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 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 راوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رذانلا
 [رز نعنع لع از 2نطأز ةقعلوم ءأ 12603 عال1 عر تكتمل

 34511" خ11 فلل

 ودا لددت :ريزحتلا ريدم
 [211تعاعان» 02 123 61 لمالك نرن010 ]خ11

 ريرفخلا ةرسأ نم
 نيبو ةيعوبسا ةيعوبطم ةيا لافقا ةظحل نيب ام

 اهلالخ نيياحألا بلغا يف دجتست .ةينمز ةرتف اهرودص
 مكحب- ةلجملاف .اهتيطغت ةلجم ةبا عيطتست ال ثادحا
 امك ,ةيمويلا ةفيحصلا نع ةرخأتم اهئادا ةعيبط
 وا يئرملا مالعالا نع ةهادب ةرخاتم ةيمويلا ةفيحصلا
 ةعاس ديدج لكب انيفاوي نا هرودقمب يذلا عومسملا
 .ةعاسب

 ةعوبطملل ةبسنلاب يعيبطلا عنضولا لاح يف اذه
 ”ةيعوبسألا

 ىلا ىّذأ يرسق ءىراظ عضولا اذه ىلع لخد اذإ اما

 ةظحلو ددعلا لافقا ةظحل نيب ام ةرتفلا هذه دمأ ةلاطإ
 ةيفاحصلا ةيطغتلا لاجم نإف .قاوسالا ىلا هلوزن
 ًاصوصخ ,«جارحالا ةجرد ىلإ رمآلا بعصيتو «قيدضي

 :دادزي ضكارتت يدلا ثادحألا مك نوكي امدنغع

 .انايحا ةلهذم ةعرسبو
 ةعيلطلا» لافقال نددحملا دعوملا وه :سيمخلا موب

 عوبسالا اذه سيمخو .عوبسا لك نم «ةيبرعلا
 هيفو ,(يملاعلا لامعلا ديع) رايا نم لوألا فداصي
 ٌلطعيو :تآشنملاو عباطملاو حلاصملا لك لفقُت عبطلاب
 زاجنا دعوم ميدقت انيلع ضرف يذلا رمألا .عيمجلا
 فداص ميدقتلا اذه نكل .ةعاس نيرشعو ةعبرا ةلجملا
 يتلا ةريبكلا ثادحآلا نم ةعومجم لعافت عم ةرملا هذه
 هتريتو ىلع انلمع راس ول اهتيطغت ناكمالاب ناك
 :ةيدايتعالا
 نع اذامو  برعلا ةيجراخلا ءارزو رمتؤم كانه -

 .ةمقلا رمتؤم

 ينيطسلفلا يزكرملا سلجملا عامتجا كانه -
 . (هنم امهم ابناج انيطغ اننا ولو) .هجئاتنو

 لخاد روهدتلا يف عراستملا عضولا ليصافت كانه -
 ميلحلا دبع لايتغا رابخا ةقيقح يه امو .ةيروس
 .؟مادخ

 بناج ىلع تمتع يتلا ثادحالا زربا ضعب هذه
 ...ةيرسقلا ةردصقلا ةلطعلا اهنم

 ' كلذ عمو

 يف عيضاوملا هذه لك عم ادعومو ةدوع انل نكل

 ..مداقلا ددعلا

 ةيرشبلا يحداك لكو ..برعلا انلامعو ماع لكو ..

 م.ريخب
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 | ةصالطلا ةملك

 وهلا
 ةمرا ريصم 1
 امك .ددعلا اذه رودص عم ةيبرعلا ةمقلا تدقعنا ءاوس
 عقوتن ال انناف دقعنت مل ما .ةملكلا هذه ةباتك ىنح ررقم وه

 يأ ..لعافلا لكشلاب اهداقعنا ىلع انصرح مغر اهنم ريثكلا | .'
 ةلاحل أدح عضت تاررقمب جورخلاو .ةفاك برعلا ةداقلا ةكراشمب
 .انتمأ اهنم يناعت يذلا قزمتلا

 اهنم عقوتن ال اننا مغر .ةمقلا داقعنا ىلع انصرح ثعيم لعلو
 ,ةيبرعلا ةيلاعفلا هذه سيركت ةرورضب انداقنعا وه ,ريثكلا
 يذلا يبرعلا نماضتلا نم ىندألا دحلا :ايلكش ولو .لثمت اهنأل
 نم الا تايدحتو تايوعص نم اههجاوي امم انتمأل جرخم ال
 لمعو .ةيلاعفلا هذهيب فختسا يذلا يفاذقلا نا ليلدب .هلالخ
 ءادتعالا عقو امدنع عراس ءاهفاعضاو اهيبرخت ىلع أريثك
 .ةدبرعلا ةمقلل رمتؤم دقعل ةوعدلا ىلا ايبيل ىلع يكريمألا

 دقعل يفاذقلا اههجو يتلا ةوعدلا ةيدج نع رظنلا ضغبو
 طرتشا ذا ٠ ًاعم نا يف ريدقتلاو ةينلا ءوس نم اهقفار امعو ,ةمقلا
 ديحولا عوضوملا وه ايبيل ىلع يكريمألا ناودعلا نوكم نأ
 ةدحاولا قحتست يتلا اياضقلا نم ديدغلا ٌداهاحتم ,شاقنلل
 تاءادتعالاب ًاءدب ,ةدحاو ةمق ال .ةيبرع ممق ةدع داقعنا اهنم
 يناريالا ناودعلاب ءاهتناو ,ينيطسلفلا بعشلا ىلع ةرركتملا

 لك نع رظنلا ضغب لوقن .قارعلا ىلع تاونس تس ذنم رمتسملا
 هذه ةدمها ىلا ريشي ةيبرعلا ةمقلا ةسسؤمل يفاذقلا ركذت ناف كلذ

 .اهتيلاعف زيزعتو اهيلع ظافحلا ةيمهاو .ةسسسؤملا

 يف ءقئاقحلا هذه لهاجت يف يفاذقلا دنأ نم كانه ناك نئلو

 لاز ام يذلا ديحولا ماظنلا ناف .ةفلتخم بابسالو .رمأآلا ةيادب
 يروسلا ماظنلا وه ءايبيل دييأت ال .فاذقلا ةوعد دييأت ىلع ًارصم

 فلتخمب يبرعلا نماضتلا ضيوقت هقتاع ىلع ذخا يذلا
 نم هريغو .هسفن يفاذقلا ماظن ةدعاسمبو .بيلاسالاو لئاسولا

 هذه عم ضقانتي امب فرصتتو ةغلب .ثدحتت يتلا ةمظنألا
 يف ًاراهج ناريا ماكح عم يفاذقلاو وه هفلاحتب كلذكو .ةغللا

 نم لك ىلا ناريا ةيجراخ ريزو عراس كلذلو .قارعلا ىلع مهناودع
 ,ًاردبك ةمقلا داقعنا لامتحا سا امدنع قشمدو سليارط

 نا هناش نم يذلا فرحنملا امهفقومب كسمتلا ىلع هيفيلح ثحيل
 .هبلا نومرب ام اذهو .ةمقلا ءاغلا ىلا يدوب

 قطنملا ناف ةمقلل دعوم ديدحت ىلا نيسحلا كلملا دمع دقو «نآلا
 يتلا تايدحتلا كلذكو .نيرخآلا برعلا ةداقلا ىلع ضرفي
 يف لمأ يأ لتقو بيرختلا ىلع ةلقلا رارصا اهتمدقم يف و .مههجاوت
 ضرفي كلذ نا ءايندلا هدودح يف ولو .ينماضت فقوم ىلا لصوتلا

 امكاح باغ ولو ىتح ءررقم وه امك .ساف يف اوعمتجي نا مهيلع
 ذاقنال ةلواحم يف ةداج تارارق اوذختي ناو .ةيروسو ايبيل
 نم اعون هسفن تقولا يف اوضرفي ناو .يدرتملا يبرعلا عضولا
 عامجالا نع ذشي ماظن يأ ىلعو .نيماظنلا نيذه ىلع تابوقعلا
 رصاوألا نم ىقبت ام عيدصت ىلع رارصاي لمعيو .يبرعلا
 .ةيبرعلا

 نيذه رياسي نم كانه نآأل ثدحي نل اذه نا فرعن نحن
 ,هفرعن ال رخآلا اهضعيو .فورعم اهضعب .بابسال نيماظنلا
 ديزم ىلا ةمألا عفدو ةيبرعلا تاقالعلا بيرخت يف امهعم مهسيف
 ناذه هنم يناعي ام هجئاتن زربا نم يذلا ككفتلاو فعضلا نم
 ينمأ و يداصتقا قانتخاو ةلزع نم ءىلوألا ةحردلاب :ناماظنلا

 .هريغو
 كلذ لك دعب برهعلا ماكحلا نم امهرئاشتا نم رمتسي لهف

 نامكاحلا ناذه فرعب يكل ناح تقولا نا ما .امهفقاومل ابرحتم

 عامجالاب امزتلي نا اماف ؟اهدنع افقي نا بجي يتلا دودحلا
 .ةيبرعلا ةرسالا نع الْرعُي وا يبرعلا

 باوجلا يتأي دقو .كلذ نع ةمداقلا ةليلقلا مايالا فشكنس

 اباوج نوكيس هنا انعقوتو ,ةعبطملا نم ددعلا اذه جورخ لبق
 عامتجا يف «رامع وبا» هلاق ام حيحصلا ىقبي كلذ عمو .ًايبلس

 يف نيلتاقملا نا نم .دادغب يف ارخؤم دقعنا يذلا يزكرملا سلجملا
 ناماظنلا ناذه ناك يذلا وتيفلا اوهنا دق ةيبرعلا ةمألا
 ,اهئانبا نم نولتاقملا اهررقي ةمألا ةحلصمف .هناعضي
 نورحاتملا ال .اهتمارك ىلعو اهضرا ةمالس ىلع نوصميئرحلا

 [1.اهتماركبو اهلبقتسمب
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 .ىهتنا يبرعلا رارقلا ىلع وتيفلا دهع :يزكرملا سلجملا :ناضمر رهش يف

 كعب

 !؟دادغبب يزكرملا سلجملا يف رامعوبأ هلاق ام اده

 : صاخ  دادغب

 سلجملا دقعنا ١485/54/74 ءاثالتلا ءاسم ألي

 ريبك روضحب دادغب يف ينيطسلفلا يزكرملا 5
 فلخت دقف .تادايقلل حضاو بايغو ءاضعالل | ٠

 وباو دايا وبا :نم لك عامتجالا اذه يف ةكراشملا نع

 مهلكو .نزام وباو نسحلا يناهو ديعسلا وباو فطللا

 ءاضعا امنيب ,«حتف» ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا يف ءاضعا
 ةليلق تاءانثتساب نيدجاوتم اوناك ةيزيفنتلا ةنجللا

 كراشي مل يذلا يروخ ايليا نارطملاو سابعلا وبا لثم
 يزكرملا سلجملا تارود نم ةرود ةبا تاعامتجا ٍِق

 .ينيطسلفلا
 نالعا دعب دقعي هنا ىف تسيل عامتجالا اذه ةيمها

 ةمظنم عم اهنواعت ءاهنا نع ةيندرالا ةموكحلا

 . [ مان ملا نرخ ن8 نمت 5

 وبا ةكرح دعب ءيجي هنا يف الو .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 يف ريغص روكيد» هئناب رامع وبا هفصو يذلا ميعزلا

 تقو يف ءيجي هنا يف هتيمها نمكت امنإ  ءربكأ روكيد
 تاضقانتلا نم ةعومجم ةيبرعلا ةحاسلا هئف دهشن
 كلذلو اهردسفت بعصد يتلا تاكرحتلاو ةذاشلا
 ىلوألا ةسلجلا ةيحاتتفالا رامع ودا ةملك تقرغتسا

 .اهلماكب

 .ةمقلا رمتؤم نع رامع وبا ثدحت ةسلجلا ةيادب يف
 ةمجهلا ةروطخ انيبم وافلا ةكرعم ىلا كلذ لبق ضرعت
 نم ناريا ماكح اهاخوت يتلا فادهالاو ةيناريالا
 ةيركسعلا ةءافكلاب أديشمو .وافلا ىلع حوجهلا

 موجهلا اذه بعوتست نا تعاطتسا يتلا ةيقارعلا

 نينيعتسم ًٌاليوط نويناريالا هل ّدعا يذلا مخضلا

 اهيلع اولصح يتلا قراوزلا فالآبو ةيزيلكنا ةربخب
 ىلا ددصلا اذه يق راشاو .نايابلا نمو ارتتكنا نم

 ثدحتو ,يبرعلا جيلخلا اهل ضرعتي يتلا رطاخملا

 اذه دعب ةيبرع ةمق دقعل هتالواحمو هدوهح نع

 حلاص هللا دبع يلع ديقعلا نا ىلا راشاو ءموجهلا
 ةدعاسم ةئا ضفرو .ةمقلا ةفاضتسال هدادعتسا ىديبا

 .هيلع قافنالل ةيلام

 نا» هلوق ددصلا اذه ىف رامع وبأ هدكا ام زربا لعل
 يف نيلتاقملا ناو :؛ىهتنا دق نيلتاقملا ىلع وتدفلا دهع
 ,نودقارعلاو نوينيطسلفلا مهتمدقم فو ,ةمألا هذه

 ,.اهداقعنا جدع وا ةمقلا ناقعنا نوضرفي نيذلا مه

 تاروطتلا باهساب نيرمتؤملل حرشو .«مهريغ سيلو
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 1 ©. ةلا رح
 .نيناودعلا نع انتامولعم هذه :رامع ىبأ

 ةفاضتسا نم أءدب ةمقلا داقعنا ىلع لمعلا تقفار يتلا

 اهدقعل يفاذقلا ديقعلا ةوعدب ءاهتناو .يلامشلا نمدلا

 ىلا يناثلا نسحلا كلملا اعد نا دعب ةيبيللا اهبس يف
 ديعاومل تاديدحت نم كلذ قفار ام عم .ساف يف اهدقع
 قبسي ةيجراخلا ءارزول رمتؤم دقع تضرف تاروطتو
 .لامعألل الودح عضيل ةمقلا

 رابخا ترشُن دقو :ليوط ةمقلا داقعنا عوضوم
 نا وه رشنب مل يذلا نكلو .ةفاحصلا يف اعابت هتاروطت

 نم ةردايمب ناك ةيجراخلا ءارزو عامتجا داقعنا

 ريزو نم حرطل ةباجتسا ناك هنا لقنل وا :قارعلا
 نع نلعا يذلا زيزع قراط ديسلا قارعلا ةيجراخ
 ,برغملا تلعجح ةغيصب عامتجالا اذه داقعنا ةرورض

 .هيلع قفاوت :ةمقلل ةيعادلا ةلودلا يهو
 لودلا ةيجراخ ءارزو نوكي روطسلا هذه ةباتك عم

 ساف يف نيعمتجم .لقألا ىلع مهتيبلاغ وا .ةيبرعلا
 اذا ام يف نهكتلا نآلا ىتح دحا عيطتسي الو .ةيبرغملا
 ةمئالم ةئيهن نع رفسي فوس عامتجالا اذه ناك

 .ال مأ ةمقلا داقعنال

 تسدل ةمقلا داقعنا تالامتحا نا ىري رامع وبأ

 .ةدراو تالامتحالا لك نا نودقارعلا ىري امنيب :ةريبك

 ةوعدلا نا ىلا هتالامتحا ريسفت يف رامع وبا دنتسيو
 ةيبيللا اهبس ةنيدم يف ةمقلا دقعل ئاذقلا اههجو يتلا
 ةلقرع قيرط ىلع ةوطخ اهنا وا ,ةداج نكت مل امبر
 وأ :ةيبرعلا لودلا ةيدلاغ تثاب نا دعب ةمقلا داقعنا
 ثحبب بلاطت  ةيروس ءانثتساب اهلك حصألا ىلع
 ةوعد نا امك .رمتؤملا ةلواط ىلع ةفاك ةيبرعلا اياضقلا
 لالخ نم ايمسر اهنع نلعي نا لبق تءاج يفاذقلا
 .تيوكلا ةلودريمآو يفاذقلا نيب تمت ةينوفلت ةثداحم
 وا ؛ةحيرم ةثداحم نكت مل اهنا ةددعتم رداصم لوقتو
 .لقألا ىلع ةقايللاو لوكوتوربلا دودح يف

 نارصب الاز ام يروسلا ماظنلا هعمو :يفاذقلا نذا

 ءادتعالا ىلع ةمقلا لامعا رصق ىلع ةعاسلا ىتح
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 نا نورخآلا برعلا ىري امنيب ءايبيل دض يكريمألا
 .ةيبرعلا ةمألا مهت يتلا اياضقلا لك ةمقلا لمغ لمشي

 ةيبرعلا ةعماجلل ةيمسر ةركذم يف قارعلا عضو دقو
 هجولا ىلع ينمزلا اهمدق بسح اياضقلا هذه تابولؤا

 :ىلاخلا

 بعشلا ىلع رمتسملا ناودعلا ثحب-١

 00 ةلا

 .ينانبللا بعشلا ىلع رمثسملا ناودعلا ثحب- ؟

 ىلعو قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا ثحب - “
 .ةيقارعلا ضرألاو يقارعلا بعشلا

 .يبيللا بعشلا دض يكريمألا ناودعلا ثحب- +

 مدع وا اهداقعناو ةمقلا رمأ ىقدب لاح لك ىلع

 هنع ثيدحلا ناك ناو .رخا اعوضوم اهداقعنا

 اما .رامع وبا ةملك نم ةعساو ةحاسم ىلع نوحتسا

 ةروثلا دئاق اهنع ثدحت ينلا ىرخألا تاعوضوملا

 : يلب امك تناكف ةينيطسلفلا

 دقو .ةينيطسلفلا  ةيندرآلا ةقالعلا :الوأ

 ليصفتلا نم ءيشب ةقالعلا هذه رامع وبا ضرعتسا

 يذلا نيسح كلملا باطخ ىتحو نامع قافتا عيقوت ذنم

 تاءاقللا ةعومجم ىلا اضرعتم :ةقالعلا هذه هيف ىهنا

 تبشن يتلا فالتخالا طاقنو ؛نيفرطلا نيب تمت ينلا

 وبأ اهنع ثدحت دقو :مدعزلا وبا ةعوضوم :ًآيناث

 ةناش ةرهاظ» اهناب اهابا افصاو ريبك فافختساب رامع

 - اهنآد اهفصوو .«اهدنع فقوتلا قحتست ال ةريغصو

 نا ادكؤم ءريبك روكيد يف ريغص روكيد: اقباس انلق امك
 بعشلا نال حجنت مل اهريبكو اهريغص تاروكيدلا لك
 هكذازا ٍدض سسغت ناب اهل عمتي مل يتيطسلفلا
 نا سلجملا ءاضعال نلعاو .ةينطولا هتحلصمو

 ٍِق ميعزلا ومدأ دض تذختا ةيرورضلا تاءارحالا

 ةفاك نم هدّرحج يذلا يركسعلا سلجملا عامتجا

 حبصا هناف يلاتلابو :ةيميظنتلاو ةيركسعلا هعقاوم

 ملا راطا جراخو :حخفب ةكرح جراخ نآلا
 .ةينيطسلفلا

 رامع وبا هنع ثدحت يذلا ثلاثلا عوضوملا
 ينودهصلا نابكلا نيب تاكايتشا ثودح ةيناكما

 نانبل يف ةيروسلاو ةينيطسلفلا تاوقلاو .ةهج
 :ولعملا ةيمها ىلع ددصلا اذه ْيف دكأو .ةيناث ةهج
 ؛اهقباطتو ةينيطسلفلا ةروثلا ىدل ةرفوتملا
 هج نم اهيلع تلصح يتلا ىرخألا تامولعملا

 ١| تامولعملاب تايفوسلا مامتها ىلا راشاو .ةددعتم

 هوصخلا اذهب ةينيطسلفلا ةروثلا مهل اهتلقن
 و يتايفوسلا داحتالا نا ركذو .اهتحصل مهديكاتو
 اكريما ىلا  رامع وبا هصنب غلبا  امراص ًاراذنا

 ألا مدعب ينويهصلا نايكلا اهفيلح ىلع طغضت
 اب رامع وبأ فيضيو .هاجتالا اذه يف ةوطخ ةيأب
 دطسلفلا ةروثلا ىدل ةرفوتملا تامولعملا لصوا
 م لمعب مايقلل ةينويهضلا تادادعتسالا لوح

 ءاجلا ربع ةيروسلا تاهجلا ىلا نانبل بونج
 و اننيب رشايم لاصتا كانه سيل هنأل ,ةيبرعلا
 .ةيروس

 علا نا لوقت ةينيطسلفلا ةروثلا تامولعم

 يركسع قرف (1) هعومجم ام دشح ينويهصلا
 وق ىلا ةفاضا .ةلتحملا نيطسلفل ةيلامشلا ةقطنملا

 نالا نا رامع وبا دقتعيو .نالوجلا يف ةدجاوتملا

 د ال ينويهصلا ودعلا لعج يذلا وه يتايفوسلا
 ثدحي نا دعبتسي ال ناك ناو .موجهلا اذهب
 ىف عم ًاقفارتم لبقملا ناضمر رهش لالخ موجهلا
 د هنوئشي نارهط ماكح هنع ثدحتي ريبك يناريا
 : لالخ قارعلا دض :ءالبرك ىلا قيرطلا» :ناونع
 .ناضمر

 رامع وبا اهنع ثدحت يتلا ةعبارلا ةطقنلا
 د اهانا افصاو ةيتايفوسلا  ةيندطسلفلا تاقالعلا

 يفوسلا ميعزلاب هئاقل دعب ةصاخ .ادج ةديج
 يف تمت يتلا تاءاقللا نعو نيلرب يف فوشتابروغ
 >ولا ةعوضومب يتايفوسلا مامتهالا نعو .راطالا
 مق ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا ةوعدو
 ءاردل رئازجلا يف عامتجالل ةينيطسلفلا ةمواقملا
 ةردوع رثا ةينيطسلفلا ةحاسلا ديحوت عوضوم
 ددكأ رئازجلا نا رامع وبا ركذو .وكسوم نم ديدج
 هتسي ال ليصف يا نم مزاح افقوم ذختتس اهتاب
 .هب اهتقالع عطقتس اهنا يا .ءءادنلا اذه ىلا

 سلجملا لقعنا نم ضرفلا
 ت راد يذلاو :هضارعتسا مت ام ءوض يف

 ضرغلا ديدحت بعصي .سلجملل طقف نيتسلج
 ف نافع وبأل ةبسنلاب يزكرملا سلجملا داقعتا
 اذا الا .هريغ وا .يزكرم سلجم ىلا وعدي ال تافرع

 دي اميف ءاوس ءهيلا لوصولا ديري نيعم ضرغ هل
 او .ةلبقملا ةريسملا ديدحت ىف وا تارارقلا ناختاب

 رتلا ىلع رامع وبأ ديكأت يف ناك احوضو رثكألا
 ارعلا ةروثلاو ةينيطسلفلا ةروثلا نيب يريصملا
 احت وه فدهلا نا ما ؟فدهلا وه اذه نوكب لهف

 ه تناك اذا :نامع عم ةقالعلل ةديدجلا ةغيصلا
 .؟5ديدح ةقالع نم ةمث

 لو .فدهلا نم ءازجا يه هذه نا انداقتعا يف

 ١! يف عيطتسن انلعلو :هلك وه تسيل ديكأتلاب
 0.فدهلا فشتكن نا مداقلا
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 فوفص نم ميعزلا وبأ درط ىلع صن يذلا

 بترلا عيمج نم هديرجتو ةينيطسلفلا ةروثلا
 ريرحتلا شيج يف ةيروثلاو ةيركسعلا بصانملاو
 ناف :ةينيطسلفلا ةروثلا تاوقو ينيطسلفلا ينطولا
 لواحي لازي ام دقعم عضو يف تاب يذلا «ميعزلا وبأ»

 نع ثيدحلا قايس نمض ةيمالعا ةدام الكشم كرحتلا
 : .ينيطسلقلا عضولا

 رارقلا همهتا يذلا حمنعزلا وبا رمتسي نا رظتنيو

 ةيذاكلا تاعاشالا ثيو ةنتفلا ىلع صيرحتلاب

 نا :ةروثلاو بعشلل دهعلا ثكنو درمتلاو نايصعلاو

 .يمالعالا كرحتلا ىف رمتسي

 ندرالا يف ادوجوم لازي ال يذلا ميعزلا وباو

 مهأ روما كانه :ةرهاقلا ِق تافرع |
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 ”اننف درو .ةييصعب يركسعلا سلجملا رارق لبقتسا ينيطسلفلا يركسعلا سلجملا رارق نم مغرلاب

 رارق ىلع فافتلالا الواحم ؛ةيبصعو ةيلاعفنا رثكا

 حتف ءىدايمي» كسمتي لاز ال هنا انلعمو .هدرط

 .«يلحادلا اهماظنو

 ىلع قلطأ «؛ميعزلا وبأ» نا نوبقارملا ظحالو
 راثأ يذلا رمألا ,ةدحبتحصتلا ةكرحلا» خيسأ هقاقشنا

 يتلا ةددعتملا تاهجلا لوح اكوكشو تالؤاست مهيدل

 ملو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم برضل هءارو فقت

 ةنجللا سيئر ىلع هلماحت يف ميعزلا وبأ فتكي

 دمع لد ؛تافرع رساب ديسلا ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا

 ددعو مجاه وبا هوخا هرضح يركسع سلجم دقع ىلا

 .دادغب ف دقعنا يذلا ىلعالا ينيطسلفلا يركسعلا
 وبال ةيروثلا ةيلاضنلا فقاوملاب» داشا نايب ردصو
 .اهدوقي يتلا ةيحيحصتلا ةكرحلا ىلع ىنثاو «ميعزلا
 يركسعلا سلجملا نع ردص يذلا رارقلا ريتعا امك

 .قحم ريغ ىلعالا
 ةنوعم تمدق دق نامع ةبطلس نا ضعمبلا ددريو

 اذه ناو .رالود نييالم ةرشع غلبت :ميعزلا وبال» ةيلام
 يسايسلا اهدييأت ةيدوعسلا بحست نا لمأي ريخالا
 ففخت ناو ؛ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرل
 امك ,ةمظنملل اهمدقت يتلا ةيلاملا تانوعملا عطقت وا

 لكشب هتكرح عم ةيندرالا تاطلسلا فطاعتت نا لمأي
 ينيطسلفلا دجاوتلل ّدشا صيلقت لالخ نم حضوا
 .تافرع ةدايق عبني يذلا

 تافرع رساي ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر
 ,يضاملا عوبسالا ِق .ةأجف ةرهاقلا ىلا لصو يذلا

 كرابم ينسح يرصملا سيئرلا عم تاثداحم ىرحاو

 ميعزلا وبا ةكرح ربتعا ؛ةيبرعلا عاضوألا تلوانن
 اروماو اياضق ةمث نا نا :قدلعت ىلا جاتحت الو ةيهتنم

 اصوصخ .ثحبلاو ةيشقانملا ىلا جاتحت مها ةييرع

  ةيندرا تالاصتا نع ثدحتت يتلا معازملا

 ال تافرع نا تامولعملا ضعي لوقتو .«ةيليئاريسا»

 ةهجاوم يف رصم فقومب ءاوقتسالا لواحي لازي
 ةيرصملا ةطاسولا طيشنت ىلا فدهب امك .ةيدوعسلا

 سامحلا فيفخت ةيغب ندرالاو ريرحتلا ةمظنم نيب
 .ميعزلا وبا ةكرحل يندرالا

 نيسح كلملا ناب لوقت ندرالا يف تامولعملا نا مغرو
 عم لاصتا وا نواعت يال ضفارلا هفقوم ىلع لازي ال
 ينسح يرصملا سيئرلا ناف ؛ريرحتلا ةمظنم ةدايق
 لصتا دقف ؛ةمظنملاو ندرالا نيب هطاشن فثك كرابم
 هل ثعب امك ,يضاملا نينثالا مود ناسح كلملاب ايفتاه

 يذلا يفطل روتكدلا رصم ءارزو سيئر اهلمح ةلاسرب
 .نيدلبلا نيب نواعتلا و قيسننلا راطا نمض ندرالا رار

 لذبب لاز ام مئاد لكشب ندرالا يف ميقملا داهج وباو
 ماق دقو .مدعزلا وبا كرحت ىلع فافتلالل ةثدثح ادوهج

 ندرالا ءارزو سيئر .يعافرلا ديز ةلباقمب ارخؤم
 دكاو ,ميعزلا وبا نم يندرالا فقوملا ةقيقح ءالجتسال
 ىلع فقت ةيندرالا تاطلسلا نا داهج وبال يعافرلا
 : ةعلطم ةيندرا رداصم هددرت ام بسح هل لاقو .دادحلا

 مل امك .حتف ةكرح ىلع ميعزلا وبا ضرقن مل نحن»
 ىلا هب متيتا نيذلا متنا نكلو ءندرالا ىلا هدزوتسن
 انم متيلط نيذلا متناو ,تاونس ثالث ذنم ندرالا
 .«ءانتحاس قوف هءاقبتساو هلابقتسا

 ةيرح ىدم نوظحالي نامع يف نيبقارملا نا ريغ
 نم ددعو هقيقشو ميعزلا وبا اهب عتمتي يتلا ةكرحلا
 داعنالاو قيدضتلا تايلمع يرجت نيح يف هناوعا

 .رذحو بادب نولمعي اولاَز ام نيذلا تافرع راصنأل
 رهشلا لالخ .دمعيس ؛ميعزلا وداد نا دقتعيو

 ةينيطسلفلا تاميظنتلا ضعبب لاصتالا ىلا ؛يراجلا
 ,.اهعم قيسنتلا ةيقب ةيروسلا ةمصاعلا يف ةدجاوتملا

 نيبقارملا نكل .هكرحت يف اديعب بهذي نا لمأي وهو
 ال ردرحتلا ةمظنمل يرقفلا نومعلا « حضفا» نا نودقتعي

 راوحلا نا ىلا ةقاضا .ينيطسلفلا رارقلا كلمت لازت
 هنم لمؤي رئازجلا يف ةينيطسلفلا لئاصفلا نيب رظتنملا

 تامجهلا درو ريرختلا ةمظنم ةدحو هاجتاب وطخي نا
 ان .اهنع
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 :نيسح مادص سيئرلا داليم ديعب هتالافتحا عم

 نسح دمحم مساج نم  دادغب

 ,يقيقح ديع يف يضاملا عوبسالا قارعلا ناك 0
 تايلمعلاو لطعت مل تاسسؤملا نا مغر .
 ودعلا دبش ةيعوتلا ةيفارغلا ةعركسفلا ( ل“
 .ةلصاوتم لاتقلا تاهبج يف دودحلا لوط ىلع يناريالا

 ىلحأب تنادزا .ةيقارعلا ىرقلاو ندملاو . دادغب
 ىلعو تاحاسلاو عراوشلا يف تعفر يتلا ةنيزلا ملاعم
 تمعو .تويدلا لخاد ىلا تدتماو ةئنبالا تاهحاو

 يف تارهسلا اوماقا نيذلا بعشلا ءانبا عيمج حارفالا
 لك يف ؛ ةيهيفرتلا تالفحلا اويحاو .ءايحالاو نكاسملا

 نيسح مادص سيئرلا داليم ديع ىركذب ءافتحا .ناكم
 .ليربا /ناسين 7 فداصملا

 ,ةقباسلا ماوعالا يف امك ,ماعلا اذه تالافتحالا
 تاناجرهملا ةماقا تلمشو ةضحم ةيبعش تناك
 تاريسملاو ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةينفلا يسامالاو
 دقف اهيف ريبك بيصن قارعلا لافطال ناكو .ةيريهامجلا
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 صقرلاو .تاريسملاو .ديسشانالا يف اوكراش

 ريمي امو .ةعونتملا ةيضايرلا تاطاشنلاو يرولكلوفلا
 ندملا ةفاك يف اهل ريبكلا دادعتسالا ماعلا اذه تالافتحا
 .ةيسيئرلا ةيقارعلا

 دلو ثيح نيدلا حالص ةظفاحم زكرم تيركت يفو
 رابك اهاعر تالافتحا تميقا :نيسح مادص سيئرلا
 ةيركسع تاضارعتساو :بزحلاو ةلودلا يف نيلوؤسملا

 ةددعتم ةيريهامجو ةيضايرو ةينف تاطاشنو
 .بناوجلا

 مامالا دقرم ءاليرك ةنيدم يف رركن تيركت يف ثدح ام
 ةنيدملا هذه تشاع ثيح .مالسلا هيلع نيسحلا
 يف هليثم نع ازيمتمو تالافتحالاب اًئيلم اموي ةسدقملا
 ةردابم ناهذالا ىلا داعا هنا كلذ .ةيقارعلا ندملا ةيقب
 داليم ىركذب لافتحالل ماوعا لبق ةنيدملا هذه ءانبا

 اديلقت تدغ يتلا ةردابملا هذه .نيسح مادص سيئرلا

 .ةيقارعلا ندملا ةيقب ىلا لقتنا ايبعش
 دادغب يف تناك يتلا ةيبنجالاو ةيبرغلا دوقولا

 ةمصاع ىف دقعت تاناجرهمو تارمتؤم ةدع روضحل

 عبارلا يملاعلا نييقيسوملا رمتؤم اهنيب نمو .ديشرلا
 .يركسعلا ركفلا ةودنو ةيبرعلا ءايزالا تاناجرهمو
 ءاتفتسا ةيسادملا هذهب يريهامجلا ءافتحالا تريتعا

 فافتلاو نيسح حادص سيئرلا ةدابقل ايونس ايبعش

 .ةدايقلا هذه لوح هلئاصف ةفاكب يقارعلا بعشلا

 ةهنحلا ناوشؤم
 تادحتسم ديعص ىلع اما ءلخادلا ديعص ىلع اذه

 هيلا تراشا ام رمتسا دقف ...ةهبجلا ىف عضولا
 شهنلا وهو :قياسلا اهددع ف ؛ةيبرعلا ةعيلطلا»
 .ةيعون ةيركسع تايلمعب ؛ناريا ةرصاخ يف يقارعلا
 .ةصاخ يلامشلا عطاقلا يف لاتقلا تاهبج دادتما ىلع
 ةقحالمو ءضرالا رهطت ةيقارعلا تاوقلا تلصاو دقف
 ةززعمو .يلانقلا اهفقوم ةدطوم .ةيناريالا لولفلا

 تاوقلا فوفص ْيف ةحداف رئاسخ ةعقومو ءاهعقاوم

 ىلع ةديدج عقاوم باستكا ىلا ةفاضالاب :ةيناريالا
 .ةهبجلا لوط

 تارشؤم ةلمج «ةيبرعلا ةعيلطلا» تدصر دقو
 ,ةيقارعلا ةيركسعلا تايلمعلا نع تمجن جئاتنو

 : يلب ام اهزربا

 ,رايهنالاو ءابعالا نم ةلاح ةيناريالا تاوقلا دوست ١
 يلامشلا عطاقلا يف ةريخالا كراعملا لالخ ةيلج تدب
 :ةحلسالا لضفأب تدوز تاوقلا هذه نا مغرف . اهرثاو
 نيذلا تائملا لتق امك ءاهلاجر نم !دج ريبك ددع رسا دقف

 دونجلا نآأكو ادبو ..نايدولاو لابجلا يف مهثثج تكرت
 تادب ذنم مهفوفص تراهنا دقف .ةمواقملا ىف نيبغار ريغ

 امك :باحسنالاب ترشابو .ةيقارعلا تامجهلا

 ةتغابملا يرصنع لعلو .لاتق نود مهضعب ملستسا
 ةلاح قلخ يف ادعاس دق .اهيلع ةبصنملا نارينلا ةدشو
 نويزفلتلا ةشاش تضرع دقو .رايهنالاو بعرلا
 ةيلمع لثمت ةكرعملا ضرأ يف تروص امالفا يقارعلا
 اهتدع ةكرات ةيناريالا تاوقلا برهو ,ىرسالا عيمجت
 . ىتقلا نم آريبك أددعو ءاهداتعو

 قفو تمت يتلا ةيقارعلا تامجهلا ةلسلس تدكا ١
 جاوفالا) تاعومجم اهيف تكراشو ةموسرم ةطخ
 «قارعلا يف يدركلا بعشلا ءانبا نم (ةفيفخلا

 يناريالا ماظنلا نا :يىلامشلا مااقلا كراعم يف تاذلابو

 ةبوعص دجي ذا ةئبعتلا ةيلمع ف ريطخ للخ نم يناعي
 مهجرو برحلا رارمتسال نيديؤملاو نيعوطتملا نيمات يف
 بولسا دامتعا يف هتيرظن باصا ام اذهو .اهنقرحم يف

 .ميمصلا يف يددعلا قوفتلاو يرشبلا دشحلا

 ماظنلا نأب جاتنتسالا نكمي مدقت امل ارارمتساو

 يبونجلا عطاقلا يف هتوق لك زيكرت لضفي تاب يناريالا
 عقوتم يقارع موجه ةيشخ تاذلاب وافلا ةقطنم ىفو

 ع وقو يلاتلاب و .ةقطنملا هذه ربهطتل ىرخاو ةظحل نبب

 هفده لشف دعب يخيراتو يقيقح قزاأم يف ماظنلا اذه

 .ةقطنملا هذه لالتحا يف يجيتارتسالا

 ماظنلا قزأم امامت يعت ةيقارعلا ةدايقلا نا ودبدو
 دعوي ءافولا ىلع ةدعوتو ءوده لكب لمعتو يناريالا

 تاوقلا نم ددع ريكا مهتلي ًاريبك أريق وافلا لعج

 قوفت نارياب ةحداف رئاسخ قاحلاو ةيقابلا ةيناريالا
 [.ةقياسلا كراعملا نم ةكرعم ةيا يف ققحت ام
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 بيبأ لت ريع نارهط ىلا نطنشاو نم

 ةحيضفب ةقلعتملا تامولعملا قفدت فقوتب مل
 ام نا :ناريا ىلا «يلدئارسالا» حالبسلا بدرهت

 يف يسيئرلا زيحلا لتحت ةلاسملا هذه تلاز
 ةقفصلا حاضتقا ذنمو .ةيبوروألا مالعالا ةزهجأ
 «يليئارسالا» لارنجلا اهيف بعلي يتلا ةيكريمألا
 عافدلا ةراروب هتقالع مكحب ًايسيئر رود مارب ماهاربا
 .ينويهصلا نايكلا يف شيجلاو

 ةمدخلا نم ةنس نيثالث ىضما مارب لارنجلاو

 .«يليئارسالا» شيجلا ةمدخ يق ةنس نوثالث :مارب
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 ووو. مالا

 : جدلا هك
 !؟ةريبك ًاسوؤر لاطن لض

 سسوس ديب"

 ١5651١ ماع ذنم يا «يليثارسالا» شدجلا يف ةيركسعلا

 يتلا بووبخلا عيمج 3 كراسشو ,1548١» ماع ىتح
 امب ,ةيبرعلا لودلا دض ينويهصلا نايكلا اهضاخ
 ةدحول دئاق اهموي ناك ذا :1417 ماع برح اهيف
 مدخي لازي الو :تاعردملا حالس ىلا لقُن مث ,سودناموك

 ةبيرقلا ةيلامشلا ةقطنملا يف ةيادتحا ةظياصت شيحلا يف
 ,ةيليئارسالا» ةموكحلا هفلكتف .ينانبللا بونجلا نم
 برحتو :لما» اهضيليم عم تاقالعلا بيترتب انايخا

 .لوألا طيسبولا :يئابطايط قداص

 يف ايساسا ًارود بعل دقو .ناريا نم نيموعدملا ءهللا

 .امهنم لك ىلا :يليئارسالا» حالسلا لاصيا
 نايكلا نيب ةيحيلستلا تاقالعلا ىلا ةبسنلاب اما

 ضفر اريبك ايناطيرب ًالوؤسم ناف :نارياو ينويهصلا
 ردصملا تتاب بيبأ لت نآب لاق همسا نع حاصفالا

 مقرلا غلبيو .يناريالا شيجلا ةحلسال يسيئرلا
 ناريا ىلا «:ةيليئارسالا» ةحلسالا تاعيبدل يونسلا
 ةداع تاقفصلا متتو .ايونس رالود نويلم ةد يىلاوح

 تارئاطلل رايغ عطق ىلع لمتشت يهو :تاعفد ىلع
 تلصو دقو .ةيكريما تابابدو خيراوصو ةيكريمألا
 ةثالثلا رهشألا يف ناريا ىلا ينودهصلا نايكلا نم

 نويدلم ٠٠٠ يلاوحب ردقت حالسلا نم تاعفد ؛ةيضاملا

 اهنم يناعي يتلا ةيركسعلا فورظلا ٍبيسب رالود
 لازت الو .برعلا طش ةهبج ىلع يناريالا شيجلا
 قاوسألا مهأ يناريأآلا قوسلا ريتعت «ليئارسا»

 تناك يهو .اهنم ةحلسألا ءارش يف اهزرباو ةيجراخلا
 يتلا ةحلسألاو تابابدلا نم ًآريبك اددع اهتعاب دق
 .نانبلل ينويهصلا حايتجالا نابإ اهيلع تلونسا

 ينويهصلا نايكلا يف ةحلسالا ةعانص نا عمو
 يضاملا ماعلا رخاوا يف تبيصا تناكو .داسك نم يناعت
 تايالولا ترطضا .ةريطخ تاسكنب يلاحلا ماعلاو
 لت ناف .اهل يلاملا نوعلا دي دم ىلا ةيكريمألا ةدحنملا

 ناقوسلا امه ايقيرفا بونجو نارهط نا ريتعت بيبا
 ةعانصلا هذهل ةيسنلاب نيمساح نالظي ناذللا
 نل بيبا لت نا ةيبرغلا رداصملا دكؤتو .اهروطتلو
 :يركسعلا داتعلاو حالسلاب ناريا دادمإ نع فقوتت

 هسفن ينويهصلا نايكلا يف و .ةيلامو ةيسايس فادهأل
 عييبل ةيكريمألا ةضراعملا فصي يمسر ردصم لوقي
 ,نلعلا يف اهنع ةفلتخم رسلا يف اهنأب :ناريا ىلا حالسلا
 لاصتالا لئاسو ىلع ةظفاحملا ديرت» نطنشاوف
 ال فقوملا اذه يف و .«.نمث يأب ناريا عم ةحوتفملا

 نآل ,«ةيليئارسالا»و ةيكريمألا حلاصملا ضراعتت
 برحلا هذه رارمتسا يف امهتحلصم نايري نيدلبلا
 فقاوم ببسب برعلا قزمتو قارعلا فعضت يتلا
 ناريا لوصحو .ناريا عم نيتفلاحتملا ايبيلو ةيروس
 يفف ؛قباسلا يف رس نكي مل ينويهصلا حالسلا ىلع
 ريماشش قحسا فرتعا ١1/854 ماع نم ويام /رايا رهش
 ناب (ءارزولل آسيئر ناك) نطنشاول هترايز ءانثا
 هذه دمأ ةلاطإ نابو :حالسلاب ناريا دورت «ليئارسا»
 .«ليئارسا حلاصم مدخي» اهرارمتساو برحلا

 جوز يئابطابط قداص ناب ىرخا تامولعم لوقتو
 تاقفص يف طيسولا رود بعل يذلا وه ينيمخ ةقيقش
 ناو :ينويهصلا نايكلا عم ناريا اهتدقع يتلا حالسلا
 نولوؤسم دعب اميف اهالوت تاقفصلا هذه
 «ناريا يف اوناك نويسايسو نويركسع «نويليئارسا»
 نيلوؤسملا نم ددع عم ةديج تاقالعب نوعتمتي مهو
 .نييلاحلا

 عبيباسالا يف عافت ةحيضفلا هذه دادرَن دقو
 نا ذإ :ةيبرع لود يف نيلوؤسملا لاطتف ةلبقملا ةليلقلا

 نطنشاو ْق ندهن مارب ماهاربا «يليئاربسالا» لارنجلا

 نم هذاقنال هدالب ةموكح لخدتت مل اذا ءيش لك لوقب

 [0.يكريمألا ءاضقلا يديا
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 خوضرلا وا يدحتلا نيب
 ىلع ءادتعالاب ةدحتملا تايالولا تماق نيح

 ايسامولبد اكرحت دهشت ةقطنملا تناك ايبيل | |
 دقو ؛ادج ةليوط ةرتف ذنم هلثم دهشت مل اقيثك | ١

 .ةنخاسلا رواحملاو تاعارصلاو اياضقلا ىلع زكرت
 سيئرلا بئان .ءشوب جروج ناك ةهج نمف

 جيلخلاو ةريزجلا ةقطنم يف ةلوجب موقي يكريمالا
 يفروم دراشتير يكريمالا ثوعبملا اهيف هقفار يبرعلا
 ةيروس اهنمو ؛شوب اهرزي مل ىرخا الود راز يذلا
 تاعاس عبرا ةدمل يروسلا سيئرلا عم عمتجا ثيح
 ميلحلا ديع عم ىرخا تاثداحم ىرجا امك ةلصاونتم

 نامعو قشمد نيب ام اهسفن ةلوجلا يف لقنتو ؛مادخ
 .ةرهاقلاو ةلتحم لا سدقلاو

 طسوالا قرشلا مسق سيئر ناك ىرخا ةهج نمو -

 فوكايلوب ريميدالف ةيتايفوسلا ةيجراخلا ةرازو يف
 ةيروس نم الك تلمش ةقطنملا يف ةلثامم ةلوجب موقي
 .رصمو ندرالاو

 الثمم امه فوكايلوبو يف روم نا ركذلاب ريدجلاو
 تارواشملا يف يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا
 قرشلا ةمزا لوح نييمظعلا نيتلودلا نيب ةيديهمنلا
 ةمقب تظيترا يتلا تارواشملا يهو ..طسوالا

 فوشتابروغ نيب فينج يف تدقع يتلا نيقالمعلا
 .ناغيرو

 ةمزأب ةقحلملا ةينانبللا ةمزالا تناك ءانثالا هذه ق-

 ,ناكيتافلا لبق نم اديدج اكرحت دهشن طسوالا قرشلا
 هجوتلا نع لصفنم ريغ كرحتلا اذه نا ددرت دقو
 ,ةقطنملا يف ةيكريمالا ةيسامولبدلا يعاسملاو يكريمالا
 ىلا لصوتلا ةيناكماب قلعتت «ةتماص» يعاسم نع الو
 ةموكحلا نيب ام ينانبللا بونجلا يف ةينما تابيترت
 .يروسلا ماظنلا ةباعرب ينويهصلا ودعلاو ةينانبللا

 لمحبي زيريبب نوعمش ناك اضنا ءانثالا هذه يفو-

 هعورشم ءابوروا ىلا دعب اميفو ,ةدحتملا تايالولا ىلا
 قرشلل لاشرام عورشم» مسا هيلع قلطا يذلا
 ٠١ نيبام حوارتي غلبم عمج بلطتب يذلاو «هطسوأالا
 ةيلامسأرلا ةيعانصلا لودلا نم رالود رايلم ١٠و
 لود ةدعاسمل .طفنلا راعسا ضافخنا نم ةديفتسملا
 تاذلابو ضافخنالا كلذ نم ةررضتملا طسوالا قرشلا
 ةدعاسملا هذه طبرو :ةلتحملا نيظسلفب ةطيحملا لودلا
 لكشت ينويهصلا نايكلا عم ةكرتشم ةيئامنا عيراشمب
 . «مالسسلل» ةيدام دعاوق

 ريزوو زيريب نم لك دكا عورشملا اذه ليلعت يفو
 ةيروس ف يدرتملا يداصتقالا عضولا نا نيبار هعافد
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 رابتعاب ينويهصلا نايكلا نما ىلع امهاد ارطخ لكشي
 لكشي نيلاحلا يو .ةرونلا وا برحلا ىلا يدؤي دق هنا

 مدوطتلا ططخم ف بصتن ثادحأ
 فثكملا يساموليدلاو يسايسلا طاشنلا اذه مضخ يف

 :اهزربا تاروطت ةدع تثدح

 لبق ىلوالا) ايبيل ىلع ناتيكريمالا ناتراغلا ١
 . (اهدعب ةيناثلاو ةقطنملل شوب ةرايز

 .ةيروسلا ندملا ضعب يف تاراجفنالا  ؟
 ٠ ةحلسالا ةقفص نع فشكلا الاميركية 

 رايلم 5,5 غلبمب ردقت ينلاو ناريال «ةيليئارسالا»
 .رالوؤد

 :يىلاتلا وه انه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 اضراغتم اطاشن ةثالثلا ثادحالا هذه ريتعت له

 هيف بصت يه ما .فثكملا يسامولبدلا كرحتلا عم
 ؟همدختو

 هلمحت لاؤسلا اذه ىلع درلا نا يش ةقيقحلا
 اميس ال .ةمداقلا ةليلقلا عيباسالا وا مايالا تاروطت
 ؤم اهيلا صلخي نا عقوتي يتلا جئاتنلا
 راظتنا نكل .هدقع ىلا برغملا اعد يذلا يبرعلا
 ضعب ءارقتسا ةيناكما يغلي ال اهيلا راشملا جئاتنلا
 . تابطعملاو رهاوظلا

 نيترافلا نا نآلا ىتح حضاولا نم :الوا

 دض يدج لعف در يا اكرحت مل ايبيل ىلع نيتيكريمالا
 الو ,ةماع يمسرلا يبرعلا عضولا لبق نم ال .اكريما
 فشكت امامت سكعلا ىلع لب. اهسفن ايبيل لبق نم ىتح
 انه رداصلا يظفللا ديدنتلا فلخ ةنماكلا تايطعملا
 ديعصت نوحاط يف بضي نيدراغلا دودرم نا .كانهو
 ,يكريمالا فقوملا نم ةيبرغلا ةمظنالا فواخم
 ةرورضب ةلئاقلا «لقعتلا» تاوعد ةريمتو ديعصتو

 .ةيكرنمالا تاردايملل ةباحتسالا

 ةيخاصلا تاوعدلا بحاص يبيللا ماظنلا ىتحف
 ضعب هنع تردص .ناكم لك يف ةيلايريمالا ةحطانمل

 ةباجتسالل هدادعتساب يحوت يتلا ةئداهلا تارشؤملا
 يف ةيجراخلا ةناما نايب لعلو ءيكريمالا طغضلل
 خيراتب (ىمظعلا حبصت نا لبق) ةيبيللا ةيريهامجلا
 عارص دوجود فرتعت ال ايدنلد نأب لئاقلا 2/1

 هذهل اجذومن لكشي .«ةدحتملا تايالولا نيبو اهنيب
 .تارشؤملا

 هتياجحتساو ةيسرعلا ةمقلل هتوعد ,كلذ لثمو

 ةسسؤم دض امئاد ناك هنأب املع .ةيبرغملا ةوعدلتل

 !ةديرعلا ةمقلا

 يبيللا ماظنلا ءوجل مدع .كاذو اذهل انفضا اذاو

 داكن ءانينل ِق ةبكرنمالا ةيطفنلا تاكلتمملا ميمأت ىلا

 .ايبيل ىلع يكريمالا ناودعلا رود نأب مزجلا ىلا لصن
 يعار اهب برضي يتلا اصعلا رود امامت هبشي ناك
 يف مهطابضنا نامضل عيطقلا دارفا ضعب عيطقلا

 !فصلا

 كانه ناك .يمسرلا يبرعلا ديعصلا ىلع ىتحو

 در بابغ نا رابتعالاب انذخأ ام اذا .هباشم ىزغم

 ةيبرع ةمظنا ضفر ةيلمعل راركتك ءاج داحلا لعفلا

 فقوم ىلع كرتشم درب مايقلل قارعلا ةردابم ةيساسا

 سئوت ىلع ةينويهصلا ةراغلا نم ةدحتملا تايالولا

 ةرئاطلا اهل تضرعت يتلا ةنصرقلا ةيلمع ىلعو

 .ةدحتملا تايالولا لبق نم ةيرصملا ةيندملا
 يتايفوسلا داحتالل يىلمعلا فقوملا فشك دقل :ايناث

 يف ةماه ةقيقحل هديكأت نع ايبيل ىلع نيتراغلا نم
 وا «ةقيدصلا» ىوقلا همعد نا يهو .نيلمركلا ةسايسس

 ىلا لصيال تاذلابطسوالا قرشلا ةقطنم يف «ةفيلحلا»

 يف يعيبطلا نمو .ةدحتملا تايالولا عم ةهباجملا ةجرد
 ثيح ,ةيلاحلا عاضوالاك ةيمسر ةيبرع عاضوأ لظ
 دادعتساللو يبعشلا معدلل ةمظنالا مظعم رقتفت

 نايكلاو ةدحتملا تايالولا عم ةهباجملل داجلا

 يف اهيلا راشملا ةقيقحلا ديكأت يدؤي نأ .ينويهصلا
 «ءاقدصالا»و «ءاقلحلا» روعش ىلا .يتايفوسلا فقوملا

 ..اكريما عم مادصلا ةحاس يف مهدحول نوكورتم مهناب
 اذه تاعيت نم فوخلا ةلاح ريذجت ىلا يلاتلابو

 .نيينعملا حاكحلا ىدل حادصلا

 ,«ةبامحلا جايس» طقسي ءانثالا هذه يف :اثلاث

 اهقرتخت و ايووطملا ةحاسلا نع ةئيلودلاو ةيمدلقالا

 نع دال دراوتت يتلا ريجفتلا تايلمع نم ةلسلس

 ؟مايالاأ لمحتس ١نأف ؛ دبسا طظفاح عم يقروع
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 ,اهءارو ةنماكلا تالالدلا ةروطخو اهتروطخ ىدم

 ٠:" نيب امب ىلتقلا ددع ردقي) مجحلا ثيح نم ءاوس
 ةيفارغجو راشتنالا ةعقر ثيح نم وا (ليتق ٠١+ ىلا
 قارتخا ىلع رداقلا ميظنتلا ثيح نم وا :ثداوحلا
 !ةيركسعلاو ةينمالا زجاوحلا نم ريثكلا

 اهتالولدمو تاريجفتلا هذه ةروطخ نم ديزيو
 :نالماع

 ال تاحرد تغلب يتلا ةقناخلا ةيداصتقالا ةمزالا-١

 .اهل قباس
 نيب يركسعلا راجفنالا تالامتحاو ثيداحا - ب

 ةحاسلا ىلع ءاوس .ينويهصلا نايكلاو ةيروس

 ,ةيليئارسالا»  ةيروسلا ةهبجلا ىلع وا ,ةينانبللا
 رشتاتو نافغير نم لك ثيداحا كلذ ىلا فاضد .اهسفن

 موجهلا ةلوجلا ..شوب
0 0 0 

 1م مرو ننعرنتت هعفقت - 11

 انه نيماظنلا نا رابتعاب نارياو ةيروس نم لك ىلع
 .هيلع ناعجشيو «باهرالا» ناسرامي كانهو

 ةدحتملا تايالولا فشكت ءانثالا هذه يف :اعبار
 عم ةدوقعملا ناريال ةيكريمالا ةحلسالا ةقفص ةحيضف
 ىلا نحشتس تناك يتلاو ينويهصلا نايكلا يلثمم

 .بيبأ لت نم نارهط
 هذه يف فشكلا اذه نوكد نا ادج دعبتسملا نمو

 هل نوكي نا دب ال لب ..يئاضق رما درجم فورظلا

 ناريال حيولتلا وه عنطلاب اهلوا .ةيسايس تالالد
 طغض ةقرو :ةجودزمو ةيوق طغض ةقروب اهسفن
 اهنكمت يتلا ةحلسالا تانحش فقوب ديدهتلا نمضتت
 هسفن تقولا ف نمضتت امك .برحلا يف رارمتسالا نم
 ماكح نيب ةمئاقلا ةيوضعلا ةقالعلا حضفب ديدهتلا
 ديدهتلا اذه نا ف كش نم امو .بيبا لت ماكحو ناريا

 بوجوب ناريآل ةيكريما ةوعد لمحب جودزملا
 تادنضنقمو حلاصم عم فقوملا يف موالتلاو .طابضنالا

 .ةقطنملل يكريمالا ططخملا

 !قابس يأ إ ةمشلا
 ةثالثلا ثادحالا نا حضتي مدقت ام ءوض يف

 ا 000 27 2 2 *

 ةيروس ف: عضولا رازقتسا مدع نم نوقلق :يريب

 ةيلحملا تايطعملا عيوطت ططخم يف بصت .ةروكذملا

 ةيسايسلا يعاسملا موجه حلاصل ةيميلقالاو
 ىلع زكرتتس اهنا ودبي يتلا ةيكريمالا ةيسامولبدلاو
 ىلا يبعادلا )١15985( ناغير عورشم جمد ةلواحم

 يعادلا زيريب عورشمب ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيوسن
 ةدعاق لكشبي ينواعت يداصتقا عقاو قلخ ىلا

 ع ورشم لمحيس هنا ةحارص ناغير دكا دقو .ةيوستلل
 يف ةمدقتملا ةيلامسارلا ةيعانصلا لودلا ةمق ىلا زيريب

 ٠١ وا ٠١ غلبم ىلع لوصحلل ةيدجب ىعسيو نابايلا
 .كلذ لجا نم رالود رايلم

 زيردي هيلع قلعي يذلا يكريمالا عورشملا اذه نكل

 ارطضم نوكي ثيح نيرشت راظتناب ىربك الاماأ
 ىلع بلطتي .«دوكيل» لتكتل ةموكحلا ةسائر ميلستل
 تماق يتلا «ةيتاداسلا» ةلاحلا ريوطت يبرعلا بناجلا
 داعبا اهتمدقم فو .«ديقيد بماك» تاقافتا اهساسا ىلع

 نا عقوتي ام اذهو ..ةيروس نم اميس ال تايفوسلا
 ىلا «ةيليئارسالا»  ةيكريمالا رظنلا ةهجو نم جانحي
 زجع لاح يف ,.يروسلا يبرعلا شيجلل ةيركسع ةبرض
 نيكمت نع ينمالا  يسايسلا  يداصتقالا طغضلا
 زاجنا نم ةبنروس ٍِق «ةيتاداسلا» ةيسايسلا ةرابقلا

 .كلذ

 يف ادج ةديدج ةلاح رورب ىلا ضعبلا ريشي ادهو
 ثيح .ةيروسلا ةيركسعلا  ةيسايسلا ةلداعملا

 ةسسؤملاب ةصاخ ةيبصع زورب نع ثيدحلا يرجي
 يسايسلا فينصتلا زجاوح قرتخت تادب ةيركسعلا
 هتلداعم اهيلع ىنبو ماظنلا اهضرف ينلا يفئاطلاو

 لكك ةيروس ىلع ةبكرملا طوغضلا نوكت اميرو .ةينمالا
 اهعيوطتو ةلاحلا هذه مضه نم ماظنلا نيكمت لجا نم
 دعبتسد ال امك .ةيكريمالا يعاسملل هتباجتسا حلاصل
 ضرغلا اذه لجا نم اهتاذ ماظنلا ةمق ىف ليدبت ءارجا
 !كلذب مايقلا نع ةيلاحلا ةدايقلاا زجع تبث ام اذاو

 تاروطتلا هزه يف مساحلا لاؤسلا ىقبي اذه عم
 !يبرعلا ةمقلا رمتؤم ةيوه نع وه اهلك

 عقاولا ةسارد لجا نم رمتؤملا اذه نوكيس لهف
 ةهحاوم نم ةمالا نيكمتل هتجلاعمو يدرتملا يبرعلا

 ىلا ينويهصلا ناودعلا نم ةيلاحلا تايدحتلا
 ؟يكريمألا ناودعلا ىلا يناردالا ناودعلا

 يف تايدحتلا هذه فيظوت لجا نم نوكيس ما
 ةباجتسالاو يكريمالا ططخملل خوضرلا ةمدخ

 ةيعامج ةيبرع ةكرابم ريفوتو نطنشاو يعاسمل
 اهل رقتفت تناك ينويهصلا ودعلا عم ةديدج تاضوافمل

 ؟.ديقيد بماك» يف تاداسلا تاضوافم

 تاحيرصتلا ىلع رهش نم رثكا ضمي مل هناي املع
 اوعمتجي يك برعلا ماكحلل ةوعد تنمضت يتلا

 اهسفن تايطعملا ف رخآ بناج كانه ىقبي كلذ عمو

 نايكلا نوكي نا وهو .نابسحلا يف هذخا نم دب ال
 عم هيف بواجتي يذلا تقولا يف .ينويهصلا
 نوكمي نا ..هتايلطتمو يكريمالا عورشملا تاطوغض

 يف تايلطتملاو تاطوغضلا هذه فيظوت ىلع امزاع
 تاطوغضلاب لاقتنالا وهو صاخلا هعورشم ةمدخ

 قيرط ىلع يميسقتلا ريجفتلا ىوتسم ىلع ةبوسحملا
 .ةقفطنملا «ةندهص»

 عورشملا نا ىلا هابتنالا قاطنلا اذه يف مهملاو

 وا ينويهصلا عورشملا نع اليدب لكشب ال يكريمالا
 تاوطخ اندوقت امامت سكعلا ىلع لب .هنم ةيامح
 مامالا ىلا ةريبك تافاسم نطنشاو عورشمل ةباجتسالا

 .ينويهصلا عورشملا قيرط ىلع
 ططخملل يّدصتلا وه ديحولا جرخملا ناف هيلعو

 اطرش لكشت تايدحتلا ماما ةداخ ةيبرع ةفقوي هلك

 ,ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا فقو لجا نم ايسيئر
 ةغيص ءانبل ةرابجلا ةيقارعلا ةوقلا نم ةدافتسالاو

 ةمالا عييطتست ةديدج ةينويهص - ةيبرج ةهجاوم
 نيزاوم يف يلاحلا للخلا رسكت نا اهلالخ نم ةيبرعلا
 ,ددهملا يبرعلا ريصملا ناقنا نم نكمتتل ىوقلا

 يبرعلا بعشلل ةيموقللو ةينطولا قوقحلا عازتناو
 ةحاسلا يف لاعفلا اهروضح ضرفو .نيطسلف يف

 [1.اهلك ةيلودلا

 ردد ناندع
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 توريب نع بناجالا اياعرلا ليحرت لل يف
 ؟ثدحس اذام :ويكوط ةمق دعدو ...

 زاغل لا ةلهرم لخدي نانبل
 ظ تالامتحالاو

 يف ةريبكلا تالوحتلا رهش رهشلا اذه نوكي له
 ؟نانبل
 تاروطتلا تقحالت نيريخالا نيعوبسالا يف ٠

 .عقي داكي لازلزلا  ثدحلا نا اهعم ادب عيرس لكشب
 ىلع ةيكريمالا ةراغلا باقعا يف تاروطتلا هذه تعاجو
 ةيميلقالا فارطالا نا نا اهادم ذخأت مل اهنكل ءايديل
 ,لعفلا دودر نم ديزملا رظتنت تلازام .ةيلودلاو

 نخاسلا تآجافملا عيبر اهعم ادبيو :رانلا لعتشتل
 .ةيضاملا ةثالثلا رهشالا يف ًاريثك هيلا ريشأ املاط يذلا

 ماهفتسالا تامالع مسنرت ةيبرغلا توريب يف
 عمو .بقترملا ثدحلا ةغيص لوح كوكشلا رئاكتنو
 يسايسلا نييوتسملا ىلع ةحورطملا ماهفتسالا تامالع
 لتثق ةيلمعب زاغفلألاو تاسبالملا طيحت :ءيبعشلاو
 ةيلمع مث .رخآلا يكريمالاو نيفوطخملا نييناطيربلا
 نا نكمي امو ,تيلوك كيلا يناطيربلا يفاحصلا مادعا
 .ةفينع لعف دودرو جئاتن نم ةيلمعلا هذه هنع رفست
 نع لعاستت ةيسايسلا طاسوألا نأ ,كوكشلا زربا نمو
 فاطتخاو مادعا ىف ةحلصملا تاذ ةينانبللا ريغ ةهجلا
 ةيبنجالا ةيفاقثلاو ةيسامولبدلا حلاصملا برضو
 نا ةيسايسلا طاسوالا ظحالتو .نانبل يف ةيبرعلاو
 نع نالعالا ىلع ةريخالا ةنوآلا يف تباد يتلا تاهجلا

 تسنل . فاطتخالا وا مادعالا تايلمع ٍْق اهتيلوؤسم

 عارصلا عوضوم يف ةينعملاو ةيقيقحلا تاهجلا يه
 نانبل حرسم ىلع اريثك هتدح تدتشا يذلا ينودلا

 نأب تظحال .اهسفن ةيبرغلا رئاودلا نأ ىلع .ةقطنملاو
 ناو اصوصخ .ةلوؤسم ريغ ةينانبللا تاهجلا
 مهلويمو مهتاهاجتا فالتخا ىلع نيينانبللا نييدابقلا
 اءزح اهوريتعاو تايلمعلا هذه اوناد دق ةيسايسلا

 .يفاقثلاو يسامولبدلا هرودو نانبل ىلع رماتلا نم

 فورظ نا .,ةينانبللا ةيسايسلا طاسوألا دقتعتو

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١55 رايأ ة 1545

 لغلغت ببسب ةيواسأمو ةسئاب تتاب ةيبرغلا توريب
 .اهتقزاو اهعراوش يف ةيميلقالا تارباخملا ةزهجا
 ةيفئاطلا تايشيلبملا ؛:ةزهجالا هذه لغلغت ىلع دعاسو
 يرجت ةنيهر ةنيدم ةيبرغلا توريب تربتعا ينلا
 .اهباسح ىلع تايوستلاو تامواسملا

 ةيناريالاو ةيروسلا تارياخملا ةزهجا تسيلو
 :ةيبرغلا توريب ةقزأو عراوش ىف كرحتت يتلا اهدحو

 يف تدجو يتلا ؛ةيليئارسالا» تارباخملا كانهف
 نا هلالخ نم نكمي يذلا راطالا ةيفئاطلا تايشيلبملا
 ةيلمع يف تكراشف ءيموقو ينطو عورشم يا ضهجت
 دجت تناكو ,ةيفئاطلا عيراشملاو تايشيلدملا ةيذغت
 مهنا برخ» عم يقتلك اهلعجت ىلا بايسألا ناومتساب
 ىقلتت يذلا «ءلما» ايشيليم عمو .ناريا نم موعدملا
 .نارهطو قشمد نم ايلامو ايركسع انوع

 ةيركسعلا ريراقتلا دحا لوقب امك .ةاسسأملا ةورذو

 شيجلا نع قشنا يذلا سداسلا ءاوللا نا ,ةينانبللا
 عم لوحت :يفئاطلا ؛ءلمأ»١ عورشمب قحتلاو ينانبللا
 ,ةيركسعلا هتينب تككفتو ءايشدليم ىلا تقولا
 هترداغم ىلا رصانعلا مظعم رطضاف :؛هتايلآ تقرّسو
 هللا بزحد» ب قاحتلالا ىلااماو :جراخلا ىلااما
 ايلك يطابضنالا يركسعلا دهشملا ىفتخاف :«لمأ» و
 تازواجتلا تدادزاو :ةيبرغلا توربب ةحاس نع
 ,:كونبلا تاقرسو تويبلا ىلع ءاليتسالا تايلمعو
 تاسسؤملا ريمدتو :ةينطولا تايصخشلا لايتغاو
 يف :تازواجتلا هذه تلاط نا ىلا ةيملعلاو ةيحصلا
 ةيبرغلا ةيملعلا تاسسؤملا . نييضاملا نيعودسالا
 رمألا ءايبيل ىلع يكريمالا ناودعلا ىلع درلا راعش تحت
 ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر عفد يذلا
 نم ماقتنالاب «ةيبرعلا نادلبلا ضعب» مهتي نا طالبنج
 .توردب

 تايالولا تررق تازواجتلا ةريتو عافترا عمو
 توريب نم اهاياعر ليحرت ةيبوروالا لودلاو ةدحتملا
 تكرت اهنكل :ةليلق مايا لالخ ةيلمعلا تذفُنو ,ةيبرغلا
 ام :وه ةينانبللا ةمضاعلا ءامس يف اموسرم الاؤس

 اذامو :توريب نم نييبرغلا اياعرلا ليحرت نم فدهلا
 ؟كلذ دعي ثدحبس

 ةدحتملا تايالولا هيلا تأجل يذلا لمعلا نا

 ةيامح ىلوالا ةجردلا ف ينعي ؛ةيبرغلا ابوروأو
 .لتقلاو فاطتخالا تايلمع ترثاكت نا دعب :اهاباعر

 ةحاس ىلع ةيبلس جئاتن كرت رارقلا اذه نوكي دقو
 ةوطخ ةينعملا مصاوعلا رظن يف هنكل ,ةيبرغلا توريب
 رايهنالاو قزمتلا ةرتف ىف اهذاختا نم رفم ةمث دعي مل

 اهيلت نا دعبتسي الو .ةيبرغلا توريب اهشيعت يتلا
 ةيكريمالا ةعماجلا لافقا لثم ءاريثأت رثكا تاوطخ
 رشابملا طغضلا نم عونك يحصلاو يميداكالا اهيقشب

 نع فكلل قشمد ىلعو ةيفئاطلا تايشيليملا ىلع
 لودلا ةبطاخمل ةليسو هدامتعاو فطخلا ىلا ءوجللا

 .ةدقعم ةيلود لئاسم يف اهتضوافمو
 اياعرلا ليحرت ةيلمع ناف رما نم نكي امهمو

 ةيبرغلا توريب يف تارافسلا ضعب لافقاو بناجالا
 باقعا يق اّمت امهنوك ء.ىرخا فادهاو ناعم ىلا ناريشي

 نطنشاو رارصاو ءايبيل ىلع ةيكريمألا ةراغلا
 فلم هيمست ام حتف ىلع نييبرغلا نييبوروالا اهئافلحو
 يفو .ةيئاهن ةروصب هقالغال اديهمت يلودلا باهرالا
 تناك اهنأل ةينعم ةيبرغلا توريب نوكت راطالا اذه
 تاثعبلل ريجفتلا تايلمع نم ديدعلل احرسم

 يترئاط فاطتخال احرسم تناك امك . ةيسامولبدلا
 نم ريبك ددعو ,ةيندرالا ؛ةيلاعد و «هيإ . ويليد .يت»

 ذيفنتو .نييسنرفلاو نييناطيربلاو نييكريمالا نئاهرلا
 ةيروس نا لوقد ضعمبلاو .حمهمظعم ِق مادعالا ماكحا
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 ةيبرغلا توريب عوضومب نيتينعم نانوكتس نارياو
 عوضومو ,كيلعي يف ةمئاقلا بيردتلا تاركسعمو
 تلشف دقو .ةنس نم رثكا ذنم نيزجتحملا نئاهرلا
 قشمد نم لك عم سيراب اهتداق يتلا تاضوافملا

 فادهالا مكحب ةيباجيا جئاتن ىلا دؤت ملف :نارهطو

 ءىبني اذامب .. توريب نم نييبرغلا اياعرلا ليحرت

 مضمر نمعمع مهمصع- 13

 طيحت يتلا ةبعصلا ةيداصتقالاو ةيلاملا عاضوالا
 ميلست ىلا ةيبرغلا ابوروا اهعمو اسنرف تلصوو امهب
 ةغللا مادختسا ىلا يعادلا يناغيرلا أدبملاب ماع
 نوعقوتي نوبقارملاو نوللحملا داع اذهلو .ةيركسعلا
 يبرغلا موجهلا ةجيتن .ةفطاخ ةيركسع تايلمع
 ,ةيميلقا ةهباجم نوعقوتي امك ,ديدجلا يجيتارتسالا
 .هدحو نانبل ىلع اهناديم ىصتقي دق

 يجيتارتسالا مهافتلا ىلع نوعلطملا نويساموليدلا

 يف اراصتنا ققح ناغير نا نوربتعي .يبرغلا
 ام ةهجاوم يف هتيرظن ينبت ىلا ابوروا جاردتسا
 تقو ىلا مهافتلا اذه جاتحي دقو .«باهرالا» هيمسي

 نا نودقتعي نيبقارملا نكل ,نيفنتلا عضوم هعضول
 اهرضحي يتلا ءويكوط يف ةيعانصلا لودلا ةمق
 افطعنم لكشتس .ناغير دلانور يكريمالا سيئرلا
 رطخأاو .ذيفنتلا عضوم ططخلا عضو نأش يف امساح

 نايكلا نا ء,ديدجلا يبرغلا مهافتلا ةفيص يفام
 نوكيس هنأل .اهنم لوألا ديفتسملا وه ينويهصلا
 ققح دق نوكيس امك .اهذيفنت ةيلمع يف ايساسا اكيرش
 عارصلا ةقيقح نع رظنلا فرص يف هضارغا نم اضعب

 .مهريصم ريرقت يف نيينيطسلفلا قوقح ىف ةدسجتملا

 ةلصلا ةقيثو ةينانبل رداصم تامولعم لوقتو
 ,ةلبقملا تالامتحالا نأب نييبرغلا نيلوؤسملا ضعبب
 ةحوتفم :وينوي /ناريزحو .ويام /رايا يرهش لالخ
 لوالا :ناعقوت اهتمدقم يف يتأي .هاجتا نم رثكآ ىلع
 ةيسنرفلاو ةيناطيربلاو ةيكريمالا تاوقلا ةدوع
 ةيامح راعش تحت :ةيبرغلا توريب ىلا ةيلاطيالاو
 ناك ناغيرل حيرصتب رداصملا هذه ركذتو .اهحلاصم
 توريب نم زنيراملا تاوق جورخ باقعا يف هقلطا دق
 ىلا نودئاع اننا» :لاق امدنع ؛158١* ماع يف ةيبرغلا

 نم افده لكشت :نانبل ىلا ةدوعلا تناك اذاو .«نانبل

 نوعقوتي نيينانبللا نيلوؤسملا ناف .نطنشاو فادها
 نم اهئافلحو ةدحتملا تايالولا نيد نواعتلا نم ادبزم

 .فدهلا اذه ذيفنتل نيديبوروالا

 ةينانبللا رداصملا هيلا ريشت يذلا يناثلا عقوتلا

 نايكلاو ةيروس نيب ةيميلقا ةهباجم ثودح وه
 ةيبوروالاو ةيكريمالا تاوقلل حينت ءينويهصلا
 نيب لصفلاو برحلا فقو راعش تحت نانبل ىلا ةدوعلا

 نا نوينانبللا هاشخي ام ىشخاو .ةبراحتملا تاوقلا

 :ةيبرغلا توريب نم بناجالا اباعرلا ليحرن نوكي
 ةلبقملا ةيلمعلل ٍقيهتلل ينويهصلا نايكلا ىلا ةراشا
 رهش علطم ْيف اهذيفنت نيبقارملا مظعم عقوتي يتلا

 دقو .عاقبلا لهس نم اقالطنا ,لبقملا وينود /ناردزح

 تاراغ «ةيليشثارسالا» . ةيروسلا ةهباجملا قعست

 عاقبلا يف ةنيعم ةيركسع عقاوم فدهتست ةيوج
 ظحالبو . ديمو توريب يف ةينيطسلفلا تاميخملاو

 يف ةيركسعلا اهتضبق نم تددش قشمد نا نويقارملا

 نود لوؤحلل طقف «لمأ» ايشيليمب تناعتساو .عاقبلا
 يذلا رمالا .ةقطنملا كلت نم ةيئادف تايلمع قالطنا

 ىرخا ةينطو رصانعو «لمأ» نيب ايركسع ارتوت قلخ
 ةيروسلا تاوقلا هلخدت مل يذلا يبرغلا عاقبلا يف

 لوحتي نا فوخحتيو .ةينويهصلا طورشلا بيسب

 ىلع رثؤي عساو مادص ىلا يبرغلا عاقنلا يف رتوتلا

 عاقبلاو اروتش يف ةيروسلا تاوقلل يركسعلا دوجولا
 .طسوالا

 يروسلا نابناجلا لازي ال نآلا ىثحو
 ديس ىلعو ,ةهياجملا مدع ىلع جضيرخ «يليئاريسالا» و

 ينويهصلا نايكلاف .اهنم حايرلا بهت يتلا تارغثلا

 يف ةينطولاو ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع ءاضقلا ديري
 هذه ذيفنت يف «ءلمأ» ايشيليم فلكت قشمدو ؛نانبل
 يف نمالا مسسح يف تلشف اهنا ءلمأ١ ةلكشم نكل .ةمهملا

 نا نم رفم ال كلذلو .اهتحلصمل بونجلاو توريب
 لئاسوو تارايخ نع بيبأ لتو قشمد نم لك ثحبت
 ةينيطسلفلا ةمواقملل ادح عضت نا نكمي ىرخا

 نايكلل هيف ققحت يذلا تقولا يف ...ةينطولاو
 بونجلا ءهطبض» ةمهم نم ريبك ءزج ينويهصلا
 «لمأ ٠ ل يركسعلا لوؤسملا عم همهاقت ربع .ينانبللا

 «يبونجلا نانبل شيجل» هتيوقتو .دواد دواد
 برض ف نآلا ىتح تلشف ةيروس اميف .هعم نواعنملا
 لاح يف و .اديصو توريب يف ةينيطسلفلا ةمواقملا
 ىلع ىقيت ءروظنملا ىدملا يف دعبتسم رما وهو .اهحاجن
 اضيا هذهو .نييبرغلا نئاهرلا قالطا ةمهم اهقتاع
 نوكتس اهنا ذا ءاهب ناريا ةقالع مكحب ةدقعم ةيضق
 .رامثلا فطق ىلع مهقالطا لاح يف ةصيرح

 ةيميلقالاو ةيلحملا :ةينلعلا تاعارصلا هذه يفو

 .ةيئانبللا ةمصاعلا بذاجت ةيلمع يرجت .ةيلودلاو
 تاعقوتلا رثاكتتو ؛فدهلا يه نوكت ال تاراعش عفرتو

 يف وه ديحولا ينطولا فدهلا اميق .تالامتحالاو
 تابذاجتلاو تاعارصلا ةبلح نم نيينانبللا جورخ
 [ل:نآلا ىنح ادراو قفألا يف ودب ال ام اذهو .ةبجراخلا

 شلك زاوف
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 ةمضاعلا ْق نويسايسلا نوبقارملا قفتد -

 يدهملا قداصلا نا ىلع موطرخلا ةينادوسلا 1
 رصتنملا وه ديدجلا يموقلا ةمآلا بزح ميعز . 0٠

 ةنس ١١ دعب ترجح ينلا ةريخألا تاباختنالا ىف لوألا

 ةنس ةدمل ةيلاقتنا ةلحرم هتبقعا يركسعلا مكحلا نم
 .ةدحاو

 ىلع لوصحلا ف طقف حجني مل ةمالا بزح ميعزف
 4/) ةيسيسأتلا ةيعمجلا لخاد ةيباين ةلتك ربكأ

 ةفئاط ةماعز ةلأسم ًاضيأ هحلاصل مسح امنإ و : (ايئان

 يف توص فلا ٠ نع ديري ام ىلع ةلوصع هين راصتإلا

 ف هسفانم هجوب اهيف حشرت يتلا ةيباختنالا ةرئادلا

 5٠٠ ىلع لصح) يدهملا 0 وتم ياو ةداعإلا

 .(طقف توص

 ةداق عم رواحتي نا يدهملا قداصلا عاطتسا كلذل

 يداحتالا بزحلا اهتمدقم يفو ؛ىرخألا بازحألا
 راوحلا زواجت دقو .ىوقالا عقوم نم :يطارقميدلا
 عوضوم اهليكشت طورشو ةلبقملا ةموكحلا لوح
 .اهتسائر

 هبزح جمانرب ضرفي نا يف يدهملا قداصلا حجنو
 ىلع .,ةوحصلا قاثيم» مسا هيلع قلطا يذلا يسايسلا
 الدتعم اجمانرب هرابتعاب .ةيسايسلا ىوقلا رئاس
 نم سداسلا ةضافتنا ءىدايم رابتعالا نيعي ذخأب
 تاحومط نم اماه أءزج يبليو ١1485/ (ناسين) ليربا
 .يطارقميدلا دهعلا نم ةنهارلا ةلحرملا يف نيينادوسلا

 يف هتيغرو هحاتفناب يدهملا قداصلا عاطتسا دقل

 هعقاوم نم ةمآلا بزح لشتني نا .ةثادحلاو ةنرصعلا

 ,راصنالا ةفئاطل ةيسايس ةهجاوك ةيديلقتلا ةيفئاطلا
 ,نويسايسلا نوبقارملا ىري ءببسلا اذهل امبرو
 يمونقلا» يتملك ةفاضإلا ىلع :يدهملا قداضلا يعرح
 .يخيراتلاو ميدقلا «ةمالا بزح» مسا ىلع ءديدجلا

 غليا ةديدجلا يدهملا قداصلا تاحورطال ناك دقلو

 ىلا ةيمدقتلاو ةيموقلا ىوقلاو بازحألا عفد يف رثالا
 .ةمالا بزح عم نواعتلاو مهافتلا روسج دم

 يدهملا قداصلا رود ةيمها نم دازاممو
 نادقف :ةينادوسلا ةيسايسلا ةايحلا يف ةيئانثتسالا
 هرابتعاب ميدقلا هقيرب يطارقميدلا يداحتالا بزحلا
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ي رظنلا ةداعا ىلع تقفاو
 ريمتيس نيناوق

رشلا لج م ا
 ةطلسلا و ةك

يدهملا ىداصلا مامأ عجارتت ةيمالسالا ةهبجلا
 

 رولبتي مل عضولا نكل
 ا عقو نا دعب ةينطولا ةعرحلا بزح

 هنم تجرخ تقو يف :ةيمتخلا ةفئاطل ةيحورلا ةدايقلا

 تاهجوتلا تاز ةيسابسلا رداوكلاو تادابقلا مظعم

 تاقاقشنا ةدع ربع ةيموقلاو ةينطولاو ةبلاريبللا

 نيسح فيرشلا هميعز قوت نا ذنم بزحلا اهنم ىناع
 .قباسلا ويام ماظن لالخ ىفنملا يف وهو يدنهلا

 يدهملا قداصلا تاحورطا نا ىلا ةراشالا ردجت
 ىداحتالا بزحلا تاحورطا اهتقفار ةيمدقتلا ةحتفنملا

 عيمج لعج امم ,ةفلختملا ةيفئاطلا يطارقوميدلا
 يدهملا لوح فتلت ,ةيمدقنلاو ةيموقلا ىوقلا
 .هعم نواعتتو

 يتلا تاءاقللاو تاشاقنلا يف عامطنالا اذه زرم دقو

 000 : ق «ةوحصلا قاثيم» حاحن :ىدهللا قداصلا

 ةمآلا بزح ربع ذا .ةديدجلا ةموكحلا ليكشتل ترجح

 يتلا ىوقلا مضت ةيفالتثا ةموكح مايق يف هتبغر نع
 ديشرت»ل اجمانرب ىنبتت ةضافتنالا ف تكراش
 يداحتالا بزحلا ةدايق ترصأ نيح يف .«نادوسلا

 نم قلطنت ةيموق ةموكح ليكشت ىلع يطارقميدلا
 .ةيباينلا تاباختنالا نع تجتن يتلا عئاقولا

 ةهبجلا ماما لاجملا حاسفا ىلا فقوملا اذه ىدا دقو
 يف ةيسايسلا اهتلزع نم جورخلل ةيموقلا ةيمالسالا
 ةديفتسم ةيسايسلا دالبلا ةايح يف ةكراشملل ةلواحم

 ةيسيساتلا ةيعمجلا يف ًأدعقم "<17 ىلع اهلوصح نم

 .ةردخألا تاداحتنالا لالخ

 اهميعز ناسل ىلع ةنلعم «ةصرفلا» هذه تفقلت دقف
 ةدراولا دونبلا مظعمب اهلوبق يبارتلا نسح روتكدلا

 نمو ,يدهملا قداصلا هحرط يذلا يسايسلا قاثيملا يف
 «ريمتيس» نيناوقب رظنلا ةداعإ عوضوم اهنمض
 1١4/17 ماع يربمن اهنلعا دق ناك يتلا ةيمالسالا
 ةداق رئاسو .هسفن يبارتلا روتكدلا نم هيجوتب
 .ةيمالسالا ةهبجلا

 تربتعا موطرخلا يف ةيسايسلا طاسوألا نا مغرو
 ريمتبس نيناوق نم ةيمالسالا ةهبجلا ةدايق فقوم
 يف اهتيغرو يزاهتنالا اهجهنل ةمجرت ةيمالسالا
 اذه نإف .اهايازمب عافتنالاو ةطلسلا ىلا لوصولا
 نم اهتداقو ةهبجلا هذه جارخا يف مهاسي نل فقوملا
 .ةطلسلا ىف ةكراشملا ىلع اهدعاس ناو ؛ةناخلا هذه

 داقتعالا موطرخلا يف ةيسايسلا طاسوألا دوسيو
 نا لواحت يطارقميدلا يداحتالا بزحلا ةدايق نأب

 اهب ءاوقتسالا لجا نم ةيمالسالا ةهبجلا ةقرو بعلت
 يتلا تافالخلا ناو اصوصخ .ةمألا بزح هجو يف
 هفاعضا ىلا تدأ دق يداحتالا برحلا لخاد رودت

 عم لماعتلا بولسا لوح تاهجوت ةدع نيب هحنرتو
 تاباختنالا اهتزربا ينلا جن داتنلا ءوض ىلع ةمألا بزح

 .ةريخألا

 ىدبا غناراغ نوج ديقعلا نا فقوملا دقعي اممو
 ةموكح ةيبا (معد وأ) ةكراشملا ىلع ماتلا هضارتعا

 .اهيف رود ةيمالسالا ةهبجلل نوكي
 ةيناكما ضعبلا حرطي دقعملا عضولا اذه لظ يف

 ةينطو ةموكح ليكشت ىلع يدهملا قداصلا مادقا

 ةيمالسالا ةهبجلاو يداحتالا بزحلا اهنم دعبتسي
 ةريغصلا بازحألا عم هفلاحت لالخ نم كلذو .اعم
 لخاد دعاقم ىلع لوصحلا يف تحجن ينلا ىرخألا

 .ةيسيسأتلا ةيعمجلا
 ىلع لصحي نا ةمألا بزح ناكماب نا ءالؤه لوقيو

 ىلا دانتسالاب ؛:ةيسيسأتلا ةيعمجلا لخاد .ةقثلا»
 يتلا ىرخألا بازحألا تاوصا اهيلا افاضم هتاوصا
 .ةينطولا ةموكحلا هذه لثم يف هعم نواعتت فوس

 يف دالبلا قرغ ىلا يدؤي دق هجوتلا اذه لثم نكلو
 ًاهيبش اكبترم ًاعضو قلخت ةيسايس تاعارص
 نارغجلا مكح طوق تالعا يف كابس يذلا عضولاب
 يف يركسعلا هبالقناب يريمن رفعج مايق لبقو دوبع
 .11559 ودام

 ةيمها موي دعب ًاموي حضتي لاوحألا عيمج يفو
 نادوسسلا لكاشمف .ةنهارلا ةلاحلا نم جورخلا
 ةضرع لات ام دالبلاو .راظتنالا لمتحت ال همومهو

 يف حلسملا عارصلا رطخ اهزريا :ةريثك راطخأل
 (1.بوتجلا
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 تاكتن سون عاتقلا ليغ
 يبرعلا لمشلا مل نع
 رصمل ءاضرع» مدقيو

 هناظحالم عضي كرادمو ...

 نادوسلاو جيلخلا برح نم يبيللا فقوملا ىلع
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 ةيبيل ةرايزل تدهم رئازجلا
 0 3 ِإ 2 1 5

 0 34 ا ( 3 ا

 لوصو نع ةرهاقلا يف نلعا ايبيل ىلع .ريخالا | لل
 ديسلا وه ةرهاقلا ىلا ريبك يرئازج ثوعيم | + |

 زابلا ةماسا روتكدلا هاقتلا دقو .مساقلب دمحم

 ثحابتو .راطملا ةلاص يف سيئرلل يسايسلا راشتسملا

 يكريمالا ءادتعالا بقعو ؛:ثادحاألا ةرمغ ِق هب

 قيرطلا سيل يربسلا بولسالا :كرابم

 ةراغلا نع ةمجانلا جئاتنلاو نهارلا عضولا يف هعم

 .ايبيل ىلع ةيكريمالا
 دقف ؛احيرص مساقلب دمحم ديسلا ناك ءدبلا ذنمو

 نيب ءاوجالا بيطرت ىلا فدهت ؛ةصاخ ةمهم يف ءاج
 :هلوقب يرئازجلا ثوعبملا لسرتساو .ايبيلو رصم
 ينلمح يذلا .يرئازجلا سيئرلا لبق نم دفوم ينثا»

 ءايبيلو رصم نيب رظنلا تاهجو بيرقت ىلا اهنومضم
 «لبقتسملل ةديدج ةيجينارتس مسرو ؛يضاملا يسانتو

 ثوعنملا لسرتسا دقو ....ةيلخادلا نووشلا يف لخدتلا
 يننا» زابلا ةماسا روتكدلا ىلا هثيدح يف يرئازجلا
 دبع مدقملا وه نييبيللا ةداقلا .دحال قيرطلا دهمال تنجح
 يف لمحي هنأل .مكعم ةرشابم يقتلي يك سنوي حاتفلا
 مكشقانيلف :هيف مكعم ثدحتي نا ديري يذلا :ريثكلا هتيعج
 يهتيو ٠ اننيب عمجي قيرط ىلا انلصوت اميرف « هوشقانتلو

 ثوعبملا اهلمح يتلا ةلاسرلا نومضم ناك كلت
 .يرئازجلا

 ةداعا نم ادب دجي مل زابلا روتكدلا نا ةقيقحلاو
 نع هعجارتو :هتاضقانتو .يفاذقلا فقاوم نع ثيدحلا

 فوس هنا لياقملا ف دكا هنا الا .اهنلعي يتلا هفقاوم
 ءادباو هيف ثحايتلل كرابم سيئرلا ىلا بلطلا عفري
 دادعتسا نع هيف نلعا يذلا تقولا ىف :هلوح يأرلا
 نماضتلا ةدوع نمضت ةيجيتارتس ةيا ينيتل رصم
 . لبق نم ناك ام ىلا يبرعلا

 ىلا ةلاسرلا نومضم .زابلا روتكدلا لمح لحفلابو
 لخاد لوطم شاقن ىرج نا دعب ,يرصملا سيئرلا
 ركذي اضارتعا دبت مل يتلا ةيرصملا ةيجراخلا تاهدر
 كرابم سيئرلا نم تبلطو يبيللا ثوعبملا ةرايز ىلع
 .ةرايزلا نومضم ىلع ادبملا ثيح نم ةقفاوملا ةرورض

 ثوعبملا يضاملا لبق تبسلا موي لصو لعفلابو
 ةرئاط نتم ىلع ءاج يذلا سنوي حاتفلا دبع يبيللا

 :يبرحلا هظاملا راطم يف تطبه :ةصاخ ةيبيل ةيركسع

 فلخ يساسالا بيسلا نا ريبك يسايس ردصم دكا دقو
 يبرحلا ةظاملا راطم ْق يبيللا ثوعمملا ةرئاط طوبيه

 .ةرايزلا لظت ناب ةيبيللا ةموكحلا بلط ىلا عجري
 تقولا يف لقالا ىلع اهنع حاصفالا يرجي لاو ؛ةيريس
 يه نلعت ملف .اهدهعت رصم تمرتحا دقو .نهارلا

 فحص تناك ناو :يبيللا ثوعبملا ةرايز نع ىرخالا

 يبيل ثوعيم لوصو نع تنلعا دق .ةديدع ةيبرع
 هلوصو دنعو .ةرهاقلا ىلا ءىجافمو يرس لكشب

 ف ناك يضاملا ليربا /ناسين ١5 تبسلا ءاسم
 ةسلج هعم سلج يذلا زابلا ةماسا روتكدلا هلابقتسا
 ناك .اهعيمج هتابلط ىلا عمتساو . دارفنا ىلع ةلوطم
 لشف نم افوخ ةيادبلا ذنم اقلق ودبي يبيللا ثوعبملا
 اريثك لوعت تناك ةيبيللا ةموكحلا نا ةصاخ .هتمهم
 تاقالعلاب عفدت دق اهنا قلطنم نم .ةرايزلا هذه ىلع

 لثم ىلا ةسام ةجاح ف ايبيلو .مامالا ىلا نيبناجلا نيب
 نيدلبلا نيب ةقالعلا ىلع ارطي دق يذلا مدقتلا اذه
 .ةرايزلا هذه لالخ

 ثوعبملا ناك يتلا ,تابلظلا ىلوا نا رمالا يف مهملا
 ه# ثدحتلل . كرابم سيئرلا ةلباقم يه اهب مدقت دق يبيللا
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 هنم ٍبلظف .اهفاذهاو هتمهم ةعيبط لوح ايصخش هيلا مع
 اهشقاني فوس يتلا طاقنلاب ةقرو دادعا زابلا روتكدلا
 هبيج نم يبيللا ثوعبملا جرخا لعفلابو .سيئرلا عم
 ثحبرادم نوكت نا نكمي ينلا طاقنلا مها يوحت ةقرو
 ىلا ةلاسرلا نومضم زابلا لمحو .نيبناجلا نيب
 قدنف يف اميقم يبيللا ثوعبملا لظ امذيب كرابم سيئرلا
 اهدعبو «سيئرلا ةلباقم راظتنا يف ,راطملا يف نوناريش
 ريغ لكشب لبقتسي كرابم سيئرلا ناك ,مايا ةثالث وحنب
 هتابلط ىلا ديدج نم عمتسيو .يبيللا ثوعبملا نلعم
 .ةصاخلا

 سسئئرلا مامأ يببللا ثوعمملا ثدحت ةبادبلا يو

 نهارلا تقولا يف بولطملا يبرعلا رودلا نع ,كرابم
 تاءادتعالا ةهجاوم يف ايبيل بناج ىلا فوقولا دصقب
 ديقعلا نا سنوب مدقملا لاقو .اهيلع ةرركتملا ةيكريمالا

 ةململ اهنكمي يتلا ءرضم رود ىلع اريثك لوعي يفاذقلا
 نيب لوطم شاقن راد دقو .عدصلا بارو لمشلا
 هاجاف يذلا يرصملا سيئرلا نيبو يبيللا ثوعبملا
 هفلاحتو :قارعلا هاجت يبيللا فقوملا ىلع هتاظحالمب
 هل لاقو :قارعلا ىلع ةرركتملا اهتاءادتعا يف ناريا عم
 لمشلا ةململ بوحو نع ثدحتن نا اندرا اذا كرابم
 نم مكفقوم اوعجارت نا الا الوا مكيلع امف .يبرعلا
 :عيلكلا بوح

 ماما اهضرع يتلا يبيللا ثوعبملا تابلط تناك دقو
 :ةيساسا طاقن ثالث يف زكرتت كرابم

 نع ةضئافلا ةحلسالا نم تايمكب ايبيل دم ىلع لمعلا
 ةيكريمالا ةحلسالا ةصاخ يرصملا شيجلا ةجاح
 تاردقو ةءافك ةدايز ىف دعاست دق يتلا ةمدقتملا
 .يسدللا شدجحلا

 نكلو ؛اهيلع ةقحتسملا غلابملا عفدل ةدعتسم ايبيل نا -
 ةحلسالا هذه عيب ىلع رصم ةقفاوم دعب طاسقا ىلع

 .اهل
 نواعت دوجو نمضت يتلا ةليفكلا ليسلا يف ثحبلا
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 ناودع يا ءرد يف ةدعاسملل ايبيلو رصم نيب يركسع
 .نيفرطلا نم يا ىلع عقي دق

 ضفرن رصم
 ةلماك ةيبيللا تابلطلا ىلا كرابم سيئرلا عمتسا

 ذنم احضاو اباوج يبيللا ثوعبملل طعي مل هنكل
 دحلا ىف ايدو نكي مل ءاقللا نا ادب ناو ةيادبلا

 ىلع .درلا رظتني يبيللا ثوعبملا لظو ...بولطملا
 زابلا روتكدلا هيلا لمح ىتح .نيموي ةليط هتابلط
 :يه طاقن ثالث يف هصيخلت نكمي يذلا درلا نومضم

 تقولا يف حالسلا ىلا ةجاح اهيدل سيل ايبيل نا
 يبيللا شيجلا نزاخم يف ةدوجوملا ةحلسالاف نهارلا

 نوكت ةيرشب تاردق ىلا ةجاح يف يهو ةمدقتمو ةريثك
 .اهمادختسال ةدعتسم

 يف نيفسا قد ىلا ساسالا يف فدهي يبيللا بلطلا نا -
 يتلا ةرتفلا كلت يف ةصاخ ةيكريمالا_ ةيرصملا ةقالعلا
 نم اذه ناو .دحا ىلع اهتاديقعتو اهفورظ ىفخت ال
 اهتسايسو ةيرصملا ةيجينارتسالاب رضي نا هنأش
 .ةيجراخلا

 ةردقلا فاعضا هنأش نم بلطلا اذه لثم نأ

 ىلا ةجاح يف لازت ال رصم نا ةصاخ ةيرصملا ةيركسعلا
 نا اهنكمي اهيدل ضئافلا ناو .ةحلسالا نم ديزملا
 ةسام ةجاح يف يه يتلا ةيبرعلا راطقالا ىلا هب هجوتت
 .اهيلا

 تدبأ دق رصم ناف .مييقتلا اذه نم مغرلابو
 ةديدج ةحفص حتفل اهدادعتسا يبيللا ثوعبملل

 ضرا ةبا نع عافدلا يف اهرود لمحتت نا يف ةمهاسملاو

 اقههو يبيللا بناجلا عم. متي نإ بجي كلذ نكل :ةيبرغ
 :يه ةيسمخ طورشل

 ةنيئانثلا ةقالعلا ةعيبط ثحب الوأ متي نا- ١

 .يركسع نولعت يا لبق ايبيلو يضم نيب ةيلبقتنسملا
 ْف وا ةيرصملا ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا فقو - ١

 .ةيرصملا ةدايقلل ةيسايسلا تاهجوتلا
 قلغي ناو , باهرالل هتنادا يفاذقلا ديقعلا نلعي نا ٠١
 .ةيبيللا ضرالا ىلع نآلا ةمئاقلا تاركسعملا عيمج

 نم نادوسلا نوؤش يف لخدتلا نع فقوتلا ةرورض- ؛
 ,رصمل ايجيتارتسا اقمع لكشبي نادوسلا نا قلطنم

 ربتعي : يجيتارتسالا رصم قمعب ساسملا ةلواحم ناو
 .اهتاذ رصمب اساسم

 تاثحابملاو تارايزلا بولسا نا ىرت رصم نا 5
 وه سيل ةنلعملا فقاوملا عم ضراعتت يتلا ةيرسلا

 نم سيلف .يبرعلا نماضتلا قيقحتل لثمالا بولسالا
 ةيئادع فقاوم ناختا يف يفاذقلا رمتسي نا لوبقملا

 ىلا هيف ىعسي يذلا تقولا يف اهندايقو رصم نم ةينلع
 عم نواعتي نا دارا نمف .رصم عم ارس روسجلا دم
 ىلع كلذ نلعي نا هيلع .رصم هعم نواعتت ناو ءرصم
 .كلذ عم ةنلعملا هفقاوم قستت ناو رونلا يفو الملا

 طاقنلاب غلبا يبيللا ثوعبملا نا رمالا ف مهملا
 بولسا ىلع ةحضاو تاظحالم توح يتلا سمخلا
 ةدوعلا نم ادب دجب ملق .ءاقشالا عم لماعتلا يف يفاذقلا

 ىلع يرصملا درلا هعم لمحيل سليبارط ىلا ىرخا ةرم
 يبيللا ثوعبملا ةرايز تهتنا اذكهو .يفاذقلا ةلاسر

 تناك ناو .نيفرطلا نيب ةقالعلا هب تينم ديدج لشفب
 ةيبيللا ةيجراخلا يف اهتسارد ايلاح يرجت ةلاسرلا
 0.ةلبقملا ةليلقلا مابالا لالخ اهبلع درلل

 :لاؤسلا حرطي ةرهاقلا بط ةدلك ثداح
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 داوحلا دبع لامك  ةرهاقلا

 (,ةرهاقلا بط ةئلك ِق عقو ريفغص ثداح درجم

 تاعماجلا اهشنعت .ةداح ةلكشم سكعي

 ىلا ةديدع لئالد لالخ نم ريشتو .نآلا ةيرصملا

 ةيمالسالا تاعامجلا عم ةلماش ةهجاوم عوقو برق

 ىلع بناوجلا ددعتم باهرالا نم اوج نآلا ضرفت يتلا
 يفو .رصم ديعص يف ةصاخ ةيرصملا تاعماجلا ضعب
 .ةرهاقلا

 رصقلا بط ةيلك تاناحتما ىلا ةبلطلا هجوت ءانثا
 ديمعلا ظحال .ةيرصملا بطلا تايلك قرعا .ينيعلا
 ىدحا .فورعملا بيبطلا ناؤف مشاه روتكدلا

 ,امامت هجولا يفخب يذلا ؛«باقنلا» يدترت تايبلاطلا

 ثيحب اههجو نع رفست نا اهنم بلطو اهنم مدقتف
 ذا ءاهتيصخش نم دكأتي نا تاناحتمالا بقارمل نكمي
 ىلا باقنلا يدترت ةاتف تلخد نا يضاملا ماعلا ف ثدح
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 ققحتلا ىلع بقارملا رصا امدنعو :تاناحتمالا ةلاص
 ةيلاطلل اليدب ءاج باش اهنا فشتكا اهتبصخش نم

 !اهنع ناحتمالا مدقبل

 ترجو .هفقوم ىلع رصا .داؤف مشاه روتكدلا
 ةسراممل ىدصتب نم نا ذا ,ةبلاطلا نيبو هنيب ةشقانم
 .هيلع فرعتلا روهمجلل احانم نوكي نا بجي بطلا
 قح نمو ؛عمتجملا نم ةضيرع تاعاطقب لصتيس هنآ
 نا مهجلاعم يدي نيب مهتايح نوعضيس نيذلا سانلا
 نا اذه لبقو .جالعلاو ءاودلا مهيلا مدقي نمب اوقثي
 هجولا ملاعم ءافخا نا مث .ايصخش هيلع اوفرعتي
 مهنا اوعدي نا نيلاجدلا نم ديدعلل ةصرفلا حينيس
 يف نوكت فوس نيتطاوملا ةحص ناف يلاتلابو ,ءايبطا

 .رطخ

 ,داؤف مشاه روتكدلا رظن ةهجوب عنتقت مل ةبلاطلا
 ىلع هرارصا ربتعا ددمعلا ناالا ؛«باقنلا علخ تضفرو

 ةساردلا تارورض نمو هتاصاصتخا نم هفشك

 حامسلا ضفرو :ناحتمالا متي ىنح ةيرورض ةوطخو
 .اهتيبيصخش ىلع فرعتلا لبق ناحتمالا ءاداب ةبلاطلل

 ةداشملا تروطت نا دعب روطتت رومالا تادب انهو
 .ةيلاطلاو ديمعلا نيب

 بتكم «ةيمالسالا ةعامجلا» ءاضعا محتقا ءاهدنع

 داحتا ىلع هسفن تقولا يف نورطيسملا مهو .ديمعلا

 رضتقي ملو ؛هب ماق ام ىلع اوجتحاو ,ةيلكلاب بالطلا
 عفطقو .هبرضب ديدهتلا ىلا ءادغت لب كلذ ىلع رمألا
 - عساو قاطن لع ةثداحلا تيور امك  تدتما يتلا هدب

 .ةبلاطلا هجو نع باقنلا حيزتل
 دض «ةيمالسالا ةعامجلا» ءاضعا كولس ءاج دقل

 ىلع هنوضرفي ماع يباهرا خانم راطا يف مهذاتسا
 .,مهل يدصتلا فعض لظ ىفو ؛ةيرصملا تاعماجلا

 ةزهجالا اهب موقت يتلا دوهجلا ىلع رصتقا يذلا

 نيفقثملا ىدل ةصاخ فوخلا نم ةلاح لظ يف و ,ةينمالا

 ماعلا خانملاو مهتاطاشنل يدصتلا نم ماعلا يارلاو

 هتاروطت ىف رذني يذلاو تاعماجلا ىف هنوضرفي يذلا

 .هلك عمتجملا معت ةريطخ تاسكنب

 ردصاو ءابطالا ةباقن سلجم عمتجا هسفن مويلا ِق

 ىلا هرظن تفلو ,داؤف مشاه روتكدلا مولب ارارق
 عم هفرصت ناداو «ةيعماجلا ديلاقتلا ةاعارم ةرورض»
 .ةملاطلا

 سلجم نم ءيجت ةنادالا هذهو ؛,فرصتلا اذه

 عيمج بختنا نا دعب ةيعيبط ةجيتنك .ءابطالا ةباقن
 يف فرطتملا يمالسالا هاجتالا يوذ نم سلجملا ءاضعا

 مل رومالا روطت نا الا :ةباقنلل تيرجا تاباختنا رخآ
 .دحلا اذه دنع فقوتد

 باهرالل يدصتلا متي ينلع لكشبو .ةرم لوأاف
 تاعماجلا يف ةددشتملا تاعامجلا هضرفت يذلا
 رارق رودصل يلاتلا مويلا يف عمتجا ثيح ,ةيرصملا
 ةسائرب ةرهاقلا ةعماج سلجم .ءابطالا ةباقن سلجم
 روتكدلا ةدناسمب ارارق ردصاو .رمن يملح روتكدلا
 مارتحا ةرورض ىلع دكاو .هب ماق ام يف داؤف مشاه
 ةرورض ىلع دكا امك ,ةيقيقحلا ةيعماجلا ديلاقتلا

 هضرفت نا ةلق لواحت باهرا نم يرجي امل يدصتلا

 سلجم رارق دعنو اذه ةعماخلا ِق يملعلا حانملا ىلع

 ىوتسملا ىلع ةينلع ةهجاوم لوا ةرهاقلا ةعماج
 ام ءلاح ةبا ىلع :تاعامجلا هذه دض لمعلاو يركفلا

 0.ةرمتسم ةهجاوملا لودذ لازت
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 روغقما ىفشتو ...باهرألا
 مكاح اشاب فسوبي نيب تدقع ١46 ماعلا 1

 نم تررحت يتلا ةدحتملا تايالولاو ايبيل |
 نم ةليلق تاونس لبق يناطيربلا رامعتسالا (

 اهيجومب ةدحتملا تايالولا عفدت ةدهاعم تدقع .كاذ

 حمستو .ءايبيلل ةواتا ايونس رالود فلا نينامث غلبم
 طسوتملا يف لوجتلاب نطنشاو نفسل سلبارط
 .نوعلاو ةيامحلا اهل رفوتو .هئفارم مادختساو

 نال ةواتالا ةدايزب اشايب فسوب بلاط ١٠١١ ماعلا

 يف اهتراجت نم ةريبك ةدافا ديفت تتاب ةدحتملا تايالولا
 .سدكا تحيصا ةيامحلا فيلاكت نألو ءطسونملا

 فسوب درطف , بلطلا تضفر مث .نطنشاو تلطام
 .اهنفس ةرداصمب رماو .اهلصنق

 ؟ةدحتملا تايالولا تلعف اذام

 سلبارط ءانيم لخاد .ةيباهرا ةنصرق ةيلمعب تماق
 قروزلا يبيللا لوطسالا رجفو ءلشفلاب تءاب .

 .هيلع نمب «ديبيرتنا»١ يبرحلا
 يخا دمحا عم فلاحتلا نطنشاو تلواح ذئدنع

 .فسوي ىلع ءاضقلاو ايبيل ىلع ةلمح نشل ,فسوي
 .تاونس لبق علخ يذلا دمحأل مكحلا عاجرتساو

 ملعلا عفرو ,ةنرد تاوقلا تغلبو ,ةلواحملا ترجو
 اوضقو ءاوراث ةنرد لها نكلو .اهتعلق ىلع يكريمألا

 .فسوي شيج مهدناسي .ةلواحملا ىلع
 تالواحم نع يلختلا ىلا ةدحتملا تايالولا ترطضا

 ء.اشاب فسوي عم اقافنإ تعقوو .ةنصرقلاو باهرالا
 .ةيامحلاو رورملا موسر هبجومب عفدت 186٠6, ماع

 ىلا ةجاحب ةدحتملا تايالولا تناك .نمزلا كلذ
 - فيعضلا حالس ىلا تدمع دقو .ةياعرلاو ةيامحلا
 ىلا لوصولا ليبس يف .رماتلاو ةنصرقلا يا لاقي امك
 .لقالا ىلع افده وأ ءاهقوقح نم ًاقح هربتعت تناك ام

 . ىوق نم عيطتست ام لك مدختست يهو .مويلا
 يبرعلا بعشلا رهقل ,هاركاو طغض بيلاسأو ليحو
 ماكحلا ضعبب نيعتستو .هقوقح نم هنامرحو هلالذاو
 نايكلا اهمعد ادع .نيرماتملا ةقزترملا برعلا
 .ةيوقلا اهرامعتسا عارذ هلعجو .ينويهصلا

 ةمعاز برعلا ىلع برغلا لود ٍبلؤت يهو مويلا
 ,قح بالط مهنأل ,نويباهرا مهنا

 تفوخ ام ةنيهر اهنا ةدحتملا تايالولا دجت .مويلا
 ٍِق اهتاسسؤمو اهتارافس هذهف .باهرالا :هنم ملاعلا

 امب ,.«ةظقيلا» و ةيامحلا نم دح ىصقال عضخت ملاعلا
 .مئاد بعر نم هينعت

 هقئادحو هناردجو ةحوطسب .هسفن ضيبالا تيبلا
 !فوخلا نم أدهت ال ةنكت .هاياوزو

 دعب ملاعلا يف ءافعضلا حالبس «باهرزالا» ودغب لهف

 ,ملاعلا يف ىربكلا ىوقلا مهل تركذت دقو ؛مويلا
 ؛مهدراومو مهتاردقو مهاوق تلغتساو .مهتلذتساو
 ؟مهقوقح لك مهيلع تركناو

 خيرات نم ةلحرملا كلت ةدحتملا تايالولا ركذتت لهو
 داسفاو باهرالاو ةنصرقلا ىلا تدمع نيح ءاهفعض
 ؟هيخأ دض خالا

 يذلا باهرالا نم اروفن سانلا رثكا نوكن دق
 ىلع ادع ءاعشب لالغتسا ءدح ىصقا ىلا انايحا لغتسا
 فرشلا ىلا تمي ام لكو تايرحلاو تامرحلا
 .ةماركلاو ةيشاسنالاو

 يوقلا ركذنت .ءءافعض» هاجت انتليح ام «نكلو

 نود ءضرأ نود ءاقبلا قح ىتح .مهقوقح طسبأل

 :ءىجافي الا يح وهو توملاب اموكحم عنقن فيكو
 ؟هقلح يف بشنت هرفاظاب وا :ههجو ف هراجفناب همكاح

 ال باهرالا ىلع برحلاو باهرالا ةلداعم نا بيرغلا
 نم ةدحتملا تادالولا تدعص املكف .اباهرا الا جتنت
 مهتسرك اهنا ودبي و  «نييباهرالا» برعلا ىلع اهتلمح
 نم تعفرو  بوقعي سفن يف تاياغ لجا نم كلذك
 رخآلا فرطلا دادزا ءاهتيهجنعو اهتسرطغ ىونسم
 .هتاذ باهرالا تتاب :باهرالا ةياغ ناكو ؛ايدامنو افنع

 قلقب ىفشتي يبرعلا بعشلا نا كلذ نم برغاو
 .فسالا عم .هنكلو ,ةدحتملا تايالولا ةصاخو ؛برغلا
 الاروهقملا يقيل

 يناولح دجام

 اا/ - ١945 رايآ 5 ١55 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 11/5 رئازجلا ىلا 1181 ةجنط نم
 نة ساسلا سام عسسل دو د ماج سورا درت عامة ت7 نهر ا

 دوشنملا دعولا نقحت
 ىبرعلا برغملا بازحأ نيب

 111111111111 1 ]زك رمل هجوما ووج جاورت هرج ندع مرو سموم ها »رم رجا

 ققحي ةبفرطل تافالخلا ز زواجت
 111111111111111 ا

 ينرغللا برقكا وبلا دم يدك
 تلظ ...دوشنملا دعولا ققحت دقف «نذا ...
 باعصلا اهقيرط يف تمكارتو .لجانت ,ةبسانملا
 نم برض وه ءاقللا نأ ادب ىتح تابقعلاو

 بازخأل ةيخيراتلا ةيسايسلا ةدايقلا ءاقل ,لاحملا
 ةرم لوأل مهلمش منلا نيح يبرعلا برغملا ءانباو
 سنوت تناكو ,ةيرئازجلا ةدشلا مايا يميظنت لكشب
 ريرحتلا برح اميف لالقتسالا ازاح دق برغملاو
 .1946/ ةنس رئازجلاب اهدشا ىلع ةيرئازجلا

 ؛لامشلا سورع ةبراغملا اهيمسي يتلا ةجنط يف
 بازحالا تقتلا ١9658 ليربا / ناسين 77 خيراتبو

 كلذ ىتح ناك لالقتسالا بزح :ىلوالا ةرملل ةيلاتلا
 فلتخمب ةيبرغملا ةينطولا ةكرحلا لثمي تقولا
 دلويس يذلا قاقشنالا دعب فرع دق نكي ملو .اهنحنجا
 يدهملا ةدايقب ةيبعشلا تاوقلل ينطولا داحتالا بزح
 يذلا ديبعوب ميحرلا ديع .ميهاربا هللادبع ,ةكرب ند

 يكارت رتشالا داحتالا بزحل اميعز 141/5 ةنس حيصيس

 يروتسدلا يكارتشالا بزحلا .(ةيبعشلا تاوقلل
 وهو :سنوت يف ينطولا لالقتسالا ةكرح داق يذلا
 ,ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحو مويلا مكاحلا بزحلا
 هذه  رئازجلا يف اضيا مكاحلا ديحولا بزحلا
 ةجنط ةنيدمب روكذملا خيراتلا يف تقتلا بازحألا
 يرئازجلا بعشلا حافك معد يه ةددحم ةيسانمل

 دض ةيررحتلا هيرح ف هل نوعلا بابسا ةفاك ميدقنو
 افادها هل ططخ اضيا ءاقللا نكلو ,يسنرفلا رامعتسالا
 طورشلا يف ريكفتلا اهسار ىلع ةيجيتارتسا يمارمو
 لامكتسا بقع يبرعلا برغملا ءانبل ةيعوضوملا
 تاررقم ةجنط ىف تردص دقو .يلالقتسالا لسلسملا
 بازحالا عيمج اهب تمزتلا هاجتالا اذه ْق ةديدع

 ةيسايسلا اهتايبدا يف اليوط ددرتن تيقبو .ةكراشملا
 تالهؤملاو بابسالا رفوتت نا نود نكل ءنينسلا رم ىلع
 لاصتالا ديدجتل كلذ نمض نمو ءاهراجنال ةيلمعلا
 لصولا تاقلحل .ةبرورضلا ةيكيمانيدلا ءاطعاو

 .يبراغملا ديعصلا ىلع يبزحلا
 21941 ماع يف يا :ةنس نيرشعو سمخ رورم دعب

 بازحا لمش اددجم سنوت يف متلا ةينضم دوهج رثاو
 يرئازجلا  يبرغملا فالهلا مضخ يف ةجنط رمتؤم

 1945 رايأ ة ١57 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا-

 3 .ءاقرفا ها ءاقل ف
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 0 توجت

 تافلاحتلا ةرمغ 9 نايل ةلكشم لوح

 ناكو :ةقطنملا اهتشاع يتلا ةيراضتملا تاياطقتسالاو

 ةطيترملا .ةيبراغملا بازحالا ىعست نا اهتقو لمالا

 ديعص ىلع ةمئاقلا تافالخلا زواجتل .ةجنط قاثيمب

 رسيب امب نواعتلل ىندالا دحلا لوح يقتلت ناو «لودلا

 دقعني نا ضرتفي ناك امك ءيبرعلا برغملا حور ثعب
 دادتحا نا ريغ .19814 ةئيلاوملا ةنسلا يف ديدج ءاقل

 داحتالا ةدهاعم مارباو .ةهج نم .يوارحصلا لكشملا

 تاقلاحتلاو ءايبيلو برغملا نيب يقيرفالا  يبرعلا
 ةمصاعلا يف عمجلا ماظتنا نود لاح اهنع ةيبترنملا

 .ةياغلا هذهل ةدوعوم تناك ينلا ةيرئازجلا

 دددحلا ءاقللا يف قناوعلا يطخت

 :؛يسنوتلا ءيروتسدلا يكارتش ثالا بزحلا لذب دقو

 هيرشي د دكا تاهحو ترك ملا ادوهج

 0 5 اولا 7

 ةحارصلاو راوحلا بأب حتف : ديبعوب ميحرلا دبع

 1 اق

 يبرعل برغم ءا ءانبلا دل عوتفما ةم لبقتسمل

 ةدحولا ةلجع عفد يف بازحالا رود :ديدج نب

 نا امك .ةينعملا ةيبرغملا بازحالاو ينطولا ريرحتلا
 كلملا عم ةرشانم تارواشم دعبو .ةردخالا هذه

 فالخلا فرظ زواجتل رثكا تايهت :يناثلا نيسحلا

 نيمالا ةسائرب لالقتسالا بزح) اهادفو لصوو نهارلا
 داحتالاو هتسوب دمحم ديسلا بزحلل ماعلا

 دبع ديسلا بزحلل لوالا بتاكلا ةسائرب يكارتشألا
 تبسلا موي ةمصاعلا رئازجلا ىلا (ديبعوب ميحرلا

 دحألا موي ةيمسرلا تاثداحملا تأديبو 6/5

 قئاوعلا زواجت : 2 مج وج جو

 1 - 1م منن: نرخ 015 نعش 15 -



 مئادلا ماعلا نيمالا يرئازجلا بناجلا نم اهيف كراشيل
 ةيردعاسم فيرش دمحم ديسلا ةيزكرملا ةنجلل
 بتكملا وضع يميهاربالا بلاط دمحا روتكدلاو

 ريفسو ؛ ةيجراخلا ريزوو .ريرحتلا ةهبجل يسايسلا
 ناك يذلا يرهم ديمحلا دبع ديسلا سيراب يف رئازجلا
 ةنس ةجنط ةودن لالخ ةيرئازجلا ةهبجلا لثم دق

 لودج رئازجلا ءاقل ىف نوعمتجملا حرط دقو . ١568

 ةفاكل ةفلتخملا فقاوملا ةعجارم ىلع زكرت لامعا
 نيب كرتشملا نواعغتلا طيض صخي امه يف بازحألا
 قافآل ةيلبقتسم طباوض ديدحتو .,ةيبراغملا راطقالا
 ركعتي نا يغبني ال يذلا مائولا حور ءايحاو نواعتلا
 نيب ةيفرظ تافالخ نم مجني دق ام ببسب رثعتي وا
 .ناريجلا

 يبزحلا ءاقللا ءاوجحا نم برقم ردصم ركذو

 .ةحارصلا حور اهتداس تاثداحملا نا يبراغملا
 ءاهرواجت تاناكماو قئاوعلا نم ريثك اهيف تحرطو
 !دادعتسا رهظا :ةصاخ ةفصب يرئازجلا بتاجلا ناو
 ,ةمئاقلا تاطبثملا نع رظنلا فرصي .نواعتلل ايوق
 ةيرارمتسالا ريفوتل ريظن هل قيسي مل اسامحو
 .يبرعلا برغملا بازحا ءامعز ءاقلل ةيلاعفلاو

 لابقتسا ىدل ,ةيلمع ةيفيكي ؛تدكأن حورلا هذه

 هزيكرتو ؛ةكراشملا دوفولل ديدج نب يلذاشلا سيئرلا
 ءاقتلالا طقنو ةدحولا ةلجع عفد ِق بازخالا رود ىلع

 .نآلا ذنم اهب لمعلا نكمي يتلا بناوجلا ديدحتو
 سيئرلا سامح ىلا ةصاخ ةفصب نوكراشملا هبتناو
 ربع لمع جمانرب عضو ةرورض هاجت يرئازجلا
 نكلو تابسانملل عضخي ال رمتسم راوحو مئاد لاصتا
 ىلا .كلذ دعب .اوهبتنا امك :ىدملا ليوط نوكي
 نا» :دحاولا فرحلاب اهيف لاق يتلا ةددحملا تارابعلا
 ةيفرلظلا لكاشملا هيف رثّؤوت نا بجي ال انلمع
 دهتجن نا انيلع لب ةنهارلا ةيعوضوملا تابوعصلاو
 ءانبلا راوحلاب اهل ةمئالملا لولحلا داجيال ءانلك
 ىركذلا هذه نم لغخن نا انيلع امك ةقداصلا ةدارالاو

 حومط ققحي قالخ رمثم لمعل ةحتاف ةيخيراتلا
 ..ةيساسألا اهحلاصم مدخيو انبوعش

 ةريصق لمأت ةفقو كش الو يعدتست تارابعلا هذه

 ردصملا هب انل حرص ام معدت نكلو نهكتلا ىلع دمتعت ال
 يطختلا هبشي ام هاجتا يف بهاذلاو رمتؤملا نم برقملا
 لصاوتل يزكرملا قئاعلا  ءارحصلا عازنذل يفرظلا
 عيمج اهتدبا يتلا ةيسامولبدلا ىلا ةفاضالاب .راوحلا
 ءاقلب فصعت ةيفيكب لكشملا ةراثا مدعل فارطالا
 ناف مث نمو ءاهتاز دح يف ؛:ةماه ةبسانم هداقعنا ربتغي
 اياونلا هيلا تفرصنا ام مها نأب لوقلا انعسوب
 حور قالطاو ءيجولوكيسلا قئاعلا عفر وه سوفنلاو
 ,ةمظنالا تاباسحو تاعازن راسا نم يبرعلا برغملا
 .يبرافملا يريهامجلا ضيفلل تاونفقلا ميظننو
 ةمالا اهزاتجت يتلا :ةقيدقدلا فورظلا ىف ةصاخو

 عمجتلا يف هارجم ذخا يذلا ضيفلا اذه .ةيبرعلا
 رئازجلاب نودلخ نبا ةعاقب دقع يذلا يريهامجلا
 ءامعز هيف ةباطخلا ةصنم ىلع ىلاوتو ةمصاعلا
 مائولا رصاوا ىلع زيكرتلاب زيمتو .ةكراشملا بازحالا
 .ةشالثلا راطقالا عممجت يتلا نماضتلاو

 ىرحالاب وا همجلي ام دجو سامحلا اذه نا ديب
 ف لثمت ام وهو ,ةينالقعلا هتغبص هيطعيو هرطؤي
 نيرشعلاو ةنماثلا ىركذلا نع نيرداصلا نينايبلا
 :يخيراتلا ةجنظ ءاقلل
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 يسلرفلا ةيجراشلا ريزإ
 برقملا ..يأ

 :ةيبرعلا ةعيلطلاب صاخ  طابرلا
 ناج ديسلا يضاملا رهشلا ةياهن يف برغملاب لح كني
 يف كلذو يسنرفلا ةيجراخلا ريزو نومير دولك | ظلك
 ةموكحلا ليكشت بقع اهب موقي ةرايز لوا [ 1
 لبقتسا دقو .كاريش كاج ديسلا اهساري يتلا ةديدجلا
 ةلاسر هملس يذلا يسنرفلا ريزولا يناثلا نسحلا كلملا
 ةيمالعالا رداصملا تركذو .كارسش ديسلا نم

 فلتخم ىلع تبصنا تاثداحملا نا طابرلا يف ةيموكحلا
 .اسنرفو برغملا نيب ةمئاقلا نواعتلاو تاقالعلا هجوا

 عم نومير ديسلا اهارجا يتلا تاثداحملا يف و

 قرت يئاليفلا فيطللا دبع روتكدلا يبرغملا هريظن
 نادلي عم تاقالعلا قافآلو ةيلودلا اياضقلل نايناجلا

 ٍِق ثدح يذلا يسايسلا رييغتلا دعب يبرغلا برغملا

 .اسنرف
 ريزو ةرايز نا طابرلا يف ةيسامولبد رداصم دقتعتو

 امييقت ميقت نا يغبني برغملا ىلا يسنرفلا ةيجراخلا
 يصوصخلا ىوتسملا لثمت اهنا ذا ..ايلومشو اقيقد

 ىلع سيرابو طابرلا نيب تاقالعلا هلتحت يذلا
 ناو ءايقيرفا لامش عم تاقالعلل ماعلا ديعصلا
 اوتاب نيميلا وا راسيلا دهع ىف ءاوس نييسنرفلا
 يف لوالا كيرشلا لثمت يبرغملا ةكلمملا ناب نيعنتقم

 ىلع صوصخلاب صنيو كرتشملا نايبلا وه لوألا
 رمتؤم ةدهاعم قيبطت لوح لوالا :نييساسا نيرارق
 يتلا يعاسملا نيتمتل ةوعدلا ديدحتو ١158 ةجنط

 سلجم لدكشتل لودلا ءاسؤر ىدل بارحالا اهب تماق

 نع قثيني يبرعلا برغملا ديعص ىلع يراشتسا
 صوصخملا فادهالا قدقحتل ثالثلا نادلبلا تاناملرب

 ةئيه نيوكت ىلع صني يناثلاو  ةدهاعملا يف اهيلع
 يف نيترم عمتجت ةعبرالا بازحالا مضت ةمئاد ةيسايس
 جهنلا ةرولبل ةمزاللا سسالا عضول لقالا ىلع ةنسلا

 صرحلاو ةيلبقتسملا تاساردلا طيطختو يودحولا
 .امئاد ةدحولا 'ةياغل اهقيبطت ىلع

 عاضوألل قرطت دقو يسايس وهف :يناثلا نايبلا اما
 يبرعلا يسايسلا عقاولا يف ةحورطملا لكاشملاو
 .يتيطسلفلا بعشلا حاقك ةدئاسم ديدحتلابو

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا ىلع ديدج نم ديكأتلاو
 «ينيطسلفلا بعشلل ديحولاو يعرشلا لثمملا يه
 هجو يف ةينانبللا ةمواقملاو ينانبللا بعشلا ةدنئاسمو

 لالقتسا ةنئابص ىلا ةوعدلاو ««يليئارسالا» لتحملا

 شرحتلا عاونا ةفاكب ديدنتلاو .هتدايسو نانبل
 بارحالا تعدو .هنوؤش يف يبنجالا لخدتلاو
 ةيقارعلا برحلا فقو ةرورض ىلا رئازجلا يف ةيبراغملا
 دوهجلا ةفاك معدو ,ملسلا طورش ريفونو ةيناريالا -

 ايقيرفاب ةيداصتقالاو ةيسايسلا مهتيجيتارتسا
 يهو  ةصيرح سيراب نا ىلا ةفاضا :يبرعلا نطولاو
  برغملا يف عافدنالل ةفثكملا ةيكريمالا تالواحملا ىرت
 كلذ ادعو .تباث مدق عقوم نم رثكا اهل لظد نا ىلع
 يناثلا نسحلا كلملا نويسنرفلا نولوؤسملا ربتعي
 نم ديدعلا يف طيسو فرطك لخدتي نا ىلع ارداق
 وا ةيقيرفا فارطا نيبو مهنيب موقت دق يتلا تافالخلا
 .ةيبرع

 ةمصاعلا يف ةيساموليدلا رداصملا فيضتو
 لب تراتخا دق اسنرف نا ديفت ةرظنلا هذه نا ةيبرغملا
 باسح ىلع طابرلا اددجم اهرايتخا مويلا دكؤتو
 نارول ديسلا نييعت ىدلو بيرقلا سمالابو ,رئازجلا
 طابرلا تناك ةيكارتشالا ةموكحلل لوا اريزو سويباف
 نا امك .يبرعلا جراخلا ىلا هلقنت يف هل ةطحم لوا
 ,برغملا عم تالصلا قثوا ىلع امود لظ سيراب ةدمع
 ةلوؤسم ةيسيئر تايصخشو .راب نومير ديسلا اذكو
 .ةينيميلا ةموكحلا يف ايلاح

 هسفن برغملا هاطعا دقو ,رايتخالا اذه خسرت اذاو
 ناف ؛:ةينوفكنارفلا ةعومجملا ىلا همامضناب بولطملا
 نم ديدعلا عم بواجتلل ةوعدم نوكتس سيراب
 ىلا تارداصلا معد اهسار ىلعو ةيبرغملا بلاطملا
 نم ررضتت تآدب يتلاو ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا

 ديلا ةيامحو :قوسلا ىلا لاغتربلاو اينابسا لوخد
 .,نويدلا ةلودج ىلع ةدعاسملاو .ةرحاهملا ةلماعلا

 تارامثتسالا عيجشتو ةحلسالا تابلط ىلا ةفاضا
 .برغملا يف ةيسنرفلا

 ةيسامولبدلا لوؤسم ةرايز نا دكؤملا نمو
 تاقالعلا شاعنا ةداعا ىف ىلوا ةوطخ لكشت ةيسنرفلا
 يا ةقيقحلا يف فرعت مل يتلا ةيسنرفلا  ةيبرغملا
 يسنرفلا نيميلا عاجرتسا عم ودبت اميف ركذي روتف
 [1.راهدزالل ةحشرم ةطلسلا ْق هعقوم

 صوصخبو .ةيلودلا دودحلا ىلا باحسنالاو ةيملسلا
 نلعا ةقطنملا اهل تضرعت يتلا ةريخالا تاموجهلا
 تاءادتعالا دض سنوتو ايبيلل مهتدناسم نورمتؤملا
 مهمعد اونلعا امك ةينويهصلاو ةيكريمالا ةيلايربمالا
 .ةيليلمو ةتبس يتنيدم عاجرتسا لجا نم برغملل

 ,دوشنملا دعولا ققحت دقل :لوقنل دوعن نذاو ...
 .ةيخيراتلا ةجنط ةودنل ةيسسسؤملا بارحالا تقتلاو

 عقوقتلا تامزا نم اليدب يقالتلاو نماضتلا داعو
 رهظو ,ةحراصملاو راوحلا باب حتفو ,يرطقلا
 ةفاك فرصنت نا يغيني يذلا يوارحصلا عازنلا مغر نيضياقم الو نيديازم ريغ ءالقع نويسايسلا ءامعزلا
 ةلصاوتمو ةمئاق يهو .هلحل يعاسملا معدل دوهجلا

 .نا دعبتسملا نم سيلو ؛ عطقنت نا يف بغري دحا الو
 ليبسلا اذه يف ةيريهامجلا تاميظنتلا حجنت
 بيوذتل ةمئالملا غيصلاو ةغيصلا حرط ىلا لصوتتو
 يعامتجالا لفاكتلا ةريسم رضأو نمزا فالخ
 ,نآلا ىلاو .ةقطنملل حاحلاب ةيولطملا يداصتقالاو

 طبتغن نا انبجاو نمو انرودقمب ناف ادعاصف نآلا نمو
 نادلب نيب ةيسايسلا تاقالعلا لبقتسمل لعافتن ناو
 ققحتت نا راظتنا يف يبرعلا برغملا بوعشضشو
 ةيلعفلا تاوطخلا سوململا عقاولا يفو سوململاب
 0.ةغمادلا

 ا 4 - ١4 رايا 5 ١61 ندعلا  ةييرعلا ةعيلطلا



 كلذ .سنوت ىف فقوتت ال ةيموكحلا تاآجافملا 7
 اذه يف نييسايسلا نيبقارملا ىدل عابطنالا وه '
 لوقن ال ىتح ةريخالا روهشلا ىدم ىلع دلبلا |
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 اهمهدي ىتح :حضتت ثادحالا ةروص داكت الف

 يف .اكإبترا تاباسحلا دادزنو .ديدج نم شيوشتلا
 سيئرلا ةفالخ ةئيهت نم ةقيقدلا ةلحرملا هذه

 .ةبيقروب
 ليربا /ناسين رهش نم لوالا عوبسالا ةيادب يف

 يلازم لوألا ريزولا ةروص بايغ ىلا نونطاوملا هبقتنا
 يف و .اهقرافي داكي ال ناكو :نويزفلتلا ةشاش ىلع نم
 بيسب هفاكتعا ىلا ةعيرس ةراشاب يفتكا يلاتلا مويلا
 .ةيحص ةكعو

 نم يلازم جرخ ناسين ا نيدثالا موي ةحيبص فو
 رارق نع نييفاحصلل نلعأو ةبيقروب سيئرلا بتكم
 ةيمومعلا ةفيظولا ريزرو ءافعاب ءربكالا دهاجملا»
 يداهلا ةضايرلاو بابشلا ريزوو ريقش يرزاملا
 يريخسلا روصنم نييعتو امهيبصنم نم هشيروب
 .امهناكم يورقلا دماحو

 لادغملا هوحبلا و ردفنلا

 ىلع نيدوسحملا نيريزولا ةلاقا نم ةديحولا ةلالدلا

 مهنأو ةعجوم ةبرض هيلا اوهجو هموصخ نا .يلازم
 اما .مهتاعجارت ةلسلس دعب موجهلا ىلا اولوحت
 نا لوقلاب امهفيرعت نكميف ناديدجلا ناهجولا
 يناثلاو .يروتسدلا بزحلا تادايق.نم يورقلا
 سيئرو .ةبيقروب سيئرلا فطعب لومشملا .يريخسلا
 .قياسلا ناوبدلا

 يرصق جارداو بتاكم جراخ برست يذلا ليلقلا
 ةحلملاو ةديدعلا يواكشلا ىلا ريشي ةيصقلاو جاطرق

 ءاضقلا ةلمح» نم نوقياضتملا اهعفرب كفنا ام يتلا

 !!ايلعلا رئاودلاو تاهجلا ىلا «,داسفلاو ةوشرلا ىلع
 يسائرلا رصقلا ةرادا ريغ ايلعلا رئاودلا كلت تسيلو

 نيذلا نوقياضتملا اما .ةبيقروب سيئرلا عامساو
 ضعب مهف يلازم يبرقم برقا ةلاقا ىلا سيئرلا اوعفد
 لش لوالا ريزولا عطتسي مل يتلا ىوقلا زومر نم

 !١ةمت رايا ه ١57 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_

 رفتسالا نب اه اره ةمؤكحو فق
 ا دس دو وسو ١ مسج »ع نيس دع نوع وو“ ممم د < فشق لوط ووو جسوم اة هل اخ ا قة دووجت»»ب

 ع .هفلخيس نع اليوط ثيدحلا رمتسا
 ااا اف جوبا و

 وو دج دا ووو»»و دوو وددومم وجو و وو ا 1. اان

 !«تاداسحلا ةطيرخ» و دوقفملا ا قت

 ةروانملا ةيعل ديدشلا هناقتا مغر ,دعب اهتكرح

 .ةرصاحملاو

 ماظنلا ناينب يف ةذفان تلازام يتلا ىوقلا هذهف

 ؛:باطقتسالاو بذجلا زكارم رددعتب زيمتملا يسنوتلا

 ناعما ءارجح اهددهتب يذلا رطخلا ترعشتسا .هيف

 اهنا مغرو .اهميجحتو اهترصاحم ف لوالا ريزولا
 يبزحلا اهديصربو يبيقروبلا ماظنلل اهئالوب رخافت
 رئاود هتاقحالمو يلازم تابرض نم ملست مل اهناف
 نارمالا داك ىتح ادلعلا بصانملاو تارادآلا ِق اهذوفن

 .هحانجو يلازم ةدئافلو اهترطيس جراخ ىلا هلك لوؤي
 موجهلل لاقتنالا ريغ رايخ نم ىوقلا هذه ماما نكي ملو
 سيئرلا ىدل ةوظح نم اهيدل ىقبت امب داضملا

 موصخلا تاروانم.هتكهنا :يلازم

 ادق الو ..م هيلا ا تورم سبا

 تال لسنلا نم ليسو ىوقلا ركاره
 لوقي امك  ةحدافلا لوالا ريزولا ءاطخا نم

 ذوفنلا زكارم داعبا نآلا ىتح عاطتسا هنا نوبقارملا

 هتللادبع و ةقيق لاثما ةميدقلا ةيسايسلا ةهاجولاو
 هنكلو ؛ ةجوخلب رهاطلاو ةبيقروب ةليسوو تاحرف
 يتلا ةديدجلا ذوفنلا زكارم ديدحتو ةيقارم نع لفغ
 ةنيعم لحارم يف وه جاتحاو اهضعب هيلع ضرف
 ؛«ضومغلا هيطيحي اهنمريثكلا نا مغر .رخآلا اهضعبل
 اهتاياغو ةيقيقحلا اهتاءالوو اهلوصا يف فلتخت يهف
 .مكاحلا قيرفلا لخاد اهططخو

 ىلع ةدحلا لك اديدح نريكسلا روصنم ناك اذاو

 زكارم نم هريغ ناف :ةيرازولا بصانملاو ةموكحلا
 ةربخ نم ةدافتسالا نآلا عيطتست ةينعملا ذوفنلا

 رزراهجلا نوؤشي سرمتلاو .ةطلسلا يف اهتضق نينس
 .يموكحلاو يسدزحلا

 نيذلا نم يروتسدلا بزحلا ريدم شوكبلا يداهلا

 سمخ وا ةرشع لبقف .التم نيبقارملا مامتها نوريثي

 ينلا حلاص نب دمحا ةعومجم نيب نم ناك ةنس ةرشع
 فرصتلا ءوسو ىمظعلا ةنايخلا حين تمكوح

 تانيتسلا ةبرجت لشف دعب سيئرلا ةطلاغمو
 رئازجلا يف اريفس نِيُع مث راظنالا نع باغ .ةيدضاعتلا
 تاونس كلانه يقبو .نيدموب لحارلا سيئرلا ىدل
 ديدجتو بزحلا ةرادا ملستل يلازم هاعدتسا ىتح
 دمحم يديدحلا لجرلا عابتا نم اهفيظنتو هلكايه

 .حايصلا

 ةبرجتلل هسامح ةلقب فورعم شوكبلا يداهلاو
 ةيبدعشلا ةدحولا ةكرحب ةرمتسملا هتالصيو ةيددعنلا

 رهص وه مث .يرئازجلا جذومنلاب هراهينابو ةضراعملا
 ةدحولا ةكرح ْ يناثلا لجرلا رديح ميهاربا
 .ةديعشلا
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 ىوقلا زكارمل ديدج رخآ زمر يلع نب نيدباعلا نيز
 لارنج .يسنوتلا ماظنلا يف ةميدقلا  ةديدجلا

 .قلطملا هباجعاو سيئرلا ةقثب ىظحي عمال تارباخم
 ايفلداليفو نطنشاو يف تارباخملا دهاعمب هنيوكن ىقلت
 ملستل يركسع ءاول ةبترب داعو ةدحتملا تايالولاب
 عمق ىلع فارشالاب هفيلكن دعبو .يركسعلا نمالا
 ايسايس ازمر لارنجلا راض 8/١/1757/ ةضافتنا

 نوؤشل اريزو نيُع ىتح .بلصتلاو ةمارصلا هاجتال
 هتفص دكؤي هنا مغرو .ءنبخلا ثادحأ» رثا نمالا

 يأك ةيسايسلا نوؤشلا نع هداعتياو ةيطارقونكنلا
 ةيسنوتلا ةضراعملا نم اءَرزج ناف ءصلخم يدنج»
 تالؤاستلا ةراثا يف نوددرتي ال لغشلا داحتا تادايقو

 .ةيكريمالا تاهجلا .ضعبب ةديطولا هتاقالع ريس نع

 ولور ةيضقو ةديدجلا ءاوجألا
 ةيؤرلا ديزت .ماهفتسالا طاقنو ةلئسالا نم ليس

 طاسب ىلع ةرئانتملا تيزلا عقب ىقالتت امنيب ءاضومغ
 .يسنوتلا مكحلا

 ةئحافملا تارارقلاو ةيموكحلا تاريغتلاف

 تسبل اهريغو ءافعالاو فنيلكتلاو لزعلا تاءارحاو

 راطمالا بحسب مويلا اهلهاو سنوت للظت ينلا اهدحو
 فحصلا هتلوادت ام الثم كلذ نم .ةمداقلا عبا وزلا وا

 ريفسلا ةيضق لوح ةلقتسملاو ةيمسرلا ةيسنوتلا
 ةمظنم ةلمح هبشي ام يف «ولور كيرأ٠ سنوت يف يسنرفلا
 ةيسنوتلا ضرالا يف هطاشنب قلعتت

 ىلع ديدجح  فورعم وه امك ريفسلاف

 ناك سنوت ىلا هبئاقح مزحي نا لبقو :ةيسامولبيدلا
 يبرعلا نطولا نوؤشب اصتخم ؛دنومول» ب اررحم
 ىلا ةيفحصلا ةلمحلا تضرعت دقو .طسوالا قرشلاو
 ةيسنرف تاهج نم زاعيابو يسنرفلا ريفسلا ءادع
 ةنيعم تاكرحي ريفسلا ةقالع ىلاو .ىلازم لوالا ريزولل
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 يريتسملا دمحا ويلاربيل اهنم ةيسنوتلا ةضراعملا يف
 ةيلخادلا ريزو هقيق سيرداو يمالسالا هاجتالاو
 ريفسلا لوصأب ريكذتلا دحل ةلمحلا تبهذ لب .قباسلا
 ماكحلاو زيريب نوعمشب هتقادصيو ةيدوهيلا
 هتقادص اديدحتو يناريالا ماظنلا ىتحو ةنياهصلا
 .ينيمخلا هللا ةيآل

 ةلمحلا ىلع ءودهب تجتحا ةيسنرفلا تاطلسلا
 نكلو ولور ريفسلا تفدهتسا يتلا ةيفحصلا
 لكل ابيذكت نييسنرفلا نم اوبلط نييسنوتلا نيلوؤسملا
 نم العف ريفسلا ةءارب نع اريبعت ةدراولا تامولعملا
 ضفر ماماو .يسوتلا تيبلا نوؤش يف لخدتلا ةمهت
 ةيسنوتلا ةفاحصلا تلصاو بلطلا كلذ سيراب
 ريفسب ولور رييغت تبلط سنوت نا ددرتيو اهتلمح
 .ناث

 يف ةلغوم جراخلا عباصا دتمت يذلا تقولا ىفو

 يسنرفلا حطسلا ىلا حشرت .لخادلا ةبعل كيرحت
 دوهبلا عوضوم ةراثال ةمظنم ةلمح تايادب

 ةيعويسا ةلجم ترشن ةزيجو ةدم يفف !نييسنوتلا

 نيريطخ نيلاقم ضراعم يسنوت اهكلمي اسنرفب ةرداص
 نيعتمتملا ةثنف نم ةيسنوت ةيدوهب ملقب امهدحا

 :ةقالثلا رفسلا تازاوجو ثالثلا تايسنجلاب
 نالاقملا لوانت «ةيليئارسالا» و ةيسنرفلاو ةيسنوتلا

 سنوت يف ؛دوهبلاو ةيماسلل ءادعلا يي عوضوم

 يف ةلثمتملا ريطخلا يمانتدلا اذه «تارشؤم» اضرعو

 مامح ةراغ بقع ةيرج ىف دوهبلا ىلع رانلا قالطا ثداح

 دوهيلا اهل ضرعتي يتلا تاقياضملا يف مث ..!, طشلا
 فاقياو مهعئاضبل قيقدلا شيتفتلاو نويسنوتلا
 نم مهجورخ وا مهلوخد ءانثا مهتيب نم نيبرهملا ضعب
 لفغي مل امك «!» لبق نم افولأم نكي مل رما وهو .رطقلا
 يئامنيسلا مليفلا عوضوم ىلا ةراشالا نالاقملا
 ببسب ارخؤم ةيمسرلا ةباقرلا هتعنم يذلا يسنوتلا
 يف ةيسادسلا دوواد ةمجن ىلع هيف اريماكلا زيكرت
 ! .هتاطقل نم ريثكلا

 عيرسلا ضرعلا اذه دعب هديكأت اننكمي ام لك
 يف مسحلا نا وه سنوت يف ةلوادتملا ةعاسلا عيضاومل
 ةلوقم ناو .دعب متي مل ةبيقروب سيئرلا ةفالخ ةلأسم
 يلازم اهيلع كرحتي يتلا ةوخرلا جنرطشلا ةعقر»
 مويلا تدكأت «ةفينعلا تاقارتخالاب هل حمسي ال لكشب
 موجهلاو ةردابملا ىلا لوالا ريزولا موصخ لاقتناب رثكا
 .ريخالا يرازولا رييغتلا ربع

 حلسملاو كنحملا لجرلا كلذ  ةبيقروب سيئرلاف
 - ةماعزلا نم نرق فصنو مكحلا نم اماع نيثالث ةريخب

 ةرودلا ماتتخا يف نلعا نيح ةتبلا عقاولا بناجي مل
 هتغلبو ءيروتسدلا بزحلل ةيزكرملا ةنجلل ةريخالا
 احورطم سيل هتفالخ عوضوم نا ةلضفملا ةيسنرفلا

 !اريغ الو مويلا ا دعج
 هتاروانم هكهنت يذلاو يلازم لوالا ريزولا اما

 رما نم نمضمد ال هلعلف ؛ هبسفانمو هموصخ تاروانمو

 دحأل ةرم تاذ لئاقلا وه سلا .انيش هليقتسم

 ال سيئرلا ةلباقمل بهذا امدنع .حايص لك» :هيبرقم
 ةرازولا ةبيقحي ةيناث هدنع نم جرخأس تنك نا فرعا

 [ل: ؟.«ىرخا ماهمل هتدايس ينوعدب ما ؛ىلوالا

 ديعلا وبا يداه

 1.أن ىلا 0 ن1101: ن1

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع
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 | .بركلا نيلضانملاو نيركفملا لا اههجوف لطإ ين
 أ ةرهنهرثكأ ؛ةيدرعلا ةددلطلا» تعد

 "2| ةرتخألا اهدادغا قامسالو
 ءوضلا طيلست قل ةمهاسملا يل

 .ةيدركلا انتمأ اهشنفت ثلا يذرتلا ةلاح نم جوخملا لع
 .فدهلا اذهل اهناحفص حتفب تديعتو

 1 ةكردشم تداو ىلا لصوتلا لخأ نف
 ةدانمب نوكن

 .لهف ىلا ةوغذلا دئسحتل خالظنالا ةطقن
 ددعلا اذه

 قوشلا دومح الثسالا كوشد
 ةدحتلا مهألا 3 قباسلا ةيروس بودنم

 موضوملا جلدي له ل
 .علطإلا اذه نمجويخلل يرويض وهاد ربلنو

 يفوشلا دومح

 جورخل لّمكملا لا 5 نملبأ رط

 ىلوأ ..ةمهم ةريطخلا ةيموقلا تافارحنالا ىلع ءوضلا طيلست

 ؟ هز واجت نكمي فيك نهارلا يبرعلا ىزاملا

 او

 .توريب نم نيينيطسلفلا نيلتاقملا

 ةمالا نا :ةيبرعلا ةمالا ءانبا لكل حضاولا نم "1
 اهمهف بعصي .ةبيرغو ةذاش ةلاح شيعت | #
 .اهليلحتل اصاخ ادهج يعدتستو .انايحا |

 جورخلل قرط وا قيرط روصتو ء.اهرطاخم كاردإو
 .ةيعيبط ةيوس ةلاح ىلا لاقتنالاو .اهنم

 : يه ةمرالا هزذهل ةزرابلا تامسلا لعلو

 .ةيناردالا ةنقاردلا نرحلا ١-
 تاونس تس يناردالا ناودعلا ءدب ىلع ىضقنا

 ةياهن لامتحا قفألا يف حولي الو .نآلا ىتح فصنو
 ,ناودعلا دص ءبع قارعلا :لمح دقو .هل ةبيرق

 تاوقلاو .يقارعلا شيجلا نكمتو .رادتقاو ةلوجرب
 ثيدحلا حالسلا عم لماعتلا نم .ةيقارعلا ةحلسملا

 فريشو قارعلا فرش ىمح .قالخو ذف لكشب روطتملا
 بارتو ةيورعلا فرش كلذك هعم ىمحو .هحالس

 .نطولا

 لبق ةرتستم وا ةيفاخ ةيناربالا دصاقملا نكت ملو

 دقل .رتستنت نا نآلا ىتح لواحت يه الو ؛برحلا ةيادب

 "١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١51 . 8رايآ ١443

 ةوقب رشنتس اهنا .حوضوب ةينيمخلا ةدانقلا تلاق

 .اهل دوجو ال ةيموقلا دودحلا ناو .اهتروث حالسلا
 ,ناردا هراتخت اماظن قارعلا ىلع ضرفتس اهناو

 ناو .مق وا نارهط نم ينيمخلا اهنّيعي ةيسايس ةدايقو
 .اهنم َدب ال ةيعيبط ةمدقم اَلِإ سيل قارعلا يف اهراصتنا
 .ةيبرعلا ضرالا لك يف رصتنتل

 ,لعفلاب اهلوق تعبتأ و .كلذ لك ناريا تلاق
 يبعشلا مخزلا ليوحت نم ينيمخلا ةدايق تنكمتو
 .برعلا دض ةيناودع ةوق ىلا ,.داشلا ماظنب حاطأ يذلا
 ,ةيرشبلا اهدادعأو .ةبلورتنلا اهدراوم اهل تلهسو

 يف ةدرجملا ةيزاهتنالا ىلع مئاقلا يلودلا عقاولاو
 ,نبدسلا هذه لك برحلا ةلا ميدت نا ,ةيلودلا تاقالعلا

 .لازت الو :نييناربالا نم فالآلا تاثم توملل عفدت ناو

 «ليشارسا» رمثتست نا يقطنملاو يعيبطلا نم ناكو

 ؛ناريال افيلح افرط برحلا يف لخدت ناو :ةصرفلا هذه
 يلودلا اهذوفن فظوتو .ةربخلاو حالسلاب اهدوزت
 لكبو :لومشلاو مجحلا اذهب برح لظتل لئاهلا
 .اهيلع تبترت يتلا ةلئاهلا ةيرشبلاو ةيداملا رئاسخلا
 فزنتست .يلودلا ديعصلا ىلع ةيسنم ابرح لظتل

 ,ةماع برعلا ةناكم نم طحتو .قارعلا تاقاط

 دض هجوت ةوق لامتحا وأ ةوق اونوكي نا نع مهدعبتو
 .ةيعسوتلا اهعماظمو «ليئارسا»

 فقت نا :«ةيليئارسالا» ةسايسلل اذف احاجن ناكو

 ودعلا عم .ءايح نود انلع .ةيبرعلا تاموكحلا ضعب
 اذه ةيمهأ نم لّلقي الو .يبرعلا قارعلا دض يناريالا
 وأ تاريريت يأ ,دانعمو ؛يليئارسالا» حاجنلا

 .كاذ وأ يبرعلا ماظنلا اذه اهددري ةيمالك تادوازم

 ةيبرع ضرأ لالتحا ةيضق يه .اريخأو الوا ةيضقلاف

 الو .ةيبرعلا ةمألا ىلع ةيبثجأ ةدارإ ضرفو .ةديدج
 يقيقحلا ىنعملا نم اًنيش ريغي وأ .اقالطإ مهي
 نويناريالا وأ ,نيطسلف ْيف دوهيلا هبكتري نأ .ناودعلل
 .ةيبرع ضرأ يأ يف ةيبنجأ ةوق يأ وأ قارعلا يف
 ةمألا ردق هتمواقمو .وه وه يجراخلا ناودعلاف

 .لبقتسملل اهقيرطو
 فقوم ذاختا يف ةييرعلا تاموكحلا ضعب ددرت نإ

 اهضعب ةلواحمو .قارعلا بناج ىلا حضاو حيرص
  رخآو يبنجأ دتعم نيب زييمتلل ةرعشلا قش رخآلا

 ةيادب يف  الوبقم نكي مل.ناو  اموهفم ناك امبر
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 ىلا عوجرلل همزع نع قارعلا نلعأ نأ دعب امأ .برحلا
 ترركت نا دعيو .كلذ ذفنو ؛ةدششطولا هدودح لخاد

 لاد رودن كراغملا تحبصأ و ةيناردالا تاموجهملا

 دعي مل كلذ لك دعب لوقن ,ينطولا هبارت ىلعو قارعلا
 من لق هنا عمو .الوبقم وأ اموهفم يبرعلا ددرتلا

 كراعم لالخ يمسرلا يبرعلا فقوملا ىلع يبسن نسحت
 يتلا ةيبرعلا تاموكحلا فقوم نأ الا .,ةنهارلا وافلا

 مل ,ناريا بناج ىلا فوقولا يف ةيادبلا ذنم ددرتت مل
 ,يروسلا ماظنلا رمتساو .ليدبت وأ ليدعت هيلع أرطي
 معد ف .ندع ماظن :لقأ ةجرد ىلاو ؛يفاذقلا ماظن هعمو

 .ةحاتملا ليسلا لكي و ايونعمو ايدام يناربالا ناودعلا

 ناودعل اهتدناسمب رهجلا ىلع ,مظنلا هذه ؤرجت نا
 عافدلل اهعوطتو :هل ةريخلاو حالسلا ميدقتو :يبنجا
 لظتل ةددرتملا ةيبرعلا تاموكحلا ىلع طغضلاو هنع
 ىل وألا ةمسلا .يداقتعاب لكشي كلذ لك نا .دايحلا ىلع

 .نهارلا يبرعلا قزاملل

 ةيداصتقالا اهنمزأ :رصم ١
 ابدلع ةضورفملا ةلزعلاو

 ةوقلا :مئاقلا ةئزجتلا عقاو يف .ةيبرعلا رصم لكشت
 ةيموقلل يجيتارتسالا طايتحالاو ةيزكرملا ةيبرعلا
 رايتخا ىف ددرتن مل «ليئاريسا» نا امكو .ةيبرعلا

 ددردت مل كلذك ؛برحلا تشن نا ذدنم يناردآلا اهفيلح

 معد يف برحلا بوشنل ىلوالا تاظحللا ذنم رصم

 .ظفحت نود هعم فوقولاو .هدانساو قارعلا

 ةقطنملا يف اهرودو .اهسفنل :ليئاريسا» ايؤر نا امكو

 هذه ليصافت يف و اهناسايس لمجم يف ةحضاو .ةيبرعلا
 اهرودلو اهسفنل رصم ابؤر ناف كلذك .تابساسسلا

  ةيقارعلا برحلا اهتداز ,ةحضاو ايؤر يه يبرعلا
 سحأ ينلا ةعورشملا ةيشخلا دعب احوضو ةنناربالا

 بماك تايقافتا نوكت نا نم :برعلا ىرايغلا لك اهب
 اهرود ايئاهن تغلاو ,رصم ةدارا ايئاهن تددق دق ديفيد
 :يدادقلا يبرعلا

 رصم هجوتل ةدكؤم كرابم سيئرلا ةدايق تتأ مث
 .يخيراتلا يبرعلا اهرايخ ىلع اهرارصالو يبرعلا
 تناك ول  ةيبرعلا تاموكحلا نم يعيبطلا درلا ناكو

 ةداج ةسايس يشابت نا  ةيوس ةلاح شيعت ةمالا
 .يبرعلا اهرود ةداعتسا ىف رصم ةدعاسمل ةلوؤسمو

 ضوهني طيترم رصملرثؤم يبرع رود يأ نكل
 دكؤيو .ةيعادبالا اهتاقاط ررحي لماش يداصتقا

 ضوهنلا ةيلمعو .يبرعلا اهطسو يف ةصاخلا اهتناكم
 تارامثتسا فيظوت مزلتست ,لماشلا يداصتقالا
 عيطتست الو ,اهدرفمب رصم اهيلع ى وقت ال ةلئاه ةيدام

 نمؤت نا اهدحو ةيبنجالا تادعاسملا ىلع ادامتعا

 ةيمنت نمضي يذلا لكشلاب .ةفيثكلا تارامتتسالا
 ةيعامتجا تارتوت اهينجيو .ةنزاوتمو ةعيرس
 .ةريطخ ةيفاقثو

 ,ةيلورتبلا تارالودلا نم ةيلايخلا تارايلملا هذهو
 ,ةصاخ ةيكردمالاو ةيبرغلا كونبلا ف بصنت يتلا
 ءانب يف ترمثتسا ول اهباحصأل عفناآو اهب ىلوأ ناك

 .ةيبرعلا لاومالا باحصأ ناك اذاو .اهتيمتتو رصم

 نمالا ناف .مهتارامثتسا ءارو نم نمألا نودشني
 قالطاو .اهتوقو رصم ضوهنب طبترم ءيبرعلا يموقلا
 .اهيف ةنماكلا تاقاطلا لك
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 يف يبرعلا قارعلا عم اهدحو ةيمسرلا رصم فقت مل
 نكلو ؛نينسلا هذه لك يناريالا ناودعلل هيدصت

 ةيباقنلا هتاميظنتو .ةيسايسلا هبازحاب .رصم بعش
 !دماص .فقي لازي الو فقو .هيلضانمو هيركفمو
 كانه ناك نا  للدب امم .لئاقملا قارعلا عم ادحوم

 ناو :ةليصأ رصم ةبورع نا ىلع  ليلدل ةجاح
 ةيناسنالاو ةيموقلا اهتاحومط لكب ةبورعلا لبقتسم
 نم ضوهنلا ىلع اهتردقبو .رصم لبقتسمب طيترم
 .ةنهارلا ةيداصتقالا اهتمزأ

 مظعم تفرصت .ةعطاسلا ةقيقحلا هذه ءاّزاو
 ,ةدموقلا ةحلصملا ضقانب لكشب ؛ةييرعلا تاموكحلا

 برعلا ضعب ناك .رصم ةلزع رارمتسا فدهتسيو
 ينلا فادعألا حاجتنا ىلع س ابعفاو د نوصيرح
 ىلعو ءديفيد بماك نم «ليئارسا»و اكريما اهتغتبا
 يخيراتلا رايخلا رييغت وهو .ريبك يساسا فده اهسأر

 ,رصم يف ةفيثك ةيبرع لاومأ ؛نآلا ىتح رمثتسن ملف
 ةيبرعلا تاموكحلا ضعب تالواحم نآلا ىتحرمتستو
 ةييغشلا رصم ةدوع مامأ باوبالا عيبمدل دنس

 .ةيبرعلا اهتمأ طسنو يف يعيبطلا اهزكرمل ةيمسرلاو
 ىرتخ نأ  ىناعم يبرع وج يف  نكمملا نم ناك دقو
 اهحلاصم نيد يقيقحلا طابرلا كلذ ةيبرعلا تاموكحلا

 ةداعتسا نيبو ؛ةهج نم ةيموقلا اهحلاصمو ةينطولا
 لماشلا ىداصتقالا اهضوهنو يدايقلا اهرودل رصم

 .ةيناث ةهج نم
 يماظن ةصاخو .ةيبرعلا تاموكحلا ضعب نكلو

 ءاهدوحو تارريم نم ادحاو تلعغج دق ,يفاذقلاو دسالا

 اهفانثتساو .اهتافاعمو .رصم ضوهن نود ةلوليحلا
 .ريبكلا يبرعلا اهرودل

 ىلع رارصالا ةرهاظ .ةرمدملا ةرهاظلا هذه نا
 لكشت ,يبرعلا اهرود ءاغلا و ء.ايداصتقا رصم فاعضإ

 .نهارلا يبرعلا قزاملل ةيناثلا ةمسلا ييارب

 ةيديطسلفلا ريزحتلا ةمظنم فادضا - ؟

 ةمالا اهل تضرعت يتلا ةيركسعلا ةميزهلا دعب
 سلجم لواح .194717 (ةينوي) ناريزح يف ةيبرعلا
 لصوتن نا :روهش ةعضب دادتما ىلعو ؛يل ودلا نمالا

  يبرعلا عازنلل ةيملس ةيوست لفكي رارق ىلا
 عامجإ نع اريبعت 557 رارقلا ىتاو .«يليئارسالا»
 .كاذنآ عازنلا فارطال ةيعقاولا ىوقلا نعو ؛يلود

 وه يذلاو ؛عارصلا ساسال حضاف لافغإ هيف ناكو
 ؛اهدعش ةبرثكا درطو .نيطسلفل ةينويهصلا باصتغا
 نيئجاللا ةيضق ىلا ةراشالاب ١47 رارقلا ىفتكاف
 .اهل لداع لحب ةيلاطملاو نيينيطسلفلا

 نم لقأ دعبف ,اليوط ةيبرعلا ةمآلا راظنتنا لطي ملو
 ةيدنيبطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تلخد :ةدحاو ةنس

 تحبصأو .,ةيليئارسالا» تاوقلا دض ةفينع ةكرعم
 ةيفارغجلا ةيمستلا نم رثكأل ازمر :ةماركلا ةكرعم
 بعشلل ةماركلا در ةكرعم قحب تحبصأ .اهناددمل

 ةمظنم لوح تفتلاو .ةيبرعلا ةماللو ينيطسلفلا

 بحلاب اهطوحت ةيبرعلا ةيبعشلا ىوقلا لك ريرحتلا
 :مساحلا يخيراتلا اهانعم اهحنمتو .دييأتلاو
 ةمجهلا ىلع يعيبطلا يبرعلا درلا اهفصوب
 .ةدملاعلا ةينويهصلا

 يتلا فورظلا ةبوعص مغرو :لئالق تاونس لالخو
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 تاموكحلا اهي تفرتعا .اهلالخ نم ةمظنملا تلضان

 بعشلل اديحو ايعرش االثمم :1941/4 ةنس ةييرعلا

 اهيف ابقارم اوضع ةدحتملا ممالا اهتلبقو ,ينيطسلفلا
 يل ود فارتعا لك عمو .ةلود ةئام فارتعا تلان نا دعب

 دقفت اهنا كردت «ليئارسا» تناك :؛ةمظنملاب ديدج
 هيلع ماق يذلا ساسالا ةبعرشب اديدح ابلود افارتعا

 اذه ةيقالخأ لوح اديدج ايلود الؤاست لباقتو .اهنادك
 .رخآ بعشب هعقوأ يذلا ملظلاو ,ساسألا

 عروتت وأ .دهج يأ لذب نع «ليئارسا» لخبت ملو
 اهتداق لايتغاو .ةمظنملا رهقل ةميرج يا باكترا نع
 نأل .ايسايسو ايدام اهئاهناو اهتعمس هيوضشنو
 - هنادجوو ينويهصلا نابكلا لقع يف يه ةمظنملا

 . تكسي نا ضفري يذلاو .ةميرجلا ىلع ريبكلا دهاشلا
 «ليئارسا» تماق ؛:ضرفلا اذه قيقحت لجا نمو

 توريب ىلا امهتيناث يف تلصو :نيترم نانبل حايتجاب
 ةينيطسلفلا ةمواقملا اهتمدق ةلساب ةمواقم دعب

 «ةيليئارسالا» ةوقلا نكلو .نوينانبللا اهؤافلحو
 نيلتاقملا جارخا نم تنكمت ثيحب ةماخضلا نم تناك

 نع ايركسع مهتدعبأف توريب نم نيسينيطسلفلا
 هجاوت ةيقيقح ةيسايس ةلكشم تلظ ناو ءاهدودح
 .ةيلودلا هتلزع نم ديزتو :هنيدتو ءينويهصلا نايكلا

 نا نكمتت نا اهل ناك امو ,نذا «ليئارسا» نكمتت مل
 .اهباحصا اهب كسمتي ةيموق ةلكشم حالسلا ةوقب لحت

 ةبالصلاو يعولا لكب يموقلا مهلاضن نوسراميو
 .ىربكلا ةيخيراتلا تاكرحلا اهب تزيمت يتلا ةنورملاو
 ال ناك :ةمظنملا ءاهنا فده نم ؛ليئارسا» برتقت يكلو
 ةمواقملا دسج يف يلخاد للخ ثادحإ نم اهل دب

 برعلا عامجا قرفيو .اهتدحوب فصعي .ةينيطسلفلا
 .اهب فارتعالا نع ملاعلا عجارتل ةمدقمك اهدييأت ىلع

 ةيدئاقع وا ةيرظن تاريربت يا نع رظنلا ضغبو
 ةمظنملا نم دسا ظفاح فقوم ناف ةيصخش وا

 ,اهنع ةليدب ةمظنم بيصنت ىلع هلمعو .اهتدايقو
 اهجارخإ مث .سلبارط يف اهراصح يف هتاوق كارتشاو
 دهجلل المكم ىقأ دق كلذ لك نا .نانبل لك نم
 فرده .ريبكلا اهفده زاجنا ىلع اذعاسمو ,«يلدئارسالا»
 اريعم يىديطسلفلا بفشلا ةدارا ىلع يتاهنلا زاهحالا

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب اهنع
 ىتحو ةمظنملا مايق ذنم .«ليئارسا» تالواحم نإ

 ىلع ءاضقلاو .ينيطسلفلا بعشلا لالذإل :ةظحللا
 هزه نا .هنم ءاقبلا ةدارإ بلسو .ةيسايسلا هتمظنم

 رظن ةهجو نم ةيعيبطو ةيقطنم ودبت تالواحملا
 .ةيعسوتلا ءليئارسا, ءاقب نال .«ةيليئارسا»

 ضقانتي .ةيبرعلا ةمألا ىلع اهتدارإ ضرفل اهعلطتو
 ةيرحو مهئاقبب كسمتلا ىلع نيينيطسلفلا رارصإ عم
 ةمظنم ءاغلا نم «ليئارسا» تنكمت ولو .مهتدارا
 فرطلا يف يساسأ رضنعك ةينيطسلفلا ريرحتلا

 اهتاراصتنا لك نم ايسادس مهالا وه امخض اراصتنا

 اهبرح يف ةمساح ةكرعم تحبر دق تناكلو .ةيركسعلا
 وه اذه ناك اذاو .ةيبرعلا ةمالا ىلع دمالا ةليوطلا
 رهق ىلع ينويهصلا نايكلا رارصال مساحلا ىنعملا

 نكمي الف .ايسايسو ايركسع اهئاهناو ريرحتلا ةمظنم
 هسفن ضرغلا قيقحتل ةيبرعلا تالواحملل نوكي نا
 وا راتهتسالا وأ ءايغلل نكمي ال امك .فلتخم رخا ىنعم
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 ْق يعاولا طروتلا نم مهل ةتربتو ءاهباحصال اريربت عج

 .ةدعسوتلا ةينويهصلا ةسانسلا ةمدخ

 ةمظنملا قش ىلع دسا ظفاح ماظن مادقا نا

 هئالمع ةقحالمو ءاهيلع لواطتلل هريغ عفدو ءاهبرضو
 ٍبكشلا بشرا .ق هرارستظاو:اهيلضانك نايل

 نم لياقب مل كلذ لك نأ .هتادايق لايتغاو يميطسلفلا

 .ابوعشو تاموكح .ةيبرعلا ةمالا
 تاميظنتو ايازحأو ايبوعشو تاموكح .ةيدرعلا ةمالا

 ظفاح ربجم نا عميطتسمد ناك .مساحو مزاح فقومب

 .نيينيطسلفلا نع هدب عفري نا ىلع ديسا

 .هلاثمأ و دسا ظفاح هجوب يبرعلا لهاستلا اذه

 ةمظنم نع عافدلا ف ةيلوؤسملا لمحت نم برهتلا اذهو

 ةثلاثلا ةمسلا يداقتعاب لكشبي .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 هذه نم ائيش رّيغي الو .نهارلا يبرعلا قزاملل
 اهتاسايسو اهفقاوم نم ددع ىف ةمظنملا نا .ةقدقحلا

 انايحأ تدعايو .نيئرجتملا اهيلع تاّرح دق ةينآلا

 .يبرعلا بعشلا وهوالا .,يقيقحلا اهعرد نيبو اهثيد

 ذبل سرحت 1
 نايكلا نكي مل ؛ينانبللا نايكلا نا يف كش نم سيل

 اًدع نانبل ليمحت ناو . ١941/6 ةنس لبق اكسامت دشألا

 دق «يليئارسالا» يبرعلا عارصلا يف اريبكو ايفاضا
 راجفنالا اذه يف لجعو ,ينطولا هناينب ةلخلخ يف مهسا
 ةروثلا تناكو .نآلا ىتح هدهشن لاّزن ال يذلا يمادلا

 نابكلا ريوطتل ةداج ةلواحم ةيطارقوميدلا ةيناملعلا

 دكؤيو .ةيراضحلا هتيصوصخ هل ظفحي امي ينانبللا

 .يبرعلا هءامتنا

 ام ةيؤر ةيبرعلا تاموكحلا ضعب لواحت نأ نودو
 هداعبأو هيناعم بعوتسن وأ :نانبل يف يرجي ناك
 لخدتلا نأن ةدنكالا اهتفرعم عمو .ةيوابسأملا

 ءايمفسر ايكريما ابلظم ناك يروسلا يركسعلا
 ,ةيليئارسا» تاجاحل رخآ ءيش يا لبق بدجتسي

 عجارتي ءلخدتلا كلذ ةيادب ىلع ابيرقت تاونس رشع

 ىلا ءافيعض ناك ناو .دحاو يسايس نايك نم نانبل
 ةدحاولا ةلودلا زومر بدغتو .فعضأ ةيفئاط تانابك

 يبرعلا ءامتنالا نع ادجيردت دعتيت ةلئاقتم ةيفئاط

 ىلا انورق :مهتيزاهتناو اهتادايق ءابغب عجرنو .يموقلا
 ةلوقملا ةحص نهرمتل دهجت كلذب اهنأكو .ءارولا

 امناو :ةيموق وأ ابعش اوسيل برعلا نأب ةينويهصلا
 .ةدحاو ضرأ ىلع اهسفن تدجو ةعراصتم فئاوط مه

 سيلو ,ةينويهصلا هب عمطت ام يه ةيبرعلا ضرألاو
 .اهراهدزاو اهنمأ وأ فئاوطلا لبقتسم

 :نانبلب يروسلا لخدتلا نم تاوثس رشع نا

 لماكلا هبش ريمدتلاو .اياحضلا نم فالآلا تارشعو

 ةدارالا حاضتاو :هتاسسؤمو .دلبلا داصتقال
 نا . ثدح يذلا لك يف «يليئارسالا» لعفلاو ةينودهصلا

 ذختتل :نآلا ىتح ةيبرعلا تاموكحلا كّرحي مل كلذ لك

 حلاصملا هضرفتو .ةيموقلا ةيلوؤسملا هضرفت افقوم
 دسا ظفاح دب نم بحستف .ةيبرعلا .دالبلل ةينطولا

 اهقيرط داجيا ىلع ةينانبللا فارطألا دعاستل حوضوو
 .كسامتملا ينطولا اهنايك ءانب ةداعال
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 كرتو .نانبل نم يمسرلا يبرعلا باحسنالا اذه نإ
 ةعيبارلا ةمسلا وه .يروسلا ماظنلا ديب ةقرو هريصم

 .نهارلا يبرعلا قزاملل

 مشتناو ةيطارقومبدلا يلبغ
 يدابسلا لاتغالاو كاهرلا

 :ةربخالا تاونسلا يف ترثك دق تاباتكلا نا عم

 ناسنالا قوقح لوحو .اهترورضو ةيطارقوميدلا لوح
 رهاوظلا لك ةبسن لوحو .اهيلع صرحلاو يبرعلا
 ةيطارقوميدلا بابغ ىلا يبرعلا انعمتجم يف ةئيدسلا

 دق ةليلق اتاوصأ نا الا .يسايسلا باهرالا راشتناو
 ىلع طاقنلا عضتل .ةيلحملا اهمومه قوف تعفترا

 .نم بهري نم حوضوب ددحتلو .فورحلا
 اوجلاعيل ,ةبولطملا ةأرجلا انباتك ةيرثكأ ىدل نا

 مهمظعم نكلو .هب اوددنبو «يليئارسالا» باهرالا

 دض هجوملا ,يبرعلا» باهرالا ةجلاعم نع مجحي
 ال اننإ .هلك يبرعلا بعشلا دضو .برعلا نيلضانملا

 ريكذت نمو باهرالاب ينويهصلا نايكلا غمد نم لمن
 تناك ةينويهصلا ةيباهرالا تاباصعلا ناب انسفنا
 ال باهرالا ناو ,«ليئارسا» هيلع تماق يذلا ساسالا
 ىلع ةينويهصلا تادايقلا اهسرامت ةيعاو ةسايس لازي
 ثدحتن ام اليلق اننكلو .ابوسحم ناك ناو عساو قاطن
 يف دسا ظفاح هسرامب يذلا عيظفلا باهرالا نع

 كانه نا نظأ الو .ايببل ٍْق يفاذقلا رمعم وأ ةيروس

 ,نيلضانملا ءامسا ةقدن فرعبوالا ادحاو اييرع افقثم

 وأ مهدالب لخاد اوليتغا نيذلا ةداقلاو نيركفملاو
 اهلومتو اهحلستو اهبردت تاباصع يديأ ىلع .اهجراخ
 .ةنيعم ةيبرع ةمظنأ

 ةجيتن ةيبرعلا ٍباهرالا مظن تغاستسا دقل
 اهتسرامم نا عطاقلا ليلدلاب اهل نيسبتو :اهلامعا
 ضعب مارتحا نم للقي ال لايتغالاو باهرالل
 :اهمرك نم كلذ ديزي امناو .اهل ةيبرعلا تاموكحلا
 ال .يبرعلا لورثبلا لاوما نم ةردسك ةصحب اهكارشاو

 اهتقاط ةدايز ىلع فرصُت امناو ,ةيمنتلل ابلاغ بهذت
 اميرو .ةيرشبلاو ةيئفلا ؛هتاودأ ءارشو باهرالا ىلع
 ماكحلا ضغب ناهذا يف رودت يتلا ةمكاحملا تناك
 نع عروتبمال دسا ظفاح ناك اذا :ينآلاك يضمن برعلا

 ,راطيبلا نيدلا حالص مجحب يموقركفمو ميعز لايتغا
 امف .هط ضاير مجحب يقاحص وا .طالبنج لامك وا
 وا ماكحلا ءالؤه نم ءاشي نم لايتغا نم هعنمي يذلا
 ؟ةنمآلا عاجتنالاو وهللا نكاما لك يف نيرشتنملا مهبوذ

 تابهلا ميدقت صخرالاو لقعالاو مكحالا نم سيلا مث
 ضياقلا و يطاعلا ةفرعم مغر . ضورقلاو تادعاسملاو

 ؟لايتغالا مدع لباقم زازتبا ةيلمع اهنأب
 نع ةلوزعملا .ةيروتاتكيدلا مظنلا ءوجل نأ

 .ةميدق ةرهاظ وه لايتغالاو باهرالا ىلا اهبوعش
 اهيلع توكسلا هبش وا ,يبرعلا توكسلا اذه نكلو

 ةمسلا ييارب لكشت يتلاو :ةفيخملا ةلأسملا وه
 .نهارلا يبرعلا قزاملل ةسماخلا

 ةردعصلا مومهلا 5

 فالخ ىلع تسيل ةيبرع ةموكح مويلا دجن نا ردنب
 هذه ىغطت ام ةداعو .رثكأ وأ ةيبرع ةموكح عم

 ةموكحلا دهح كلهتستف .ةيشماهلا ةييناحلا تافالخلا

 يه ةماعلا اهتلصحم .تاعارص يف دالبلا ةقاطو

 ىلا عارصلا لاقتناو لماشلا يمرعلا فقوملا فاعضإ
 .هتاذ عمتجملا ةينب

 يبرعلا عضولل ةريبكلا ةيسايسلا ةقيقحلا نإ
 تاموكح انيدلف .ةئزجتلا رارمتسا يه .نهارلا
 نم ءازجا ىلع ةرطيسلا عزوتت ةدايس تاذ ةلقتسم
 ةلود مايقل يسيئرلا طرشلا ناك اذاو .ةدحاو ةما

 يموقلا قافتالا نم عون دوجو وه ةرضحتم ةيرصع
 نيب ؛ةضراعملاو ةموكحلا نيب .بعشلاو مكاحلا نبب

 فالتخا ىلع ةيلاعف رثكالا ريصانعلاو ةفقثملا ةيخنلا

 طرشلا اذه لثم ناف .ةيسايسلاو ةيدئاقعلا اهتارظن
 يبرع دلب لك يف حمطي بعشلاف .ةئرجتلا لظ يف رذعنم
 ىشخت ةيبرعلا تاموكحلا مظعمو .يبرعلا لكلاب ءاقلل
 اهدوجوو اهحلاصمل اديدهت هريتعتو حومطلا اذه
 .اهل ةديقعك ةئزجتلاب رهجت نا عيطتست ال اهنكلو .هلك
 نم اهريغ عم ةيبناجلا تاعارصلا نوكت ام ابلاغو
 ,ةمالا ةدحو ةقيقح ةهجاوم نم اهل ايرهم .تاموكحلا

 ةيموق ةسايس جاهتنا نم ةهحاوملا هذه هيضنقت امو

 لكلا ىلع ىغطي نا نود :هناكم ءزجلا اهيف ذخأي
 .يموقلا

 ةدؤازم ةيبرعلا مظنلا رثكا نأ ظحالملا نمو

 مظنلا يه ةيروثلا اهتراهطو ,ةيودحولا اهتاءاعداب
 ةبراحمو .يبرعلا فصلا عيدصت يف اسامغنا رثكالا
 نا ةفدص سبدلو .يبرعلا نماضتلل ايندلا دودحلا

 ناودنعلا ديؤت يتلا يه اهسفن مظنلا هذه نوكت
 ثيشنت يتلا اهسفن يهو .هنع تكست وا يناربالا

 اهضعب وا ءاهسفن يهو .ةيبرعلا اهتما نع رصم ةلزعب
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم قيزمتل دهجت :لقالا ىلع
 باهرالا نم تلعج يتلا اريخا اهسفن يهو .اهئاهناو
 ةيبرعلا  ةيبرعلا تافالخلا عيجشتو لايتغالاو
 .اهل ةتباث ةيسايس

 مظعمو :برعلا نيسفقثملا نم ريثك مايجحإ نإ
 ,:ةرهاظلا هذهل يدصتلا نع ةيبرعلا تاموكحلا

 وه .ةريثكلا ةيلحملا مومهلاب اهنع لاغشنالاو
 نهارلا يبرعلا قزاملل ةسداسلا ةمسلا يريدقتب

 له :يلاتلا وه انه هسفن ضرفي يذلا لاؤسلاو
 يتلا يبرعلا قزاملا تامس نيب كرتشم مساق كانه
 ةنكمم ةيلمع ةيادب يلاتلاب كانه لهو ءاهانفصو
 ؟قزاملا اذه نم انتما جورخل

 .يروسلا ماظنلل صاخلا رودلا
 زربت .اهتامس وأ :ةيموقلا ةمزالا رهاوظ لك يف

 ةرظنلا نكلو .ةدوازملا مظنل ةفرحنملا ةسايئسلا نابعلل

 يذلا ىذألا مجح ددحنت نا يضتقت ةيعوضوملا

 .ةيموقلا ةيضقلاب هقاحلا مظنلا هذه نم لك عيطتسي

 ال بحاو وه .انئش اذا .زيكرتلا وا ءديدحتلا اذه لثمو
 ماظنلا اذه ىلع يقالخأ مكح رادصإ لجأ نم ال .هنم دب

 ةيدرع ةسائس مسرب ةمهاسملا لجأ نم امئاو كاذ وأ

 .ةنعقاو

 نم ريغو .هتاحطشب يفاذقلا ديقعلا غلاب امهم هنإ
 اهجراخ وا ايدبل لخاد هتاباكترا تددعتو هتافلاحت

 ةيذؤم ةيضرم ةرهاظ يموقلا ديعصلا ىلع لظي هنإف
 بيسي يذلا حيشرلا هنا .ةلتاق تسدل اهنكلو .كش نود

 نسل هثنكلو ةرجنحلاو فنالا ناقتحاو .عادصلا

 ناك اميرو .ناقفخلا نع بىلقلا فقوت وا مدلا ناطريس
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 ةلزن نميلا بونج يف نييسكراملا نييرئاشعلا ماظن
 .ديقعلا

 اهزربأ و .نيماظنلا نيذه ناب ةرهاظلا قراوفلا عمو

 :يطارقوميدلا نميلا رقف لباقم ةيلورتبلا ايبيل تاورث
 ماكح ةيبسكرام لداقم يفاذقلاب صاخلا (مالبسالا)و

 ؛يفاذقلا ىدل ةيلمع ةردق نم كلذ نع جتني امو .نمدلا

 هيلا حسمطي ال قاطن ىلع بيرختلا ةسرامم ىلع

 قراوقلا هذهي فارتعالا عم لوقن ندع ويسكرام

 .نيطسلف نع نيماظنلل يفارغخلا دعدلا ناف اهريغو

 ردق ىلا امهراقتفاو .امهيلكل دودحملا يسافسلا مجحلاو

 لك نا .ةددعتم ةنخيرات لماوعو .مارنحالا نم لوقعم

 ىذا قاحلإ ىلع امهنم يا ةردق نم دحت لماوعلا هذه
 نم هلعلو .يموقلا ىوتسملا ىلع ربطخو مساح

 اسوملم ىئذأ اسرامب نا امهل ناك ام هنا .امامن حضاولا

 ءارو اريسيو :دسا ظفاحب الظتسي مل ول ادودحمو

 ,فلتخم اهعضوف .يلاحلا اهماظن لظ يف .ةيروس امأ

 وا يبونجلا نميلا ريثأت نم رطخاو ربكا اهريثاتو
 اذب نسحب هنا الا .ةحضاو ةقيقحلا هذه نا عمو .ايبدل

 ..اهلما وع مها يصقن

 ايخيراتو ,نيطسلفل ةيذاحم .ايفارغج ةيروسف
 ةيضقلاب مدقتلاو لالقتسالا لجا نم اهلاضن طيترا

 نا الا .بعشو دلبك عيطتست ال يهو .ةيندطسلفلا

 ةميزه تكرت دقو .نييرقالا اهئاقشأل يرجي امب رثانت

 دق بعشلا ةيروس نا كلذ لك نم مهأ لعغلو

 :ةيموقلا بلاطملا تحبصاو .ةيموقلا ةركفلاب تجمدنا

 فلتخم ىلع بعشلا لكل ةديقع اهلحا نم لاضنلاو

 رمتساو .ةيباقنلا هتاميظنتو ةدسايسلا هيازحا

 ةروثلا ذنم ةثيدحلا ةيروسل اخضاو يموقلا ءامتنالا

 رزدهي مل .مويلا ىتحو 5 ةنس ىربكلا ةيبرعلا

 لالقتسالا ةرتف يف ءاوس فعضمد وا ءامتنالا اذه

 .لالقتسالا دعب وا يسنرفلا بادتنالا ةرتف وا .ىلوالا
 ةمالل ىردكلا اياضقلا ْق ةيروس طارخنا ناك دقو

 ةروث نم اءدب .ازيمتمو اصاخو احضاو .ةيبرعلا

 :ةيرئازجلا ةروثلا ىلا :قارعلا يف يناليكلا يلاع ديشر
 نميلاو .يبرعلا برغملا لود لالقتساب ارورمو
 بعشلا لاضنب اهماحتلا ناكامك .يبونجل 1

 ةينويهصلا دض ةيموقلا ةهجاوملابو .ينيطسلفلا
 يسمع 1 عامجاب امئاد ىظحي دو اماتو ابقيقح اماحتلا

 تجوت امدنعو .ةيلحم ةيسايس تافالخ يا زواجتي
 ةيروهمجلا مايقب .يموقلا دوعصلا ةلحرم ةيروس
 اراح عامجالا ناك /١55, ةنيس ةدحتملا ةيبرعلا

 يعويشلا بزحلا الإ دحأ هنع ذشي مل .اذفو ايخيراتو

 ةيروسل زيمتملا يموقلا ىلاضحلا ثرالا اذه نا

 لجأ نم ةطشنو ةيح .ةعفاد ةوق نوكت نآل اهلهؤد
 .ةيسدرعلا ةمالل ايلعلا حلاصملاو :يموقلا موهفملا ءاقبا

 ديعصلا ىلع يسايسلا لعفلا عقاو يف ةرثؤمو ةرضاح

 ةيفاقثلا دعصلا ىلع يركفلا دهحلا عقاوو .يمسرلا

 .ةيبعسلاو
 نكمملا رودلا اذه لك ىغلا دق دسا ظفاح ماظن نكلو

 وهو .ديحولا يخيرانلا اهرايخ سكعي يذلا :ةيروسل
 .طشانلا يموقلا ءامتنالا
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 يبرعلا قزاملا رهاوظل انضارعتسا يف انيأر دقو
 فقاوملا ذختب .اهنم لك ىف يروسلا ماظنلا نا .نهارلا

 .رهاوظلا هذه ةرشابم يف .ماهسا ربكا مهست يتلا
 يف دعبأ تاجرد اهلك ةيبرعلا ةمالا عفدو اهقيمعتو
 .ةنهارلا ةيضرملا اهتلاح

 اطقف ةيصخشلا ةحلصملا
 لك يف دسا ظفاح ماظن نا امامت حضاولا نمو

 نياف ةينطو ةيروس ةحلصم نم قلطني ال هتاسايس
 هريجفتو نانبل قيزمت يف ةيروسلا ةحلصملا يه
 ةيروسلا ةحلصملا يه نياو ؟دهاشن يذلا يومدلا
 وا ؟ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ءاهنإ ف ةينطولا
 ةرصاحم وا ؟قارعلا ىلع يناردالا ناودعلا راصتنا

 ؟يعيبطلا اهرود ةداعتسا نم اهعنم ىلع لمعلاو رصم
 بعشكو يسايس نايكو دلبك .ةيروس ةحلصم نإ
 ضرفت .اهل طاشنلاو ةيموقلا ةركفلاب طابترالا ديدش
 ظفاح اهسرامي يتلا تاسايسلا سكع جاهتنا اهيلع
 .يبرعلا قزاملا رهاظم نم لك ءازإ ذسا

 هذه ءارو ةنماكلا اياونلا نيمخت يف لخدن نا نودو
 .ةيروسلا ةينطولا ةحلصملل ةضقانملا تاسايسلا
 سرامي دسا ظفاح نا  يداقنعاب حضاولا نم هناف

 :يبرعلا عضولا ةمزأل ةعبرألا هوجولا
 .رصم لزع جيلخلا برح رارمتسا
 نانبل قيزمتو ..ريرحتلا ةمظنم فاعضإ

 باهرالا راشتناو ةيطارقميدلا بييغت
 ةيبرعلا تاموكحلا ضعب ةكرايمو يسايسلا

 ةمزألا هذهل سماخلا هجولا يه

 اديااالاا هكا جاو جي و جت جب

 يا جهتني وهف .لهاجلا نمالا لجر ةيلقعب ةطلسلا
 هراكتحاو .ةطلسلا يف هءاقب مدخن هنا دقنعي ليبس

 ضقانتت امدنعو .دالبلا ف ةيسايسلا ةايحلل هدحو
 حلاصملا عم  اهاري امك  ةيصخشلا هتحلصم
 حلاصملا زواجت يف ددرتي ال هناف :ةيموقلاو ةينطولا

 تبثأ دقو .اهدض انلع فوقولاو ةيموقلاو ةينطولا
 هنا ءنآلا ىتحو ١97١ ةنس ةطلسلل هباصتغا ذنم

 اهعضوو ةيصخشلا هتحلصمل هتيؤر رييغت نع زجاع
 .ةيموقلاو ةينطولا حلاصملا قايس يف

 ساري .دسأ ظفاح نأ وه انه ريطخلا ءيشلاو

 اهتعمس مدختسيو ءاهتاردقم لكب فرصتيو .ةيروس
 قزأملا قيمعت لجأ نم يلاضنلا اهثرإو اهتناكمو
 ءاقي ةلاسمو .يموقلا زجعلا ةلاح ةماداو .يبرعلا

 ةيروس ةلاسم نذا تسبل .هرارمتساو ماظنلا اذه

 .اهلح ىلع فقوتي .كلذك ةيموق ةيضق اهنكلو .بسحف
 ةلحرمل ةيورعلا لبقتسم لحلا اذه بولسا ىلعو
 .ةقحال ةليوط

 ايموق امه نوكي نا بجي .يلاتلاب ةيروس ريرحتو
 ال هنكلو ءايساسأ ايلاضن ارود هيف نويروسلا بعلي

 ةيدات نييروسلل كرتي نا :ةيموقلا ةيحانلا نم زوجي
 .مهدحو رودلا اذه

 ريرحت ةيلمع يف ةيبرع ةكراشم ىلع صرحلا نإ
 ,نهارلا فرظلا تارابتعا نم طقف عبني ال ةيروس
 دوعن امدنعو .كلذك لبقتسملا تارابتعا ظحلب هنكلو
 يبلغتلا نا دجن انناف ءيبرعلا قزآملا رهاظم ىلا اننهذب

 ةدوعب طابترا دشا طبترم ؛ةعمتجمو ةدرفنم .اهيلع
 .ةيبرغلا ةحاسلا ىلع يعيبطلا اهرودب مايقلل ةيروس

 ,برعلا نيلضانملاو نيفقثملا مظعم نا دقتعاو
 نم :ةيموق ةسايس ةغايصل ةحلم ةجاحب نوسحي
 .اهسسا روصت ىلا لصوتي :حوتفمو داج راوح لالخ
 بعشلل ةيسايسلا ةديقعلا اهلعجو .اهب ةيعوتلاو
 ,ةيموقلا ةسايسلا هذه لثم حضتت امدنعو .يبرعلا
 الماع حبصت .ةبولطملا ةيبعشلا اهداعبا بستكتو
 .يبرعلا يسايسلا رارقلا ةعانص ىلع رثؤي ايقيقح
 مكاح ؤرجي نا .ليحتسملا نم وأ بعصلا نم لعجيو
 طروت يف عوقولاو .ةيموقلا ةماركلا ناهنما ىلع يبرع
 فص يف هعضيو .يبرعلا يموقلا فصلا نم هجرخي
 ةلاح شيعت .ةدحاو ةماك اننا .ةيبرعلا ةمالا ءادعأ
 نم لعجن نا بجيو .عيطتسن .ةنهارلا ةتزجتلا
 تاموكح .برعلا عيمج سمت ينلا ةيموقلا اياضقلا
 عامجاب ىظحت اياضق .البقتسمو ارضاح .ابوعشو
 ةموكح يا لبق نم امرحم هيلع ج ورخلا حبصي .يبرع
 ةيحانلا نم ليحتسم هيلع جورخلا نآل .ةيبرع
 ةعطاقمب نذئدنع هباجيس هيلع جراخلا نالو ؛ةيلمعلا
 .ةيمسرو ةيدعش .ةلماش

 نولضانملاو نوركفملا غوصي نا بعصلا نم سيلو
 بولطملا نمالاو .ةيبرعلا ةيموقلا ةسايسلا هذه سسا

 راوحب نيلضانملاو نيركفملا طارخنا وه حاحلاب
 هجوب دمصيو .ةلماجملا تارايتعا زواجتي .يقيقح
 ةمظنأ هسرامت يذلا يونعملاو يداملا باهرالا

 امزال اطرش ةيروس ريرحت ناك اذاو .يموقلا فارحنالا
 - كلذك وهو نهارلا اهقزأم نم ةيبرعلا ةمالا جورخل
 ؛ايموق اعباط ذخأت ىلاحلا اهماظنو ةيروس ةلأسم ناف

 اهيلضافمو اهتاموكح .ةمالاب ردجي احلم ابجاوو
 .ءاطنا نود هلمحل ىدصتت نا .اهيركفمو

 يتلاو .ةفرحنملا تاسايسلا ةهباجم نع دوعقلا نا
 دمأ نم ليطي ال .نهارلا يبرعلا قزاملا رهاظم يه

 قمعي كلذك هنكلو .بسحف اهمجح نم ديزيو .ةاناعملا
 اهديعص نم اهلاقتنا رطخب ددهيو ةيبرعلا ةئزجتلا
 اهرضاح ف ةمالا سمي امم .ةييعش دعص ىلا يمسرلا

 .اهليقتسمو

 ءاهركذ ىلع انينا يتلا رهاوظلا عيمج ناف اريدخآو

 ةسرشلا ةمجهلاو ,ةيناربالا ةيقارعلا برحلا لثم

 :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهل ضرعتت يتلا
 عنمو ,رصم ةلزع ىلع ءاقيالل ةطشانلا تالواحملاو

 ةظهابو ةيح اياضق يه .,يداصتقالا اهضوهن
 ءامدلا اهرارمتسا ةجيتن انيعش عفدي .فيلاكتلا

 يبرع طارخنا نع دوعق ياو .تايحضتلاو مالآلاو
 ةقيمع تاحارج كرتيس فيزنلا اذه فقول لماش
 يتلاو .ةسوململا ةيادبلا نوكت دقو .ةريطخ اراثآو
 بيغت ال اهتاناعم نأب ايلاح يناعت يتلا ءازجالا عنقت

 ىلع ءاوضالا طيلست يه .اهلقعو ةمالا نادجو نع
 مظنلا ضعب نم ةبكترملا ةريطخلا ةيموقلا تافارحنالا
 [1.دسا ظفاح ماظن يداقتعاب اهرطخأو .ةييرعلا
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 !وادغ
 ةدفاولا تامولعملاو ةنلعملا ءابنالا تبراضت

 ,ضرعت نيتللا لايتغالا يتلواحم نع قشمد نم
 ةيجراخلا نوؤشلل يروسلا سيئرلا بئان امهل
 مادخ نا تامولعملا ديفتو .مادخ ميلحلا دبع
 ليربا /ناسين ١٠ خيراتب ةعمجلا موي ضرعت
 موي ةيناث ةلواحم اهتلت ,ىلوا ةلواحمل يضاملا
 لخدملا دنع ءليربا /ناسين ؟4 يف ءاثالثلا
 ىدواف .,ةيروسلا ةمصاعلا نم ىلامشلا

 هيقفارم نم ندع بيصاو هقئاسب نوحلسملا
 59 :تعئذا يتلا ءامشالا تناكو .ةردظخ حورخب

 فرعُي ملو .لتق دق مادخ نا تنلعا دق ,ةيادبلا
 نم اءزج مادخ لادتغا اتلواحم تناك اذا دعب
 قشمد اهتدهش يتلا ةينمالا تاريجفتلا لسلسم

 .ةيسيئرلا ةيروسلا ندملاو
 ةحاسلا ىلع نوعلطملا لوقب توريب ىفو

 تاعارص نم ةيروس يف: يرحب ام ناي :ةيروبعلا
 ءارو نا تيث ذإ ادج ريطخ وه .ةيسايسو ةينما
 ةيركسعو ةيسايس تايصخش تاعارصلا هذه
 .تارباخملا ةزهجاو شيجلاو مكحلا يف ةدوجوم
 لالخ دهشت فوس ةيروس ناب مهلوق نوفيضيو
 0.ةديدجح تاروطت رهشلا اذه

 !تاردفملا سيره 00
 ةراجت نا نع نانبل نم نومداق ثدحتي

 يف .ةرطيسم تحبصا يتلا يه تاردخملا بيرهت

 لوقيو .دقعملا يداصتقالاو يلاملا عضولا لظ

 نم اقالطنا لمعت بيرهت تاكبش ناب ءالؤه
 تايصخش اهيف كرانشت .لمرهلا - كبلعب ةقطنم'

 شل ؛) ...ىسخن بيب لن
 صاخ  نطنشاو

 عيب ةيلمع رثؤت نا نم بيبا لت فوخ نم قلق نطنشاو يف ينويهصلا يبوللا لي
 ماعلا يارلا هاجت اهتيقا دصم ىلع «ليئارسا» ربع ناريا ىلا ةيكريمالا ةحلسالا 11
 .يكريمالا علا

 تدوعت دقف :ةيكريمألا ةرادالا عم ةلكشم ةيا مايق ىشخت ال بيبأ لت نا عقاولاو
 امنا .دهج نود اهعم لاكشا يا لحت ناو .ةيقاعتملا ةيكريمالا تارادالا عم لماعتلا

 اديعب هديرت اياضق ىلع يكريمالا ماعلا يارلا نويع اهؤاطخا حتفت نا نم اهفوخ
 ...دودح نود اهمعدب امئاد ناك دقف ءاهنع

 بيرست ةيلمع نم بيبأ لت ةحاس ةئربتل ينويهصلا يبوللا ةلمح تناك انه نم
 .ناريا ىلا ةحلسالا

 .برعلا دض ماظن لك معدت «ليئارسا» نا لوالا :نيرما ىلا ةلمحلا تدنتسا دقو

 .اهيف ةيدوهيلا ةيلاجلل ةبسانم ءاوجا قلخي حالسلاب ناريا دم نا يناثلاو
 مهفده ناك هيدعاسمو ماربا لارنجلا نا لوقلا ةينودهصلا ةياعدلا لواحت امك

 .ءافتخالا مث لاملا ىلع لوصحلا
 مدختست نا نكمي ال يتلا .ةينويهصلا تاطلسلا طروت بذكتف «كابيا» اما

 .ةطروتم تناك اذا هذهك ةيلمع يف ءايليئارسا»

 . يضنويهصلا نادكلل سسجتب ناك يذلا درالوب سوساجلا ةيضق تفتخا امكو
 [ل. ديور اديور ءىفطنت ناربال ةحلسالا عيب ةيضق تاأدب

 اوفاضاو .ةيروسو ةينانبل ةيركسعو ةيسايس
 .ةيليئارسالا» تاوقلا يف ادونج ناب مهلوق
 .تايلمعلا هذه يف نوكراشب

 دونج ةثالث لاقتعا مت يضاملا عوبسالا يفو

 نم ةريبك تايمك نوبرهي اوناك .نييليئارسا»
 فرتعاو .تارالودلا نييالمب تردق . نييوريهلا
  نوبرهم مه ءالؤه ناب «ليئارسالا» سيلوبلا
 0.نوفرتحم

 ايس ىلع موجهلاو يلف ٠
 ريزو يلاغ سرطب روتكدلا نايب ةشقانم ءانثأ

 ةيكريمالا ةراغلا نع ةيجراخلا نوؤشلل ةلودلا
 مجاهو دفولا بزح باون دحا فقو .ايبيل ىلع
 .«يليئارسا»  ينودهص هنأب هابا امهتم ريزولا

 .ةيبرعلا حلاصملا باسح ىلع اكريما لماجي
 ترمو .هباعيتسا مت يدفولا بئانلا موجه

 فرط لك ققح نا دعبو .مالسب ةقصاعلا

 0.هفادها.

 رف هتاف ديلا

 !نانسم ىلا راع نه
 نم نيبرقم نم ةيمسر ةيروس تاهج تبلط

 شيجلا دئاقو ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر
  قشمد ميلست نوع لاشيم دامعلا ينانبللا
 ةيروسلا تارباخملا ريدم مناغ دمحم ديمعلا

 ةيروسلا تاطلسلا تناك يذلا نانبل يف قباسلا

 ةلواحمل نادعالا ةمهتب 1187 ماع يف هتلقتعا دق .

 دقو .ةمكاحم نود نم نجسلا هتعدواو .ةيبالقنا

 ,رهشا ةعبرا ذنم مناغ ديمعلا عاطتسا
 ءوحللاو نحسلا نم رارفلا .هسارح ةدعاسمب

 .تافولعملا ديفتو .نانبل نم ةيقرشلا قطانملا ىلا
 معاطملا ضعب يف انلع دهاشي مناغ ديمعلا ناب
 ىلع رضصت ةيروسلا تاطلسلا ناو .يهاقملاو

 لوخدلا لبق :اههاجت ةينلا نسح ءادبال هملست
 [0.ينانبللا سيئرلا عم راوح يا يف

 نائالعلا ىف حن
 !ةيرعلا . ةييوقلا

 يف روطت نع ةيسامولبدلا تامولعملا ثدحتت
 يف .تدهش يتلا ةيتيوكلا  ةيرصملا تاقالعلا

 ءوض يف اسوملم انسحت .ةريخالا ةنوآلا

 نمالا ثادحاب تفرع يتلا ةريهشلا ثادحالا

 ةيتيوكلا ةموكحلا تمدق دقو .يزكرملا
 تاشنم نم مدهت ام ءانب ةداعال ةيدام تادغاسم

 تررق تيوكلا بناج نم ةديدج ةوطخ فاو

 . ءانب لجأ نم رصمل يلام ضرق ميدقت ةموكحلا

 يذلا لوالا وه ضرقلا اذه نا هركذ ريدجلا
 عاطقنا ذنم .تيوكلا نم رصم هيلع لصحت
 60.1414 ماع يف ةيسامولبدلا تاقالعلا

 !امخرف يف ةهياعملا
 هنا ةيروسلا ةضراعملا رداصم ضعب تدافا

 نم ددع لقن نييضاملا نيعوبسالا ف مق دق
 يف اوبيصا نيذلا نييروسلا دونجلاو طابضلا
 اددع تلمش يتلا ةريخالا تاريجفتلا ةلسلس

 يف مهتجلاعمل سيراب ىلا .ةيروسلا ندملا نم
 .(سارغودلاف) يسنرفلا يركسعلا ىفشتسملا

 ىلع تمت مهلقن ةيلمع ناب تامولعملا لوقتو
 .ءديدش متكت طسو .ةصاخ ةرئاط يفو .نيتلحرم
 طابضلا ددع ةفرعم نود لاح يذلا رمألا
 نا ملُع نكل ...ىفشتسملا يف نيدوجوملا دونجلاو

 0.ةريطخ مهتباصا

 ةيدنجالا ةفاحصلا ةيعمج ةودن ف طاشملا .د
1 

 ةيبلا ريا ١ ةيسلرفلا ةقالعلا عيمطتب رئاني نإ قارغلا 0و 207 م ال +2 ثأس# ب
 9 ف ا «و 0 »

 يعس ناب دقتعي ال هنا اسنرف يف قارعلا ريفس طاشملا دمحم روتكدلا ّدكا
 تاقالعلا ىلع رثؤي نا نكمي ناريا عم تاقالعلا عيبطت ىلا ةيسنرفلا ةموكحلا
 .اسنرفو هدالئ نيب ةمئاقلا ةندتملا

 ةيعمج سيئر هيلا اعد يحابص راطفا يف ثدحتي ناك يذلا طاشملا روتكدلا لاقو

 يعيبطلا نم يضاملا ناسين 14 ءاثالثلا موي سيراب يف يلوتروب كاج ةيبنجالا ةفاحصلا
 تمدقا ام اذا نكل .ةيجراخلا اهتسايس ريرقت يف ةيرحلا قلطم ةيسنرفلا ةموكحلل نا
 كلذ دنع .,اهعم تاقالعلا عيبطتل اهتطصخ نمض نم حالسلاب ناريا ديوزت ةوطخ ىلع

 ةيحانلا هذه نم نآلا ىتح اقلق سبل قارعلا نا :الئاق درطتساو .اريطخ رمالا حبصبي

 نا ىلع رشؤم يا كانه سيلو :ةتباثو ةحضاو ةيسنرفلا ةسايسلا ناب دقتعي هنأل
 .حالسلاب ناريا دب وزت نمضتت دق عيبطتلا تايلمع

 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف ةكبش فاشتكا لوح لاؤس ىلع هدر ضرعم يفو
 ىلع ةمئاد ةروصب ذكؤي ناك قارعلا نا :طاشملا روتكدلا لاق , ناريا ىلا حالسلا بيرهتل
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 وه ةكيشلا هذه فاشتكاو . حالسلاب :ناريال يسيئرلا دوزملا وه ينويهصلا نابكلا نا
 نا» :فاضا مث .ناريا ىلا ةحلسألا تاقفص يف «ليئارسا» طروت ىلع يفاضا ليلد
 ةكبشلا هذه فاشتكا نكلو . ناريا ىلا ةحلسالا لاسرا دض اهنا نلعت ةدحتملا تايالولا
 .ءافخلا يف رودي ام اًئيش ناد دكؤي اهرضحت تناك ينلا ةمخضلا تاقفصلاو

 تلازام هدالب ةموكح نا طاشملا روتكدلا لاق يوونلا زومت لعافم ءانب ةداعا لوحو

 كاج ديسلا ىلا بسن ام ىلع فحصلا لالخ نم علطا هنا لاقو .يسنرفلا رارقلا راظتناب
 يف نييوون نيلعافم ءانب ىلع ةقفاوملاو زومت لعافم ءانب نيب هظبر نم كاريش
 .عوضوملا اذه ىلع يمسرلا باوجلا راظتناب هنا ىلا راشاو .«ليئارسا»

 دض ناريا اهنشت يتلا ةيناودعلا برحلا نأب هداقتعا نع طاشملا روتكدلا برغاو
 وأ يديمخلا توم .ىلوالا :ةيلاتلا ثالثلا قرطلا ىدحا ريع الا فقوتت نل قارعلا

 نم ةيدج ةروصب يلودلا نمالا سلجم تارارق قيبطت .ةيناثلا .هدض بالقنا ثودح
 ةيبرغلا لودلا مايق :ةثلاثلا .ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلل مزاح فقوم لالخ
 نم ناريا ىلا ةحلسالا قفدت فاقياو يناريالا طفنلا ءارش نع فقوتلل داح رارق ذاختاب

 .ءادوسلا قوسلا ربع وا ةرشابم نا اهلماعمو اهنزاخم
 .قارعلا نم رثكا ةررصضتم ناريا نا طاشملا روتكدلا لاق ةبطفنلا ةمزألا لوحو

 نا نيح يف .ةيطفنلا تادئاعلا ىلع دمتعت ةيناريالا ةينازيملا نم ةئاملاب ٠١ نا :فاضاو
 6 .ىرخا دراوم قارعلا ىدل

 26 - [ن1ل/ محا1 داططات ىاكهفات -



 يف ر اوه دعي اداط
 دعب اباط تاثحابم فئاتست نا رظتنملا نم

 يتلا ةرهاقلا ىلا ةفداقلا روم دراشتير ةرايز
 يتلا تاحرتقملا ىلع رصم در اهيف ىقلتي نا رظتني
 اهتالوج يف تاضوافملا رثعت دعب اهب مدقت
 .ةريخالا

 لوح بيبا لتو ةرهاقلا نيب فالخلا زكرتيو
 لاؤسلا نوكن نا ديرت ةرهاقلاف .ميخحتلا لاؤس

 فلتخملا ةطقنلا يف دودحلا طخ عضوم لوح

 نوكي ناب بيب لت بلاطت امئيب ,اباط دنع اهدلع
 0.دودحلا طخل بسانملا عضولا لوح لاؤسلا

 ! دلل تا دفا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيروس تبلط

 يف اهب ماق يتلا ةرايزلا لالخ .ايلام امعد
 يروسلا داصتقالا ريزو ؛نيريخالا نيعوبسالا

 يدرت بيسب .ضايرلا ىلا يدامعلا دمحم
 يتلا ةبلاملا ةمزالا ةدحو ةيداصنق دقالا عاضوالا

 . دالبلا اهدهشت

 ىلع اهتردق مدع بابسا ةيدوعسلا تدر دقو
 ضافخنا ىلا ,:ةيروسل ةيلام ةدعاسم ميدقت
 ىلع تاساكعنا كرت يذلا لورتبلا تادئاع
 نادلبو ةيدوعنسلا يف يداصتقالا عضولا
 0 ىرخالا يبرعلا جيلخلا

 ةزف يف يتاذلا مقحلا
 بتكم ريدم زابلا ةماسا روتكدلا ىقتلا

 دقو عم ةيسايسلا نوؤشلل كرابم سيئرلا
 ثحبل اوشلا داشر ةسائرب ةزغ نم ينيطسلف
 يف دحاو بناج نم يتاذ مكح ةماقا بيبا لن رارق
 .ةرغ عاطق

 رارقلاب تبحر ةرهاقلا يف ةيسامولبيد رداصم
 ىلا ةوطخ» اهرظن ةهجو بسح هايا ةربتعم
 0!.مامالا
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 !1قوؤاه عراه افادو
 ال ةمزا يف ينانبللا يعويشلا بزحلا شيعب

 ضعب نا نم مغرلاب .ةتماص :نآلا ىتح ءلازت
 لاح يف لوحتت نا عقوتن ةيبزحلا رئاودبلا
 بزحلا ةدحو ددهت ةفصاع ةمزا ىلا .اهرارمتسا
 . ترسصتم و

 ةمّزا ىلع ةعلطملا ةيبزحلا رئاودلا لوقنو
 ىلا دوعت اهبايسا ناب , يعويشلا برحلا
 بزحلل ماعلا نيمألا اهعبتا يتلا ةيسايسلا

 نييناحنللا نينعوبشلا داق يذلا يولح جروج
 تايشيليم عم فلاحت امدنع ةريطخ قام ىلا

 يعويشلا بزحلا رارق طبرو :ةيفئاط بازخاو
 .يروسلا ماظنلا فقاومب يسايسلا

 وكسوم نا توريب نم ةدراو تامولعم ديفتو
 هتعدو يتادفوسلا داحتالا ىلا يواح تعدتسا

 ماع نيما باختناب يهنتي بزحلل رمدؤم دقع ىلا
 ةنجللا يف تارييغت ةلسلس ءارجاو .ديدج

 مءالتي !ديدج ايسايس اعورشم ىنبتت ةيزكرملا
 ةدحول معادلا يتايفوسلا داحتالا فقوم عم

 ىلا ةفاضالاب ,ةيعرشلا تاسسؤملا ءايحاو نانبل
 ريرحتلا ةملظنم بناج ىلا فوقولا
 0 .ةينيطسلفلا

 ؟ سملسملا ناوغألا توب ند
 ماعلا دشرملا يناسملتلا رمع ناك امنيب

 ةمزا يف رمي رصم يف نيملسملا ناوخالا ةعامجل
 لخاد تماص عارص لعتشا ,ةداح ةيحص

 نيب نمو .لجرلا ثري نم لوح ناوخالا ةعامج
 نسح نياو ؛بطق ديس قيدقش ةحشرملا ءامسالا
 يداش وبا حالصو ناوخالا ةعامج سسؤم اذبلا
 رثكا ريخالا ربتعيو .روهشم ىفظضمو
 دعب ةدايقلا ىلوت يف اظح نيسفانتملا
 [].يناسسملتلا

 ١ اسيل نايبد
 ةيضق نا ةيبيللا ةضراعملا رداصم تربتعا

 ةلكشملا يه ءايبيل ىلع ةيجراخلا نويدلا ديازت
 يف يفاذقلا رمعم ديقعلا ضرتعت يتلا ةيسيئرلا
 ةنوآلا يف ترصا دق وكسوم نا ذأ .ةلحرملا هذه

 نيب حوارتت يتلا اهنويد ليصحت ىلع ةريخألا
 هذه نا رداضصملا تفاضاو .رالود رابلم 15و

 ةيداصتقالا ةفزالا ىلا ةفاضالاب .نويدلا

 دق يتلا ةليتقلا لكشت ةمقافتملا ةيعامتجالاو

 تارو .ةيئاجف ةقيرطب لخادلا عضولا رجفت
 ةبعامجلا ةدايقلا ليكشت نا .اهسفن رداصملا
 فحصلا ضعب يف ترهظ يتلا ةيمسرلا تالاقملاو
 تاراغلا ةهجاوم بولسا تدقتنا يتلا ةيبدللا

 نيلوؤسملا نم ادحا يمست نا ريغ نم ةيكريمألا
 قابتسال ةلواحم يه .نييسايسلاو نييركسعلا
 0. دعاصتلا يف ةذخآلا ةيلخادلا تاروطتلا

 نكمل |[ خه

 ! ةدهأو نيعي .. «باهرأا» ! ةدحأو نيب .. «كفرألا
 ثددح نم هل قيدب ملو .موب دعب موي ةمقافتملا هلكاشم عبمج يبرغلا ملاعلا يسن "لي

 ..«باهرالا» ى وس ْ ظ

 يف ةيرابخالا تارشنلا ىلعو تالجملاو دئارجلا تاحفص ىلع تمدقت اذكهو | '

 قانخي كسمت يتلا تاعوضوملا رئاس ىلع «باهرالا» نع ثيداحالا ءنويرفلتلاو تاعاذالا
 قاوسا ىف لصاوتملا كابترالاو ةلاطبلاو ةيداصتقالا تامزالا لثم .ةيبرغلا تاعمتجملا هذه
 ةيعانصلا لودلا يف ءارقفلا ددع ديازتو ةميرجلا تالدعم دعاصتو ةيملاعلا ةصروبلا
 .ةيكردمألا ةدحتملا تادالولا اهسار ىلعو ةمدقتملا

 ةلعتفملا ةيعامجلا ايريتسهلا نم ءاوجا يف ايلاح متي :باهرالا» نع ثيدحلا تاب دقل

 نوعاط تاقوألا نم تقو يف ربتعا يذلا «زديالا» ضرم نع ثيدحلا تقفار يتلا كلت هبشن
 .اريثك هراثآ نع ثيدحلا تمخض مالعالا لئاسو نا دعب اميف نيبت مث ةثيدحلا تاعمتجملا

 قنع اهتطساوب ريدت ةيمالعا :تانولاب» ىلا ةمئاد ةحاحب ةيبرغلا لودلا نا كش ال
 تامزألل ةجيتن اهنم يناغت يتلا ةيلاضعلا لكا شملا نع اهتاعمتجم يف ماعلا يارلا
 ةماود نم اهناسنا لاشتنا يف حجنت مل ةمره ةيلامسار ةمظنا نع ةمجانلا ةلصاوتملا
 عم «زديالا» نع ثيدحلا .ةياغلا هذهل قلطنملا اذه نم ىواستي داكيو .ةمكارتملا لكاشملا
 .اضدا «باهرالا» نع ثيدحلاو .«تاردخملا» نع ثيدحلا

 هتروطخ يف زواجتي .نهارلا تقولا يف «باهرالا» ىلع ةيبرغلا مالعالا لئاسو زيكرت نكلو
 لوح رودن ال ثيدحلاف . ةقباسلا ةيمالعالا «تانولابلا» رئاس ىدملا ةديعبلا هراثآو هفادهاو

 .ةددحمو ةصاخ ةروصب ءيبرعلا باهرالا» نع امذاو ,ةماع وأ ةدرجم ةروصب ءباشهرالا»
 :ملاعلا يف هتسرامم بيلاساو باهرالا لاكشا عيمج ةيبرغلا مالعالا لئاسو تسانت دقل

 ةفص نا ءلوقلا قالطالا ىلع ةغلابم سيلو .«يبرعلا باهرالا» ىوس ركذتت دعت ملو
 يف يبرع لك تاب ىتح «يبرعلا,ب نييبرغلا مظعم ناهذا يف نرتقت ايلاح تتاب «يباهرالا»
 .«يباهرا» عورشم مهمظعم رظن

 ةكرحلا ءالمع رارمتساب هبعلي يذلا رودلا يسانت ,أدبا زوجي ال لب .نكمي ا عبطلاب
 هذه سيركت يف :ةيبرغلا مالعالا لئاسو لخاد اهعم نينواعتملاو اهراصناو ةينويهصلا
 لئاسو لخاد نم نودوقي :ةينويهصلا ةكرحلا ءالمعف .يبرع لك ىلع اهميمعتو «ةفصلا»

 ءاقب لجا نم مهمرح يف مهمدخت ةياهنلا يف اهنأل .برعلا دض ةيهاركلا ةلمح ةيبرغلا مالعالا
 .ةلتحملا نيطسلف ضرأ ىلع ينويهصلا عورشملا ءاقب مدختو ينودهصلا نايكلا

 ماعلا يارلا لخاد ةبصخ ًاضرا تقال .هذه ةيهاركلا ةلمح نا ظحالملا نم نكلو
 تاعارصلا تقفار يتلا داقحالا لك رصبلا حملك .ةيبرغلا ةركاذلا حطس ىلا تفطف :يبرغلا

 سلدنألا يف مهكلم ءانب يف برعلا حاجن ذنم ةيمالسالاو ةيبرعلا لودلاو ةيبرغلا لودلا نيب
 ينلا تاعارصلاب ءاهتناو ايوروا قرش ىلع ينامثعلا فحزلاو ةييدلصلا تالمحلاب ارورم

 .ةثيدحلا ةيرامعتسالا ةرطيسلا نم لالقتسالاو ررحتلا لجا نم برعلا كراعم تقفار
 عم .برعلا ةاداغم نم نآلا ىذغتت .دوهيلا ةاداعم نم ةيبرغلا ةيرصنعلا تذغت امكو

 ةكرحلا اهكرابتو اهيف كراشت .برعلا دض ةيرصنعلا ةيهاركلا ةلمح نا وه .ديحو قراف
 دق تناك نا دعب نييبرغلا لوقع ىلع ودبي امك  ةرطيسلا يف تحجن يتلا ةينويهصلا
 .مهمالعاو مهداصتقا ىلع ةرطيسلا يف تحجن

 اذهو .ىزغم وا ىنعم نود «باهرالا» انايحا سرامي برعلا ء«ضعب» نا لاقي دق
 نا مث .«باهرالا» نم ع ونلا اذه نوسرامي برعلا «عيمج» نا اذه ينعي ال نكلو .حيحص

 نم اءزج حبصت داكت اهنا ىتح مهدحو برعلا ىلع رصتقت ال ةيملاع ةلكشم «باهرالا»
 .اعجان ءاود اهل دجت نا نود ةثيدحلا تاعمتجملا اهنم يناعت يتلا ةيصعتسملا لكاشملا
 .!؟باهرالا لاكشا عيمج نم هريغ نود .رهجملا تحت :يبرعلا باهرالا» عضوي نذا اذاملف

 ةداعا لالخ نم امناو .قيس ام يف درو هنا دقتعن ٍباوَح نع اثحب لاؤسلا اذه حرطن ال

 نا زوجي الف .امومع برغلاو ةيبرعلا لودلا نيب ةمئاقلا تاقالعلا ةيعونو ةعيبطب ريكفتلا
 رخآب وأ لكشب ًاضيا يه مهاستو لب .«يبرعلا» ةروص هيوشتب ةيبرغلا تاموكحلا حمست
 يفوتكم برعك اعيمج نحن هيف فقن يذلا تقولا يف .ةيهاركلاو هيوشنلا ةلمح يف

 [01...يدبألا ْ

 يبعرملا زياف

 ؟1/ - ١525 رايآ 2 - ١575 ندغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 .ضرألا ىلع يرجي اه ةيطغتل «مالسلا» نع ثيدحلا :زيريب نوعمش

 رّدصتيل ةلتحملا ليلجلا ةقطنم يف عضولا داع ل

 نايكلا يف نيلوؤسملا تامامتهإ ةهجاو ظ :
 يذلا رمالا كلذ ىلع لدي .ديدج نم ينويهصلا ١

 عوبسالا ازتيريب قحسا ةيلخادلا ريزو هردصا
 ةموكحلا رارق ذيفنتل طيطخت ةنجل ليكشتب يضاملا
 ةقطنم يف ةديدج ةنطوتسم 7" ةماقإي ةينويهصلا
 .ةلتحملا ليلجلا

 ديدجحلا يسويهصلا ءارجالا اذه نا حضاولا نمو

 فيثكتل ينويهصلا نايكلا تاططخم نمض جردني
 ةلتحملا نيطسلف يلامش ةقطنم يف يدوهبلا ناطيتسالا

 .نايكلا اذه نمأ زيزعتل ةلواحم يف ةيويحلا
 اولوأ ةنياهصلا نيلوؤسملا نا فورعملا نمو

 ًامامتها ةلتحملا ليلجلا ةقطنم يف «يفارغميدلا, عضولا

 ١5/1 رايا ه ١57 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7

 نا اوربتعا نا .ينودهصلا نايكلا مايق ذنم ةصاخ

 ةلينق» ةقطنملا هذه يف ةيبرعلا ةيرشبلا ةفاثكلا

 .تاقوألا نم تقو يأ يف راجفنالل ةدعم «ةتوقوم

 ةرهاظ قلقي ةنياهصلا نولوؤسملا بقار دقو
 امك .يبرعلا «يفارغميدلا» عضولا يف درطضملا دايدزالا

 يف ةلعاف عقاوم لالتحا ىف ليلجلا يلاهأ حاجن مهعار

 مهدعاس يذلا رمألا .ةقطنملا لخاد ةيجاتنالا ةرودلا
 .ةيدودهصلا طوغضلا هجوب رثكأف رثكأ دومصلا ىلع

 ةدايزلا نا ةنياهصلا نيلوؤسملا قلق يف داز اممو
 هقفار ءليلجلا يف برعلا ناكسلا ددع يف ةدرطضملا
 ىدم ىلع اآضنأ يسايدسلا لقثلا يف دعاصتم دياَرت

 ةينودهصلا تانطوتسملا نا دح ىلا .ةيضاملا تاونسلا

 ةيناكسلا ةفاثكلا لخاد ةلوزعم رزج هبش ىلا تلوحت

 ةنياهصلا نولوؤسملا هربتعا يذلا رمألا ,ةيبرعلا
 هذه ٍْق ينودهصلا ناطيتسالا ليقتسمل أرشايم أديدهت

 ةروطخلا ةفلاب تاريثأت نم كلذ هلمحي ام عم .ةقطنملا

 نيتهبجلا ةهجاومب ينويهصلا نايكلا نمأ ىلع
 .ةيروسلاو ةينانبللا

 ةيبرعلا ةيناكسلا ةفاثكلا هذه تعفد دقل
 نابكلا لامش ظفاحمب :ليلجلا ةقطنم يف ةكسامتملا
 ماع ةسارد ميدقت ىلا «غننيك ليئارسإ» ينويهصلا
 رارمتسا نا ادكؤم راذنالا سرج اهيف عرق ؛5
 هنوك نع ًالضف .ليلجلا يف يبرعلا يناكسلا ديازتلا
 ةيرض .ينويهصلا نايكلا نمأل آمئاد أديدهت لكشي
 .«ليئاريسا ضرأ» دن وهت تاططخم ةفاكل ةمصاق

 دعاصت نا ىلا هتسارد ِق ,عنندك ليئاريسا» راشاو

 يف يركسعلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم طاشن
 ثودح ىلا ىدأ دق :ليلجحلا ةقطنمل مخاتملا نانبل بونج

 ةدايز «لوألا :«ليئارسا»ل ةبسنلاب نييبلس نيروطت
 نم ةنياهصلا نينطوتسملا فوفص نيب ةرجهلا ةبسن
 يف اصوصخو ةيئادفلا تايلمعلا نم ابره ةقطنملا هذه
 ,يناثلا .ءاشويتاكلا» خيراوص طقاست ديازت باقعا
 طاشنلاب ةقطنملا هذه يف نيميقملا برعلا ناكسلا رثأت
 ةلحرم رثأتلا اذه زواحت دقو .يديطسلفلا يركسعلا

 .رخآب وأ لكشي ةكراشملا ةلحرم ىلا فطاعتلا
 ىلع ينويهصلا نايكلا مدقي نا ةثبع نكي مل اذهل

 تحت ١5/87 ناريزح يف نانبل دض ريبكلا هناودع ذيفنت

 نه ديدعلاب همادق دعب كلذو .«لدتجلا ةمالسو» حسا

 ةنامط ىلا تفده يتلا ةلصاوتملا ةيناودعلا تايلمعلا
 نم مهلبقتسم ىلع ليلجلا يف ةنياهصلا نينطوتسملا
 برعلا ناكسلا فوفص نيب طابحا ةلاح قلخ ىلاو ةهج
 .ةيناث ةهج نم ةقطنملا هذه يف

 ةماقا ةرورضب تصوأ دق غننيك ةسارد تناك اذاو
 تقولا ىف تدكأ اهنإف :ليلجلا يف ةديدج تانطوتسم
 يناكسلا عمجتلا «شيلفت»ل لمعلا ةيمها ىلع هتاذ
 .يبرعلا

 ردصأ غننيك ةسارد يف ةدراولا اياصولا ىلع ءانبو

 هامسا ام ١1487 طابش رهش ف ينويهصلا نايكلا
 سايماحن نوراهأ هعضو يذلا ؛«ليلجلا نوناق»ب
 سايماحنت دكأ دقو .ينوبهصلا تسيرنكلا هيلع قفاوو

 مارلا١ .هعضو يذلا نوناقلا ءارو نم فدهلا نا

 ليلجلا يف ناطيتسالا ريوطتل ططخ عضوب ةموكحلا
 .«هيف دوهبلا ناكسلا نددع ةفعاضمو

 ةينويهصلا تاموكحلا نا ىلا سايماحن راشاو
 لحارملا لالخ ًالتاق ًايجيتارتسا أطخ تبكترا ةيلاتتملا
 هذه يف ناطيتسالا ريوطت تلمها امدنع ,ةيضاملا
 .«ليئاريسا» نم ةيوبحلا ةقطنملا

 مل أطخلا اذه نأب فرتعا سايماحن نا مغرو
 ةجدتن ءاج لب :ةينويهصلا تاموكحلا هدصقت
 ىلع ناطيتسالا ريوطت تايلمع زيكرت وحن اههجوتل
 هنإف :ةيناثلا ةجردلاب لحاوسلاو ىلوألا ةجردلاب ندملا
 ةرشادملاو أطخلا اذه كرادتل نآ ناوألا نا ىلع دكأ
 دوجولا ريوطتل ةيدج ةيناطيتسا ططخ عضوب
 .ليلجلا يف يدوهيلا

 تدمع ةديدجلا تاهحوتلا هذه ىلع ءانيو

 فرهت تاءارجا ةدع ضرف ىلا ةينويهصلا تاطلسلا
 يف يبرعلا يناكسلا دوجولا ةيلاعف نم دخلا ىلا
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 يدوهيلا يناكسلا دوجولا شاعناو ةهج نم ةقطنملا
 :ةيلاتلا يهف تاءارجالا هذه مها اما .ةيناث ةهج نم

 فدهبو :ءانبلا نييسحت تادئاغع نوناق رادصا ١

 ذا .ةيبرعلا ةينكسلا قطانملا يف ءانبلا تايلمع لش ىلا

 مدعي قحلا ةينويهصلا تاطلسلا نوناقلا اذه يىطعي

 تائم عفدي مل ام ءانب ةضخر يبرع نطاوم يا ءاطعا

 ةرئاد ىلا (ةينويدهصلا ةريللا) «تالكيشلا» نم فولألا

 نوناقلا رصح دقو .ليلجلا يف ةيزكرملا ءانبلاو ميظنتلا
 ةيلكيه طئارخ اهل تسيل يتلا ىرقلا ىلع ءارجالا اذه
 ىلا رقتفت يتلا ةيبرعلا ىرقلا ررضت ينعي امم .ةنلعم
 .طئارخلا هذه لثم

 مدهب يزكرملا ءانبلاو ميظنتلا ةرئاد تبلاط دقو
 ال يذلا رمألا :ةيمسر صيخارت نود تينب يتلا لزانملا
 ةيبرعلا لزانملا نم فالآلا مده ىلا يدؤي نا دب
 .اهلهأ ديرشتو

 :ةيرود تامهادمو ةيباهرا تالمحب مايقلا  "؟

 ىلع ءاضقلاو «نييباهرالا» نع ثحبلا راتس تحنو

 ةينودهصلا تاطلسلا تنش .ةيباهرالا تاطاشنلا

 لاقتعا تايلمعو تامهادم اهتقفار ةيباهرا تالمح

 ةفلؤملا ؛دودحلا سرح» تاوق تناكو .ةيفدك ةيرادا

 موقت يتلا يه ةقطنملا يف ةنياهصلا نينطوتسملا نم

 ثلثملا ىرق يف اصوصخو .هذه باهرالا تايلمعب
 تطشن نيح يف اذه .مساقرفكو ةريطلاو ةبيطلاو
 نم ةيباهرا تالمحيب مايقلا يف «ءارضخلا تايرودلا»

 رماوأل ةفلاخملا نكاسملا ديدحت راتس تحت رخا عون

 تلمش دقو .ةيزكرملا ءاذبلاو ميظنتلا ةرئاد تارارقو

 .ليلجلا يف ةيرق ةئام نم رثكأ تالمحلا هذه

 :«ليلجلا ريوطت» ةطخ ذيفنت تاوطخي ءدبلا

 قطانملا ريوطت ةطخلا هذه نم دوصقملا سيل عبطلاب و
 ينويهصلا يناطيتسالا دوجولا ريوطت امناو ةيبرعلا
 .اهيف

 نالعا لالخ نم ةطخلا هذه داعبا تحضوت دقو

 ابيقع ةيملاعلا ةيدوهيلا ةلاكولا قودنص نيما
 لايجألا ماما ريبكلا يدحتلا وه ليلجلا» نأب يكسنفيل
 دارفالا خرصتسي» ليلجلا نا لاقو .:ةيدوهبلا

 تاءارجا عيرستو ريوطتلا لجأ نم تاسسوؤملاو
 .«هيف جاتنالاو ءانبلا

 يف ينويهصلا ودعلا تاططخم حجنت له نكلو
 تاططخم حاجنإب يبرعلا ليلجلا هجو رييغت
 !؟ةدن ودهصلا ناطدتسأالا

 كسمثلا ىلع ًاريبك ًارارصإ نودبي برغلا نونطاوملا

 ماما دومصلاو .اهتيوه ىلع ظافحلاو مهضرأب
 دؤت مل نآلا ىتحو .ةيديوهتلا ةينويهصلا تاططخملا

 حلاصل ةيدجم جئاتن ىلا ةينويهصلا تاءارحالا

 نكلو .ةقطنملا ِق يدوهبلا ناطدتسالا ةرئاد عبس ون

 نم ةدافتسالا ىلا آيدلاح دمعت ةينويهصلا تاطلسلا

 نم .نانبل ىلع ينويهصلا ناودعلا هزرفا يذلا خانملا
 لوبقلا ىلع مهرابحاو برعلا ناكسلا عيوطت لجأ
 نمضو .مهضرأ ىلع ةينويهصلا تانطوتسملا دوجوب
 ”5لا ةماقإب ديدجلا رارقلا ءاج هجوتلا اذه
 دوجولا نم خازح ةماقإ فدهب .ةدحاو ةعفد ةنطوتسم

 ةلحرم ذيفنتو .ةقطنملا لوح يدوهيلا يناكسلا

 6.ديوهتلا ططخم نم ةمدقتم
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 ةسوروألا هتلوح يف مهألا ةطحملا د اك سيراب
 ا ل عا
 5 مت 5 هلال وول نوم م

 سيئر .ءزيريب نوميش اهب ماق يتلا ةرايزلا البا
 "١ .؟١5 يموي سيرابل :ءيليئارسالا» ءارزولا كل

 نمض .مهألا تناك .يضاملا ليربا /ناسين ( 1

 سلجملا نم ةوعدب تمت يتلا ةيبوروألا هتلوج
 ناملربلا ماما ةملك اهلالخ ىقلأو .يملاعلا يدوهيلا
 . غروبسارتس يف يبوروألا

 ىلا يمرت ةلوجلل ةنلعملا فادهألا نا نم مغرلابو

 عمجو .«باهرالا ىلع برحلا» لاجم يف قيسنتلا
 هحرتقا ددج يداصتقا «لايشرام» ع ورشمل دينآتلا

 لح لبس ثحبو ءطسوألا قرشلا ةيمننل زيريب
 تناك كلذ نم مغرلاب .!ةينانبللا ةمزالاو ةيضقلا
 ءارزولا سيئر ةلوج ف مهألا ةطحملا سيراب
 تاقالعلا فلم حتف تداعا اهنا كلذ ,«يليئارسالا»
 .!بيبأ لتو سيراب نيب ةيوونلا

 دحا ناك ديدج يسنرف يوون لعافم ىلع لوصحلا

 لالخ زيريب اهثحب يتلا ةيساسألا عيضاوملا
 يكارتشالا سيئربلا عم اهارحا يتلا تاثداحملا

 بسح .كاريش كاج يلوغيدلا ءارزولا سيئرو :نارتيم
 ءارزولا سيئر نم ةبرقملا رداصملا هتركذام
 نيبقارملا نم ديدعلا هدكؤي امو ..يليئارسالا»
 .نيعلطملا

 لتو سدراب نيب يوونلا لاجملا يف نواعتلا تاقالع

 اسنرف تأ دب امدنع : 1567 ماع ىلا دوعتو ٠ ,ةميدق بدبأ

 اهمها لعل :ةديدع بابسال ةيوون «ليئارسا» ةدعاسمب
 دبع لامج لحارلا ميعرلا هلثمي ناك يذلا ديدهنلا
 ,ةيرئازجلا ةروثلل همعد لالخ نم اسنرفل رصانلا
 لت ريعو :لوضحلا  اسنرف ىأ  اهتلواحم ىلا ةفاضا

 نطنشاو تناك يتلا ةيكريمالا ةربخلا ضعب ىلع بيبا
 «ليئارسا» ناو ةصاخ :سيراب نع اهبجحت
 )1١94265-١195١0( يماع نيب ةرتفلا لالخ .تعاطتسا

 ًاريبخ 05 بيردتل ؛ةنلعم ةحنم» ىلع لوصحلا

 :ةدحتملا تايالولا يف يرذلا لاجملا يف «ايليئارسا»
 .«!مالسلا لجأ نم ةرذلا» :رواهنزيا جمانرب نمض

 يسدرفلا ظحلاو ..لوفدد

 تماق امدنع ةمقلا ةيسنرفلا ةمهاسملا تغلبو
 لعام دييشتب «نابوغ ناس ريلكوين» ةكرش
 197٠0 ةرتفلا لالخ طاواغيم 7١ ةردقب «ةنوميد»
 دهع ف اسنرف ترعش امدنعو .كلذ دعب . 6

 وا ءلصوت دق ينويهصلا نايكلا نا لوغيد لارنجلا
 ددرتلا ادب ؛ةيرذلا ةلينقلا عنص ىلا هقيرط يف وه
 يركسعلا نواعتلا رظح رارقب ىهتنا يذلا يسنرفلا

 .1451 ماع وينوي /ناريزح ناودع بقع نيفرطلا نيب
 ماع اسنرف يف مكحلا ىلا نييكارتشالا لوصو رثإو

 ةدايقب ؛«يليئارسالا» لمعلا بزح ةدوعو :؛ 0١

 ةموكح راطا نمض ةرازولا ةسائر ىلا زيريب نوميش
 «ةيليئارسالا» تالواحملا تددحت .,«ةينطولا ةدحولا»

 لاجملا يف بيبا لتو سيراب نيب نواعتلا ةداعال
 ماق يتلا ةرايزلا لالخ عيقوتلا مت لعفلابو .يوونلا
 ىلع - ال ماع اسنرفل «يليئارسالاد ةقاطلا ردزواهب

 نيلعافم ىلع بيبا لت لوصحب يضقي يئدبم قافتا
 .!رالود رايلم (؟,5) ةميقب نيوون

 جئاتن نا ىلا ريشت ,ةيليئارسالا» رداصملا ضعب
 كاجب تءاج يتلا ةيسنرفلا ةيعيرشتلا تاباختنالا
 قيبطت ماما ةبقع تقلخ دق ءارزولل اسيئر كاريش
 ةداعاب اسنرف موقت نا طرتشا كاريش نا كلذ .قافتالا
 لوصح لباقم يقارعلا يوونلا لعافملا ءانب

 قافتا امهنمضتي نيذللا نيلعافملا ىلع «ليئارسا»
 .ةيكارتشالا ةموكحلا عم عقوملا 6

 دكأ دقل» :هلوقب كلذ ىلع قلع «يليئارسا» يسامولبد

 هتبغر تاباختنالا تقبس يتلا هترايز ءانثا .كاريش انل
 داعأو :ةيليئارسالا  ةيسنرفلا تاقالعلا نيسحت يف

 ديكأتلاب لظي هنكل .سيراب يف زيريب عماسم ىلع كلذ
 يذلا لجرلا هنا .نيسح مادص هسيئرو قارعلل آقيدص
 كاريزوا: لعافم ءانب لوح قافتا ىلا دادغب عم لصوت

 ام حالصا يف هتيغر روصت نذا ايعص سيلف .«05171:81

 ١981١«. ماع هانرمد

 ديوزتب اسنرف مايق» هضفر هرودب دكأ زيريب نوميش
 يذلا ٌرومت لعافم نم الدب ديدج يوون لعافمب قارعلا
 .هريبعت دح ىلع !!«لكاشملا ىوس فلخي مل

 عنصُت نا كاريش كاج ينوغيدلا لبقس له نكلو
 .!؟بيدأ لت ىف ةيجراخلا اسنرف ةسايس

 ليقتسملا هلمحتس مساحلاو حضاولا باوجلا

 ةيرقملا رداصملا نإف قاقحتسالا دعوم ىتحو .بيرقلا
 تمصلاب ذولت لازت ام يسنرفلا ءارزولا سيئر نم
 [.عوضوملا لوح قبطملا

 هللا ديع تآشن
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 فيضتايروف حي
 ةميدقلا كيياز وملا نع ليقنلا رابغلا حفرت

١ 

 دحوملا يناملالا يكارتشالا بزخلل ١١ رمتؤملا

 ىرخالا ةيعويشلا بازحالا تارمتؤم ريغ

 للخلا رهاظم داقتنا ددعب نيلمركلا ليس

 ةيتايفوسلا ةبرجتلا
 نيلريب يكارتشالا بزحلا رمتؤم يف

 ةدعوبشلا بازحالا نم ةعساو تاعاطقو ..

 !هتحارص ىلع هدسحت

 ١9/5 رايا ة +١6 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا -

 يدعسلا لدعس نيلرد

 لعاست ةيوق ةيساقفق ةربنو لاع توصب لب
 ماما فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلا

 )٠١4( نم ادفو (١15١)و بودنم (16800)لا .
 بزحلل رشع يداحلا رمتؤملا داقعنا لالخ نادلب

 ةيداعملا ةياعدلا كلذب ذغن ملأ .يتاذلا اندقن يف
 اا اب وج يو جم يسد

 نكمد ال اننجبش متخم .يتاذلا لمعلل دقانلا فقوملا

 .«يروث بزح يا حاجنل هنع ءانغتسالا

 ضرع .فوشتابروغ لؤاست تقبس يتلا ةرققلا فو
 ىرج دقل» :لوقت ذا ؛لاحلا عقاول ةحارصلاب معفم

 نمو ةيلاع تابلطتم هدوست وج يف انبزج رمتؤم
 انلكاشم نع ةحارصمد انثدحت انرمتؤم ةصنم
 ىلا ةيدؤملا قرطلا نع ىلوالا ةجردلابو ء.انبويعو
 ةمرصنملا ةرتفلا لالخف .لمغلل يرذجلا نيسحتلا

 بابسالا نم ةلسلس ةجيتن ؤطابتلاب انتكرح تادب
 ضعب لوعفم نآلا رهظ دقو .ةيناذلاو ةيعوضوملا
 رهاظملا هذه نع ثدحتن نا نحنو .ةيدلسلا تاهاحتالا

 نم كش يأب :ليلقتلا نع دعبلا لك نوديعب انناف

 نم فوشتابروغ فده ديدحت اقح بعصلا نم
 لكاشم دوجوب اددحم فارتعالا و لؤاستلا اذه حرط

 نيلرب رمتؤم ماماو ,ةيتايفوسلا ةبرجتلا يف بويعو
 ما .ناملالا قافرلا نيمطت دصقب ناك له ؛تاذلاب

 ؟يتايفوسلا جهنلا ينبت ىلع مهضيرحت
 نم هناكم ىلا يتاذلا دقنلا أدم ةداعال ةوعد يه له

 دودح ازواجتم ,.يجولويديالاو يسايسلا بارعالا
 ةسايسلا يف ةديدجلا فوشتابروغ ةجهل مهفت
 ؟بسحف ةيتايفوسلا

 ىلع ةياجالا ةعاجش كلتمي نم نآلا ىتح كانه سيل

 ريكفتل لغاشلا لغشلا اهنا مغر .ةلئسالا هذه لثم
 ركسعملا يف ايجولويديالاو ةسايسلا يعناص

 وه .ودبي اميف .فكلملا ريغ ديحولا لحلا .يكارتشالا
 عم .يرجي امل ةقد رثكالا دصرلاو .راظتنالا نم ددزملا

 ,ةقيمع ةيلخاد ةكرحب هذه راظتنالا ةرتف مستت كلذ
 رابغلا ضعب عفر دق فوشتابروغ رايت بويه نا كلذ
 .ةدكارلا ةميدقلا كييازوملا عطق نع ليقثلا

 يف للخلا رهاظم يتايفوسلا ميعزلا دقتنا دقل
 قئارط يف نيبلا فالتخالا مغرو .ةيتايفوسلا ةبرجتلا
 ديكاتلاب روجب ءابوروا قرش ةيكارتشالا نادلبلا روطت
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 ف رجي مل دقنلا اذه .مالا ةبرجتلا لوانت هنا لوقلا
 زيلاشهد وا ةلودلا بيدارس يف ءاوس .ةيريس ةقورا

 بزحلل نيرشعلاو عباسلا رمتؤملا ماما امناو ؛بزحلا
 ,بودتم (٠٠56)لا ماما .يتايفوسلا يعويشلا
 اذه سيل ,ةقيقشلا ةيبوروالا بازحالا ءامعز عيمجو

 رمتؤم ةرابع راركت ىلع فيشتابروغ حلا امناو بسحف
 يئايحتسالا دقنلا ةلاح اريثك زواجتو .فاطعنالا

 نم جرخت ملو :فينجيرب اهديلاقت ززع يتلا نطبملا
 رمتؤملا يف فوشتورخ ةخرص ريغ نينيل دعب اهراثا
 .1525 ماع نيرشعلا

 يتاذلا دقنلا قيبطت
 ةماه تارمتؤم ثالت تدقعنا وكسوم رمنؤم دعبو

 يه .ءابوروا قرش ةمكاحلا ةيعويشلا بازحالل
 نم نا دقتعن الو .نيلربو ايفوصو غارب تارمتؤم
 يتلا لمالاب ةبوشملا دسحلا ةلاحب ساسحالا ةغلابملا

 ةيعويشلا بازحالا نم ةضيرع تاعاطق دوست
 ةحارصل وسراو فلح ةيار تحت ةيوضنملا
 .يتايفوسلا يتاذلا دقنلا

 يي وطني امب طايترالا لك طبترم ةلاحلا هذه ريسفت

 يقيقح شاعتنا نم يناذلا دقنلا ادبم قيبطت هيلع
 ءىدابمل ءىضم تقو يا نم رثكا نآلا بولطم
 ةيلمع يف ريهامجلا ةردابمو ةيبزحلا ةيطارقميدلا
 يسوربلا ميظنتلا ءانثتسابو .يعامتجالا مدقتلا

 .ةيطارقميدلا ةدناملا ِق ةيكارتشالا ةيرحتلل عمياطلا

 ةيكافولسوكيشت ف ترداص دق ةيزكرملا ةرؤب ناف
 تلوحو :ةقالخلا ةيعامتجالا تاقاطلا مظعم ايراغلبو

 تارارق ىلا ريهامجلا رودو ةيطارقميدلا ءىدابم
 .ام اعون ةشه تاراعش ىلا يىئاتلاب و ,ةيقوف

 ارمتؤم كافولسوكيشتلا نويعويشلا دقع دقلو
 ةيشخ ةيفوشتابروغ ءاوه ةمسن لك ىلع اقلغم
 ةديقملا ةيكيشتب ودلا تاسوريقلا شاعنا يف ببستلا
 بزحلا ىنب ىف كانهو انه ششعت تلاز ام يتلا
 ماع دورطملا اهميعز عم يقنلا ىلا بهذت ملو .ةلودلاو
 تاعلطت مغر وكسوم همهفتت رمالا اذه لثمو . 6

 نييقرشلا ءاسؤرلا ديمع ناف ايراغلب اما .ديدجتلا
 ,قياسلا ف صرح يذلا .اماع (/4) .فوكفيج
 ةيتايفوسلا تاقالعلا ةينصوصخ خص اماجسنا

 تارايخلل قلطملا هبش ينبتلا ىلع ةيراغلبلا
 وحن ىلع كردا دق ,ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيتايفوسلا
 ,ةديدجلا حيرلا تاهاجتا ودبي اميف ءايبسن ركيم
 رمتؤملا ليبق ديدحتلا ريبادتو تاءارجا ذاختاب لجعف

 ةيطيطختلاو ةيداصتقالا رداوكلا ةطلس اخسرم

 تاظحالملا ىلع ءانبو .فوشتابروغ ليج نم ةباشلا
 ةيلمعلا ةسايسلا تادرفمب ةداع ىنعت يتلا ةيناديملا
 مجح يف ايتايفوس اصلقت كلذ عم بقارملا سملب

 نمو .يراغلبلا للدملل حونمملا مامتهالاو باجعالا
 بلطم ةرهاظلا هذه ىلا تداق يتلا بايسالا مها نيب
 نامثا ديدستب يراغلبلا داصتقالا ىلع فوشتابروغ
 تاذ علسب وا ةبعصلا ةلمعلاب اما ؛ةيتايفوسلا طفنلا
 مث :ةينامور عم لاحلا يه امك ؛ةقومرمو ةيلاع ةيعون
 اهلالتحاو ةيداضتقالا ةيطارقميدلا ايناملا ةيرجت مدقت
 لعج يذلا رمالا ,يكارتشالا ملاعلا ف ةرادصلا ناكم
 ةرورضب دارغننيل يف هل باطخب فرتعي فوشتابروغ
 براقي ام نيلرب يف ةماقالل هرطضا لب .اهنم ملعتلا

 .1 ما مزح نما مزع مهخقأت - 31

 هتياعرب ناملالا نييعويشلا رمتؤم لومشو عوبسالا
 تارمتؤملا رئاس نيد نم ةيشانثتسالا ةيصخشلا

 .ىرخالا

 ينامللا جدلا ةيسورب
 قالطا نع ةريخالا ةرتفلا يف ددرتي نم كانه دعس خل

 .ةيكارتشالا ءانب يف يناملالا جهنلا ىلع ةيسوربلا ةفص
 ةلود لوا اهرابتعاب ةيطارقميدلا ايناملا تكلس دقل
 ,.اييسن ةديعب ةرتف ذنم ةينام الا ضرالا ىلع ةيكارتشا
 ضغب .يعامتجالا مدقتلا ةيلمع يف ايعقاو اقيرط
 ألمت ينلا ةيرظنلا تالوقملاو تاراعشلا نع رظنلا

 تاصنمو اهتايتكم نع كيشان .دالبلا تاحاسو عراوش

 قيرطلا اذه تامزلتسم نا ودبيو .اهتعاق يف ةباطخلا
 دق خيراتلاو ايفارغجلا تارابتعاب موكحملا ئعقاولا

 ؟|ا نام هاحتابو .. فاطعنأ يا :فوشتابروغ

 ةيلاربيللاو ةيتايفوسلا ةيزكرملا نيب اعمج تبلطن
 يلج وحن ىلع كلذ رهظ دقل .ةنلعملا ريغ نكل ؛ةيراغنهلا
 بزحلل رشع يداحلا رمتؤملل يسايسلا ريرقتلا يف
 ماغلا ريتركسلا هاقلا يذلا دحوملا يناملالا يكارتشالا

 ةيحتلا باطخ نم دحاو موي ليبق ركينوه شيرا
 ؛ينلع وا لاع دقن ركينوه ىدل سيل .فوشتابروغل
 ىدم ىلع تققحت يتلا تايباجيالا نا ىري هنال كلذ
 ءانثلا قحتست هتدايق لظ ىف اماع رشع ةسمخلا
 وعناص لماعتب .ةريسملا ةلصاوم ىلع عبجشستلاو

 نويعرشلا ةثرولا ناملالا ايجولويديالاو ةسايسلا
 عم ثيرتو ربصب ةيناملالا ةفسلفلا يف ينالقعلا ثارتلل
 يتاذلا دقنلا ادبمل ةشعنملا ةيفوشتايروغلا تانقحلا

 نا نوري مهف :ةيلمعلا اهتميق نع نولءاستي مهو
 هتادودرم يف نمكت أدبملا اذه قيبطتل ةيقيقحلا ةميقلا
 .هنع ريبعتلل ةيتوصلا تاربنلا يف ال ,ةيلمعلا
 يسايسلا بتكملل ةيلخادلا تاعامتجالا نا نولوقيو
 ةيملعلاو ةيداصتقالا تارادالاو ةيزكرملا ةنجللاو

 الاجس دهشت ةيركفلا تائيهلاو سلاجملاو ةينفلا
 عش . تانكمملاو عقاولا ميوقت يف الاعفو ءانب اعراصتو

 مل ةيعامجو ةيئاهن ةباجا نا لوقلا نم دب ال كلذ
 دقنلا غسن ةدايسب حامسلا ىودج ددصب دعب رولينت
 ةصاخ .يعامتجالا دسجلا لاصوا مومع يف يتاذلا

 يلايريمالا يدحتلا مجح رايتعالا رظنب ذخأآلا دنع
 ىلا عايذم وا نويزفلت َراهج لك هلقني يذلا يجراخلا
 ةمخاتملا دودحلا ىلع يناملا خوك دعبأ

 .ايكافولسوكيشتل

 ؟فاطعنالا ندأ

 افاطعنا فوشتابروغ يساقفقلا ميعزلا هديري ام له
 ؟قيرط يا وحنو قيرط يا نع فاطعنا؟اقح

 يف اظوحلم اريح نآلا لغشي لؤاستلا اذه
 .وساو فلح ةرسال ةريعويشلا بتازحالا تامامتها

 ريباعت مادختسا ةرورض ناملالا نويعويشلا ىريو
 مهو .يتايفوسلا داحتالا يف يرجي ام فصول ىرخا
 تاحالطصال مهتاريسفت نوكت نا لقالا ىلع نونمتي

 ديس نا اولوقي ناك ؛هديري امل برقالا يه فوشتابروغ
 هفاطعتا نا وا ,ةريسملا يف اتفلم اروطت ثدحي نيلمركلا
 وا .ةتياثلا يندنيللا  يسكراملا ركفلا ءىدابمب لصتم

 ةسايسلا يف بولطملا فاطعنالا نيب قيرفتلا بجي هنا
 ةسايسلل ةيرورضلا تاحيحصتلاو ةيجراخلا
 ةسامح رثكالا مه نييرجملا نا لوقلا نكميو .ةيلخادلا
 تناك يتلا مهتبرجت ءبع فوشتابروغ ةغل ليمحتل
 .ةيكارتشالا مصاوعلا يف طغلو دقن طحم

 هسفن جرحلا ناملالا نويعويشلا دجي ال اذامل نكلو
 ةيجراخلا ةسايسلا يف ام فاطعنا نع ثيدحلا يف
 مهلوانت ىف بقارملا هسملن يذلاك يكارتشالا ركسعملل

 !؟يلخادلا جهنلل

 ىدل ةديازتملا ةجاحلاب انه طبنري رمالا نا بير ال
 نا .ةيلالقتسالا شماه عيسوتل ةيقرشلا ايوروا نادلب
 ةديقملا فوشتابروغ ةيددعت لالحال اثيتح ايعس كانه
 ركسعملا ةدحو .ةديقملا فينجيرب ةيلالقتسا ناكم

 رئاسل كرتشملا مهلا وه ةيددعتلا راطا يف يكارتشالا
 ناف كلذ نم اقالطناو .مويلا ةيقرشلا ابوروا ييعويش
 ةيجراخلا ةيتايفوسلا ةسايسلا يف ام فاطعنا قيقحت
 ةيميلقالا حلاصملل شاعنا ةفرغ لكشي نا هنأش نم

 طابترالا دشا ىرخا ةيحان نم طيترملا ةينطولا
 يداصتقالا نمالاب ةقالع تاذ ةيلخاد حلاصمب

 اروصت ةيطارقميدلا ايناملا ةدايق ىدل نا .يعامتجالاو
 لماعتلا بولساو ةقالعلا ددصبي ىرخا تارابتعاو

 دلب عم كلذكو .ايراغنهك يكارتشا دلب عم همجحو
 حبكلا نا لوقلا نم دب الو .ةيداحتالا ايناملاك يلامسأر
 لالخ روصتلا اذه ومن يف ةرثعلا رجح ناك يتايفوسلا
 نا ىلع صرحت وكسوم نا .ةمرصنملا ةعيرالا ماوعالا
 ةريخالا فقوم ىلع اسسؤم نوب نم فقوملا نوكي
 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ةيجيتارتس يف اهتناكمو
 راوحلا ريوطتو ةمادا نا نيلرب ىرت امنيب .ةلماشلا
 لظ ٍِق ةدنازتم ةيبمها بستكي ةيداحتالا ةمصاعلا عم

 ةصاخ .ةملودلا تاقالعلا روهدتو رتونلا فورظ

 ةمث ماع لكشبو .ةيتايفوسلا  ةيكريمالا تاقالغلا
 يعامج لكشيو ايجيردت هيلا لوؤن يعون ريوطت
 برحلا ةيضق نم فقوملاو يملسلا شياعتلا ءىدابم
 .مالسلاو
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 دوجولا لع ظافحلا ج
 عباطلا ىلع ةينبملا ةينينيللا تاديدحتلا نا

 اذه نوكيسو دعت مل مالسلاو برحلا اياضقل يقبطلا
 تارشؤملا  بيرقلا ليقتسملا يف ءالج رثكا رمالا

 لاجس ةسايس مسر يف ةديحولا لقنل وا .ةيرهوجلا
 ريغت عباطلا اذه نال كلذو :ةيلامسأرلا عم ةيكارتشالا

 ةمهملا نا .يوونلا حلستلا لماع لوخد ببسب ايعون
 يف ةيعويشلاو ةيكارتشالا راصتنا تسيل ةنهارلا
 ظافحلا حلاصل ةلجؤم تحبصا امئاو .يملاع قاطن
 نمالا ةلاح زيزعت لالخ نم .يرشبلا دوجولا ىلع
 يف رساخ الو رصتنم ال نا انه دئاسلا يعولاف .مالسلاو
 هذه باحسنا نم نذا دي الو .ةيوون ةينوك برح
 ميهافملا مومع ىلع ال .الجاع وا الجآ ةقيقحلا
 هيش سسالاو ءىدابملا غيص تبستكا يتلا ةيديلقتلا
 ةيجولويديا تاليدعت اضيا امناو ,بسحف ةتباثلا
 يتلا ةيلمعلا تاسايسلا عم ناكمالا ردقب ةمجسنم
 .اهنع حشرتتس

 هفصو هل ولحي امل قوشتابروغ موهفم يا نا
 ةيلودلا ةسايسلا ديعص ىلع بلجي ال فاطعنالاب
 ةيددعتلا شماهل ةدوجوملا نم رثكا تاديقم ةنهارلا
 نكل .ءيكارتشالا ركسعملا نادلب اهل ونرت يتلا ةديقملا
 ,هنآش نم ةيلخادلا ةسايسلا ديعص ىلع رمالا اذه لثم

 لقالا ىلع وا مداصتلا .هداعيتسا زوجي ال ام اذهو

 زيامتل ةقيمعلا ةيعوضوملا تارورضلا عم عطاقتلا
 كلذلو .ةدح ىلع دلب لك يف يكارتشالا ءانبلا قئارط
 ةبغر ةيبوروالا ةيعويشلا بازحالا لماعت يف سملن
 ةيفوشتابروغلا ميهافملا قمع قييضتل ديازتم اليمو
 :يتايفوسلا داصتقالاو عمتجملا ىلع الوا اهرصحو

 نم هريغ نع زيمتي فوشتابروغ نا لوقلا ىلع ايناثو
 هولاق امو لب .لوقب ام قيبطت ديرب هنا يف ,طقف هفالسا

 لالغتسا نم رثكا لعفي ال هنا اثلاثو .هلبق اضيا مه
 هنا اعبارو .ةلمهم تناك يتلاو ةرفوتملا تاناكمالا
 ناسنالا يف ةيتاذلا لماوعلا ةراثتسا ىلع نهاري
 طورشلا بايغ عم فسالل نكلو .يتايفوسلا

 نآلا ؤبنتلا نكمملا ريغ نم نا اسماخو .ةيعوضوملا
 ةيداصتقالا ةبرجتلا يف هدودحو حاجنلا تالامتحاب
 ةصاخ .يتايفوسلا داحتالل ةديدجلا ةيعامتجالاو
 .ايقالسغويو ايراغنه سورد باعيتساو ةنباعم دنع

 ميعزلا لاق هدالب لا فوشتابروغ ةدوع لبقو
 سانلل يتايحت اوغلبا» :ناملالا نيلسارملل يتايفوسلا
 مادستوب ىلا هترايز لغتسا دقو .«ةيداحتالا ايناملا يف
 فارطا نيب ايناملا ميسقت ةدهاعم اهيف تعقو يتلا
 نع اديعيو .مالكلا اذه لوقبيل رلتهل يداعملا فلحلا

 يطارقميدلا يناملالا سيئرلا ةرايزب ةقلعتملا تانهكتلا
 قدقحت ةلاح يف هنا لوقلا نكمي نيارلا دالب ىلا ركينوه

 يتلاو ماعلا اذه فيص لالخ ةعقوتملا ةرايزلا هذه
 ناديم يف ىوتسملا اذه ىلع اهعون نم ىلوالا نوكتس
 اديبم وطخبس ءادعالا  ةوخالا يتلود نيب تاقالعلا

 ديعص ىلع ىرخا ةوطخ ةدحولا لخاد ةيددعتلا

 ةيكارتشالا ابوروا نادلب نيب ةمئاقلا تاقالعلا
 داعبا تاذ امناو ,ةيداع نوكت نل ةوطخلا هذه

 نيماضملا لوح نآلا يراجلا لادجلل ةبسنلاب ةماه
 فاطعنالا مالحال ةددحملاو ةيعغقاولا
 [1.ةيفوشتابروغلا
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 روق ةيلاقتساو مهتدحو ىلع اظقفحلا لا وهلم قر
 ب ِ 0 0 00 4 1 دل ا د 1 0-0 0 0|

 3 رار حا 37 0 م 0
0 1 0 00 2 2 0 0 00 

 اهتسابس لوبقب نيبو ور والا حنقت نطنشاو
 ب ادت + كحرب 0 5 0
 ا يو هور ور حت 2 0
 ا ا

 يناروم ديلو  كرويوين

 يف ايبيل ىلع ةيكريمالا ةراغلا عوضوم لازي ال
 امو ءاهنع جتن امو ءيضاملا ليربا /ناسمن 4

 تاءارحجا نم هذاختا ةيكريمالا ةرادالا يونت

 يأرلا مامتها عضوم «باهرالا» ب هيمست ام قحب

 ءافلحلا فقوم مهشن ال لازم ام يذلا يكريمالا ماعلا

 ,ةراغلا نم نييبوروألا

 - اهنع تأشن يتلا تافالخلاو ,ةراغلا تءاج دقو

 ةدحتملا تايالولا نيب  ىلوالا ةلهولا ىف اميسالو
 هذهب قلع يذلا أدصلا رهظتل وتانلا فلح يف اهئاقلحو

 ىلع قافتالا مدعو :ةيضاملا تاونسلا لالخ تاقالعلا
 ناو اصوصخ .ةيكريمالا تاسايسلا نم ريثكلا

 داحتالا مهتت نا عيطتست ال ةدحتملا تابالولا

 لودلا عم تافالخلا ءارو هناب ةرملا هذه ينايفوسلا

 عم لماعتلا يف بغرت تناك ناو ءوكسومف .ةيبوروالا
 هنا الا ةدحتملا تايالولا نع ًاديعب ةييرغلا ادوروأ

 .ةمئاقلا تافالخلا يف ةرملا هذه دي اهل تسيل

 نا ةيكريمالا ةمصامعلا يف نوبقارملا ىريو
 ةمق يف ربكالا زيحلا ذخاتس ةيسايسلا عيضاوملا
 عوضوم ىغطيسو ويكوط يف ةيعانصلا لودلا
 نم عيارلا يف اديتس يتلا اهتاعامتجا ىلع «باهرالا»
 غروبتيب ةربقم عوضوم ىغط امك ؛يلاحلا ويام /راي
 .ةيضاملا ةنسلا رمتؤم ىلع

 ةيعانصلا لودلل ويكوط رمتؤم نا هركذ ريدجلاو
 ذيفنت ىلع تدعاس يتلا ايناطيرب ىلا ةفاضالاب مضي
 ايلاطياو نابايلاو اسنرف نم الك .ةيكريمالا ةراغلا
 .ةدحتملا تايالولا ىلا ةفاضا ةيداحتالا ايناملاو ادنكو
 قلعتت ةيعامج تارارق هيف ذختت نا رظتنملا نمو
 .«باهرالا» ةحفاكم عوضوم بلصب

 نيلوؤسملا نا احضاو تاب .قايسلا اذه يفو
 ءوس نم فيفختلا نولواحي اوادب دق نييكريمالا
 ْف ءافلحلا عم ةيكريمالا ةراغلا نع جتن يذلا مهافتلا
 مهفتم ربغ لازم ام ماعلا يارلا نكل : ونانلا فلح

 لكشب يسنرفلا فقوملا اميسالو :ةيبوروالا فقاوملل
 تارئاطلل حامسلا اسنرف تضفر نا دعب .صاخ
 .اهئاوجا يف رورملاب ةيكريمالا

 يف ريسلا ىلع نطنشاو رارصا نا هسفن تقولا يف

 !' ةبعصلا تام هزالا يف

 ةوقلا ىضارعششا ل لالخ نم هنع ترّبع يذلا / اهجهن

 ةسايسلل ةيبوروالا ةباجتسالا ىلا دوعي ةيركسعلا
 ءانبيل دض تاءارجا ذاختاب مايقلا و .ارخؤم ةيكريمالا

 . قداخ يداصتقا عضو نم يناعت يتلا

 اهنع رفستس يتلا جئاتنلا راظتنابو .لاح لك ىلع
 ةلازال ةدحتملا تايالولا تالواحم رمتست ويكوط ةمق

 ةيبوروالا تافالخلا نا ملعلا عم .مهفلا ءوس

 مايا كلذ لبق تثدح دقف :ةديدح تسئل ةيكريمالا

 كانهو ,؛1955١ ةنس رصم ىلع يئالثلا ناودعلا

 اكريما يف ةيكريمالا ةسايسلا لوح تافالتخا

 اياضق لوح ةيوناثلا تافالخلا هذه لك نكل .ةدنيتاللا

 نواعتلا ماما ةرثع رجح فقت الا بجي ثلاثلا ملاعلا

 .«باهرالاك» ةمهم ةدضق دض كرتشملا

 امو ايبيل ىلع ةيكريمألا ةراغلا لوح اهل قيلعت يفو
 نيج تبتك ابوروا عم تافالخ نم اهنع جتن
 يف ةقباسلا ةدحتملا تايالولا ةبودنم .كرتابيكريك
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 ةركبملا ةيبوروالا ةباجتسالا لوح .ةدحتملا ممالا
 ايبيل عم لماعتلا ةيفيك ىلع ةدحتملا تايالولا ب

 : ةلئاق
 ,يسنرفلا فقوملا نم نويكريمالا ءىجوف دقل»

 ةسايس عم ىشامتي يسنرفلا رارقلا نا اوسن مهنكلو
 حامسلا اسنرف تضقر دقف .ةميدقو ةقباس ةيسنرف
 ْق ١1/1 ماع برح يق اهئاوجا رويعب ةدحتملا تانالولل

 لكشب كلذ نا نوري نييلوغندلا ناف .طسوالا قرشلا

 .ءاسنرفل ينطولا لالقتسالا ىلع ارطخ

 تافالخ ضعب ببس نا كرتابيكريك نيج يار يفو
 يتلا ةقيقدلا ريغ ريراقتلا ضعب ىلا دوعي ءافلحلا

 فقاوملا ىلا دوعي رخآلا ضعبلا بيسو .اهيلا لصن
 ةداع ةيبوروالا لودلا ضعب ىدل ناو .حلاصملاو
 لكشبو تمصو ةيرسب باهرالاك لكاشم عم لماعتلا
 ينلعلا ديدهتلاب يكريمالا بولسالا نم الدب ؛درفنم
 .يركسعلا رايخلل

 وركوط ٍِق ةيداصتقالا ةمقلا دعوم بارذقا عمو

 دق ةدحتملا تايالولا نا نطنشاو يف روعشلا لوس

 نواعت قلخل ةديدج ةقيرطو اديدج اروصت تعضو
 ناو ,ةيعصلا تامزالا لاجم يف ءافلحلا عم صاخ

 نيعوبسالا لالخ اهتسايس نا ربتعت نطنشاو
 يف نييبوروالا نيب اريبك امامتها تقلخ دق نييضاملا

 نآلا اهناو ,ةيكريمالا تاسايسلا ىلع ةقفاوملا لاجم
 لوبق ىلا مهعفدو .ءافلحلا ءالؤه عم لماعتلا ىلع ةرداق

 مهتدحو ىلع ظافحلا ىلا ريبكلا .مهليم مغري اهتسايس
 .نطنشاو نع مهرارق ةيلالقتساو

 اهؤافلح اهايا هغلبا ام اديج نطنشاو مهفت اذهلو

 دودرو مهفقاوم نع اهل اوربع نيذلا نويبوروألا
 يا نا :لوقلاب ايبيل ىلع ناودعلا ىلع ةريخالا مهلعف .

 لودلا ناف عامجالابو فلحلا راطا يف ذختي رارق
 يال درفنم رارق يا ناو .هذيفنتب ةمزرلم ةيبوروالا
 [1.عيمجلا مزلي الو ةدرقنم ةيلوؤسم وه ةلود

 3-١ مامر ندعم معمتنات [١

 نا فينج ةنوتنك يف لوؤسم ردصم حضوأ ( 7
 ةيروهمج ةسيئر .ونيكا ةديسلا ةموكح <
 صرفلاب آاملع تطيحأ دق ,ةديدجلا نيبلقلا | |
 عاجرتسال يرسيوسلا نوناقلا لظ يف اهل ةحاتملا
 .قياسلا نيبلفلا سيئر ؛ءسوكرام دنانيدرف لاوما

 نا نيبلفلا ةموكحل نكمي هنا يمسرلا ردصملا ركذو
 اذه قيقحتل ةيرسيوسلا مكاحملا يف ىوعد عفرت
 ,يرسيوسلا ءاضقلا اهلبقتي ةيعرش ةجحب ضرغلا
 يف ةعدوملا هلاوما ىلع لصح دق ناك سوكرام نا يهو

 زازتبا  :ةيعرش ريغ ةروصب ةيرسيوسلا فراصملا
 .لاومألا

 .نآلا ىتح بجتست مل ةديدجلا نيبلفلا ةموكح نكل
 .حجارلا ىلع :لعفت نل» اهنا روكذملا ردصملا دقتعيو
 ف نيلوؤسملا نم ددع طروت نوكي دق بيسلا نا لاقيو
 ةفاضا ,نوكي دقو .ديدجلا مكحلا يف اوقب نمم نيبلفلا
 علطم يف هملاعم تدب رخآ روطتب ةلصلا قيثو ؛اذه ىلا
 .,قباسلا سيئرلا ناوعا نلعا امدنع يضاملا عوبسالا

 .ديدج يسايس برح ليكشت ,سوكرام
 ةدعتسم ةدحتملا تايالولا نا ردصملا ركذ دقو

 ديدجلا ٍبزحلا ةداق رابك نم أدحاو وا سوكرام عاجرال
 يهو .«ةديدجلا ونيكأ ةبرجت تقفخأ اذا ةطلسلا ىلا
 ريغت» ةرمث تناك اهنكل ام دح ىلا ةيطارقميد ةبرجت
 تايالولا اهعبتت يتلا ةيجراخلا ةسايسلا يف عساو
 يريهامج طغضل ةعضاخلا اهذوفن قطانم يف ةدحتملا

 ريوطت» وهو .«ًايرذج ًاديدهت اهحلاصم ددهي حلسم
 .«ةيئاردالا ةيرجحلل

 مكحلا تاطلس» نا يرسيوسلا ردصملا قاضاو
 يتلا اهسفن ةصرفلا نم دفتست مل ناريا يف ديدجلا
 لاوما ةداعتسا تررق امدنع ١98٠ لئاوا اهل تحبتا

 يف نييناريالا نيماحملا ةرشك نم مغرلاب هاشلا
 .!«!ريسي وبس

 بلط تضفر دق اماناب ةموكح نا ركذلاب ريدجلاو
 [1.اهيف هتلئاع عم رقتسي نأب هئاقدصاو سوكرام
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 كسف تربور : ملقب

 ةيبيللا ةمصاعلا ىف نوينيطسلفلا فشتكا
 ةبسنلاب تناك امك دعت مل ءايشالا نا سلبارط هيب
 ىلع ةيكريمألا ةراغلا نم طقف مايا 7 دعبف .مهل | “/

 نيحلسملا نمالا لاجر نم ةعومجم تماق .ايبيل
 ةلصتملا فتاهلا طوطخ لك عطقو مهبتاكم ىلا هجوتلاب
 .اهب

 ةينيطسلفلا ةدايقلا نوبع ماما كلذ ثدح

 اهتقادص نع عامجالاب تنلعا دق تناك يتلا ةشهدنملا
 .يفاذقلا ديقعلا عم ةتباثلا

 ةينيطسلفلا تادايقلا تدعدتسا ع وبسأب كلذ دعب

 تاوقلا ناكرا سيئر رباج سنوي ركب وبأ مدقملا ةلباقمل
 ةرورض نع ال مهيف رضاح يذلا ةيبديللا ةحلسملا

 امنإو : بسكف يتايفوسلا داحتالا ممم قثوا تافذلاع

 ايبيل يونت يتلا ةددشتملا ةيداصتقالا تاءارجالا نع

 .كلذك ,بيرقلا لبقتسملا يف اهذاختا
 ىلا سلبارط يف نودوجوملا نوينيطسلفلا يمتني

 - ةيبعشلا ةهبجلاو نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا
 ناكو .«ذاقنالا ةهبح» لئاصف يقابو ,ةماعلا ةدايقلا
 دولج مالسلا دبع ةطساوب ةداع متي مهب لاصتالا

 .ريدغتلا هارتعا دق مهعضو نا ودبي نكل .ديقعلا بئان

 عطقنت دق مهتاصصخم نآب ةنطبم تاراذنإ اوقلت دقف
 اودوعي مل - حوضوي - مهناو ةيداصتقا .بابسال
 .مهب اقودوم

 نويبيللاك نوينيطسلفلا ةراغلا دعي ام سلبارظ ف
 ورد /(6 0.نيقيلا نادقف مهرعاشم ىلع بلغي

 نوسراغ هيزوج : ملقب

 خيراتب نويساربيل ةفيحص ترشن
 نيتحفص ىلع تاقيقحتو قئاثو 75
 نم ةحلسالا يرتشت ناريا نا تيثت

 ريدب همدق يذلا يلوألا فشكلا نم: مغرلاب .«ليئارشا» |

 لوح قياس يدنك نوج مساب يمسرلا قطانلا رغنلابسس :
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 ةلص ةبا دوجو نارهط ماظن ركنا دقف .عوضوملا :

 «نييليئارسالاب»

 ١9/85 رايآ ه ةيبرعلا ةعيلظلا - ١551 ددعلا

: 

 ل ا

 ترسشن ام نمض نم ترشن دق نويساربيل تناكو
 ماع ىلا هخيرات دوعي نيدلبلا نيب ةحلسا عيب دقع

 ةرازول ىلعألا راشتسملا مضت ةروصب ابوحصم 5

 يذلا «يليئارسالا» ةحلسالا عئابو ةيناريالا عافدلا
 ١51/6 ماع نيب ام نارهط يف ايركسع اقحلم ناك

 بعصلا نم هنا ريغ .(هاشلا طوقس ىتح) 909١و

 يف لصو دق دوعوملا يركسعلا داتعلا ناك اذا ام ةفرعم

 .لصي مل مأ سابع ردنب ءانيم ىلا هنيح
 قئاثولل «نويساربيل» رشن نم ًاموي ١١ دعب

 اهرودب «هينيشنا رانكلا» ةفيحص تماق .2ةروكذملا

 . 194817 ماع تابادب ىلا اهخبرات دوعي ريتاوف ةدع رشنب

 قارعلا :نيدلبلا نيد ةقالعلا رسفت ةدحاو ةملك

 نم رايغلا عطقو ةحلسالل ةسام ةجاحب ناريإف
 تايالولا تماق نا دعب ندادغي دض اهيرح ةلصاوم لجأ

 ماكح ىلع ةحلسالا رظحب نويبرغلا اهؤافلحو ةدحتملا
 .نارهط

 تناك دقف .امامت ةيسايس اهتاياسحف «ليئارسا» اما

 قاثيملا ركذيو .اهيلع ادعاصتم ًارطخ لثمت دادغب
 ةينودهصلا ١959 ماع ردص يذلا يقارعلا ينطولا

 ىوقا نم يقارعلا شيجلاو .ةرم ١5 ةماألل ودعك
 «ليئارسا» بحرت كلذل .طسوألا قرشلا ىف شويجلا

 ىرت نا اهدعسيو شيجلا اذه فعضي ام لكب
 .اهغيراشم لجؤيو قارعلا رمدي ناريا عم عارصلا

 هتيمها هل «يليئارسا» سجاه قارعلا فاعضا نا

 . يهتنتس اهيرح ةعباتم ىلع ناريإ ةناعإو .,كش نود
 ' ريزو زيزع قراط كلذ نع ربع امك برعلا ميسقتب
 ١9/17 ماع سطسغا /با يف دكأ نبح قارعلا ةيجراخ

 نا نودقتعي مهنأل ناريا نومعدي نييليئارسالا» نا
 ناريا ال مه اونجيل ةقطنملا ريجفت عيطتسي ينيمخلا
 .رامثلا

 يمالسالاو يبرعلا ملاعلا يف اهزكرم نع اعافد

 يتلا ؛ليئارسا» عم اهتراجت آمئباد ركنت نارهط تناك

5 

7 
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 ماع يف يناريالا  يقارعلا عارصلا ةيادب عم تأدب
 نيح 4 خيراتب اهرابخا تللستو
 لمحتو بيبأ لت نم ةمداق ةيثيتنجرا ةرئاط تفشك

 يف ناريا صربق قيرط ىلع ةرخام ىلا يركسعلا داتعلا

 ,انط ٠" اهتنز ةيركسع تانحش راطإ

 نع ٌفكي مل ةطلسلا ىلا ينيمخلا لوصو ذنم
 داقتعالا ىلع لمح امم ةينودهصلل هئادعب هرشاجملا

 أدح ة ةزيمم تناك يتلا «ليئارساب» ناربا تاقالع ناب

 اميدق ًالثم كانه نكل ءرمتست نل هاشلا نمز يف ًادج
 م [1.«يقيدص يودع ودع» لوقي

 نويديرت دلارده

 تسونملا قرف لول اهب
 ليس كيرتاب :ملقب

 اهتوق ةدحتملا تايالولا هدختست امدنع

 يف نوريثك رعشم ٠ .ريغص دلب برضل ةيركسعلا

 .نوفدهتسم اضيا مه مهنا ثلاثلا ملاعلا

"7 
 نآلا مهنا نوفرعي ال نييكريمالا مظعم نا نظلا بلغاو ٠

 .ةيمالسالاو ةيبرعلا لودلا نم ريثكل ةبسنلاب ءادعا

/ 

 يف اهتايادب دوعت ةريطخو ايبسن ةديدج ةرهاظ هذهف
 تايالولا تذخا نيح .14107 ماع دعب ام ىلا عقاولا
 قرشلا يف «مالسلا ةعانص» ةيلمع اهقتاع ىلع ةدحتملا
 رود تشمهو يتايفوسلا داحتالا تدعبتساف ؛طسوالا

 .!يناريا طباض ىلا «يليئارسا» عنص نه وع 7 يدوس لينواركلا
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 دهع نابإ رجنسيك يرنه حئاصن ىلع ءانب ابوروا
 رصم نيب ديفيد بماك ةيقافتا عيقوت هيف مث يذلا رنراك
 مضت ةلماش ةيوستب اكريما هيف تدعوو ؛«ليئارسا»و
 .نيرخآلا «ليئارسا» ءادغا

 برعلا نيلدتعملا نا عم ادبا ثدحي حل كلذ نكل

 هزتلملا نيمالا طيسولا ةدحتملا تايالولا يف نوري اوناك
 عارصلل ةلداع ةيوستب
 دقعلا مظعم يف ةدئاسلا يه ةرظنلا كلت تناك لقالا
 .1487و 191/7 ماع نيب ام دتمملا

 ا لعج امم اكردما ىلا ةببرعلا ةرظنلا تريغت نآلا

 يبرع دلب لك يف رطخ يف ةدحتملا تايالولا ينطاوم
 .ابيرقت

 نم «ليئارسال» غيه ردنسكلا هاظعا يذلا رضخالا
 ١ يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ريمدتو نائبل وزغ لجا
 ١ ينيطسلف فلا ٠١ يىلاوح لتقم نم ناكامو ,.1587 ماع

 توريب راصحو ؛ةيساقلا برحلا كلت ف ينانبلو
 .«ةيليئارسالا» تاوقلا دي ىلع اموي 6١ اهفصقو أ
00 

 ةدحتملا تايالولا تناك .برعلا مظعمل ةبسنلاب
 ليومتلاو حيلستلاو تمصلاب «ليئارسال» ايلك ةسركم
 لكشب مهنم نيينيطسلفلاو  برعلا ةهجاوم يف ٍ

 .. ضاخ |

 | طيرشلاب يَمُس نانبل نم اَءْرَج «ليئارسا» عاطتقا '
 ١ لك دض وتيفلا قح تمدختسا نيحو .يدودحلا

 | تابرضلا دقتنت يتلا ةدحتملا ممالا تارارق
 | تاميخملاو ةينانبللا ىرقلل .ةيليئارسالا»
 ال اهنأكو اكريما وديت .هسفن تقولا يف .ةيندطسلفلا

 ىلع تقفاو نيح نطنشاو دض دهاوشلا تلاوت مث

 ءاكب فاقوس رضالا قلعتي نكح ةوق لو اهل اوح ا
 ْ يضارالا يف تانطوتسملا
 * يف اقناع نات ووسملا هذه ربتعت ةدمسرلا اهتسايس

 سيئرلا قيفصتب ريكذتلل ةجاح الو .مالسلا قيرط
 ١ نقف ىلع «ةيليتاربسالا» تالتاقملا تراغا نيح ناغير

 .سنوت يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايق
 ماعلا ىأارلا نا ظحالُي .مدقت ام لك نم مغرلاب

 باصهرالا» نيب طابترالا ىري ال يبوروالاو يكريمالا |
 تاسايسل اكريما معد نيبو ةهج نم «يبرعلا

 .ىرخا ةهج نم «ليئارسسا» |

 5_١ مالخللاا- يمت ات معمتع 1 -

 5 ىلع .«يليتاريسالا» 5-3 يبرعلا

 ١ ءوضلا ناك ريغتلا اذه ىف لجع يذلا ريبكلا ثدحلا

 | ةيامحل ائيش لعفي مل يتايفوسلا داحتالا نا ةقيقحو ! 0

 رمعم نم لعجت نا ناغير ةرادا تررق .كلذ نم الدب
 فنعلا لامعا ةلصاق يلودلا باهرالل اردصم يفاذقلا

 .«ةيليئارسالا» دودحلا ىلع عضولا ةقيقح نع
 ةلكشم هلتق لحي نل ايوناث ابعال الا سيل يفاذقلا

 نم ديزم همساب بكترُي اديهش حبصيس لب باهرالا
 يف نوبغري نيينانبللاو نيينيطسلفلا فالآف ؛فنعلا
 لجحا نم حافك هنا نودقتعي ام ف مهسفناب ةيحضتلا

 نودو :نوربعي مهنكل نيشترم اوسيل مهو .ريرحتلا
 .ةلكشملا دعي نع ءانتتسا

 ببس نال نذا ائيش لحي نل يئاذقلا ديقعلا ٌبرض
 يف «ليئارسا» ةسايس يف نمكي طسوالا قرشلا «باهرا»
 لعفلا در ءارقتسا نكميو .ةلتحملا ضرالاو نانبل

 نلو ,ةدحتملا تايالولا ىلع ابرح برعلا نلعي نل
 ايسايس الو ايركسع ال ءاهدض ادحوم افقوم اوذختي
 فنعلا لامعاو ىمعالا بضغلا نكل .ايراجت الو

 نم مهحلاصمو مهتاسسسؤمو ناكريمالا دضص دعاصتتس

 اهيلع قبطني ال يتلا توريب نمو ةرقنا ىتح موطرخلا
 .اهلك ايوروا مصاوع ىلا نوناق

 عم مالس ىلع رضمك ادلب نا ءرملا ضرتفي دق

 ةيكريمالا ةنوعملا ىلع ةفاثكب دمتعيو «ليئارسا»
 .ةدحتملا تايالولا ينطاومل انمآ نوكيس

 حطس تحتف .روصتلا اذه نم انيقي لقا ءيش ال .
 ءاكردماو «لدئارسال» رم ءادع جومب ةيرصملا ةادحلا

 كرابم ينسح سيئرلل عذاللا دقنلا نويرصملا هجويو
 ةيبرعلا ةيضقلا مساب ثدحتي ال هنال
 :طسوتملا قرش قوف ةنكاد ةميغ

 نافوخ نآلا طسوالا قرشلا ةقطنم ىلع ميخي

 ايبيل ىلع ديدج يكريما موجه لامتحا لوالا :نايسيئر
 ةرملا هذه ةطلسلا يف ءاقبلا عفادب برعلا ةداقلا رطضي
 وا ةدحتملا تايالولا عم تاقالعلا عطقب درلا ىلا

 .اهعئاضب ةعطاقم
 لامتحا يف لثمتيف احاحلا رثكالا يناثلا فوخلا اما

 «رخافت» يتلا ةيروس ىلع «يليئارسا» يوج موجه
 نيبنيطسلف نيحلسم نم اهيدل امي ادددل نم رثكا

 .نيينانبلو
 اءزج ايبيل برض نوكي نا نم نوفئاخ نويروسلا

 بو ما قا تاب تو

 مخ

 | نيذلا .نييليئارسالا» روقصلا تعجش ديقعلا ||
 | ةهجاومل نيدعتسم ريغ تايفوسلا نا نودقتعي ||

 | فيلح يا لحجا نم ةدحتملا تايالولا وا «ليئاريسا» |!

 ١ تدوز دق وكسوم نا حيحص .ةيروس كلذ يف امب يبرغ
 قرف نكل :ةروطتملا ةيوجلا تاعافدلاب ةيروس |

 ح!اهدالب ىلا تداع دق ةيتايفوسلا بيردتلا
 5 ادي تالا

 سوكرام نوني يلا

 :افريدصتو ةورالا عمج قرلع ف سوكر

 ا
 | هتناطبو سوكرام اهب عفد يتلا لاومألا تردق

 | نويلب ٠١ 8 ب ةدحتملا تايالولا كونب ىلا
 | نوسفاني ناريا يلالم نا نآلا لاقُيو .رالود

 فحصلا نيوانع نولتحي ملاعلا داغوا ناك اذاو

 ا ضعبك نيرخأآ ءامساب ىطغُت مهنييالب نإف ةيسيئرلا

 تبرض دقو .ةيكريمالا كونبلا ىلا ءودهب لاومالا
 ًاماقرا ةيئندتاللا اكريفاو طسوألا قرشلا ةقطنم

 تاونسلا يف  لاومألا بيرهت  لاجملا اذه يف ةيسايق
 ذخاي بيرهتلا ادب .ًالشم ناريال ةبسنلاب .ةريخالا
 رمتسا مث يولهب اضر دمحم هاشلا مكح لظ يف هارجم

 قرغا :؛41/4١ ماع هاشلا يفن دعب .يلالملا نمز يق

 ةبدكريفألا كونبلا ةيناريالا ىطيسولا ةقبطلاو ءاينغالا

 . دقنلا نم رالود نييالب ةريشع هتميقامب
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 | ىيلالملا نم اهلاطبأف لاوما بيرهت ةجوم رخآ اما
 .ينيمخلا دعب مهتايحل نودعب نيذلا مهسفنا

 ؟يلالملا دوقن يتأت نيأ نم
 حارس قالطإ نمث لدعمف . ةوشرلا يه رداصملا زربا

 | لوصحلا نمثو .رالود فلا 5٠ ىلا لصي يسايس نيجس
 ءايرثالا دحا لوقب .رالود فلا ١55 رفس زاوج ىلع

 - ىفنملا يف ةيناريا رداصم ىلا ًادانتسا  نييناريالا
 وه جرخي نا لجأ نم رالود فلا ١58 غلبم عفد
 .دالبلا نم هتلئاعو

 | نا دكؤتف ةيكريمألا ةيزكرملا تارباخملا رداصم اما
 | يتلا ةلودلا ةئيزخ ىلع ىتح «نوريغي» مويلا يلالملا

 | كونبلا داجتاب تارالودلا نيبالم اهنم برستي

 .ةدحتملا تايالولا ىلا ءودهب لّوَحُت ثيح ةيناطيربلا

 داحسلا» :اهميسا ةبفعض ةلمع ضيا ناربا ِق

 .«يسرافلا

 | للست ىلع نولمعي نيذلا ثلاثلا ملاعلا يف لامعألا لاجر

”0707 0 

 ا ب تي تل ا ا ل

 | اهقيرط قشت ةلئاهلا داجسلا تايمكو ةروثلا ذنمف
 . تانحاش ىف وا ؛جيلخلا لود ىلا ةريغص براوق ىلع 1

 .ةيبرغلا ايناملا يف غروبماه ىلا ايكرت ربع
 نوزخملا داحسلا نمث نا ةيناريا رداصم لوقتو

 [].!يكريما رالود نويلب لداعي
 كانو 0 نكب

 مه ١545 رايآ ة ١57 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا



 طفنلل ةردصملا نادلبلا ةمظنمل ريخآلا رمتؤملا
 نم ١7و ١١ نيب فينح يف ىرج يذلا «كبوأ»

 نيتقيقح ىلع دكأ يضاملا ليربا /ناسين
 ,راعسالا برح ةيجيتارتسا يف رارمتسالا :نيتيساسا
 لوح ءاضعالا نادلبلا نيب ةيرهوج تافالخ دوجوو
 .ةروكذملا ةدجيتارتسالا

 ةيبلغأب ةمظنملا تنلعا دقف ىلوألا ةلأسملا نع اما
 ايبدلو ناريا ءانثتساب) ةرشعلا نادلبلا يا ءاهتاضعا
 عم ةنلعملا برحلا يف ةديدج ةوطخ نع (رئازجلاو
 ايناطيرب ةصاخو اهجراخ نم ىرخالا ةجتنملا لودلا
 ام ىلع رومألا كرتب ةيبلغالا قافتا ىضق دقف ؛جورنلاو
 فقس ديدحتو ويلوي /زومت رهش ةيادب ىتح هيلع يه
 هرادقم يلاحلا ماعلا نم ثلاثلا لصفلل ديدج جاتنا

 لالخ فقسلا كلذ عفرو .موي /ليدمرب نويلم "5

 موي /ليمري نويلم ,١7 لدعم ىلا ريخألا لضفلا
 لالخ ةمظنملا جاتنال يطسولا فقسلا نوكي كلذبو
 .لدمرب نويلم ١١,1٠ ةنسلا هذه

 ةديدج ةيجدتارتسا
 آديكأت كش ىندا نود ةقياسلا تارارقلا لكشت

 هتيمست ىلع حلطصي ام ةيرارمتسا ىلع ًاديدج

 اذه ىلع ةيلمع ةوطخو ةديدجلا ةيجيتارتسالا
 يف ىرج يذلا عامتجالا نا فورعملا نم نا ,قيرطلا
 حضاو رّيغت ةباثمب ناك ءيضاملا ربمسيد /لوألا نوناك
 .ةيطفنلا ةمظنملا جهن يف قيمعو

 عجارتلا ةليوط تاونس ذنم ةرم لوأل هيف ثدح دقف

 راعش حلاصل ةيمسرلا راعسالاب كسمتلا نع ينمضلا
 قوسلا نم «ةلداعلا ةصحلا» نع عافدلا وه ديدج

 ةصحلا كلت ,هنيح يف ددحي نا نود ,ةيملاعلا ةيطفنلا
 ام حجرأتت اهنا نيبقارملا ضعب دقتعا ناو .اهريدقت وأ
 , موي /ليمرب نويلم ١٠و 18 نيب

 راعسالا نع ٌلختت مل ةمظنملا نا رمألا عقاوو
 اهئاضعا ضعب وأ) تعفد امناو .بسحف ةيمسرلا
 راعسالا طوبه هاجتاب (ريدقت لقا ىلع نيذفانلا
 ةبقاعتملا تاحيرصتلا كلذ ىلع ليلدلاو .اهرابهناو

 راعسالا عجارت لامتحا نع نييطفنلا نيلوؤسملا رابكل
 «تارالود ةرشع نم لقا لب ءًارالود نيرشع نم لقا ىلا
 طبهي نا دعبتسي مل نييجيلخلا ءارزولا ضعب نا ىتح
 .تارالود ةسمخ يئاوح ىلا ليمربلا رعس

 ١585 رايأ 5 “١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 3”
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 دارا ءاوس طفنلا راعسا رقهقت يف ريبك لكشب تمهاس
 نادلبلاو ةيطفنلا تاكرشلاف ؛اوديري مل مأ اهباحصأ
 كلت فقلتت تناك قوسلا يف ةذفانلا ةكلهتسملا

 :اهجّورتو اهمخضتل ةمئاشتملاو «ةرذحملا» تاحيصلا
 ىشامتي امب راعسالا ضيفختب اهرودب موقتلو
 عجارت عمو .كيوا ةمظنم ءاشتن امك ال اهفادهاو

 /راذآ رهش يف ليمربلل ًارالود ١١5 نم ّلقا ىلا راعسالا
 الا/لا يئانثتسالا ةمظنملا عامنجا ءاج يضاملا سرام

 اعون نا ىلا ريشيل هسفن رهشلا نم يناثلا فصنلا يف
 يف متي نا لديف ءاضعالا لودلا يرتعي ذخا ددرتلا نم

 ةينفلاو ةيلمعلا تاوطخلا سرادت روكذملا عامتجالا
 نم عفدبو تاشاقنلا تزكرت ةديدجلا ةسايسلا حاجنال
 نم جاتنالا فقس ضيفخت ةيناكما ىلع ءاضعالا ضعب

 عيزوتو ,ليمرب نويلم 4,5١و ١4 نيب ام ىلا ديدج
 .ساسالا اذه ىلع صصحلا

 .دئاوعلا نايسن نود ةصحلا نع عافدلا :كبوا

 كا 0 مالا 001 5-5
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 دق ةقباسلا تاحيرصتلا نا هال للقمألا

 كشو ىلع قلطنملا اذه نم ةمظنملا تدب دقو
 ةدوعلا هانعم ام يأ .فلخلا ىلا نيتوطخ عجارتلا
 عامتجا لبق ام ىلا اينمز عوجرلاو راعسالا نع عافدلل
 ضعب هلبقي مل يذلا رمألا وهو ءربمسيد /لوألا نوناك
 لودلاو ةيدوعسلا ةددرعلا ةكلمملا اميس ال ءاضعالا

 بجوتس ءارجالا اذه لثم نا ةجحب ةيجيلخلا

 عفر مت دقو ,ةينعملا لودلا ةداق عم ةيلوا تاوراشم

 ىلا هقيلعتو .ضرغلا اذهل سرام /راذآ عامتجا
 .ليربا /ناسين

 ةيبرعلا ةعيلطلا) ريخآلا عامتجالا جئاتن نا ريغ
 نم مايا ةعيس دعبو (1585 ليربا /ناسين 8
 ,نيريثكلا تاجاف دق ةعطقتملا تارواشملاو تاثحابملا
 نع لودعلاب ,لبق نم ريشأ امك فتكت مل كبوا نوك
 امكورئازجلاو ايبيلو ناريا تبلاط امك جاننالا صيلقت
 بئان ناسل ىلع ةيكريمألا ةدحقملا تايالولا تدارا

 امك  ةيجيلخلا هترايز ءانثا شوب جروج اهسيئر
 تعفر امناو_ كلذ روصت نا ةيبرغلا ةفاحصلا تلواح
 فلا 7٠١ اهردق ةدايزبو ماعلا اذهل جاتنالا فقس
 .(نويلم )١5 يمسرلا فقسلاب ةنراقم ليمرب

 ! لجأ لأ برح
 ام ديدج يأ ينعت ال ةروكذملا ةدايزلا تناك اذإو

 فقس يضاملا فيرخلا ذنم قوفي يلعفلا جاتنالا ماد
 هةصالختسا ىلحتي يذلا لوألا جاتنتسالا ناف :جاتنالا

 يف ىمسم ريغ لجأ ىلا ةرمتسم راعسالا برح نا وه
 وا نييطفنلا نيجتنملا عيمج نيب قافتا راظتنا

 نم ديدعلا عقاولا يف حرطي قباسلا جاتنتسالاو
 كبوا ةردق اهتمدقم ف ,ليقتسملا صوصخب تالؤاستلا
 اهذوفن ةداعتسال ةياهنلا ىتح جهنلا اذه يف ريسلا ىلع
 ضعيي ةقدحملا راطخالا مجحو ٠ .ةيطفنلا قوسلا ْق

 ةلقرع يف ةلمتحملا اهتاساكعناو ,ةمظنملا نادلب
 .ةديدجلا ةسايسلا
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 نادلب ةيبلاغ اهحرطت يتلا تارربملا نا بير ال
 ةلداعلا ةصحلا ةداهتسا ةيجيتارتسا راطا ْق ةمظخملا

 نم كيوا بيصت نا ظحاللملا نم نا .ةيقطنم تارريم

 نيب اميف ًاييرقت ٠ لدعمب عجارت دق يملاعلا جاتنالا

 تاونسلا يف عجارتي نا نكمملا نمو :.1585هو | 4

 عفد لالخ نم .هسكعو رابتلا اذه فقوي مل اذا :ةمداقلا

 ءوجللاو اهتقاط نم دحلا ىلا ىرخألا ةجتنملا نادلبلا
 .نواعتلا ىلا

 ةديدجلا ةيجيتارتسالا ودبت اديدحت انه نم
 ءاضعالا نادلبلا لظت نا طرشب ةيرورضو ةيقطنم
 ىلع نواعتلا رصتقي الاو فوفصلا ةصارنتم

 ءايعاو تاعبت لمحت يف امناو :تارارقلاو تاعامتجالا

 بعاصم قلخ ىلا دوقتس يتلا راعسالا برح
 دق .ةمظنملا نادلب نم ديدعلل ةريدبك ةيلامو ةيداصتقا

 ةيلاملا طفنلل ةردصملا لودلا تادئاع رادحنا عزعزي

 رارقتسالا .نآلا لاحلا يه امك /650 وأ ٠١/ ةبسنب
 دلب نم رثكأ يف يسايسلاو يعامتجالاو يداصتقالا
 ءاضعالا نادلبلا كاهنا فاطملا ةياهن يف ينعي ام وهو
 يلاتلاب اهعنمو اهميجحتو ةمظنملا فاعضا ةيناكماو

 .ديرت امك قوسلا ةكرح يف ريثاتلا نم
 ول هزواجت ناكمالاب ناك ريطخلا لامتحالا اذه لثمو

 «كرتشم يلام قودنص» ليكشتب ؛قباسلا يف كبوا تماق
 امك ةينا بعاصم نم يناعي يذلا وضعلا معدل

 اهتاحارتقا ىقلت نا نود لبق نم رئازجلا تحرتقا
 .ةيرورضلا ةباجتسالا

 لودلا موقت نا قيس امم اقالطنا ىشخي امو
 لكشلاب ةديدجلا ةمظنملا ةسايس رييجتب ةكلهتسملا
 ةصح ةدايز متت نا ىنعمب يه اهحلاصم ققحي يذلا
 ىلا راعسالا دوعت نا نود ةدملاعلا قوسلا نم ةمظنملا

 ىتحو ١9/17 ماع ليمرمدلل ًارالود ”4 يا اهدهع قباس

 يضاملا ماعلا لالخ ًابيرقت ًارالود 78و *١987 ةبادب

 وأ ًارالود 16 دودح ىلا راعسالا عفرب ءافتكالاو و 6

 .لدلقب رثكا

 يفو ةكلهتسملا لودلا نا فوخنلا اذه ززعي اممو

 ىلع هاجتالا اذه يف عفدت ةدحتملا تايالولا اهتمدقم
 نع ردص يذلا ريرقتلا نا ليلدب .طسوتملا ىدملا
 دق .يضاملا رهشلا ةياهن يف ةيكريمألا ةقاطلا ةرازو
 دايصتقالا ىلع راعسالا طوبه عفانم ديدعت يف ضافا
 ام ىلا عافترالا ىلا راعسالا دوعت نا عقوتو .يبرغلا
 ؟!مداقلا دقعلا فصتنم يف ارالود ””و "5 نبب

 كبوا نا ينعي كلذف لامتحالا اذه ققحت ام اذاو
 ,ةيلاملا اهدئاوع عجارتل ًارظن ربكألا رساخلا نوكتس
 يلاتلابو راعسالا ديدحت ىوتسم ىلع اهذوفن عجارتو
 يداصتقالا يطفنلا حرسملا ىلع اهرود فعهضل

 .يملاعلا

 لظي ةيجيتارتسا ةيأ حاجن نا .ةرصتخم ةملكبو
 يتلا ةيسايسلا ةدارالابو ةعجانلا لئاسولاب انوهرم
 الو قباسلا يف تناك طفنلا ةدامو .اهياحصا اهكلتمي
 اهداعنا لصف نكمي ال ةيجيتارتسا ةعلس لازق

 متحي امم ًاضعب اهضعب نع ةيسايسلاو ةيداصتقالا
 هذه كردت نا بيرقلا لبقتسملا يف كبوا نادلب ىلع
 نعو ةلداعلا ةصحلا نع عافدلا تدارا ام اذا ةقيقحلا
 [1.اضيأ ةلداعلا ةيلاملا دئاوعلا و راعسالا

 ميهاربإ افح
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 ةيرصملا ةينازيملا يف زجعلا ةهجاوم ىرخا ةلواحم

 : ليوطلا ينامأ  ةرهاقلا

 موسسرلا ةبسن ةيرصملا ةموكحلا تعفر هب

 علسلا نم ةعومجم ىلع ةضورفملا يئارضلاو

 ةيلحملا اهدراوم ةدابز فدهي تامدخلاو . .

 ةمجحجرت تادنايزلا هزه تءاح دقو 00
 يلع .د اهنع نلعا يتلا ةماعلا ةيداصتقالا تاهجوتلل
 ةيمارلاو ,يضاملا رهشلا علطم يف ءارزولا سيئر يفطل

 نازيملاو ةماعلا ةنزاوملا يف ديازتملا زجعلا دسل

 ةدايزو لورتبلا راعسا ضافخنا ببسب :؛يراجتلا
 .كالهتسالا

 ىلا رفسلا ركاذت راعسا تداز ةديدجلا تارارقلا
 نم لقأ لالخ /85 ةدايزلا تغليف :؛/؟55 جراخلا

 يف 5١/ ةبسنب اهتميق عفر قبس دقف ,روهش ةسمخ
 يضاملا ريمسيد / لوألا نوناك

 ٠١ تغليف ءرئاجسلا راعسا ةدايزلا تلمش امك
 «يلحملل 7٠5/ ةيئابرهكلا ةزهجألاو ٠١/ تارايسلاو

 تاجالثلاو ويديفلا ةزهجأل /0هو .دروتسملل 50و
 .ةدروتسملا

 تالفحلا ىلع اموسر ةديدجلا تارارقلا تضرفو

 4٠/, ىلا ٠١ ةيسنب ىربكلا قدانفلا يف حارفالاو
 ةميقو .ةصاخلا تارايسلا صخر موسر .تعفتراو
 .نيابكلاو «تاهيلاشلا» راجيا

 ىلعو تارارقلا هذه ىلع بعشلا سلجم قفاو دقو

 دودح يف بئارضلا نم ةافعم رالودلاب تادنس رادصأ

 ققشلل بناجالا كلمت ىلع قفاو امك ,رالود نويلم ٠٠

 قاوسألا تاعيبم ىلع رالودلاب ةاموسر ضرفو ةرخافلا
 .ةرحلا

 هذه دعب اهدراوم ةدايز ةيرصملا ةموكحلا عقوتتو
 ريفوت بناج ىلا :هينج نويلم 5٠٠ رادقمب تارارقلا
 ,يموكحلا قافنالا ضفخ نم هينج نويلم 6
 تاعييم ةميق نم رالود نويلم ٠5٠١ ىلع لوصحلاو
 دقنلا نم لخدلا ةدايز ىلا ةفاضالاب :ةيمنتلا تادنس
 ضرفو كيلمتلا ققشل بناجألا ءارش ةجيتن يبنجألا
 .ةرحلا قاوسالا تاعيبم ىلع رالودلاب موسر

 نويلم ٠٠٠ ب ةدايزلا هذه ءاربخلا ضعب ردقيو
 ةميقف اهيف غلابم تاريدقتلا هذه نا ودبي نكلو .رالود
 ٠٠ ىلا لصي ال ةرخاف ققش نم قوسلا يف ضورعملا
 .رالود نويلم

 له :حورطملا لاؤسلا نإف تاريدقتلا تناك ايأو
 ؟ةنزاوملا يف زجعالا ةهجاومل تاءارجالا هذه يفكت

 نا ىلع تقفتا اهفقاوم ندابت ىلع ةضراعملا بارحا

 بعاصملا ةهجاومل ةيفاك ريغ ةريخألا تارارقلا

 ةدودحم' ةيئزج اهناو رصم هجاوت ينلا ةيداصتقالا

 الماش ًالح حرطت الو ةديدج دراوم ريبدت لواحت

 ةجوم ىلا يدؤتس اهنا امك ؛يداصتقالا حالصالل

 ةميق ضافخناو تامدخلاو راعسالا عافترا نم ةديدج

 .يرصملا هينجلا
 نم ديزمب ناينيميلا دقولاو رارحالا ابرح بلاطيو

 ضفخو .معدلا تاصصخمو ماعلا قافنالا ضيفخت

 هليوحتو يرامثتسالا ماعلا عاطقلاو ةموكحلا قافنا

 ماعلا عاطقلا تادحو ةيفصتو .صاخلا عاطقلا ىلا

 ةداعإب لمعلاو عمجتلا ابزح بلاطي امنيب ,ةرساخلا
 يف فارسالا ةبراحمو حاتفنالا ةسايس يف رظنلا
 ليصحت ىف ددشتلاو ماعلا عاطقلاو ةموكحلا
 .كرامجلاو بئارضلا

 ال ةضراعملا بازحا هب بلاطت ام نا ةقيقحلاو

 الا .يداصتقالا عضولا لوح اهتاروصت نع فلتخي
 ةريخألا تارارقلا نا ىلع تقفتا اهنا اهيف ديدجلا نا

 قباسلا هدعو نع يفطل يلع ةموكح عجارن نع ريعت
 .لخدلا يدودحمب ساسملا وا راعسالا عفر مدعي

 نييداصتقالا ءاريخلا نم ريثك ىري ىرخا ةهج نم
 يف زجعلا ةهجاومل ةيفاك ريغ ةريخألا تارارقلا نا

 نم رصم دراوم يف صقنلا ضيوعت وا ةماعلا ةنزاوملا
 تابث ىف قوثولا نكمي ال هناو ةصاخ .يبنجألا دقنلا

 يف نييرصملا تاليوحت قفدت وا لورتبلا راعسا
 ىتح يبئارضلا ناهجلا فعضل ةفاضالاب ,جراخلا
 تارارق كانه نإف كلذل .نييرهتملا ةقحالم نع نآلا

 ةمداقلا عيباسألا يف اهنع نلعيس ىرخا ةيداصتقا

 يف ادبت يتلا ةديدجلا ةلودلا ةنزاوم نع نالعالا لبقو
 هذه هجتت نا عقوتيو .مداقلا (ويلوي) زومت رهش
 يف رايلم ١ غلابلا يموكحلا معدلا ضفخ ىلا تارارقلا

 ءاغلاو هينجلا فرص رعس ديحوتو ةيلاحلا ةنزاوملا
 علسلا ضعب راعسا عفرو .داريتسالا ديشرت ناجل
 .تامدخلاو

 ةيداصتقا اراثآ تارارقلا هذه لثمل نا كش الو

 قودنص تايصوتو قفتت اهنا ريغ ,ةريطخ ةيعامتجاو
 ىلع لوصحلل رصم هيدل ىعست يذلا يلودلا دقنلا

 نازيم يف زجعلا ّدسل رالود رايلم ١,0 هتميق ضرق
 ةمداقلا ةنزاوملا ىف عقوتملا زجعلاو .تاعوفدملا
 [.ةينج تارايلم ؛ ,7 ىلا لضي يذلا 45
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 عالطتسال اهسفن ةسسؤملا نم ةثعب سار ىلع "ل

 عم تاثداحم ءارجاو .برغملا ْق يداصتقالا عضولا

 نم ةعومجمو ةموكحلا نم دارفاو يناثلا نسحلا كلملا

 .ةبراغملا لامعالا لاجر
 مامتهاب يلودلا كنبلل ماعلا ريدملا ةرايز تيظح دقو

 تصصخ ذا ءاهتاهاجتا فلتخمب .ةيبرغملا ةفاحصلا
 راسفتسالاو :ةرايزلا ةعباتمل اهتاحفص نم اريبك ازيح
 .اهجئاتنو اهتايفلخو .اهزفاوح نع

 برغملا ةلاكو ىلا هب ىلدا ء:نزولك ديسلل حيرصت يفو
 قايس يف يتأت هترايز نا لاق (طابرلا) ءابنالل يبرعلا
 تاءارجالا نم ددع ذيفنتل برغملا اهلذبب يتلا دوهجلا

 ,ةيداصتقالا هتمزا زواجت ىلع هدعاست يتلا ةيميوقتلا

 عم الامجا ,بسانتي امب هقينويدم مجح صيلقتو
 ميدقت ةلصاومل يلودلا كنبلا اهحرطي يتلا طورشلا
 رظن يفو .ةيومنتلا تاعورشملل ةيليومتلا ضورقلا
 ناب يحوت تارشؤم ةلمج ايلاح دجوت ,نزولك ديسلا
 ةصاخو .ةيفاعلا ضعبب عتمتب آدن يبرغملا داصتقالا

 ةقلعتملا تاقفنلا ف فشقتلا مازتلا لصاو اذا

 1947 رايآ 5 ١97 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا “ب

 ةعيبطلا ىلغ .. طورشلل خوضرلا نم دكأتلا :نزولك نولأ

 ةبسن يف مكحتلا يف حجنو ,رييستلاو زيهجتلاب
 ىلع اهتردقو دالبلا تايناكما عم قفاوتي امب مخضتلا

 .رددصتلا

 يف :كلذك لخدت برغفلل يوذلا كثبلا نيدف'ةرامز
 تناك دقو :ةسسؤملا هذه اهب موقت ىرخا ةمهم راطا

 ءارجال بئاجالا نييفاحصلا نم ةثعب دافياب ةقوبسم
 ةيغب :برغملاب ةيجاتنالا قفارملا فلتخم يف عالطتسا

 ةيعانصلاو ةيعارزلا تاعاطقلل ةلماكتم ةروص ميدقت

 لماش ريرقتل ةيرورضلا «ةجابيدلا» لثمت ةيراجتلاو
 فلتخم ىلا هميدقتل برغملا ف يداصتقالا عضولا نع

 كلت ةصاخ .ةيكريمالاو ةبلودلا ةبلاملا تاسسسؤملا

 يف رامثتسا عيراشم ذيفنت اهجمافرب ف تعضو يتلا

 تانامضلا ضعب ىلع لوصحلا ىف بغرتو برغملا

 .اهذيفنت ىلع مادقالل ةيساسالا

 ديكاتل ةبراغملا نيلوؤسملا ىدل زهاج ءين لك
 عضو ىلا برقملا لقتنيلو ,ةلماكلا ةيلاربيللا ةروصلا
 ماما لاجملا حتفب زيمتمو :حاتفنالا ىلع مئاق يداصتقا
 .تادراولا ىلع دويقلا عفرو ةيبنجالا تارداصلا
 ةناكملا ضاخلا مادقلا ءاطعا وحن ةوقب هاجتالاو

 .ةيداصتقالا ةيلآلا يف ىلوالا

 ةرايز ماما تفقو اهناف ةيبرغملا ةضراعملا اما
 ةروطخ نع لئاستملا فقوم يلودلا كنبلا لوؤسم
 قودذصل ةيعبتلا سيركتو .نهارلا يموكحلا جهنلا
 هتيمنت ططخو .دالبلا لبقتسم عاضخاو .يل ودلا دقنلا

 طرشك قودنصلا اهضرفي يتلا ةديدشلا تاقييضتلل
 .ةقحال نويد ميدقتب دعولاو ,ءنويدلا ةلودج ةداعال

 ةطسوتملا تاعاطقلا نا ءاضيا ةضراعملا ىرتو
 كلذو :تاقييضتلا هذه نمث يدؤت يتلا يه ةحداكلاو
 ,ةلماعلا ديلا عاطق يف ةفيثكلا تاحيرستلا ببسب
 راعسا عافترا ةلصاومو .ةلاطبلا ىوتسم لاحفتساو

 معدل يجيردتلا باحسنالا عم ةيساسالا داوملا
 ريفوت يف يموكحلا راطالل .ةيلاعف ةيا بايغو .ةلودلا
 .ةيمنتلاو ليغشتلل ةيولطملا تاباجتسالا

 .هتاسسؤمو ينطولا جاتنالا عقاول ةبسنلاب اما
 سيركت نا نوري ةضراعملل نييداصتقالا ءاريخلا ناف

 ةيجاتنالا تاسسؤملل ةيضاق ةبرض لكشيس حاتفنالا
 ةسفانم وا ةمحازم اهرودقمب نوكي نل يتلا ةطسوتملا
 وه لماشلا رايهنالا ناف يلاتلابو :ةيبنجالا ةعاضبلا
 لامسآرلا عم ةطيسولا تائفلا ينجتس اميف اهريصم
 .ةيبلغالا باسح ىلع مخضنتتو .حبرلا لك يبنجالا

 يف ديدجلا يداصتقالا خانملا نا ةظحالملاب ريدج

 ةيلاملا ةرازو يف لصح يذلا ريغتلا عم قفارتم برغملا

 : ةدارب دمحم ديسلا وه ديدج ريزو اهل نيع يتلا
 ديسلا لحم لح يذلاو لامعالا لجرو داصتقالا ذاتسا
 كندلل اماع اريدم نيع يذلا ىرهاوجلا فيطللا دبع

 ةيلمع همساب تطبتراو .ةيجراخلا ةراجتلل يبرغملا
 ةرم لوال (1.77.4) ةفاضملا ةميقلا ىلع ةديرضلا عضو

 .برغملا يف

 ةيلاملا ريزو نا ةيبرغملا ةيلاملا طاسوألا ركذتو
 قيبطت ىلع ةمارصو ةقد لكب لمعي ناب بلاطم ديدجلا
 ةلواحمو .يبرغملا نيدلا عافترا فقول ىعست ةطخ

 يداصتقالا تّيبلا بيدرنو :يراجتلا نازيملا حيحصت
 0.قفدتلا ىلع ةيلودلا تارامثتسالا عجشي امب

 38 -1 417 من11 ندا خاجشلتاك -



 رابضا

 هنلا ىودع

 ١186 يضاملا ماعلا /8,8 ةيبعشلا
 7/7, ابو قياسلا ماعلل / "ب ةنراقم

 ومنلا لدعم علب ليباقملاب : ١1987 ماعل

 ماغلا ىف ابيرقت ١١/ يداصتقالا

 ١9884 ةنس /94 ,ا١ب ةنراقم يضاملا

 .19/7 ماع يف /١٠و

 ةدح عافترا مامتهالا قحتسي امو

 (راعسالا ةدابز يآ) يلاملا محضتلا

 ,دحاو ماع لالخ فاعضا ةثالث رادقمب
 تلقتنا مخضتلا ىودع نا دكؤي امم

 لعفب نيكب ىلا ةيلامسأرلا ةمظنالا نم
 [1.يداصتقالا حاتفنالا ةدابز

 رالودلا

 نوضفخي برعلا
 ةيكريمألا ةلمعلا رعس

 ةيداصتقالا طاسوالا ضعب ترسف

 ديدج نم رالودلا ضافخنا ةيبوروألا
 طوغضب نييضاملا نيعوبسالا لالخ
 اوذخأ نيذلا برعلا نيرمثتسملا

 تايالولا جراخ ىلا نوهجوتي
 .ةدحتملا

 ضافخنالا نا طاسوألا كلت تلاقو
 ىلا نوعي ةدكريمألا ةلمعلا رعس يف

 حلاصل عيبلل اهنم تايمك حرط
 نيلاو ىرخألا ةيبوروألا تالمعلا

 برغعلا نا تفاضا امك :ينابايلا
 اودرا دق رالودلاب عئادولا باحصا

 ضافخنا نم ةريخآلا ةنوآلا يف مهفوخت
 :ةدحتملا تايالولا يف ةدئافلا تالدعم

 ةيلاملا قوسلا نم نوبحسني اوذخاو
 .ةنكردمالا

 رداصملا كلت بسح كلذ نم مهالاو

 ةيبرعلا لاومالا سوؤر باحسنا نا
 يدحتلاو ءايتسالا ةلاح نع ربعي
 ةعبتملا .ةيكريمالا ةسايسلا هاجت
 [1.ةيبرعلا اياضقلا لايح

 ينويهصلا نايكلا

 طبهي ..نويدلا مجح
 ةيداصتقالا طاسوألا تراسشا

 ينويهصلا داصتقالا نا ىلا ةيبرغلا
 اطوبه ١5/85 يضاملا ماعلا يف لجس
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 داصتق ها

 هردق ةيجراخلا نويدلا مجح يف ايبسن
 عومجم غلب ذا رالود نويلم ٠٠

 طاسوالا كلت تزع دقو ١9,7 نيذلا

 يف لماوعلا نم ةلمج ىلا روكذملا مدقتلا
 لالخ يجراخلا نوعلا ةدايز اهتمدقم
 5١/. ةيسنب يضاملا ةنسلا

 عم تقفارت نوعلا ةدايز نا الا
 يتلا فشقتلا ةسادسل ةيباجيالا راثآلا
 اهجئاتن مهأ نم يتلاو ةرتف ذنم تعبتا
 تاعوفدملا نازيم يف يبسن نسحت

 تارداصلا مجح عافترا ةحجيتن

 ضافخناو /0 ةبسني ةيعلسلا
 [4/.0 ةيسنب تادراولا

 يىلودلا كنبلا

 يلع ةافحلل عبابوب
 كيرلا ي تابافلا

 رخاوا يلودلا كنبلا رداصم تركذ
 ىنبت دق كنبلا نا يضاملا رهشلا

 راثدنا ةلكشم ةهجاومل اديدح اجمانرب

 يف ءارحصلا ةقطنم بونج يف تاياغلا
 .ايقيرفا

 يذلا ديدحلا جمانربلا صشئيو

 ىلع "/١9 ١188 ةرتنف يطغي

 اذهل ةمدقملا تانوعملا مجح ةفعاضم

 غلب يذلاو ةينعملا نادلبلا يف عاطقلا

 ,1988 ١1987 ةقباسلا ةرتفلا يف
 .رالود نينالم

 ةرسسؤملا طايسوا تيرغا دقو

 ةحاسم عجارت ماما اهقلق نع ةيلودلا

 لعفب ةيقيرفالا ةراقلا يف تاباغلا

 راجشالا عالتقاو ءفافجلا لماوع
 امل ,ةقاطلاو ةئفدتلا يف اهمادختسال

 ةبرتلاب ًأدج ةراض راثآ نم كلذل
 [1.ةيقيرفالا لودلا داصتقابو

3 

١0 

 ةيبرعلا تارامثتسالا»
 «نامأ ف تسيل

 ثلاثلا رمتؤملا داقعنا ةيسانمب

 برعلا نيرمثتسملاو لامعالا لاجرل
 1185/1/19 يف هتاعامتجا ادب يذلا

 نسسخملا دبع روتكدلا اعد .تيوكلا يف
 ةعماجل دعاسملا ماعلا نيمألا هلزلز
 ةيداصتقالا نوؤشلل ةيبرعلا لودلا
 رامثتسالا ىلا ةيبرعلا لاومألا سوؤر
 .يبرعلا نطولا لخاد

 ا
 .- قافآ 1

 يناكسلا ىدحتلا ةلكشمو برغلا
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 يتلا تايدحتلا مها نم ةدحاو لازت الو يناكسلا ومنلا ةلأسم تناك يا
 ةحورطملا ةديدعلا اياضقلاب ةقيثولا اهتقالعل ارظن :ةيناسنالا هباجت | اكل
 اياضقلا اميسال .اهنم دلبو ةقطنم لك لغو .ةيلودلا ةعومجملا ىلغ | "لل
 .ةيسايسلا ىتحو ,ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 فوس ملاعلا ناكس ددع نا ىلا ةيلودلا رداصملا تراشا ةريصق ةرتف ذنمف
 ةعبرأب ةنراقم ناسنا تارايلم ةينامث يلاوح غلبيف ٠١٠١ ماع ىنح فعاضتي
 .ابيرقت ايلاح تارايلم

 يفو ؛:ةيناسنالا ىلع ةريبك لكاشم حرطي فوس لئاهلا ومنلا اذه لثمو
 تاعاجملا نم دحلاو ةيحصلا ةيانعلاو :مزاللا ءاذغلا نيمأت اهنمدقم

 دلب لك ديعص ىلع نزاوتلاو رارقتسالا نم يرورضلا ردقلا نيماتو ؛ةئبوالاو
 تارايت قلخي دق ومنلا توافت ناو اصوصخ .ةفلتخملا قطانملا نيب ام فو
 .لامشلاو بونجلاو برغلاو قرشلا نيبو ندملاو فايرآلا نيب ةيوق ةرجه

 ال ةمدقتملا ةيعانصلا لودلاف .رخآ ىلا ناكم نم فلتخت كلت ةلكشملاو
 نيرشع ىلاوح ذنم يناعت اهنأل .سكعلا امناو اهناكس ددع ةدايز نم فوختت
 ةريخالا تاونسلا ىف لجس اهضعب نا ىتح يبسنلا رارقتسالا نم اماع
 يعانصلا مدقتلا نع هرودب مجانلا ,باجنالا فعض ببسب اظوحلم اعجارت
 .ةيعامتجالا فورظلا دقعتو يجولونكتلاو

 ةلاسملا هذه حرطت اسنرفو ةيلارديفلا ايناملا اميسال ةيبرغلا ابوروا نادلب
 عيجشت اهناش نم ةديدج تاسايس ينبت يف ةريبك ةبغر يدبتو .ديدش قلقب
 ةحرتقملا تاسايسلا هققحت ام لالخ نم لافطالا «جاتنا» ةدايز ىلع اهينطاوم
 .نيلفط وا لفط نم رثكا بجني نمل ةيداملا بساكملاو تانامضلا ضعب نم

 كلذ ىلا هتقبس نا دعب .بيرقلا يضاملا يف هرودب ماق يتايفوسلا داحتالاو
 هتردق فعضو ؛هينطاوم ددع عجارت ةيشخ ومنلا عيجشتب  ةيقرشلا ايناملا
 .ناديم نم رثكا يف راثآ نم كلذل امب ,ةيرشبلا هتاقاطو

 ,ةينيتاللا اكريماو ايقيرفاو ايسآ لاح وه امك ملاعلا يف ىرخالا قطانملا
 بعاصملاو تايدحتلا نم اقالطنا ةفلتخم ةيواز نم عوضوملا اذه ىلا رظنت
 ةينبلا يف عرانستملاو درطضملا ديازتلا ءارج نم اهملع ةحورطملا ةريبكلا

 امب ىتش بيلاسا ىلا ةريخالا تاونسلا يف دنهلا و نيصلا تأجل دقف .ةيناكسلا

 .باجنالا نم دحلا ىلا اهينطاوم عفدل .رسقلا هبشو بيغرتلا اهيف
 يف يناكسلا ومنلا ةمزال ةضرع اهريغ نم رثكأ ودبت ةيبرعلا لودلاو

 ةيعوضومب ةبضقلا هذه سرادت نآلا ذنم متي مل اذا ءروظنملا لبقتسملا

 نم ةيفاضالا نييالملا تارشع لابقتسال ةبسانملا فورظلا لك ءىيهتو رصبتو
 يف ناكسلا ددع فعاضت ىلا ريشت ةيملاعلا تاساردلا ناو اصوصخ رشبلا
 .ةمداقلا ةنس نيعبرالا لالخ يبرعلا نطولا

 نم ومنلا تالذعم نا ةيبرعلا نادلبلل ةبسنلاب ةريبكلا رطخلا ملاعم نيبو
 ال ةيعامتجاو ةيداصتقا تامزا نم هيف يناعت تقو يف ؛ملاعلا يف تالدعملا ىلعا

 .يدحتلا اذه ةهباجمل ةيدايتعا ريغ دوهج لذب ةرورض ينعي امم .اهب ناهتسي
 ايبسن يناعي ةماهلا ةيفارغجلا هتحاسم نم مغرلا ىلعو يبرعلا نطولاف
 ,ةرفوتملا هايملا تايمك فعض نم يناعي امك ةعارزلل ةلباقلا يضارالا رقف نم
 ذخات ةيبرعلا ةقطنملا جراخ ىلا ةرجهلل ةحاتملا تاناكمالا نا ىلا ةفاضا
 .1ح [.رخآ دعب اموي صلقتلاب

 ... . ةيسايس تافالخ بيسب ةيبنجألا حيرصت ِق ةلزلَر روتكدلا دكاو

 ثادحألا نا» ةدتب وكلا سبقلا ةديرجل

 يتلا نامألاو ةيحبرلا ماهوا نء تتبثا
 ةرفوتم اهنا لاقو مهضعب اهب ئنغت
 ,ةيبنجالا قاوسألا يف يبرعلا لاملل
 ىلع ةلثما انيدلو .لايخ ضحم يه
 لودلا يف ةيبرعلا لاومألا ديمجت

 :يداصتقالا لوؤسملا فاضاو

 رصانع نآلا يبرعلا لاملا سارل رفوتت
 زفاوحلاو نامألاو ةيحبرلا
 ناكم يا ىف اهدجب ال ينلا ةيعيجشتلا

 [.يبرعلا نطولا جراخ
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 برغل اهادسا
 ام ةيبرع ًاراثآ ةينابسالا ضرألا ىلع نا دحأ كشي له.
 ؟ هاته لماك يرغ خيرات ىلا ربدتت تلا

 . !كلذ يف نوكشي نابسالا ضعب نا ودبي ش
 ةبطرق نم ودم الي ان لك نع رطل نرخ يا ديد

 .ايبرع امالك تعمس ةعقب رخآ ىلا

 يهرع ة1جو نع موبيل نامت هيدا دع فتكا ع كار

 عمسي ال يكل هينذا يف نطقلا عضي , نضعبلا ناف .كانه رهاز

 يكل هيديب هينيع بصعيو
 ا بونج ايسنلاف ميلقا

 برعلا ماكحلا دحأل ا هك ين 0

 . ةنيدملا ةداعتسا سرح لالخ هميدهت < مت دق

 ميلقألا اذه يف ةصاخلا بيقنتلا ةثعب رابخا نم ربخ رخآ 50

 .نآلا ىتح لمعت تلاز ام يلاو

 ام ىلا فاضنت .ىرخا تافشتكم مدقتس ةثعبلا نا بير الو

 . .سلدنألا ضرأ نم ضرألا ىلع نآلا مئاق وه
 نر ء«برعلل ةبسنلاب .نآلا يه ىتلا اينابساو

 ,.كاذموي برعلل ةيسنلاب تناك .ةحارلاو مامجتسالا مايا هيف

 ًاباتكو نيخرؤمو نيفقثمو ابلعو ةفاقثو ةيروطاربماو ًادحيو ازع
 . ءاملعو

 رورمب لافتحالل نآلا نم نودعتسي نابسالا ضعب نا ريغ

 .(!)اينابسا نم يبرع رخا درط ىلع ةنس ةئامسمخ

 ةدمعألا نيبو ةبطرقو ةطانرغ يف نوكتس تالافتحالا هذه

 .اهيلع ةيداب برعلا نيسدنهملا راثآ تلاز ام ىتلا

 مهعانقإو . مهمزع نع ءالؤه ىتثب ركفي ْنَم برعلا نم له
 . نولعفي ام ىودج مدعب

 مويلا برع نا املاط .اولفتحي نا مهقح نم نا لئاق لوقي دق

 (حاوس» اينايسا ضرا ىلع مهعاو « مهفالسا ناك الثم اوسيل

 . ءايلع اوسيلو
 «لماك برع خيراتب قلعتي هنا . كلذ نم ربكأ رمألا نكلو

 .ضرألا ىلع اهققح ةيراضح تازاجنا نم هتيص هل عزتنا

 ىببتت ناو كلذ لعفت نا ةديدع ةيبرع تاهجلا نكميو

 ضرا ىلع :ةرايقحو اًوَهَر «برعلا ديلختل ىرخا تاعو رشم

 00 .اينابسا

 ماج دعي
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 ةيفاقت قاروا

 5 3 3 له ا

0 
 يس

 .توملا هذفنت نا ةرهاقلا تايفشتسم دحا

 ةايحب هتايح تألتما ىذلا وهو

 رعاشلا نيهاج حالص . 1يرلا

 انرداغ فورعملا يرصملا ماسرلاو نائفلاو

 يرعش جاتنب دعي لزي امل وهو اماع 55 نع

 دحا يف اهنع نلعا ةيرعش ةيثالث يف .ديدج

 يف ريخألا يلودلا باتكلا ضرعم تايسما

 .ةيرصملا ةمصاعلا

 نف:دتع نيهاَجب الص عادبا :فقوتي.إ
 هداور نم ادحاو ناك يذلا ريتاكي راكلا

 ةفاحصلا ِق هم وس ر لالخ نم .« بسحف

 ىرخا نوئف ىلا كلذ ىدعت لب (ةيرصضملا

 ءوكسوم يف ةرهز :نيواود) رعشلا يف
 (فيطلاو رمقلا «تايعابر  مالس ةملك
 «بالكلاو صللا :مالفا) ليثمتلا يفو

 ةباتكلا يفو (تربانوب اعادو .ليلخلا ناخ

 ةينغألا ةباتك يفو (ةريبكلا ةليللا) لافطالل
 .(بعشلا هنححا « يحالساي نمز هللاو)

 ةيرصملا ةيفاقثلا ةايحلا نوكت .هنادققب

 . نييبعشلا اهئابدا نم ًادحاو ترسخ لق

 58 ينفلاو يبدألا هئاطع يف الماش ًانافو

 ا تي ا _

 ادد هلق فأل 5

 سسفأ رقلا ءاحذأا ةاهنأ

 نويقارعلا باتكلاو ءابدألا بختنا
 مهداحنال يزكرملا سلجملا نولثمي نيذلا

 اسمن ةلعم رمألا دبع يئاورلاو رعاشلا

 ديمح رعاشلا باختنا مت 03 دعب ,ىداحنالل

 يف برعلا ءابدألا دامتال اسيكر ديس
 . ارتغوم دادغس تدقعنا يتلا ةرودلا

 نسحم .د بختنا .هتاذ ,تقولا يف

 يدذيفنتلا بتكملل اماع انيما يوسوملا

 ماعلا نيمألل لوا ايئان يوارقع عفان . دو

 نوّوشلل ًابئان يناعتكلا رهام نامعنو

 [] . ةماعلا

 ةئق جر

 0 - 1 ظ

 نيب اذ مظسف ف
 9 او

 يناعلا فسوي يقارعلا نانفلا كارتنشي

 ثدحا «سداسلا مويلا» مليف ليثمت قف

 هريوصت يرجي يذلاو نيهاش فسوي مالفا

 مليف يف هل ةكراشم لوا يف كلذو ءايلاح

 حف
 فسوي ةيرضملا ةفاحدصلا تليقتسا

 ةحفص هل تدرفاو ءًايحرم الابقتسا يناعلا

 يسيئرلا اهاقم ةيروهمحلا ةديرجب |منيسلا

 داور نم دئارو» يناعلا نأ هيف ءاح يذلا

 قيقشلا يبرعلا رطقلا يف ةيماردلا نونفلا

 فلؤمو دقان وهف .ةملكلا ىنعم لكب
 ويدارلاو حرسملاو (نيسلا يف لثمثو جرختو
 هذه لك نيب عمجي م وهو ,نويزفلتلا يفو
 نأب يموقلا هروعش ببسب الا تامامتهالا
 نم جاتحت هيلا يمتني يذلا عمتجملا فورظ

 يف نونفلا هذه لك ةسرامع ىلا رداق لك

 ةيهافرب ءافتكالا مدعو تقولا سفن

 نا حضاولا نمو . نانفلا عتمي امل غرفتلا

 ربع ٍناعلا فسوي عتمي ام وه ثمتلا

 . «ةينفلا هتريسم

 ءارسقلاا لع ابيزنغ سيل ناعلا
 ةفاقثلا ةرازو هل ترشن دقف .نييرصملا

 حرسملا نيبر» هباتك 1455 ماع ةيرصملا

 ىداون روهمح هفرعي كلذك :«انيسلاو

 «يدنفا ديعس» مليف دهاش يذلا اهنيسلا
 ةيقارعلا مالفالا لضفا نم دعي يذلاو

 ةمدقم يف شورمح دمحأ بتك . .اهاقراو

 يردي نمو» لوقي «(نيسلاو حرسملا نيب»
 ىلع الثمت يناعلا فسويب عتمتسن انلعل

 . «انمالفا نم مليف وا انحراسم نم حرسم

 ةنئس !؟١ دعب ققحتت ةيبألا يهاهو

 5 ايدي . طيضلاب

0 

 " ةللاعلا سلخ

 قبس يذلا جرخملا .سارفاغ اتسوك
 ةزيمتملا مالفآلا نم ةعومج مّدق نا هل

 ةيضقلا نع «ك ةنح» مليف اهرخا

 اينيسلا رود هل ضرسعت .ةينئيطسلفلا

 اريثك برتقي اديدج اليف نآلا ةيسيرابلا
 . ةيسيلوبلا مالفالا نم

 روصيو (ةلئاعلا سلجم » ناونعي مليفلا

 يدؤيو «قراس بأ اهسأرتي ةلئاع ةايح

 نافو قاديلومه نوح هيف ةلوطيلا رود
 [ل . ناشرام يغو نادرا

 . «ةلئاعلا سلجم» يف ياديلوه نوج

 40 1: مدي مرير نم طرت مهخلت -



 اديفأ رف ياغف

 رس را ير
 ذئم .ةيسنرفلا ةمصاعلا ْق :تيملظتن ةتنأ

 ةيفاقثلا تاطاشنلا نم ةعومج .مايا

 يئامثلا زكرملا اهيلا اعد ىتلا ةينفلاو

 ةيعمج عم نواعتلاب سيرابب يقارعلا
 . ةيسنرفلا  ةيقارعلا ةقادصلا

 نفلل ضرعم مظتنا ناسين 14 يفف

 لامعا نم ةعومجم هيف تضرع « 0 هلا

 حيبص .يروجبب جروج :نينانفلا
 . ىميعنلا دلاخ  ىماس فيدل .شلك

 مساف «نونح رابج .يردبلا نيسح

 يف .ناملس حابص .يوارلا عفان .يداه
 نم ةبيرقلا ةيسامولبدلا ةيميداكالا ةعاق

 ةيحرسم سنوي يدعس نانفلا مدق .هتاذ
 ةمظنمب ىلوألا ةعاقلا يف شماجلج ةمحلم

 نم همدق نا هل قبس لمع وهو .وكسنويلا

 نم برقتلل ةلواحم يف .تارم ةدع لبق

 الل تق

 يناودلا هدافي
 (رايلملا ةليل) اهتياور رودص دعب

 ةيئاورلا ةبتاكلل رهشلا اذه ردصت

 مكاحي رحبلا» ةياور نامحبلا ةداغ ةفو رعملا

 ةليبقلا» نم يناثلا ءزسملا وهو («ةكمس

 .«ةليتقلا بوحتست

 ةداغ تاروشنم نع ردصت بتكلا هذه

 ةياور رادصال اضيأ دعتست ىتلا .نامسلا

 .«رفصلا تحت ةيرغ» ناونع لمحت ةديدج
 سيياوك» ةياورل ةيناملالا ةمحرتلا ردصت امك

 نافتك ناسغ ديهشلا مسر نم:ةحول ماما نامسلا ةداغ

 - 1: مكن خلت[ نم متنا معمم - 1

 3 ا ب اطعم

 دق ةيئولوبلا ةمجرتلا تناك نا دعب «توريب
 .وسراو يف تردص

 وش نناملالا رشانلا نا ركذلاب ريدحلا

 ىلع زئاحلا ليوب خيرنه نبا ليوب هئير
 ال . بادآلل ا 77

 نك ايبغ رسف

 مان ادعي
 يذلا رطاخ ناميلس يرصملا يدنجلا

 .«نييليئارسالا» حاوسلا نم ةعومجم لتف

 تلوحت «هتنازنز يف اقونشم دجو مث نمو
 . ركبلا نانح اهتينك ةيحرسم ىلا هتايح

 نم دلع نوكي نا ضورفمملا نم

 'اولمع دق نييرصملا نييحرسملا نينائفلا
 ةعاجشو ةايح مهلتسي صنك اهزاجنا ىلع
 دايكأ ةيرق يف اهميدقتل « لطبلا يدنجلا اذه

 لا ملقا
 عبرألا 1 / نعو .« سوت نم

 ددالا يبدا ةعومجملا ابيرق ردصت
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 ناونعب ىلع نيساي يداه يقارعلا رعاشلل
 مادو

 31 ١ .ةئملاو ةيرملا فحصل
0 00 

 !عبارلا "5 يلنملا ذأ
 يف ةينفلا تافنصملا ةباقر وشتفم هحو

 رودلا» ةيحرسم لئممل ايهفش اراذنا رصم

 قرف ىدحا اهضرعت يتلا 4 ةقش عبارلا
 دومحم :مهو ةرهاقلاب صاخلا عاطقلا

 يجوملا حاجن اجن ءريدب دمحا .يواعلقلا

 ةيبان ظافل , نايتالاو صنلا ىلع مهج -ورخل

 يف ةصاخ ةماعلا بادآلاب ةلغ كاطاقسا و
 . يناثلاو لوألا لصفلا

 دعو نيلثمملاو نيشتفملا نيب ءاقل فو

 مهنا اودكأو صنلاب مازتلالاب نوريخألا
 هفعضل هيلع جورخلل اورطضا

 [ل . !ديدشلا

 تراإلا ذه د د نهشا

 رخانلا نم لاه راف يف
 ةرهاقلا يف تادادعتسالا يرجت

 يرصملا سيئرلا ةايح نع مليف ريوصتل

 يتنتلرب هجتنت رصانلا دبع لامج لحارلا
 ١ .داقعلا ضايرو ديمحلا دبع

 رود ثراولا دبع دمحا لثمملا بعلي

 رايتخالا هيلع عقو دقو هيف رصانلا دبع

 لثمملا اذهل قبس دقلو ءاهتيب هباشتلل
 مليف 6 ازيمتم ارود ىدا نا باضشلا

 . نيهاش فسويل هيل ةيردنكسا»

 تاوتسلا ىلع مليغلا ثادحا زكرتتس

 .زومت يلوي 57 ةروث دعب ىلوالا رشعلا
 ةدع ىلع دامتعالا لالخ نم 7

 يف. نيكراشمو نييسايسو نيخرؤمل تافلؤم
 اعل, ع ةيسايسلا ةايحلا

 ا ا

 ةيدف اك ةمشقا ٠

 يه رضا هنأ يلق

 ةبسن ىلعأ نآلا ققحت ىتلا بتكلا
 ةيكريمالا بتكلا عيب قاوسا يف تاعيبم
 ةباعدلا حورب زيمتت ةيديموك بتك يه

 .ةيرخسلاو

 كب ابحرمو» باتك بتكلا هذه رهشا

 نم امو «نوجيبيو ةريحب ىلع مايادو «انه
 .زوليك نوسيمراج فيلأت

 ىلع قلعت ةيكريمالا ةيبدالا ةفاحصلا

 ةرورض اهناب ةيديموكلا ةمحطلا هذه
 ةأايحلا ةوطس نم ءىراقلا جورخل

 اة/45 رايا ه ددعلا ١65 - ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةلياقم
 يورو جلا" ب جوا وك يق بوس روج ونا اة داك“ وب بطال
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 ديري الو هتلوفط بحي يدامر رعشب لفط . .قشعلاو رفسلا مئاد رجاهم رئاط
 .ةعيرالا ةنسلا لوصف يف اهناكم ا اسوم

 لغش يذلا ماعلا اذه قرم ماع هعم لخدن . 17 0 رعشلا توص ينايبلا

 .هبلق نم ةعساو ةحاسم

 لوقت تنك ةبسانم نم رثكا يف ا#

 الب رعاشو ةيضق رعاشلا ناو

 نا نكمم لهف «رعاشب سيل ةيضق
 ؟رعاشلا ةيضق ةأرملا نوكت

 يف .رعاشلا رحس ةرئاد يف عقت ةأرملا -

 حاورالاب نوكسملا يرعشلا هنوك ةرئاد
 ضموت ىتلا ةليمحلا تاقولخملاو ةدراشلا

 لوحتتت ةينوك تارانشا لسرقو ادباو اهئاد
 اف ةيرحس تاملك ىلا رعاشلا دئاصق يف

 اهتيسوماق ىطختت زومرو تالالد
 .اهدومحو

 ةديصقلا نوكت نم ءاسنلا نم كانه 8#

 كلت قلخل ةليسولا نوكت نم كلانهو
 . . . ةديصقلا

 وا ةديصقلل ةيحض ّنُه ءاسن كانه

 حبصت نم نهنمو اهيلا لوصولل ةليسو
 هلوح رودت يذلا اهرادمو ةديصقلا ةبعك

 يفتخم نم نبنمو سومئدشلاو رامقالا

 تامالع نثعبيو ةديصقلا عومد م اثل فلخ

 يه لظن ةدحاو ةأرمالو تلوم ةنمزال

 نماكلا بخلا ةناطلسو ةديصقلا ةناطلس

 .اهيف
 رعشلا ةباتك لبق يتايبلا ةايح يف ةأرملا ©
 ؟ةديصقلا ةباتك دعب تفلتخا له اهارت

 لوا ةباتك عم قتايح يف ةأرملا تلخد

 ةديصقلا هذه ةأرملا تراعتسا امبرو ةديصق

 ةأرمأبأ أدب يتايح يف بح لوا نا ركذاو

 ايعب تناك ةأرملا نال ةديصقب ىهتناو
 ناك ةديصقلا نكلو الايخو املحو لانملا

 | نود اهيلع تنزح ينناو يدي عوط
 والا يبح نع تيلخت دقف اذهبو يردا
 دق وه كلذو كلذ ىلع اربجم ةديصق ءاقل

 جيف
 بلقلا يف احرج قارفلا كردي ملأ ا
 . ؟لمدني

 رد يه ةديصقلا تحبسا نقل 000

 داوعو لابنلا نم هب نصحتأ ؛ةوقلا
 تمح دقو ردغلا سوؤفو نمزلا
 هي امك يحارج تيفخأ وا .ةديصقلا
 ما بلقلا ةشاعترا يذالوفلا عردلا
 . ةيلاوتم تابرض

 امدنالا بيصي بيصي مطحت نم لهو ند

 هامذتا 3 ةديضقلاو ةأرملل يدسحلا

 ؟ . يحورلا
 اايخ ةأرما نع بتكا مل انأف اميل د

 م هتبتك ام اما طقف ىلوالا يتديصق ءاوس

 وبعلا لالخ نم ءاج دقف كلذ دعب رعش

 وكل يقارتخا لالخ نمو ةأرملا ملاع يف
 + هدحو رعشلاب سيلف يحورلاو يداملا

 2 اهدحو تاملكلاب سيلو ناسنالا

 اهوقرع ضبنو ةديصقلا مدر :ةديصقلا
 سناالا بلق تاقد عم ال | مظتني نا نكمي

 لق ضبني امك ةبوبحملا ةأرملا بلقو
 كه .دايصلا دي ةضبق يف وهو روفضعلا

 - [ نما مالا نما د1 خلخش 8 -



 : يل ةيسنلاب رمالا ناك

 تافللا الحا

 يف دسجلا ةغل مالكلا ةغل قوت لهو اها
 ؟كسوماق

 (دسحلا ةغل) ةغللا هذه رهظت انايحا

 ةيرعشلا يئاذها نم اقده تسيل ابنكلو

 بكاوك ىلا ليحر عورشم يه يدئاصقو
 نكمي الو ةديدج ةيسمش تاعومجو
 ضيئب الا بكاوكلا هذه ىلا ليحرلا

 .رونلاو ناسنالاو ضرالاو مدلا ةغل
 له . يتايبلا كدئاضق ِف زفهرلا ةأرملا هل

 فلخ نا ما رعاشلا لايخ نم تجسن

 تايفيقح هاجت زومتو ؛ قاسع ةنسناع

 ةأرما ُْق ندحتتي نبغا ما قايبلا نهبحا

 ؟ةلحاو

 بخ لالخ نم ةيادبلا يف زمرلا دلو -
 دقف عيضتو تومت ال يحلو ةدحاو ةأرما

 اه ةارم حبصيو ىرخالا
 تنك يل ةأارم

 ةديصقب يهتنتو ةأرماب ةايحلا أدبت

 | "مان مز نما معفقإت ا

 ةارملا انا ترصف
 تايرخالا يف لحت ةدحاولا نا اك

 ىلا نهو يه لوحتت ثيحب نهيف طسوتتو
 عيطتسي اال هلا ثيحب رعاشلا ةايحح ٍف رهن

 نحبصي نبال هه ب

 و ةدحاو

 ةيفارعلا ةأرملا كرت 1 «ةبرغلا رايد يف ا#
 ةأرملاب ةئراقم ةصاخ ةزيمو اروضح

 ؟ةيبورالا
 نه ىيتلوفط ءاسن نا يل ةبسنلاب -

 ننال ةيرعشلا يتليخم ىع نرطيسي يتاوللا
 قارعلا ناف دعي ربكا مل الفط تلاز ال
 يايؤرلو يل لثمالا جذومنلا يه ةيقارعلاو
 يمالك ىلع قبطنيو ادباو امئاد ةيرعشلا
 : رعاشلا لوق اذه

 .بكاوك كولملاو سمش كنأك
 . سمشلا ىه ةيقارعلا ةأرملاف

 . .بلقلا ناكم اهركذ حرابي
 نرهظي ءاسن كانه نا ىف كعم قفتأ -

 ةشاشلا ىلع كرحنملا روصلا رهظت امك
 ةشاشلا روص يفتخت رونلا ءاضي نا دعبو
 نيع يف ةقلاع ءوض ةطقن ىقبتو هذه

 اهآر يتلا ةروصلا هذه لصا يه رعاشلا
 رفاسي وهو اهآر وا مونلا يف وا ةشاشلا ىلع
 . تاملكلاب لحري وا
 امردقب كتكبأ نم كانه له #©
 ؟كتدعسأ

 كبأ مل ىننكلو ءاكب تالاح تضرعت

 عومد ةعنامو قعاوص ةعنام كلتما يننال

 يتاملك ىلا أجلا ءاكبلا ىلع تكشوا املكو
 يف يلجتملا رعشلا هلال انابرق اهعفرا يكل

 ىنع نزحلا درطا اذهبو رحسلا يفو شبغلا
 اهتبتك يل ةديصق يف تلق امك ينزحب وها وا
 ]56 ماع يف

 نامرحلاو ةأرما نامرحلا لوقي نم كانه ا

 اذامف .ةايحلا ةذل هيف نمكت عجوو نطو

 يذلا اذه كحور تناع لهو تنا لوقت

 ؟,نامرحلا» انا هتيمسا
 مل يننا وا ءاذه نكي مل يل ةبسنلاب -

 هتيناع لب قيضلا هانعمب نامرحلا يناعا
 يملاع يف ءايشالا نال .ينوكلا هانعمب

 لانملا ةديعب ىؤرو زومر ىلا لوحتت
 دق يدئاصق يف .اهتداعتسا لواحا امدنعو

 رعشلا ةباتك نال نامرحلا اذه لثم يناعا
 كلتف رخآلا لعفلا ةسرامم اما ةردان ةمعن

 بلطم اهنال يل ةبسنلاب اقرا لكشت ال ةيضف

 .ماعطلاو ءاوهلاو ءاملا بلطم لثم يعيبط

 ؟اهئاكذ ما اهتثونا يف ةأرملا لامج ا

 لوحتت امدنع يا نينثالا عامتجا يف -
 نكمي ال قولختو يرذ بكوك ىلا ةأرملا
 لوحتي هنا يا تافصلا نم ةفصب هفصو

 ازمر حبصتف ايلعلا تاذلا ىلا تاذلا نم

 .اينوك
 . اهفعض يف ةأرملا ةوق ىري نم كانه ا#

 موهفنلل ةيسلاب اذه ناك امر -

 اوقف يف ةيسنلاب اما ربغصلا يزاوجربلا

 ىلع اهتردقو اهرحس يف نمكت ةأرملا
 ىلع اهتردقو ءاعصلا ةنونيكلا قارتخا

 ىلاو بهذ ىلا ةسخبلا نداعملا ليوحت
 ةرجش ىلا بشخلاو رون ىلا ةملظلا ليوحت

 ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا

 رجحلاو ءاحيف ةنج ىلا ءارحصلاو ءارضخ

 . يقيسوم سرج ىلا تماصلا

 لوصنلا رود

 بحت نا عيطتست نيرشعلا يف تنا ا#
 («بحت نا عيطتست نيعبرالا يف تناو

 .. يف يتايبلاو
 (الئاق ينعطاقي)
 ال ةيزاوجرب لاثماو تاروثأم هذه

 ةرودب طبتري ال بحلا نال امامتها اهريعا

 نا لي تاونسلاو ماوعالاو لوصفلا

 دعي ىتح ءاطعلاو بحلا ىلع رداق ناسنالا

 طبتري ال بحلاف .ملاعلا اذه نع لحري نا

 رونلاب طبتري لب ةقيضلا يناعملا نم ىنعمب
 . رانلاو ضرالا نم اقالطنا ةيدبالاو
 ةليصق ىلا ةأرملا لوحتت امدنع ا#

 ؟ لضفت |هأف ةأرما ىلا ةديصقلاو
 الو دحاو مونقا اهنال نيثثالا لضفا -

 . يه امهف ةلاح ا هذه لثم يف لصفلا نكمي

 . اهايا
 , خارص ين كتلعج ةأرمأ نم كانه لهو ا

 ؟عيدحتلا» .لهنل

 .ةقداص ريغ اهنا رعشا امدنع طقف

 يف كشا وا .بحلا اهدابا ىتلا ةأرملا يا
 عضولا كلذف .كشلا صضعب اهاياون

 نا 08 ال مث هدنع تكليما يناسنالا
 ةنيئامطلا ىسفن حنما يكل هزواجتا

 ميك كاد نك
 . ملاعلاو تاملكلا يف مئادلا يرفس

 ال مظعأالا بحلاو هللا نع ثحابلاف

 ضعب هقيرط ضرتعت امدنع فقوتي
 .هتريسم لصاوي لب تابقعلاو باعصلا

 قارواو رورملا تاراش نم مغرلاب
 ندملا عراوش ألمت يتلا ةطقاستملا فيرخلا
 طخ يف ةديدج تامالع يه ندملا هذه نال

 ةأرما لالخ نم بحلا ةفطاع دفنتست ملأ ا
 ءارضخ ةحاو لازي ال بلقلا نا ما ءام

 ؟قشعلا ةمئاد

 و رارضخالا ةمئاد ةحاو

 امك ينناو ةعبرالا لوصفلا لماوعل عضخم
 عضخا اال ةقباسلا ةبوجالا يف تركذ

 دنع فقوتا ام ردقب .رباعلاو « فورظلل

 اينوك ازمر يل لثمي يذلا رمتسملا يدبالا

 لكلا يف دحاولا دحتي ثيحب اديدج
 يقايحل ةأرم نوكيو دحاولا ىف لكلاو

 نم ىرا ىلا نيرخأآلا سانلا تاويحو

 رشبلا ةكرحو رابغلاو ليللا بقاعت اهالخ
 . لضفا دغب نوملحي مهو ةتماصلا
 ما ةأرملا نآلا كلغشي يذلا ام اريخاو ا#
 ؟ةديصقلا

 ةأرماو ةأرما عانقب ةديصق ينلغشت -

 الا أدبأس نيا نم يردا الو ةديصق عانقب

 ةريجلاو رايتخالا فقوم يف فقا يننا

 ال تمصلاو

 : 2زانا ١5145 535
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 ةمودعما ضرألا فيرخ نوف ينزح مسزأ | ا
 يهد .تاداغلا ىلإ انما 4 رللا ن نأ | 1
 .كئالشأ لع روتلا لسرل أو
 سبا | نرحل بسلا لم | ,
 كبدمأ لع بوكا نشملل أ

 | لرفلل ىو كفيرخ نو 7 7 ا ظ .ايإصو رالاب '

 رايب ١ 0 ارياس | ١

 ني ظ لا زامل | ظ
 لاقلا نمإلا اذه ف
 . رففلا 1
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 يرهق ةروفصعاب يثلللإ
 .ةلمتكلا قشع ةلجاي

 نواب ل ةةرماب
 .نهوسلملا لافطألابو

1 
 د
 ع

 ١ كئامدل ققأس .
 يأس عودا

 .كينفُس لع ةيصعتسملا ذذلل

 كينغ نذروللو

 1 يفأ

 اجرك ,ب لول ديل
 . نجايرو الوهسو

 ا

 انكي ميل

 ١ كباب 2

 تاغ راو ةلالشلا رهنألا ةليساب |

 بضل ةراد ىف لما ٠

 كذافجو كذو رب يضبلو

 ىريحلا كنشاشحب يضف
 .نيل ليئاق راها ةليساب يلقاو

0 

 ,خراصلا نشلابا جزم يمد كأس

 و دج و بسس وب هوو ل ل ووو وو جسدا

 ياباعو ةيثإل يبوتط كبر

 .اظ 8 يئاسارب ينوب : كدر
 .'يع ينبلا ةينلا كبرأسو

 8 . يل
 : شماه |
 دحاو نع ثحبي ثيدح ملع جوت رولا ١

 نكي م نإ «ةيرشبلا سيساحألا مدقأ يف |

 . ملألاب روعشلا وهو .قالطإلا ىلع اهمدقأ |

 ل هسا |
 رئازجلا

 ةريسفلا |

 دقل .اهرخآل اًفوأ نم ىتياكح ركتفا
 .يئايربك نم قيمع لتقم ِّق تبصأ
 ينقحسو . ينتسرقفاو ةريغلا ىنتشبغ
 ل ىنعت اذام .راكنتسالاو لذلاو 0
 ؟سانلا دنع يل ةميق يأو ؟كلذ دعب ةايحلا

 ؟يلبقتسم ىهتناو يرون أفطنا مه لوقا

 ينتشبم |

” 

ٍ 
8 

 داكت ةركف درحم يهإ اي ؟نيئسلا مالحا لك

 يب فيكف ىنلتقت

 مهب قا نأ عيطتسا نا يب فيكو ؟ريطخلا
 نا يل فيكو ؟ ةنايخلا تدجو دقو

 ةنايخلا عئفر تيأرو . مهبنويع 8 يف ردغلا ةين تيأر دقو مهيلا وكشا

 ا
 ١

0 
0 

 0 . . . .تيهتنأو ىنيع يف ايندلا

 ديل لا ل ل ا ا ا

 1 امو :كيفس نه عب لام

 | يضف ءرس نم نب
 ١ لازا ال اناو م رمتو . مايألا 0

 2 نكست كلذ ١ نيح رملا ءاكبلا يكبأو ديدشلا مألا ملأتا

 . رف دفان مول ش

 ا تعاضو ء يلاما لك تشالت مهل لوقا له

 ْ رسلا اذبس عش حوبا نا

 له ؟مهن لوقأس اذامو ؟ ؟مههجاوأس فيك

 ل فاه 0

 2 رخأ ةايشأو 0

 010070 ا ير اجلا 1 37 ا تملظأو ىسمأو ةع ا ١ نامز نم مهب ةقثلا تدقف دقل ؟مهوقعب

 هركشلا دهف

 . . بضفلا ٌرِغَح لذل

 .ءيطاوشلاو لامرلا تراثو
 نوعلا طشاب ضرألا ١ ىلذف نش أو

 .. بضفلا لح
 ١ رفادملا نأ رمأ ىلختلا ليصالعو

 ! بحتتأ ام

 . تلاه مهمئامع .مهاجبن

 ةياركلا طشاب ءارذملا كاافض تناه امو

 . . بسللاو ةدابسلاو
 . .يضنلا رض قلل ٠

: 
. 

1 
1 
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 دق

 ا ا ال ب نوسسوداساو دوب رج دج يود ع

 "7 1 ؛ ا ع
 ميامي

 .٠ .رضتحاو نيف ناشام .

 .٠ .رفس قانع تاغالو .
 "ريحا قاوسأب ودبلا عادا هكا
 نيل لفسأ اجياببلا العدقلو ..

 وحي رمدي

 44 ]مار مز1 0 م1: مشات -
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 .. الامال تاب

 ره نوصلاو ملا ومد ترفط
 . ىلا

 برعلا تاموكح راع نإ

 « . .ةيلاث لالا معا
 ١ اح لذ ماشلا ١

 تح لذ ةريزحلا الو

 لوه نم ةيورعلا لاكرا ترزنهإ, 1و
 .رثألا لحام .

 ؟ هنأ ايذحاولا ريهلا نأ

 ؟ بطخلا ةامصع نو

 ؟ بترلاو قدايلاو يللا نيام نإ
 ؟بخصلاو محاللا لجأ نإ

 ؟ دسألا» نانابخ نم نشد تاراث نأ

 ؟ مصاوع حش يا تارالل نأ
 تارقلا شيئافخاب . .

 .. ..بضنلا رضح دقلذ .. مكيلعال 0

 نحول سيف
 يفارعل رف ن
 نيماطقلا يدهملا دبع

 ندرألا

 - 1[. مها خلا 1 نمنع ع ممصنع ا

 كي 30

 أ

8 
١ 
3 

 أ

4 
1 

/ 
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 حد تكس ض5 70 ا ا ص ا اا يا ريل سا

 دج 7 دات

 : ىلوألا ةحوللا

 1 وأ ةليصق وأ ةلخن وأ ةديس

 ١ يف ءاهب قيلت ءامسالا لكف انئش ام اهمسنل

 ١ ةهبجلا يف يل :تلاق اهعم ينويزفلت ثيدح
 ٍق نا الا ىبا نيموي لبق يجوزو ءانبا ةرشع

 ٍ اناو عياسلا قليفلا عطاقب قحتلاف كراشي

 | جزم تذخا مل هتلاق ام تلاق ةرصبلا

 ؛«ماضنت اه عاكلاه مادص اي كتعادو»

 | كيام : يبحاص ىلأس نات ريبك ناتعمد

 .ءيش ال : هتبجا

 : ةيناثلا ةحوللا

 رمعلا نم نيعبسلاو ةسماخلا يق لهك

 هنم رسفتسي نا لواح .هتزاجا تهتنا نا

 لواح «لاتقلل عجري نل هناب نبالا هباجأف

 / تاونسلا ةمكح لكبو اريثك بألا

 ١ هلهما ىودج نودبو نيعبسلاو سمخلا
 هدجو نيحو هرذناو تقولا نم اضعب
 ةصاصر قلطاو كمي ليسسسمم لوانت ارصم

 نع لثس نيحو نباآلا ردص يف ترقتسا

 / نكلو رخآ ائبا بجنا دق : باجا ثداحلا
 . رخا قارعب يل ىنا

 : ةثلاثلا ةحوللا

 تناك اهنيب جراخلا يف ةكرح تْعمِس
 ةذفانلا نم تلطأ ءرونتلا يف زبخلا بلقت
 نوللستي ةازغلا صوصللا تدهاشف

 8 قلطت تأادبو ةيقدنبلا تلوانتو

 | مث نيمرجملا نم ةعست تلتق .صاصرلا
 ٍ سومشلا تائثم اهردص نم تقثبنا

 | قشت يدربلا ديراغز تناك امنيب تطقسف
 يق ةكئالملا اهدهاش نيحو ءامسلا نائع

 مهو قيرطلا اهل اوحسفا ةعباسلا ءامسلا
 ةليس ؛نهاوسمتو اهنا :نوسماهتي

 .راوهألا

 : ةعبارلا ةحوللا

 ودعلا هاجتاب همدقت لصاوي ناك اديب
 عيفر طيخب اذاف هفتك يف ملأ ةعذلب سحأ

2 

007 

 | نكل همدقت لصاوو .باسني مدلا نم
 |! وحن هب عجارتف هدهاش قافرلا دحأ

 يذلا بيبطلا ناك ثيح ةيفلخلا طوطخلا
 تادايعلا ىلا ءالخالاب رمأو ةزاجا هحنم

 هعباصأ سمغ كلذب عمس نيحو ةيحصلا
 بيبطلا ةفرغ رادج ىلعو باسنملا مدلا قف

 . ءالخالا ضفرا قارعلا مساب : بتك
 دس نع ري ف 2 7

 : ةسماخلا ةحوللا

 ,ةيليلخلا نازوألاب ظافتحالا عم ةحوارتملا .| يف ديشرلا حرسم يف /اسولج انك [نيب
 ىلا دعص رعشلا عامس رظتتنن /دادغب

 ةيركسعلا سيالملا يدتري وهو ةصتملا
 هبيج ىلا هدي دمو ةكرعملا رابغب ةزرطملا

 اهبتك ىتلا هتديصق أرقي أدبو ةقرو جرخا

 رامقألا نم تارشع تناك امنيب وافلا يف

 . هينيع يف صقارتت

 دعبتسأل ىتنا ؟ائيش لوقت نا ةملكلل
 سمي نأ ديري بلقلا نكل ؛كلذ

 دجست قارعاي كدحو كل :ةملكب
 لالش لمألا قئبني كيربن نمو سمشلا
 [0 . ةيبرعلا ضرألا لك يف دتمي

 فبدلا و مولا 4
08 4 

 دلاخ ديلو

 دانذغب

 مدتحملا لدجلا وأ شاقنلا دتشا
 00 ىتح لاز امو - تانيسمخلا ةرتف كنب
 اذه لا دقو .ثيدحلا رعشلاو ميدقلا

 رعشلاب لوبقلا ىلا لدحلا /شاقنلا
 انعجر ام اذأف .هتيمهأب ميلستلاو ثيدحلا

 ظحالن فوسف رخلا رعشلا روهظ ةيادب ىلا
 تانيسمخلا يف ال تانيثالشلا يف أدب هنا

 نيضراعملاو نيديؤملا نيب ةكرعملا مايق تقو
 . رعشلا نم عونلا الط

 ددعت لكشي رهظ ام لوأ رهظ دقو

 نيتديصقلا يف هط دومحم ىلع دنع .يقاوقلا

 وبا رمع ةديصق يفو (لودنجلاو ارتبويلك)
 .(نانف عرصم) ةشير

 فوسف ليصالا لصالا ىلا انعجر اذإو
 ناك (بكاوملا) هتديصق يف ناربج نا دجن
 اذه جزرمو طيسبلا رحب نع جرخ نم لوأ
 . ٍلمرلا ءوزجملا رحبب رحبلا

 عجرت - يبأر يف - ةقيقحلا يف ةيادبلاف
 ىف رثكأ تحضتا ابنكل :تانيرشعلا ىلا

 ىتلا دئاصقلا ترثك نيح تانيثالشلا
 ةعست نم عطقم . .عطاقملا ىلع دمتعت
 اهيلي .ةيفاقب متتخيو ةيفاق بلطتي تايبا
 ام اذهو . . تايبالا سفن نم يناثلا عطقملا
 ىسيعلا ناميلس لاثما رابك ءارعش هب نتتفا

 . يضام وباو ةشير وبا رمعو
 ىلا تانيثالثلا نم ديدجت لوا ناك اذه

 يناوق ددعت ىلع ًاروصقم تانيعبرالا رخآ
 ةملاو ءابلا ةيفاقب عضم .ةديصقلا

 ةيفاقب ثلاثلا ير ةيفاقب يناثلا

 لوااذه ناكو .اذكهو ...فاقلا

 ةيفاقلا تاذ ةديصقلا نع جورخ

 يدومعلاب هتيمست نكمي ام وهو ,ةدحاولا

 ةيفاقلا ىلع دمتعي يذلا يا .روطتملا

 ةديدج ةيؤر تكلتما نازوألا هذه نكل '

 يف بايسلا رعش وه روطتملا يدومعلا ْش

 يموسسَملا نكي ل ةلخرلا مدع يف | .تانيسجملا |
  يبدألا ناديملا ِق ةحاسلا ديحو روطتملا ٍ

 اضيأ ناك ابك .ةدحاولا ةيفاقلا تاذ '

 نع

 ا

 ناويد يف ظحالن ارك ؛ةليوطلا ةليعفتلا ىلع دمتعي وا ةحوارتملا ةيفاقلا ىلع دمتعي ' يذلا روطتملا يدومعلا ىلا يناوقلا ددعت ' نم لاقتنالاف .تائيتسلا يف رثكأ رولبت ' يذلا ديدجلا رعشلا لاكشا ضعيبل اقفارم '
 ش دعب تيبلا ىف لاز ام هنبا دجو نيح هدشنا

 ةعومجملا هذه . بايسلل (رطملا ةدوشنا)

 نمو ةيفاقلا رعش نم اجيزم نوكت نا داكت
 يفو ةروصلا يف ةيديلقتلا روحبلا

 . ةيرعشلا ةئزجتلا يفو بيكارتلا .
 ينو تانيعيرالا رخاوا يف رسعشلا

 ةلداحي ىلع موقي .تائيسمخلا تاونس

 ةعونتملا ةيضورعلا ةديصقلا لوح ةيبيرجت |
 دئاصق يف عطاقملاب مزتلت ال يتلا ةروطتملاو '

 ةدحوملا ةيفاقلاب مزتلت ال يتلاو ,تانيثالثلا
 لواهذهف .هفالساو يفوش راعشأك

 تفرع ةلحرملا هذه نكلو . ديدجت ةلحرم

 نيبو عطاقملا نويتكي نيذلا نيب ةكرعم
 ةيفاقلا تاذ ةديصقلا نوبتكي نيذلا

 ةكرعملا هذه يف ام نسحأ ناكف .ةدحاولا

 .ًاراوح تبجناو ًالدج تبجنا اهنا
 نع ربغي يذلا وه ديدجلا رعشلا نا

 يهف ةدحاولا ةيفاقلا اما .رصضعلا حور

 ةغالب درجمو تازاجم درجمو تاهيبشت درحبم
 . ةنيزلا دصقت

 سايقلاب ًابصخ لدجلا اذه ناك العف
 ةغللا ددرن امدنع اما .تانيسمخلا ىلا
 ُُق مدختسا يذلا هسفن او اهسفن

 لدجلا مقع ىلع لدي اذه نأف تاتيسمخلا
 تدجوا ىتلا بابسالا نأل .هقمع سيلو
 رعشلا باحصا فعض يه رحلا رعشلا
 . يدومعلا

 ٍق يدومعلا رعشلا نا انظحال دقو

 مظنلا ىلا ليمي أدب تانيعب رالاو تانيثالثلا
 كلذ يفني الو .ءارعشلا ضعب دنع درابلا

 ىلا نولازي الو هنوديجي ءارعش كلانه نا
 ذا .ديدجلا رعشلا كلذك .هنوديجي نآلا
 يف اوأدب نيذلا تارشعلا انظحال
 ىتح تانيتسلا ىلا اولصاوو تانيسمخلا
 ىف نيعدبملا نا فشتكن انئأف ,تانيعبسلا

 | ديلا عباصا نوزواجتي ال ديدجلا رعشلا
 | ال يذلا يدومعلا رعشلا ين نيعدبملاك
 عباصا هلك يبرعلا نطولا يف نوزواجتي

 0 .ديلا |
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 ساو دوبل بيرت 2 7

 ينبلادان يريلاغ يف يناعلا ينغ ضرعم
 هد بو ابو و د 330- - وا ”ا اجا ناد ا

 يف يناعلا ىنغ طاطخلا نددنخم؟
 يف ينيلادان ةلاصو ريخألا هد ل

 يبات لص دعلا فرعم | للا

 فلل سما ه1 ا اف

 ىلع اذه هضرعم ليلد يف ءاج امك «يبرعلا
 ء«حورلا مسر وه طخللاو : يلاتلا وحنلا

 دنع وه امك ءانغلل ساكعنا .ركفلا

 طظخلا نا .شيواردلا صقرو .ةفوصتنملا
 ريغ ةروصلا ةدهاشمو لمأت هاجتاب اندوقي
 .؛ةهبشملا

 ةعومج ٍناعلا هيف عمج ضرعملا اذه

 عاونا لكب اهيلع مسر ىتلا هتاحول نم
 ميركلا نآرقلا نم تايآ ةيبرعلا طوطخلا

 معلا نم اصوصنو ةيبرعلا لاشمألاو
 تاحول تسكع دقلو ؛ ميدقلا يبرعلا

 مسر يف هتراهمو هتردق طاطنخلا اذه

 هتفرعمو . ةفلتخملا هلاكشاب يبرعلا فرحلا

 . فرحا ةيلامح يف ثحبي دادغي يف هسرد يذلا نفلا اذه لوصأب

 ركدنوبا ٍ يراجرا دايز

 نيطاطخلا يش يدادغبلا مشاه دي ىلع

 نانفلا لكشي ىّتلا اهتاذ ةسردملا نم

 ةزرابلا اهتمالع يدمآلا دماح يكرتلا
 .ةريبكلا اهيباوبو

 نم ةعومجم ضرعملا اذه تقبس دقل
 يف يناعلا ىنغ نائفلا اهماقا يتلا ضراعملا
 يماع نيب ام ةيملاعو ةيبرع مصاوع ةدع

 زكرم يف هضرعم اهنمو 1485 37
 سرادملاو . طسوألا قرشلا ةبلط لابقتسا
 ةليمجلا نونفلاب ةصصختملا دهاعملاو
 يف ةيبنجألاو ةيبرعلا ةيفاقثلا زكارملاو
 كت دع رئازاو تاع سيراب

 ينانبللا نائفلا همدقيس ام نا دكؤت

 نم رثكأ سيل ينابحر دايز
 الا ,ةيكريمألا زاحلا ةقيرط ىلع تافوزعم
 نا ىنمتي ناك ةعاقلا يف ناك نم لك نا

 دحاولا ةيسما) وكسنويلاب ىلوألا
 نم ةعومجم (ناسين نم نيرسشعلاو

 هجو ىلع ةينانبللاو :ةيقرشلا تافوزعملا
 دق سيراب برع نأل كلذ .صوصخلا

 ةيبرغلا ىقيسوملا نمو زاجلا نم اوعبش
 اهيف امب .نويزفلتلا تاونق لك اهمدقت يتلا

 . ىقيسوملاو ءاتغلاب ةصاخلا ةسداسلا ةاتقلا

 ةريثكلا سيراب حراسم نع الضف
 .اهتاناوطساو

 القان ناك «ينابحر دايز نا ىنعي ال اذه

 تالآ ىلع يقيسوملا يبرغلا ءادالا ةركفل
 هسامح ةدش نم مغرلا ىلع ىلع .ًادبأ ةيقرش

 ةرولب يف حضاولا هدهجو .هاقيسومو هنفل
 نا عطتسي مل هنكلو .هب ةصاخ ةينف ةياور
 يتلا ةعاقلا هذه ىلا نانبل ءاوجا لقني
 ءرشبلا ءالؤه لكب اهدعاقم تألتما

 .سنوتو اينابساو وكسنويلا ةمظنمو
 .ىرخألا مصاوعلاو نادلبلا نم اهاوسو
 اذه ين نيديجملا نم ادحاو ربتعي ذا وهو

 ثيح نم , طخلاب امزتلم لظي هناف . نفلا

 ال هنا .هدعاوقو هلوصأب هتف رعمو هتينهم

 ةيلامحب الا ةباتكلا ةبصق كسمي نيح ركفي

 م او ل ا ايس

 غارف نم هيحوتسي رق لامج ءافضا
 ناصغاللاو درولاب هألمي يذلا .ةحوللا

 .لباتسلاو

 يف يناعلا ىنغ ناك ءاذه هضرعم لبق

 اهيف كراش رئازحجلاو سنوتا تلمش ةلوج

 ةليل فلا ءاوجا يحوتست تاناجرهم

 يذلا ناجرهملا كلذ ءاوجأب ةهيبش . ةليلو
 ابيرقت ةئس لبق يفاقثلا نولوب زكرم هماقا

 يقارعلا يفاقثلا زكرملا نيب نواعتلاب

 . يبرعلا ملاعلا دهعمو سيرابب
 ةعاقلا هذه رغص نم مغرلا ىلع هنا

 هلامعا يناعلا ىنغ ا ىتلا

 نيذلا راوزلاب ناكملا ظتكا دقف ةةريخألا

 قع اوفرعتي نكل اهقورح فوكذي اوحارو
 ام :لاثما نم ةيبرعلا اهلمحو اهتاملك

 سانلا متدبعتسا ىتم «كباغ نم كباع

 نا ىلس يروا ميكاب مهتدلو دقو

 [] .لوهجو

 كانه نوكي نا نود .اهيلا اودفو نيذلا

 . !غراف دعقم يأ

 اوعمسي نا نونمتي نوعمتسملا ناك دقل

 ال , لهسلاو لبجلا نم امداق ًاينانبل .ًالاوم

 هل زتمم ايبرع ًاماقمو انيك ريما (ذاج

 يف ىتح  لواح ذا وهو ءةبعتلا سوؤرلا
 لمجلا نم ًاضعب لخدُي نا هتافوزعم

 هذه ناف ,ةفورعملا ةيبرعلا ةي ةيقيسوملا

 ةناتفلا همأل يه لب هلا تينيزلا لمعلا

 ريبكلا نانفلا هدلاولو زوريف ة ةريبكلا

 كليو .روصنم هّمعل وأ ينابحر يصاع

 دق .نفلا اذه لك ثيرو دايز ناك

 ةلواحم يف ,ثرالا اذه نع ًاعوط جر

 نا هل قبس يذلا .صاخلا هنف فاشتكال

 ةيحرسملا لامعألا نم ةعومجم يف همدق

 . ةحجانلا ةيئانغلا

 قا «وكسوبلا نخ ةورني كيان
 لاوملا اهعم باغو .ينابحر دايز ةيسما
 نيج ىتح .عيمجلا لظو .اباتعلاو

 ول نونمتي .ةيئابلا ةفوزعملا نع نالعالا

 هيناغا نم ًاضعب مّدق دق ينابحرلا دايز نا

 اهضعب ددري ناك يتلا .ةفورعملا ةحجانلا

 0 ةيسمألا هذه يف هيعمتسم نم ريثكلا
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 7١ تاياور رخآ (اروهالام الر

 ريكرام ايسراج لييرباج
 ةيسنرفلاب ةروشنمل

 اضن ا نا ا يي يي

 (هيسسأ رجح ةيسنرفلا رشتلا 0-6

 يق يهف .ةريخألا ةعاو 3 هكدتسمل

 ترهظ دق ةينابسالا ةغللاب يلصألا اهصن
 ةدع ,19455 ةئس كيسكملا يف ةرم لوأل

 ىلعو .«ةلزعلا نم ماع ةئثم» لبق تاوئس

 ةيسنرفلا رشتلا راد ( ينبت نم مغرلا

 ذعمل اهرشنب كلذو ءزيكرامل «هيسارجو

 ظحن ' ؛اروه الام الد نا الا .هلامعا

 بحاص يذلا صاخلا مامتهالا كاذب

 لهف ؛ ؛ يبملوكلا بتاكلل ىرخا الامعا

 هنا ما لكشلا ما نومضملا فعض ببسلا

 قاف هتاذ ةياورلا نومضم ببسب

 ال ءاروه الام الد ناو ةصاخ . . ؟لامهألا

 نع ينوزلحلا اهلكش يف اريثك فلتخت
 لمع .«نلعملا توملا عئافو» هتياور

 ام ناعرس يذلاو .ريخألا لبق ام زيكرام

 ءهرشن مث  هتمح رت ىلع ؛هيسا رج) تماق

 ةنس ةينابسالاب هرودص دعب ام اليلق
 ءامهنيب ام يرذجلا فالتخالا اما .

 .؛اروه الام ال» ىف زيمتلا نمكي انهو

 ةئراقملاب كلذو .نومضملاب قلعتي فالتخا
 .«(نلعملا توملا عئاقو» ةحاذس عم

 عئاقولا هله حستكملا حيطستلاو

 ءاروه الام الد يف زييكرام بتك دقل

 ةلاح اهيلع تضرُ اييمولوك نم ةيرق ةصق
 .اهيف «نمألا» بتتسي نا لجأل ءىراوطلا
 ىلا يدؤيس اذه لغم ًانمأ نإ لوقيل مث
 نع ةيرقلا يمرت نا ةظحل ًايتح رجفتتلا

 راتخمو .فئازلا «نمألا» ءبغ اهفاتكا

 .راوغلا برح ب ةياورلا رخآ يف - اهؤانيا

 ىلع جرد املثم .«تاباصعلا» برح .وا
 اهيلا رظني ىتلاو ؛ىععتلا اهتيمست
 ىلع ؛ةيقيطنمور ةرظن .مويلا ,برغلا
 تاونس) ةديعب ةلحرمب تطبترا اهنا رابتعا
 يف ررحتلا ةكرح لحارم نم (نيتسلا
 ةرظنلا هذه ببسو  ةيئيتاللا اكريما

 هباتك وا زيكرام ةميقل سيلو ءزيكرام

 ارغؤ ماكو ىلا زيكزأم اوي 1

 1 مايجب نرخطل] كه ماتات -ه7

 تضل ا ا شا ا 0 زيا تسمم ل يسال ل تلا 0 ا ب03 نتن سس لس يل حلا ا

 مسافلا نانا '
 7مل ةنططسور تفتر 117 د“ اا و جنات 3

 ببسل هزاجنا نمر يف ردص ول يذلا
 ناك ام اذهو .برغلا ريمض يف (ةمدص»

 .هيدافت ىلع لمعي

 .ةيرقلا وه اهيف لطبلا «اروه الام الو
 نم درجتي اهيف لطبلاو ءاهسان لك ؛يا

 وأ ةيلضع تناكأ ءاوس .ةدوهعملا ةلوطبلا

 نيذلا سانلا ءالؤه معا .ةيفارخ

 مهتايح طرش مهيلع يمي ملثم نوشيعي
 - قالح) مهنهم فالتخا ىلع ةيمويلا

 - رجات  ةيدلب يسيقرب - عكا ء يبزلف

 ريدم - اهنيس ريدم - سق - سموم لماع
  اهجوز ةكرت ريدت ةلمرا كريم

 حلطصم لضفن انهو .(خلا . 2 , ةراصب

 تاهاجتالا نأل .ةقبط حلطصم ىلع ةنهم
 ا

 تددحت دق ةيقبط حلاصم يه 8

 زيكرام نأكو ا ماب

 تود امال ب لإ يرق ايع نضرمي

 . ىثنا مأ ًاركذ ديلولا ناك اذإ ام فرعن نا
 ةيعخهتلا ةقالعلا كلت ابغا

 عقاو طرش نم ًايتح يه يتلاو :ثادحألا

 يف فئازلا نمألاو .ءىراوطلا ةلاح
 نيب دعب مسحلا رجي مل هنا املاط دليلا

 لالخ نم اهعابتاو ةموكحلا يضراعم

 هذه .ةحضاو ةينطوو ةيسايس فقاوم

 ةيسنلاب ءة مسسخحلا مدعو ةلحرم . ةلحرملا

 صضرعي وهف . ةيخيرات ريغ ةلحرم .زيكرامل

 «فئاز نمألاف ا اهضحديلاه

 .اهزحنيلو . ةتقؤم ةلاح ءىراوطلا ةلاحو

 عضولا ؛ةةعضعض)» 11 انا ايكو

 قيرط نع ةيرقلا ناكسل يصخشلا

 اهبحاص فورعم ريغ ََلْفْغُم تانالعا

 :«مهفرش» يف ًادحاو ادحاو مهمهتت

 ةنالف ةنباو .نالفب ةقالع ىلع نالف ةجوز

 دعب ةورث ىنج نالفو ءاهيبأ ريغ نالف نم
 هضرع عاب وا ةموكحلل هسفن عاب نا

 رازيسب ةياورلا أدبت اذه .خلا . .نالفل

 نا دعب زيزع روتساب لتقي وهو وريتنوم
 رازيس ةجوز نا ةلفغملا تانالعالا تلاف

 نيس اللا يي ا 207 ب كوقود

 نناقش ني دادك ماا عت رن ا
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 ناك رمألا ةقيقح ىفو , هتفيشع و ريتنوم

 متك ىرخا نم عمال ديري زيزعع روتساب
 ديري زيكرام نأكو . عيمجلا نعاس هتقالع

 ىلؤوألا ةسفالعلا تبي :لوقي نا

 ةيناثلا ةقالعلا تسيلو ال .ةحيحص

 درفلل ىصخشلا لبقتسملا نأل . ةحيحص

 هتلأسم لحي مل يذلا دلبلا لبقتسمب قلعتم
 عم هتلأسم لحي مل . .ةموكحلا عم دعب

 نم تيدحلا ىرج دقق. .يئاورلا صتلا
 نم ةعقاو لك يف ةلففملا تانالعالا هذه

 ةحفص لك يف نكي مل نا ةياورلا عئاقو

 بحاصملا رطملا طقاست بناج ىلا ءابيرقت
 سقطلا ةفارخ ديكأتل ,.ةديدشلا ةرارحلل
 نيب شياعتلا ىلا زمري يذلا يئاوتسالا
 املاط (ةرارحلاو رطملا) نيضفانتم نيعضو
 : كلذ نع ربعي مئاقلا يسايسلا عضولا نا

 رانلاو ديدحلاب ةيرقلا عمق يذلا طباضلاف

 .اهتيدلب سيئر حبصي وهاه برحلا مايا
 لتقلا ةمهت هنع ًايفان و ريتنوم رازيس دغاسي
 نم سوزيب فالا ةسمخ هل عفديل دمعتملا

 عنم ةعاس رخؤيو .لجعلا سوؤر
 عم تالفحلا عيار مسشقيل ةعانس لوجتملا

 ىلع هضرا عروي مك .كريسلا ريدم

 مهتويب تفرج نيذلا ةيرقلا يمدعم

 يد ا

 نع فشكي .عيبطلاب .زيكرام نكل
 امدنع ةيدلبلا سيئرل ةيقافلا ةعيبطلا

 بيبط ةدايعو تيب هلاجرو وه
 هنِس هل علخي نا ضفر يذلا نانسالا
 هلعجو .ىيسايسلا هيضام نم فقومل

 لك» لثم همالا عم ةليوطلا يلايللا يضقي
 2 هتف علخي نا دعبو ..6ناسلا

 لك نع 0 ةيدلبلا نا بيبطلا

 . رئاسنخلا

 ىدحا دنع ةوقلاب لخدي امدنعو

 امك هتفايض ىلع موقت .لكأيل زئاجعلا
 هيلع اهدقح نع هل فشكت اهنكلو بجي

 اهقحلأ يتلا يساملاب هركذت .ءبجي 5

 مغر هبقعتت ةركاذ دلبلل ناو دلبلاب

 يه زوجعلا !نمألا بابتتساو هتطلس
 ا .اهطعي و اهنم ذخأ ىتلا ةديحولا

 .ةياورلا رخا يف .نلعت ىتلا ؛انيمذ ةلفطلا
 ,يودت تداع نا دعب قدانبلا تاقلط نع
 نيذلا لاجرلاب ىألم نوجسلا ناو

 برحب قاحتلالل ابهنم نوبره.
 تانالعالا ناو ءتاياغلا ىف «تاباضعلاو

 ةيئايس تاروشنف تراض دنق ةلفقملا
 مهنأكو .ةيرقلا لها اهنع ثحبي ةيرس
 ةموكحلا لاجر ناو .«نيناجم» ىلا اوبلقنا

 جمنو .قالحلا ىدل ةحلسا اودجو دق

 نيب لصاوتلا زمر تنبلل ةلمحب ةياورلا

 :مويلا ثادحاو (زوجعلا) سمألا ةركاذ
 ءىسأ اس ذا ءاثيش ىنعي ال اذه لكو»

 . .صاصرلا مغرو .لوجتلا عنم مغر
 راج يبنت نأ كود ةياورلا يهتنت ا

 مل ريخأ لصف نع ةرابع يه يتلا اهتي

 هذه نمو . خيراتلا هبتكيل زيكرام هبتكي

 زيكرام ىدل ةباتكلا تطبترا :؛ةيحانلا

 ةيلايخخا اهتيعقاو نم تلعجو , خيراتلاب

 ةيعفاولاب أدبي انه رمألاو .ةيخن رات ةيعفاو

 :ةيعقاولا هذه ةيخ راتب يهتني مل ةيلايخلا

 بتاكلا ىدل ريبك يئاورلا مهاف

 لشم ةباتكلا يف ارود بعلي .ييمولوكلا

 طباضلا ةيدلبلا سيئر هبعل يذلا رودلا

 حلاصل ةيعقاولا عمقي :ةيرقلا يف مزالملا
 باسح ىلع لايخلل ملستسي الو لايخلا

 .هلاطبا ناسل ىلع وأ .ثدحلا لالخ

 ةيئاور نع ثيدحلا ناكمالاب هنا ىتح

 اهتءارق لالخ نم نكمي ىّقلا تاراوحلل

 ةيزاوم ةياورل نيماضم ىلع فقن نا طقف
 ةقالع لالخ نم درسلاب قلعتت ىرخأل

 ةيحان نم .طبرلا اذه دوج راس طير

 ىيفلا صيخشتلا ىقبيس .ىرخا

 ملثم - ؛يعامتجالا ككفتلا كلا ماعلا
 نا كتل تايصخشلا ىدحا لوقت

 سقلل رود مسر نع ددرتي مل زيكرام
 1 ا

 يوابوطلا ءاخألا ملح يف رجفتلاب

 ؛هثطخ» ىلا نطفي مو .ينابرلا لصاوتلاو
 ةظحل ةياورلا نم ةريخألا ةحفصلا ىف الإ
 ءدلبلا يف ةقيفجم يربي امن ءانيم» هربت نأ
 ةراشا .«كلذ ىلا نطفأ مل» هتملك ينو
 «ككفتلا» ريوصتلو . سقلل ديدج رودل

 برسعلا ءاطعا نع زيكرام ددردي مل
 مهمظعم مهو ءايبمولوك ىلا نيرجاهملا
 يكيسالكلا يدوهيلا رود .نويروس
 لكب يرثي نا ديري يذلا رجاتلا ليخبلا

 مل كلذكو .نمثلا ناك امهمو لئاسولا
 يرجي يدوهيلل ةروص مسر نع ددرتي
 هنا ركذي ال هنا ىتح .ةسينكلا ىف هديمعت

 فرعن (نيماينب» همسا نم لب :يدوب
 ىصخشلا هعضو يف طرخنا نا دعب .كلذ

 وأ يروسلا وأوه .يعامتجالاو

 تفستنا دقو .ءاوس دح ىلع يبمولوكلا

 [0 . ةيديلقتلا ةروصلا
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 يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف تفلأ

 «ءارعشلا لوحف تاقبطو» باتك

 ةنس نيب شاع يذلا يحمجلا نب دمحمل

 رعشلا» باتكو ءةيرحه "او اه 4

 يفوتملا يرونيدلا ةبيتق نبال «ءارعشلاو

 ةرهمج» باتك نا نظيو ه 7” ةنس

 ؛مالسالاو ةيلهاحجلا يف برعلا راعشا

 كلذ ين فلأ دق .باطنخلا يبا نب دمحمل

 . نرقلا

 تافلؤملا ميظنت ةلواحم نا ودبيو

 دتعأدب دق ءارعشلاو رعشلا لوح ةيدقنلا
 مسق دقو .ةبيتق نباو مالس نبا نم لك

 نييلهاج ىلا هباتك يف ءارعشلا مالس نبا

 ىلا نييلهاجلا ءارعشلا مسقو .نييمالساو

 ةعبرا ةقبط لك يف عضوو .تاقبط رشع
 ءارعشلا عم لعف كلذكو .ءارعشلا نم

 مل مالس نبا نا نظيو .ابيرقت نييمالسالا

 ظحال ذا ؛ءارعشلل فينصتلا اذه ركتبي
 رثأت دق مالس نبا نا نيثدحملا داقنلا ضعب
 .ةرم ريغ مهيلا راشا هوقبس ةذتاساب

 ةديبع يأ لاثما نييوفغللا نم مهلكو

 هذه عرتخم مل نذاوهف . يعمصالاو

 هأدب ام لمكأ لب اعارتخا تاقبطلا
 ضعب لعج ام اذهو .هلبق نويوغللا

 امل يبدالا دقنلا نا ىلا نوبهذي نيثحابلا

 نوفتكي ال مهانيأر برعلا دنع مدقت
 «هاوس نمع زايتمالاب رعاش ىلع مكحلاب
 بتارم يف ءارعشلا اوعضو دق مه امنا

 يف مالس نب دمحم باتك امو . تاقبطو

 ناك يذلا اذه دصرالا .ءارعشلا تاقبط

 يشضخلا مواعا نيأ
 يبغا هقلا ىف هههفمو

 نم رعشلا يسرادو داقنلا طيحم يف هب |ملسم
 سميلف .ةرصع يف ءابداو نييوغلو ةاحن

 ين سيقلا أرما عضو يذلا وه مالس نبا

 نكلو .ءارعشلا لوحف نم ىلوالا ةقبطلا
 وه هرصع يف هيلع اقفتم ناك يذلا فرعلا

 يف اذكهو .مكحلا اذه هيلع لما يذلا

 .ماكحا نم ردصا دق ام تايمومع

 ءأ رعشلا تافط

 اقبط ءارعشلا مالس نبا مق دقو

 عئابط اهتلما سساو ةيرو رض ءىدابمل
 يهو .هرصع ُْق ءايشالا

 ءارعشلا تاقبط كانهف .نامزلا : الوا

 ءارعشلا تاقبطو ؛نييلهاجلا

 . برعلا ةايح تفلتخا دقف .نييمالسالا

 اذه ىف ناك ىئحمجلا نا ودنيو :ايناث
 يف ةئيبلا رثا ظحالي يبرع دقان لوا .ادبملا
 نوملتخم ءارعشلا ناو ,يدالا جاسلا

 ءارعش كانه نا ظحالن . مهتائيب فالتخاب
 فئاطلل ءارعشو ةكمل ءارعشو ةنيدملل

 نمو .نيرحبلل ءارعشو ةماميلل ءارعشو
 قلطا ةدحاو ةقبط يف مهعمج اذه لجا

 .«ةيبرعلا ىرقلا ءارعش ةقبط» اهيلع
 ىرقلا ءارعش ةقبط نا مالس نبا ىريو
 فئاطلاو ةكمو ةئيدملا : سمح ةيبرسعلا

 ةيرق مهرعشأو نيرحبلاو ةماميلاو
 ةثالث :ةسمخ لوحفلا اهؤارعش .ءةئيدملا
 دقو اذه ءسواالا نم نانثاو جرزخلا نم

 ءةيرمق لك ءارعش نيب مالس نبا لضاف
 «نينيدملا رعشا تباث نب ناسح لعجف
 .نيبكملا عربا يرعبزلا هللا دبع لعجو
 هل رعشلا جاتنا يف ةئيبلا رثا نا عقاولاو

 رعشلا ةدوج راهظا ىف ةصاخلا هتيمغا
 ميهاربا دمحا هط ذاتسالا عمج دقو . هتوقو
 نا فيك نيبت ىدقتلا ثارتلا نم اصوصن

 فيكو .رعشلا يف ةئيبلا رثا اوسحا برعلا
 رعشلا ةعيبط يف رثالا كلذ اوسحي مل مها

 هوسحا ام ردقب هنوئفو هبهاذم يفو هسفن
 اودمتعي نال هتيحالصو هتيئبو هلكش يف
 .ةدام فيرصت وا ىنعم حيحصت يف هيلع

 نبا متها دقو : يبداآلا رثالا عون :اثلاث

 نامزلا أدبمب همامتها بناج ىلا مالس
 نوئفلاب وا رعشلا ةيعونب متها ناكملاو

 ءارعشل درفا دقف .ءارعشلا دنع ةيرعشلا
 نفلا وهو :مهب ةصاخ ةقبط ءاثرلا نف
 مبنمو مهريغ ىلع هب اوزيمت يذلا صاخلا

 ةلهاب ىشعاو ءاسنخلاو ةريون نب ممتم

 . مهريغو
 نا ىلع .رابتخالاو ةساردلا :اعبار

 اغلاب امامتها متها دق ناك ناو مالس نيا

 ةثالثلا ةيدقنلا سسالاو ءىدابملاب

 أدبم لمبي مل رخا بناج نم هناف . ةقباسلا
 دسقنلا مدقت يف هرود هل اماه ايدقن

 .كلذ بناحب  متها دقف .هجوضنو

 نبعع صحمو سردف رابتخالاو ةساردلاب
 كئلوا نع رابخا نم هيلا لصو ام بثك
 .يرعشلا مهجاتن نعو ءارعشلا

 هدنع نامزال نارما صيحمتلاو ةساردلاو

 نبا لغش دقو . يعوضوملا دقانلل

 دبمب هتاقبط تاحفص لوا ىف هسفن

 ىلع ةسرامملا هذه ناو ةيدقنلا ةسرامملا
 انه نمو .هب ملعلا ىلع يدعتل هريبعت دح

 هذه نم رثكي نا دقانلا ىلع امازل ناك

 ةبهوم نم يوقي يك ةيدقنلا ةسرامملا
 اصصختم افرتحم ادقان نوكيف هدنع دقنلا
 ةكلم اذ ايوهوم ادقان هتوك بناج ىلا

 . ةليصا ةيدقن

 : هرداصم نم رعشلا ءاقتسا :اسماخ

 اريثك متها دق مالس نبا ناك اذا
 ةساردلا أدبف .ماطا يدقنلا ساسالاب
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 اساسا كلذ ىلا فاضا هناف ءصيحمتلاو
 يف ةينفلا هتميقو هرطخ هل رخا اماه ايدقن
 كلذب ىنعاو ةصاخ يقيثوتلا دقنلا لاح
 ءاوس ةيبدالا صوصنلا ةحصب مامتهالا
 ام صخفو اهدقن لبق ارثن وا ارعش تناك
 .ءيدرو ٍديج نم اهيف

 ال ريثك عوضومو .لعتفم عونصم رعشلا
 بدا الو .هتيبرع يف ةجح الو هيف ريخ
 لثم الو جرختسي ىنعم الو .دافتسي
 ءانجم "الو «عئار.جييدم الو يرضي
 بيسن الو .بجعم رخف الو .عذقم
 ىلا باتك نم موق هلوادت دقو .فرطتسم
 ملو ةيدابلا لها نع ه هوذخأي مل ءباتك
 عمج اذا دحال سيلو ءاملعلا ىلع هوضرعي
 لاطبا ىلع ةحيحصلا ةياورلاو ملعلا لها
 ىوري الو ةفيحص نم لبقي نا هنم ءىش

 نا ىلا مالس نبا راشا اذه لجا نمو
 هرداصم نم هؤاقتسا بجي رعشلا
 ىردا مهنال تاقثلا هتاور نمو ةحيحصلا

 هنم لوحتنملا مهيلع ىفخي الو هب سانلا
 . فئازلاو

 هاور ام مظعم يف مالس نبا كش دقو
 ةلدالا مادختسا الواح تاقثلا ريغ ةاورلا

 رعش نم اوور ام در يف ةيلقعلاو ةيلقنلا

 .راسي نب قاحسا نب دمحم ناك دقو

 نيذلا ةاورلا لوا .ةيوبنلا ةريسلا بحاص

 .هتاقبط يف مالس نبا مهيف كش
 ام لك يف يحمجلا مالس نبا ككشت رو

 نم ةلدأب دومثو داع نع قاحسا نبا هاور
 لب لقعلا اهلبقي ال رومأبو ميركلا نارقلا
 رعشلا داسفاب همبتاو ءاهيف كشي

 . هنيحبتو
 . ةيوارلا دامح يف اريثك مالس نبا كشو

 داسف ىلع ةلدالاب اديؤم ادقن هدقنو

 ةياور لاجم يف هب قثوي ال هناو ةهتياور

 . رعشلا

 عمج نم لوا ناك : مالس نبا لوقي
 دامح :اهئيداحا قاسو برعلا راعشا
 لحتي ناك .هب قوثوم ريغ ناكو .ةيوارلا
 هرعش ريغ هلحنيو هريغ لجرلا رعش

 ةيصخش اذه دامح ةيصخش نا قحلاو
 ملام رابخالا يف ضقانتلا نم تعمج دق

 هب قثي ال الثم مالس نباك رخآلا ضعبلاو

 ةماتلا هب ةيرارلا منح يدع نيوتيلا
 مالكب ملعا الجر تيأر ام» هنع لوقيف
 . ذامح نم برعلا

 يبا فارتعا يناغالا بحاص دروي امك

 يبا ناسل ىلع دامحل ءالعلا نب ورمع

 :لاق هنا ينابيشلا ورمع
 نع طق ءالعلا نب ورمع ابا تلأس ام

 الو .هسفن ىلع همدق الا ةيوارلا دامح

 ىلع همدق الا ورمع يبا نع ادامح تلأس

 . هيسفن

 جرفلا وبا دروي كلذ نم مغرلا ىلعو
 .دامع يف ةقنلا وعزت اضوصت

 مو ةاورلا ضعبب مالس نبا قثو دقو

 : هدنع مهو مهتيصخش يف اقالطا كشي

 يبضلا لضفملاو يعمصالاو ةديبع وبا

 .رمح الا فلخو

 اهمدختسا ىتلا ةيدقنلا سيياقملا نا

 ءارعشلا ليضفت يف هتاقبط يف مالس نبا
 : ةثالث ةماع سيياقم

 رعاشلا رعش ةدوج سايقم أ
 رعاشلا رعش ةرثك سايقم - ب
 رعش ضارغأ ددعت سايقم - ج

 . رعاشلا

 رعش ةرثكب دصقي مالس نبا نا ودبيو

 ةرثكب ىنعي الو ةيددعلا ةرثكلا رعاشلا

 ءاجهو حدمو فصو نم رعشلا نوف

 ىلا هج وم همامتها لجف .لزغو ءاثرو

 ناو .ةيعونلا ةرثك ال ةيمكلا ةرثكب ةيانعلا

 .اقحال يأت ةيئاثلا تناك
 ةدوج همه ال مالس نبا نا ودبيو

 متبع هناو ءاديج اليلق ناك ايا رعشلا

 همظعم يف ديج ريغ ناك ناو رعشلا ةرثكب

 يف ةحارص كلذ ىلا مالس نبا راشا امبرو

 ةسماخلا ةقبطلا يف رفعي نب دوسالل هتمحرت

 لاقو ريهز نب شادخ ةمحرت دعب هعضو ذا

 : هصن ام

 دوجأب ةقحال ةليوط ةعئار ةدحاو هلو
 ىلع هانمدق اهلثمب اهعفش ناك ول رعشلا

 يذلا يدقنلا سايقملا نا قحلاو . . هتبترم

 ءارعشلا لضافت يف مالس نبا هب ذخا

 بسحب لوحفلا تاقبط يف مهفيئصتو
 ةدوج بناج ىلا رعش نم هوجتنا ام ةرثك
 عئابط بساني اسايقم ناك .رعشلا كلذ

 داقئلاو نييوغللا قاوذا كلذكو ءايشالا
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 ضارغا ددعتب مالس نب 0 و

 سايقم ريخ هرابتعاب رع *لا دنع رعشلا

 نبا صني .مهميدقتو لوحفلا رايتخال
 هناو سايقملا اذه ةيمها ىلع هتاقبط يف مالس
 .ءارعشلل هميدقتو هرايتخا يف هسفن هقبط
 : هصن ام يحمجلا لوقي

 مهرثكا وه ىشعالا باحصا لاقو
 . رعشلا نونف يف مهبهذاو ءاضورع

 اذه قيبطت ىلع مالس نبا صنيو

 ةزع ريثك يومالا رعاشلا ىلع سايقملا
 يف الئاق رمعم نب ليج ىلع همدق يذلا
 يف ريثكل ناكو» هايا هميدقت ببس ريسفن

 هيلع مّدقم ليمجو ءرفاو بيصن بيبشتلا
 سيل ام رعشلا نونف يف هلو .بيسنلا يف

 كلل
 تيشلاو يبشلا

 2 ٍِق لجرلا لوخد (بيشملا)و : رعشلا ضايب (بيشلا) : الا لاق

 لعفل ايميم ًاردصم بيشملا نوكي نا زوجي هريغ لاقو . ٌبّيش :الا عمج (بيشلا)

 اه لاقي لب « (ءابيش) بيشالا ثنؤمل لاقي الو :رعشلا ضاع داعم ةركيف (ناشو

 لجرلا نا (باش) ةدام يف درو امو « (ءالعف) تاش لعفل سلذا (ءاطمش)و (ةبئاش)

 .(نالف باشأ) : ليق هدالوأ ت باش اذا

 لظلاو ءيفلا
 : ةيؤر لاق . بتاوصب كلذ سميلو .دحاو ىنعمب ّلظلاو ءيفلا ْنأ مهضعب نظي

 . (لظلا) وهف هنع لوزت مث : سمشلا هي انوكت ناكم لك
 ام (لظلا)و ترفل قل لاؤولا نيوهو نيبتعلا تشب ام ٌءيفلا : تايلكلا يو

 لاقيو .ءامسلا دبك نع ليمت نيح يأ ؛لاوزلا ىلا اهعولط نم وهو سمشلا هتخسن
 . .لظ ًايئاد اهنال (ةنحلا ُءيف) لاقي الو (ةنجلا ضب

 برو ىدامج
 عيبرو لوالا عيبر)و (ةيناثلا ىدامحو ىلوالا ىدامح) نولوقي باتكلا ٌرثكا

 يف اوبجوأو (رخآلا عيبر)و (ةرخآلا ىدامح)إ الا اولوقي ُ برعلا نكلو ؛ (يناثلا

 عيبرو روهشلا عيبر نيب قرفلل (رهش) ةظفلب نيقوبسم انوكي نا نيعيب رلا
 : .اومستلا

 روكشلاو ركاشلا
 وه (روكشلا) منو « ءاطعلاو ءاخرلا ىلع ركشي يذلا وه (ركاشلا) نا :اولاق

 . عنملاو ةدشلا ىلع ركشي يذلا

 ناحلو نحال

 «ءانبلاو بارعالا يف أطخأ وا .ههجو نع ٌمالكلا ٌفَرَص اذا (نحال نالف) :اولاق
 (ةَنَحللا)و «(ناحل) لاقي لب : اولاق ةغللا لها ضعب نكلو . . (ناحل نالف) لاقي الو

 هنحلي يذلا ءاحلا نيكستب ةئخللاو . .اريثك سائلا نخلي يذلاو .نجحللا ريثكلا
 . . اريثك سانلا

 ىلا ٌدِرَب)و (نبللا ىلا َناِمْيَعِرو (محللا ىلا مَِق)و (ربخلا ىلا 3 نالف) لاقي
 . (ءاملا ىلا ناشطع)و (ةهكافلا ىلا مهج)و (رمتلا

 مِطق)و (لمحجلا جاهزو (قبشو ناسنالا ملتغا) ةيسنجلا ةوهشلا 1 "يلع

 تعرقتسا)و (زنعلا تردتسا)و (ةجعنلا تلبوتسا)و (ٌرجحلا تقدوتسا)و (سرفلا
 [ل . (ةرقبلا

 اذه انيلا لصي نا قيفوتلا نسح نم ناكو اقشاع نكي ملو لوقتي ريثك ناكو .ليمجل

 تاعبطلا هذه نقتاو تارم رشنيو باتكلا .«ليمح ةيوار ناكو

 (ءارعشلا لوحف تاقبط» باتك نإ

 نم لوالا قحب ربتعي يحمجلا مالس نبال

 اميف يبرعلا يبدآلا دقنلا خيرات يف هعون

 .اهتحصب ةقوثوم ةيدقت بتك نم انلصو

 ركاش دمحم دومحم خيشلا ةمالعلا ةرشن

 ابنم تاطوطختم ةدع ىلع اهيف دمتعا ىتلاو

 عيارلا نرقلا ىلا ىقرت ةطوطحمم

 [ل .يرجهلا



 ةحفصلا هزه

 يررخل حرم
 ننمؤملا اهئاقدصاو ةلجمل
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 .ةلجملا ةسايس مهؤارأ

 تثحب :هذه غناراميسو :خنارامييس اهقسا ةيسيئودنا
 ,ءاهنلع رثعا ملف يفارغجلا «نلشم» ليلد يف اريثك اهنع

 تحري ام يتلا كلت يتينماب اكسمتم تللظ .يننكلو

 .مايا ذنم يببيساحا ىلع رطيست
 ةعطاقم وا ةنيدم وا ةيرق تناك نا .غناراميس

 اهيف كراش ةبيرغ ةقباسم تنضتحا .ةيلهس وا ةيلبج
 تسبل ةقباسملا هذهو .ارابتخاو اعوط اهونطاوم

 ةرك ةارابل تسيلو ءاماسر تسلف ةيليكشتلا نونفلل
 عيش يا لكرا نا غيستسا الو اهديجا ال اناف مدقلا

 :نقذلا قيلح انأف ةيحل لوطأل ةقباسم تسبيلو .يمدقب

 اذه بئاج ىلا ةروشنملا يتروص كلذ نع حصفت امك

 ...؟ةينمالا هذه ىلع رارصالا اذاملو

 اي) يبدثملا بيطلا يبا يكحاض دحا نوكأس له

 ةمالا نم انأف ...الك ...؟(ممالا اهلهح نم تكحض ةمأ

 نا الا يلع يغبني الو .ىرخا ةما نم تسلو ءاهتاذ
 تيب نذا دراسف .يتما نم نورخآلا كحضي نيح يكبا
 ايندلا آلم يذلا هناويد يف ريخالا هاوثم ىلا يبنتملا
 نوكيف :يسفن ىلع يسفن نم كحضا لهف ؛سانلا لغشو
 ةقيرط ىلع ملكتاو عمساو ىرا اناو يل اسفنتم كلذ

 يكبا اذاملو ؛مظاك لداع ةيحرسم يف درولا يبا تاماقم
 نم اؤلْؤل ترطماو) ةقيرط ىلع يئاكب نا لهو «نذا
 (دربلاب بانعلا ىلع تضعو آدرو + تقسو سجرن
 يدرولاب اسبلتمو ,حرفلا ةلاحب نزحلا ةلاحل الثتمم

 ؟نكادلا دويسالا لدن .ءاكيلاو كحضلل ةقبياسم اهنكلو !لاقملا

 كحضت نيع .ةدحاو ةظحل ىف ناتيريتسه ناتيون نا ىنمتا تنكو .ةقبياسم نذا ءاكبلل تراص دقل

 نيح نيجرفتملا سامح دتشي نيتلاحلا يفو ,يكبت نيعو . اهيف كرتشا
 اهيلع عزانتي ضرا نم مداق يبرع يننا نوملعي يننا ول تينمتو ءاضيا ةقباسم كحضلل تراصو 9

 مقلعلا اهطفن ناو ...اهؤانبا اهقوف عزانتب امك ءادعالا .اهيف تكرتشا

 حيسما :دحاو نأ ْق ,نيتقياسملا ْق كرتشاس تدكو

 ةينطقلاو ةيبقرولا ليدانملاب ىلوالا ةقئاسملا ْق يعومد

 ةرشايم كلذ دهب مدقتأل يدب ةحارب يعمد ففجحاو

 خمضم اهبارت ناو :ةريخالاو ىلوالا اهتيار حبصا دق

 ,اهبلق هآ ءاهبلق ناو ءاهتدروأو اهنييارش لثم ءامدلاب
 ...هتكرحو هضين ةدش نم .ةكرحلا نع فقوتب دق

 ىلا ءاكبلا ةظحل نم لقتنأس نيجرفتملا سامح نيبو ...كحضلا ةقباسم يف كارتشالل ,
 يف ءاكبلا ةظحل ىلا كحضلا ةظحل نمو .كحضلا ةظحل لاق امك .ءاكبلاك يدنع كحضلا نا اذه ينعي ال 5
 دكأتم اناو :ءقحتسآأسو .ةيسدنه وا ةيددع ةيلاوتم نا عيطتسا يننكلو :نيزح موي تاذ يمبنتملا انوبا 3
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 نينثالل تراص .ةدحاو ةهكنو ادخاو امعط نا .مزجحا

 .هجولا تالضع تصلقت نا دعب .اعم

 رثكا ايديجارتلا نا نودقتعي ةجلسفلا ءاملع
 هجولا تالضع ناو .ايديموكلا نم ناسنالا يف اريثأت

 ةلاح يف اهنم نزحلا ةلاح يف فنعا لكشب صلقتت
 نم كانه سيلف .ءكلذ سكع نودقتعي مهنا وا ,حرفلا
 لاح لثم امامت .ةيضقلا هذه لوح .مهنيب لماك قافتا

 ,يننكلو :ةيضق ةيا نوشقاني امنيح .برعلا نيفقثملا
 تيقلتسا دق نوكأسف .ةقياسملا هذهب تكراش تنك ول

 تللب دق اضيا نوكاو :كحضلا ةدش نم يرهظ ىلع

 !ءاكبلا ةدش نم يصيمق فارطا
 ,يكبا مالعو كحضا مالع :ءيسفن لأاسأاس يننكلو

 زوفلا ةصنف ىلع دعصأف .لوالا قياستملا بقل .كلذ نم

 اليلق اليلق يسأر ينحا مث نمو ءيتايح يف ىلوالا ةرملل
 قّرفت ال يتلا ةنيدملا ةدمع نم يلاغلا زوفلا ماسو دلقتال
 .حرفلا ع ومدو نزحلا عومد نيب

 يبأ دراس :؛هناويد ىلا يبثتملا تيد تددر املثمو

 :ددرب وهو اضبا هيسبحم ىلا يرعملا ءالعلا

 ةفاقش ام كحسنلا ناكو انكمتلظ

 اوكيي. نا:ةطيتسبلا ناكستل ّقحو
 1 اننأك ىتح مايالا انمطحت

 كيس هل داعي ال نكلو جاجز
 نا نآلا جاجزلل لمعم يا ةعاطتساب نا ايسانتم

 ال...ءاشي لكش يأب هنم ىسكتي ام عينصت ديعي



 جوعا
 يفارشلا ر ةارعلا ر ولكلوغلا
 لماك عوبسا ةليط .دادغب :ةيقارعلا ةمصاعلا تلفتحإ

 راد هيلع تفرشاو هتمظن يذلا يقارعلا رولكلوفلا عوبسأب
 نااههل قبس ذا يناثلا اهعوبسا وهو :يبعشلا ثارلا
 رولكلوملل لوألا عوبسالاب مرصنملا ماعلا ٍق تلفتحا

 . هلا

 قرفلا نم سيدارك قالطنا ىلع لافتحالا لمتشا
 ديلاقتلاو تاداعلاو فرحلل ةماع ةريسم يف ةيبعشلا

 ىلا تلصو ثيح «ةيرولكلوفلا تاعانصلاو ءايزالاو

 فرحلل لماش ضرعم كانه دعأ ثيح- ضراعملا ضرا
 كيماريسلل ةحنجا عم اهتاعانص يف ةلمعتسملا تاودألاو
 ةايحلا نم رهاظم يحوتست ىلا ليكشتلا نملا تاحولو

 . سانلل ةماعلا

 قرفلا اهيف تمهاس ةينف لايل عوبسالا اذه تقفار
 تايولحلا اهالخ تمدق بدام ىىلا ةفاضالاب .ةيبعشلا

 . ةيبعشلا تالكألاو

 ىلع اهثاوتحاب .عوبسالا اذه تاضرعم تزيمت

 هلامش نم .قارعلا نم ةديدع قطانم تايرولكلوف

 ناهذا .هيف ةمهاسملا قرفلا تداعا دقو ءهبونجو هطسوو

 اهداعبا لكب هقبس امو نرقلا اذه فصتتم ةايح ىلا سانلا
 [0 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا
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