتلا هذه ببسي مو .سلدنالا

 ءارمأآلا اهببس انتا .سلدنالا برع

 نم مث ,الوا فئاوطلا كولم  ءاسؤرلاو

 ءارو نورجي ءارمأو ءاسؤر نم مهالت
 نومستيو .فئازلا بصنملاو ةالا

 نوعيبيو .ءرصانو بلاغو دمتعمو دضتعمب

 ىلع هنونداجو ةيغاطلل ةبورعلا ضرأ

 سس يس وجسم وجم 21-2

 14545 نانسن. 365-548 ددعلا -ةيبرعلا ةعيلطلا»ب 5

 نم ةنفح لياقم مهمرحو برعلا ضارعأ

 . سانلا عيضيو ضرالا عيضتو .«.بهذلا

 يهتنيو «يبرعلا يراضحلا دملا رسحتيو

 ةليئثض حاون ثالث ىلا نماثلا نرقلا ِق

 : اقانتخا ترعلا اهيف قنتخ داكي .ةعقرلا

 , ةطانرغ ةراما ؤا ةكلمتم - ١

 . ةقلام ةراما *" 

 .فيرطو ءارضخلا ةريزحلا 6

 .«رمح الا وني» اهمكحم ناكف ىلوالا اما

 يباحصلا ىلا بتاستئالا نوعدي موف

 . ةدابع نب دعس ميدقلا يراصنالا

 . ةلوليقشأ ونب اهالوتي ناكف ةيناثلا اها

 .رمح الا كبل هانا اراهصا اوناكو

 فيرطو ءارضخلا ةريزملا  ةثلاثلا اما
11 225 | 

 انتم _ داهجلا طبرمو دالبلا رغث اتناكف -

 كيج اوتاكو فكريغملا هلولف تاسست
 ةلواحم يف وا  وزغلل ةلواحم يف  نيبنيرملا

 يف ةيورعلا راد نم ةيقابلا ةيقبلا ذاقنال

 كلامملا ءاسؤر نيب ناكو .«سلدنالا

 ناك امن رثكا عزانتلاو تافالخلا نم ثالثلا

 ناتثالا ناكو .مورلا ةيغاط نيبو مهنيب

 باسح ىلع ةيغاطلل نايرقتي نالوالا

 هودع ىلع |مهئلامي يكل غالقلاو نوصخلا

 نا امهدحإ سحا ام اذا .هل نارصنتسيو

 هنم بلسيو .هيلع ىغطي داكي رخآلا

 فسوي وبا ىنيرملا كلملا ثبلامو
 ىلع ىلوتسا نا قحلا دبع نب بوقعي

 نب فسوي نب ليعامسا رمحأالا ىنب ءارمأ

 مث - عباسلا نرقلا رخاوا يف كلذو رصن

 جرف ديعس وبا سيئرلا هنبا هدعب اهالوت
 كلم سيئرلا اذه دهم دقو ىه "8.7 ماع

 .(ه ٠١1 ماع) ليعامسا هتبال ةطانرغ

 ىف ةصيخرلا تارماؤملا هذه طسو ُّق

 ةقلاف تشاع «ضصيغر: كلف لبيح

 خلا قي دوه يف اههتضايراو. ةطانرغو
 يف ةريخالا برعلا دالب رمح الا ونب عاب دقو
 ةبكنلا تغلب ىتح ةعطقف ةعطق سلدنالا

 تملس نيح عساتلا نرقلا ةيابن يف اهتورذ
 دبع يبا» دي ىلع مورلا ةيغاط ىلا ةطانرغ
 ! .ريخالا «رمح الا نب هللا

 برغا نم ةرهاظ ظحالن انلعلو
 ءاسؤرلا نيب كراعملا كلت لالخ رهاوظلا

 ةرهاظ يهو .ءانثالا كلت يف دالبلا ءارماو

 مكحلا رخاوا شيج يقف .ةقزترملا

 كانه تناكو ؛يدحوملا ناطلسلل براخت

 شويج يف براحتن مورلا نم قرف اضيا
 يف مور كانه ناك ابك .رمح ألا ىنب ءاسؤر

 ظفتحا مث .داولا دبع ىنب ءارما شويج

 قرفل ناكو .ديلقتلا اذبم اضيا نويتيرملا
 ام ناعرس « ءارماو داوق ءالؤه ةقزترملا
 مش تناكو :ةيبرعلا دالبلا يف اولخدت

 نيب ةنتفلا ءاكذا يف ىربك دي لاحلا ةعيبطب

 كلذو .مهتيب نوذفني برعلا ءارمالا
 ددع رف اى ءاينابسا كولم ةدايسو ةحلصمل

 نابسالا ىلا مهعابتاو ءارمالا نم

 ىلع نيبلغتملا مهئادعأ ىلع م نودعتسي
 كولملا ناك ام اريثكو .ةيبرعلا دالبلا

 برحل ةيناث ءالؤه نولسري نابسالا
 ىلغ نيمكاحلا ءارمالا نومواسي وا برعلا

 عالقلا ضعب نع لزانتلا لباقم مهميلست

 يبرعلا بعشلا ةنايخ تناك .نوصحلاو

 هتايح عالتقاو ءائيشف ائيش هيلع ءاضقلاو
 .ةليلو موي لك متي هئاسنو هلافطا يبسو

 . لبق نم برعلا خيرات اهدهعي مل ةروصب
 نحملا لك نم مغرلا ىلع نكلو

 نم ءاوس  ءالعلاب ةطانرغو ةقلام تمحدزا

 ترهدزاو  اهيلع نيدفاولا نم وا اهلها

 ةئيملا هله طسو . مولعلا نم عاونا |مهيف

 ٠71١8 ماع يجرزخلا .يراخبلا ناوضر
 هنأ همسا نم جتنتسنو .ةقلام ةنيدم يف ه

 لوسرلا راصنا ةليبق .جورخلا ىلا بستني
 .اهيقفو املاع .«تاوضر)» هدج ناك « ص

 هيلع ضرعاملو ءاملعلا يحلاص نم ناكو

 ىبا .ةرازولا ةقلام ريما ديعس وبا سيئرلا

 ىفتكاو ادمحم هاخا يلوي نا ريمآلا حصنو

 . ةياطخلاو ءاضقلاب وه

 وهف ,ناوضر نب مساقلا يبا دلاو اماو

 48 - 1 مارا تمل مل دقات -
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 هنا رمحالا نبا ركذ .ناوضر نب فسوي

 اضيا ناك هتكلو ءدئحلا ناويد ةدايق ىلوت

 . مولعلا لمح يف كراش :اهيقف

 ةطانرغو ةقلام يف ناوضر نبا سرد

 تاءارق نم نارقلا مولعو ةيب رعلا مولع

 اريخاو هنقفلاو ثيدسحلا مث .ريسفتو

 يشم ماعم . فوصتلا

 مهنم سلدنالا حي اشم رابك نم ددع

 ل ؛راخفلا ىلع وبا روهشملا يوحنلا

 نب دمحم جاخلا نبا تداكبلا ىلا روهشملا

 ,ةطانرغ ىلا لقتنا مث .يملسلا ميهاربا

 تاج عا ننال هتلخر تئاكو

 نبا مساقلا ابا هيقفلا كانه لباق ذا : هتايح

 ماع فيرط ةعقوم يف دهشتسا يذلا يزج

 ذملتتو ناوضر نبا همزال دقو ىه 4١

 نبا ركذي ايف , ناوضر نبا لحرو .ةيلغ
 .فيرط ةعقاو دعب ةتبس ىلا نودلخ

 هبابش علطم يف ناوضر نبا لمع دقو
 : رمحالا نبا لوقي ,:الدع ايضاق»

 مدن «لودعلا يف ةقلام ةدلبب مستراو

 تضوق مث «لودعلا قحلا نع هل رهظي

 . .هلاحر ةودعلل سلدنالا نع

 ودبي ؟سلدنالا ناوضر نبا كرت اذامل

 ؛ليخحرلا اذه ءارو ةددعتم ابابسا كانه نا

 ىف ةيبرعلا ةلودلا نا اشوا نا دكؤملا نمو

 ءاشيشف ائيش ضوقنت تناك .سلدنالا
 «ىرخا دعب ةدحاو عالقلاو ندملا طقستو

 ءاقب ال نا نييسلدنالا نم نوريثك سحاو

 ناسنملتو برغملا ىلا اولحرف مه

 .«قرشملا ىلا ضعبلا لحر اهك ؛سنوتو
 يف ةمدخلل ناوضر نبا قوشت :امهيناث

 نسا وبا ناطلسلا ناكو ,ينيرملا ظاليلا

 .تقولا كلذ يف ةبورعلا لطب ينيرملا

 ةماع يىبرعلا ماعلا لاما هب قلعتت

 ؛سلدنالا ذاقنا ِق ةصاخ نييسلدنالاو

 قاقزلا رحب يف يرحبلا هراصتنا ناك دقلو

 سلدنالا يف رثا نابسالا لوطسا ىلع
 ناك يذلا .ناوضر نبا 1-0

 ! رعشلا مظني أ لي دق

 هش 7 ماع ناوضر نيا يفوت

 تافلؤملا نم ةفئاط فلخ نا دعب م 14

 : يه
 .راعشالا نم ةغومجم ١

 .ةيبدالا لئاسرلا نم ةعومجم ١
 . هخويش ةسرهف - ٠

 , ةعفاتلا ةسايسلا ق ةعماللا بهشلا -

 بهشلا باتك ىلع مايالا انل تقبا دقو
 مل باتكلا اذه مسا نا بيرغلاو .ةعماللا
 الو بيطنلا نبا تافلؤم يف ركذ هل دري
 يلع روتكدلا ىريو .نودلخ نبا دنع
 نم لامهالا اذه نا ءراشنلا يماس
 نبال نيرصامعملا نيريبكلا نيلجرسلا
 لجرلل امهدسح هدرم ناك امنا ناوضر

 [نيب .هلمع يف خس ارلا .ةزكرم يف تباثلا

 نها نو رخآلاب 5 ةيتاذلا ءاوهالا تبلقت

 نودلخ نبا ناكو .نودلخ نباو بيطخلا

 ريعو ناوضو نيا بتاجب سلع تالا
 َّق يف يا ءاهسفن رادلا يف لب .هباتك بتكي

 ف كش ىذا كابه سيلو .ىنيرملا رصقلا

 دافتساو ىأرقو باتكلا لع خلطا هنا

 نيلجرلا لامها بيس نوكي دقو .هنم
 بتك دق باتكلا نا وه بهشلا باتكل
 ني ميهاربا فاسو با ظحا دوكملا ناطلسلل

 نبا تاتك رشتنا دقو , ىنيرملا نسا يبا

 ةاننلا يف ةعماللا بهشلا)» ناوضر

 ربكا رثاو .سلدنالاو برغملا يف «ةعفانلا

 عامتجالا ةفسالف مظعا يف رئالا

 قالا نيل وهون برملا دنع يبايسلا
 عئادب» هباتك يف ه 845 ماع ينوتملا
 .(كلملا عئابط يف كلسلا

 نيب ةسايسلا ىف هباتك ناوضر نبا فلا

 باتكلا اذه ناكو ل57 ىقنس

 نم رضع نع ايعامتجاو ايسايس اريبعت

 باتكلا اذشو .نيرم يىنب روصع

 يف تفلأ ىتلا بتكلا نع هزيهت صئاصخ

 ىلع ديتسي هلا .برعلا نع ةسايسلا ملع

 هسقفن وهو .صوصنلا دارياو عمجلا

 :لوقي
 نم ةسايسلا ملع يف اعومجم فلؤي هنا

 ءافلخلا رييسو نيمدقالا كولملا ةسايس

 هيف ام .نيلوالا ءامكحلا تاملكو نيضاملا

 ىلع ايوتحم .رظانلا ةهزنو .رطاخلا ةينغ
 نسوفنلا قرشتبست يذلا خيراتلا نم فرط

 يف نوكيل .هيلع بولقلا لمتشتو هيلا

 ةيسايسلا ماكحالا قلعت ىلع انوع كلذ

 . رظاوخلاب
 ةداه .ةداملا مدقيس هنا ررقي انه هنا

 .ءافلخلاو كولملا ةسايس نم ءملعلا

 ميج ع ءامكحلا ءارا يطعيسو

 خيراتلا نم جذامنب هلك اذه طبريسو

 ىلع لوقعلا نيعيل اذه لعبقي هنا . ماعل

 عضو لق ناوضر نبا نا ؟اذه نودلخ

 اهعضو .ماكحالا ةدام ةيرظنلا ةدام

 ملع يف وا خيراتلا يف ةفسلفل تامدقمك

 . يسايسلا عامتجالا

 «بهتشلا ب ناوضر نبا باتكل ناك

 5 يف يملعلا ثحببلا ْق ةتاعذ ةزيم

 انل ظفح دقف .برعلا دنع ةسايسلا

 بتكلا مها نم نيباتك نع ةمهم اصوصن
 الا بحعلا نمو عءةسايسلا ملع ُِق

 ناذهو : :نودلخ نبا هرصاعم امهركذي

 مزح نبال ةسايسلا باتك امه ناياتكلا

 . يدارملل ةسايسلا يف باتكو

 يدارملا تاتك اما .دوقفمف ءايطوا اما

 ةنس يمرضحلا نسمحلا نب دمحم وهو -

 .ارخؤم رشن دقف .ه 681

 ىتلا ىرخالا ةيسايسلا بتكلا اما

 ةلوحنملا وطسرا ةلاسر يهف اهيلع دنتسا
 جاتلا تاتك مل ردتكسالل ةسايسلا قف

 ةييرعلا ةذللا رارنأ

 هنا عب لو نزو لع سلام أ هلع يلد ةغيص نويت لعج

 . .ةغللا بتك يف هيلع انرثع ام اذهو ,ماللا حتفو نيعلا رسكو

 (ةَمّر ريطلا محلا نم) و (ةكدو مشلا ن
 نبملا نم)و (ةكهز) و (ةَرِذَم) و (ةَرِفَر ضيبلا نم) و (ةَرِمَص كمسلا نم) و

 نم) و (ةرمغ محللا نم يدي) :لوقت

 نم) و (ةمنق نهدلا عاوناو تيزلا نم) و (ةمنَس نبجلا نم) و (ةرضو ةديزلاو
 ةَرِذَق وجنلا نم) و (ةَجرْضَو ةطِلَس مدلا نم) و (ةرفذ دولحلا نم) و (ةحنز ديدقلا

 . .(ةلش .لوبلا نم) و (ةسفطو
 نم) و (ةثوَل نيجعلا نم) و (ةصمل صيبخلا نم) و (ةن خسولا نم يدي) لوقتو

 نم) و (ةبرت بارتلا) نمو (ةّدِمَر دامرلا نم) و (ةّرثن : قيقدلا نم) و (ةغدَر نيطلا

 ءاملا ّنم) و (ةكسن طفنلا ِنَم) و (ةطمضو ةّيقن لخلا نم) و (ةجزل) و (ةبعّس لسعلا
 رئاس نم) و (ةَرخَذ كسملا نم) و (ةَكِلَعو ةكبَع نارفعزلا نم) و (لِلَبو ةقْثل
 ةَرهَّز نيحايرلاو راهزالا نم) و (ةّجرأ ةبيطلا حئاورلا نم) و (ةقبعو ةَرطَع بويطلا

 . .(ةيكذو
 نم) و (ةتمح رمتلا نم) و (ةرمخ رمخلا نم) و (ةعدر باضخلا ن نيدو لوقتو

 بهذلا نم) و (ةطوزو ف ربخلا نم) و (ةثنف داصرفلا نم) و 0 ةهكافلا

 رايتبالاو راهتبالا

 . .(ةلج لمعلا نم

 هيمست ةماعلاو ُهلَعَف نكي مو (اذك تلعف) لجرلا لوقي نا (راهتبالا)

 :(تيمكلا لاق هلعف دقو (اذك تلعف) لوقي نا (رايتبالا) ؛(ةروهبلا)
 ةاتفلا تعن ٍلثمب حيبق

 صيب صيخح

 ًارايتبااماو ًاراهتبا اما

 صاحو . صيب صيحو ,صيَب صيخو ءصيب صيخ يف موقلا عقو) لاقي
 هيلع ضرالا متلعج) : هنمو ءاههبنع مه صيخم ال طالتخاو قيض يف اوعقو يأ ( صاب

 .( نصين صيخ

 :ٌّدسلا

 نيسلا حتفب 0 اذه) تلق اذاو هللا قلخ امب وه نيسلا مضب (ّدَسلا) نا اولاق

 نيئيش نيب زجاحلا وهو .رشبلا ىنب امث ناك

 اضوصضن هنم لقن دقو ظحاحلا ىلا بوسنملا

 . ةددعتم

 ةسايسلاب ةجزتمملا قالخالا بتك نمو

 باثك :ناوضر نبا اهيلع دستسا ىتلاو
 وهو يلقصلا رفظ نبال عاطملا ناولس
 اصوصن هئم لقن دقو (تاناولسلا) هيمسي

 عضفقملا نب هللا دبع بتك ةعومجمو ةريثك
 ريغصلا بدالاو ريبكلا بدالا ةصاخيو

 تادا ف قالعالاو رئاخذلا باتكو

 مالس نبال قالخالا مراكمو سوفنلا

 دبع نبال سلاجملا ةحبس باتكو ٍليبشالا
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 رهزو هبر دبع نبال ديرفلا دعقلاو ربلا
 نبال رابخالا نويعو يرصحلل بادالا

 بطلا باتكو قيشر نبال ةدمعلاو .ةبيتق

 بتك نا ىلع لدي اذهو يزارلل ٍناحو رلا

 ىف ةفورعم تناك فوسليفلا بييظطلا اذه

 ناك ناوضر نبا نا اضيا تبثيو سلدنالا
 نبا كدنفتساو ,ةفسلفلا ىلبع عالطا ىلع

 .ةريثك ةيخيراتو ةيبدا بتك ىلع ناوضر
 نم ةسايسلا ِق ناوضر نبا باتك نا

 ةيرقبع نع كشكت يلا ةماهغا بتكلا

 [0.يبرعلا ركفلا



 ةحفصلا هزه
 يررحم رح رينم

 ندم قمل اهناقدصأ وةلحملا

 يف مهئاراب هنم نولطي .اهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا بئاوج فلتخم
 سكعت نا ةرورضلاب سيلو

 .هلجملا ةسايس مهؤارأ

 اذهل لاقو «ناميإ نم ةّرذ هيدل ناك نم»
 .«لقتنا «:هناكم نم لقتني نا ليجلا

 ١ :ماكف ماني
 ْنمز بصق ةريجش لك فلخ ناك

 توم ةريجش لك فلخ ناكو
 نيبو :ةرجشلا هذه فلخ ءانهو كانه ناكو

 رصحلا اذه قو ةزؤجلا ةذه ق :ةمزحلا هذه
 ,طقرأو ءاطقر لص شنح ةيح ,ىعفأ

 .نمزلا قنع اوول لاجرلا نكل

 ةورفغ ,ةيلع اوساد «توملا لاجرلا ىبيسو
 .نامياو ةأرج نمط : 1 01 211111

 قانعا اهب نودشي الابح تراص يعافألاو
 ماما هتاماه ينحي :مهيديأ نيب يوتليف بصقلا

 .قارعلا ناسنا ةمظع

 ,عارذ فلا نيتسو ةئام اوّدم افلأ نونامث
 ءاطسبنم ينوك ةباقغللو ءالهس نك لغدلل تلاق
 نيبو كنيب لوحي نل هللاوف ,تئش ام ٌدتما رصبللو

 :ةرجش وأ جوم ٠ يردي قراسو :يطتلي للستم
 رشلاب مزحتم دوسا بلقو كشاشر ةريعش نيب الو
 :قئاعوا لظ

 .دحملل نودرغزي افلا نينامث اوناك

 .ةمدزع اوناكو .اوناك ةمارك

 مهبولق يفو .زيزعلا قارعلا ةروص مهنيعأ يف
 مهظقيأ توص مهتانادجو يفو ءراخف نم نيكارب
 يف راصف :ميدقلا ءايربكلاو «ةديدجلا ةايحلا ىلع
 :..مادص اي كيبل :صيلاب ىلاعتت ةليترت مهوجانح
 انت درو تاءاطعو:اتلافطأ ءاندغو ءانموي ءافتادح
 .انهابجو اننييارشو

 .هفريبع لكم فريقغص :[ىشاك اقلآ نيتامث
 :مهاتف لثم مهخيشو .. . مهتيبصك مهروجعو

 ام.:نافيالا نم مهل ناكو....ةرباتمو ادلجَو ةّمه
 «تناكل أران ينوك نأ روهلا نايم هعم اولاق ول

 .راصل احامر رص نا روهلا بصقلو
 انمآدق لع .قيلامع |وناك عهذكل ءارشب.اوناك

 .محالم نم هل اويدن

 اومدن نيذلا مه ءنآاذقإلا ءالؤه سلا
 نيمي تس تاونس ربع ءاوولف .ةيسداقلل

 ؟ىدتعملا رهظ اومصقو :ناودعلا
 ,ددجلا نيدجلا قارعلا ناك ةهءالؤه سيلا

 نييوكرو :ةلقحلا ةكطاوملا هيلا دوغزت نيذنلا
 ,لافطالا ةفاظنو ,يقارعلا ملعلا موجنو :ليخنلا
 ؟دجملا ةفشو

 ؟باعصلا تامهملا لاجر
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 ةرهق اهلا ةنوضعلا

 "ايديال "ادب تضل
 : صاخ < اينابسا

 ةيوثملا ىركذلاب لفتحت يهو ةبطرق ةنبدم ةيدلب ست م
 ءارفسلا وعدت نا ةنيدملا دجسم سيسأتل ةرشع ةيناثلا
 ةئيدملا هذه ةرايزل ءديردم .ةينابسالا ةمصاعلا ىف برعلا

 ةراضحلا كلتب دهشت اهلالطا تلاز ام ىتلا ؛ةدلاخلا ةيبرعلا
 .ايتابسا يف فالسالا برعلا اهأشنا ىتلا ةميظعلا

 , ةيسانملا هلبم لافتحالا هم نالعا ,لبق نم رخ أت دقل

 اهتيوئمب ةبطرق لفتح نا ضرتفملا نم ناك ذا ءًادحاو ًاماع
 يرجبتف ماعلا اذه يف اما ,مرصنملا ماعلا يف .ةرشع ةيناثلا

 نلعا دقو . ينابسالا كلملا نم رشايم فارشاب تالافتحالا

 ةيبرعلا لودلا نا ةبطرق اوراز نيذلا برعلا ءارفسلا
 ةيميظنتلا ةيحانلا نم هذه تالافتحالا ءايحا معدتس
 . ةيداملاو

 غوزب تدهش يلا ةيطرقو , خيراتلا يف ةايحلا ددحتت

 ايبرع ءاوه سفنتت «برعلا ضرا جراخ ةيبرع سمش

 لاجر نم ةبخن ةنس ىتئامو فلا لبق هسفنتي ناك ٠ ءايفاض

 مش ةبطرق تناك نيذلا برعلا مولعلاو بدألاو ركفلا

 0 . اريبك ًايفاقث ىوأم
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