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 ريرهخلا ةرسأ نم
 ,«ةيبرعلا ةعيلطلا» ىلع ماوغا ةثالث
 ادبن يتلا تاملكلا عم لاقت نا نكمي ةريثك ءايشا

 يتلا تايركذلا عمو .ةلجملا رمع نم ةعبارلا ةنسلا اهب
 ىلوالا تاسمللا ةيرجت نع نهذلا ىف ةجزاط تلاز ام
 ,قفتن .شقانتن  نآلا ىتح انلز امو انك موي ددع لوال
 فلتخن مل ادحاو ائيش نكل .لدّبنو ريفن .فلتخن
 ؛هيف لدين نلو ثالثلا تاونسلا رادم ىلع هلوح
 .يسايسلا اهرايخو ةلجملا جهنب مازتلالا ىوتسم

 ءاقدصالا نم ريثك اهلالخ فخي مل ,ماوعأ ةثالث
 ةيّدحلاو ةيّذجلا هذهب انرارمتسا ةيوعص نم مهفوخت

 ةفاحص الا سانلا مظعم هيف مضهي ال رصع يف .اعم
 .شند ودئاسلا

 5 ريطخو بيرم ةيبرعلا لودلا تمص ::«ةيبرعلا ةعيلطلا هل يزوف دمحم لوا قيرفلا فالفلا ال :ةيرارمتسالا ةقثد عيبارلا انماع وطخن نحن اه

 "0 يكريمالا رارقلا يعئاصل رشعلا ةينويهصلا اياصو عم ققحتت ناب سفنلا ينمن انك يتلا ريوطتلا 0
 00 5 3 2 ١

 6 برحلل ةديدجلا تاراسملا ددحب مادص سيئرلا برع تاونس ثالث لبق ةيادبلا تامالت نال :كلذ لوقن

 ٠ !برغلا ..وحن انلع اهقوست قشمد تامزا ,تاقفنلا مجح دايدزا لالخ نم مايالا عم تدعاصت دق
 ١ ينيطسلف لعافتت نامع ىلا دسا ظفاح ةرايز عيزوتلا فيراصمو قلك لا 5 00

 35 ! نانبل ف تاجافملا فيص ىلا تان رف للا تحلل 0 ١ تايلطتملا رفغصأ نم ةعوبطملا ت :

 1 ةيبرغلا ةمقلا تلجات بابسالا هذهل ةرورض ماما اليوط انفقوت نا دعب ؛كلذ لوقن
 17 مكحلا جراخ «ةيمالسالا ةهيجلا و رصتني ةضافتنالا قاثيم :نادوسلا ةداعا ةيمتح ماماو ءفورصملاو دودرملا نيبام ةنزاوملا

 1 ةددشتملا تاعامجلا تمدقتو ناوخالا عجارت :رصم ذنم هعضو ىلع لاز ام يذلا ةخسنلا رعس يف رظنلا
 7 0 قاهرا مدع رثؤن ةرم لك يف انكو ٠ ,ةلجملا رودص ةدادب
 3:3 يبرعلا حور شاعنا رئازجلا ءاقل ةلصحم :يبرغلا برغملا بازحا قهري كلذ نا انكاردا مغر ٠ , دلا ردقلاب ولو :انئراق

 فب !«ليئارسا» نع ةيرصنعلا ةفص وحمو ريرحتلا ةمظنم ءاغلا :ةينويهص- ةيكريما ةطخ لّصحم ةناحلا هذه يف لمحتتس اهنال رثكا ةلجملا
 7 ..نييبرعلا ءاقللا و راوحلا ىلا ةوعدلا لوح لاقم نم هدحول ءىراق لك هلمحتد نا نكمي ام عومجم
 .ةفيفط ةدابز

 تدارك كك دك فراكك ِط قلع اوقفت 0 مع دمت نا اهدلع امازل ىرت يهو :ةعبارلا اهتنس ءدب يف 7 ةهجا اوفلتخاو باهرالا ىلع اوقفتا : ويكوط ةمق : 2
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 بعصبي .اهتيرارمتسا ف هتءافكو هدهج نم ردقب مهاس
 6٠.٠ ةيروس / ل.ق 4٠٠ نانبل / ميلم 450 رصم / سلف 4٠٠ ندرالا / سلف ٠ تيوكلا / سلف 4٠٠ قارعلا ةروزضصلا نع تدفدت نا ,ةددرعلا ا ىلع
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 / ةيقوا ٠١١ ايناتيروم / هسيب 00٠ نامت / ميلم 4٠١ ايبيل / تالاير 5 ةيدوعسلا / سلف 4٠٠ نيرحبلا / تالاير 0 ١
 هلل رارمتسا طورش اهبلطتت يتلا ةنزاوملا ةيمتح اهنكل
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 دع لظلاهخا

 وضل سردلا
 ,ةعبارلا ةنسلا ةلحر «ةيبرعلا ةعيلطلا» أدبت .ددعلا اذهب

 يأ ىلعو .عطقت فوس روحبلا يأف .ليوطلا اهبرد ىلع | 41
 ؟رمت فوس ءيناوملا |.

 ةعيلطلا» نإف ,ءيناوملا تعّونت امهمو ,روحبلا تحاتها امهم

 ,جوملا اهيلاغ نإ و .هيف وسرت يذلا افرملا لضت نل ٍةيبرعلا

 تاذ ةيدابحلا ءقارملا يف وسرلا ىلع ,هجَحْل يف قرغلا لضفت اهنإف

 مل اهفدهو ,ةهزن نكت مل اهتلحرف .ريفولا ديصلاو ةئداهلا هابملا
 جاومالا رهق وه :لازامو ءاهفده ناك امنإو ءلهسلا ديصلا نكد

 تاذ انتمآب فصعت يتلا ءاجوهلا حايرلل يذصتلاو .ةيتاعلا

 :هل رارق ال يذلا ًافرملا بوص ةقاش ةلحر يف ,نيميلا تاذو لامشلا

 .ريهامجلا فرم ...هيف الهس ديص الو
 ةبوعص نوكت .اهناميإ قمعو ريهامجلا ةطاسب ردقبو

 يي تاقدلا لبو دفنا وف .كلذ نم بعصأو .اهتفارم ىلا لوصولا

 ,مئادو قاش ناحتمال مضخم اهلخ دن يذلا نأل .ءقارملا كلت

 .هيف اسر يذلا ناكملا لالتحا يف هترادج تابثال
 .ليوط قيرط انمامأ لاز امف ءاناسرم انلصو اننأ يعّدَن ال

 انيلع ّبهت يتلا فصاوعلا مغر .ءلوصولا ىلع نوممصم اننكلو
 .هتيوعص فرعنو .انقيرط فرعن نحذف .انفذاقتت يتلا جاومالاو

 يف ءاقبلا ديرن اننأل :لهسألاو رصقالا قيرطلا ىلع هانلضف دقو
 .ريهامحلا فرم

 انبرتقا اننأ رعشنو .تاونس ثالث لاوط جاومألا انبلاغ دقل

 انضرعت .فدهلا نم انيرتقا املك اننأ فرعن .انئكلو ءانفده نم
 . دش جاومأل

 .ايّورلا انعضأ الو .لمألا دقفن مل اننكلو .معن !انقياضت

 انداز لب :ةميزعلا اندقف الو :خارتن مل اننكلو .معن !انبعت
 المي يذلا نامنالا انودحب .ةرسمملا ةلصاوم ىلع ًارارصا بعتلا

 نمم هاقلن يذلا بواجتلا انعجشيو ءانتلاسر ةيسدقب انسوفن
 بردلا ىلع نيصلخملا انتما ءانبا نم ءانب نورثعي وأ مهب رثعن
 .هانكلس يذلا

 يئالمز ركشو ؛ليزجلا يركش انه لّجسا نأ ,ادج ينمهيو
 هقحتسن ال دق ءانث نم هعمسن امو ؛عيجشت نم هاقلن امل .اعيسج

 .دحأ لاب ىلع رطخي ال نادلب يف و .ضرالا تاهج عبرأ يف ءارق نم
 .اهئانبا نم ءانثلاو عيجشتلا ىقلن نا

 انيلع عضي هنإف ءانل ءاّرقلا عيجشت اندعسي ام رادقمبو
 :مهنال .هنم يناعن ام لكب .مهتحراصم وه .مهءازا ايفاضا ابجاو

 .انل ةبسنلاب ةليسولاو ةياغلا مه
 ف ناولألاو ءباوبآلاو ء تاحفصلا نم ديزمب مهدعن نأ لديف

 فوس اننإ ,قدصلاو ةبحملا لكب مهل لوقن .عبارلا ماعلا ةيادب
 فوس .فرص ةئلام بايسال .هيلإ انلصو اًمَع .ًاتقؤم :عجارتن

 نوللا نع ينغتسن فوسو . .اهغبطت يتلا حسسملا ددع لثلقن

 .ًالبمج آئيش مهل مدقف نأ هلالخ نم لواحن يذلا .قفاضألا

 ةدوج لقأ عبطلاب نوكيس :قرولا نم صخرأ ًاعون راتخن فوسو
 رطضن فوسو .هيلع هبتكن ام اوأرقب نا اودوعت يذلا قرولا نم
 .نيلسارملا تامدخ صيلقت ىلا

 دق .تانالعإ نع ثحبن انأدب اننا .ينؤوسمب ام رثكا لعلو

 ريخالا فالغلا مهتانالعا لتحت نأ ءاودجو نإ ءاهباحصأ طرتشي
 ضرعن نأ ءرودصلا ذنم انصرح يذلا فالغلا اذه :ةلجملا نم
 ةروص وأ ءانيشانف دحا تاعادبا نم وأ ءانتارت نم ةحول هيلع

 .يبرعلا اننطو ف ةيراثالا وأ ةسدقملا نكامالا مها دحأل
 ضعب ديدست يف اندعاسي هّلَع :نالعالا نع ثحين انأدب . . مهم

 ًءادتباو ءاندمع امك .مويب دعب ةمود ديازتت تذخأ يتلا تاقفنلا

 لك نع ثحبن فوسو .ةلجملا رعس عفر ىلا نددعلا اذه نم

 .انجهن عم ضراعتت الو .رارمتسالا نم اننكمت يتلا لئاسولا

 ناو .ادجع وم تانالعالا نع ثحملا نأ .ةحارصن اهلوقنو

 ةيمك ديزن نا لازامو ناك انحومط نأو ءانؤوسي ةلجملا رعس عفر
 نكلو .ناولالا ملاع لخدن ناو .تاحفصلا ددعو .عوبطملا

 ًاقرم ...ريبكلا افرملا ىلا لوصولا سجاه لظب .ربكالا انحومط

 تسمدل .ًافرملا اذه ىلا لوحدلا ةقاطب نأ اننيقيو .ريهامجلا

 قداصلا مالكلا يه امناو :قرولا عون الو .مجحلا الو . ناولالا
 ناكامهموب .هنزوو هنولو ةعوج ناك امهم .قرولا هلمحي يذلا
 .هتاحفص ددعو عوبطملا مجح

 انءراقو انسفنا دهاعن ام نإف :نالعالا نع ثحبن انك اذاو

 لجأ نم انُّطَخ ريغن نلو ,هلحا نم أدحا رياسن نل اننا وه هيلع

 هجاهتنا ىلع ريرحتلا ةرسا يف انقفتا امد. عيطتسن انناو :ءيش يأ

 انءاج ءاوس .هسفن هحوتلابو ءرودصلا يف رمتسن نا .فشقت نم

 اهرتخد عسل «ةيبرعلا ةعبلطلا» ءيراقف . .ءيجحب مل مأ نالعالا

 ...اهطخل اهراتخا امناو ءاهناولاو ءاهقرو ةدوجو .اهتماخفل
 فرع يذلا ءىراقلا نأي انتقثو .هنع لزانتن نا نكمي ال ام اذهو

 فويس .ةيضاملا ثالثلا تاونسلا ىدم ىلع «ةيبنرعلا ةعيلطلا»

 بردلا يف ريسلا ىلع رارمتسالا نم اهنيكمت ىلع هيدل ام لكب لمعي
 مغر ًادودسم سمدل برد وهو .هيلع تراس يذلا ليوطلا

 هيبنن يذلا افرملا ىلا هردع لصت نأ يف لمأ انلكو .هتبوعص
 ] []1.ريهامجلا ًافرم ...هيوص

 ريرحتلا سنر ْ
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 لغوتلا رارق
 .ناربا دودح لخاد

 هنافل ءانثا

 يبزحلا رداكلاب
 يس يحسم حف

 ع

 مادص
 برحلل ةديدجلا تاراسملا ددحي
 نسح دمحم خحساح نم  دادغب

 سيئرلا داليم ىركذ تبقعا يتلا ةرتفلا يف |
 / ناسين 18 موي فداصت يتلا و :نيسح مادص

 ,هلابقتسا دنع يقارعلا سيئرلا صرح .ليربا

 ةيبزحلاو ةيئاسنلاو ةيلامعلا رداوكلل ةرم لك يف امك
 اياضق ىف ثدحتي نا ةئنهتلل تءاج يتلا ةمدقتملا
 اضيا تلؤانت امناو :ةسايسلا ىلع رصتقت مل ةنهار

 .ةيميظنتو ةيعامتجا اياضق ةلمج
 يف يركسعلا عضولا ىلا قرطتي نا هل دب ال ناكو

 .وافلا ةنيدمل يناريالا لالتحالا اميس الو .لاتقلا ةهبج
 يضاملا عويبسالا هثيدح نم ريبك ءزج راد دقف العفو

 نم ةعومجمل هلابقتسا ضرعم يف عوضوملا اذه لوح
 تاميظنت نم يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح يلضانم
 لمجمل ةيقارعلا ةيؤرلا مهل حضوا ثيح .دادغب بتكم
 .قارعلا همسري امك هجئاتنو ةهبجلا ىلع عضولا

 ةقطنمل ناريا لالتحا ارع نيسح مادص سيئرلا
 تضرف .«نآلا اهددصب انسل ةصاخ فورظ» ىلا وافلا

 ّدرم سيلو .ةقطنملا ىف كاذنا ةردغص ةيقارم هوق دوجو

 ةيقارعلا ةوقلا ةهباجم يف ةيركسعلا ناريا ةردقل كلذ

 .نيتوقلا نيب ةيقيقح ةهجاوم كانه تناك ول اميف
 مادص سيئرلا ناف يناريالا لالنحالا ثودح مغرو

 ةكرعم نع تمجن يتلا ةريثكلا دئاوفلا ىلع دكا نيسح

 :نيتيساسا نيتدئاف ىلع زكرو .قارعلل ةبسنلاب وافلا
 ةقيقح تحضف اهنا يبرعلا ديعصلا ىلع ىلوالا
 عم نيفلاحتملا يبيللاو يروسلا نيماظنلا تاهجون
 ينلا ىرخالا 4 ةينبرغلا ةمظنالا كلتو ٠ .ينيسذ مالخن

 ىلع اهتاودع هاجت تمصلا مرنلتو ناريا عيلامد

 لئاسو يف .انايحا .تاريربتلا اهل رفوت لب .قارعلا
 ةيرئازجلا ؛بعشلا» ةفيحص تلعف امك .اهمالعا

 ةنيدمل يناريالا لالتحالا ناف رخآ ىنعمبو .ارخؤم

 . [ "مان محن نماجرع مطفطتت 5

 عانقلا طقسا يبرعلا جيلخلا راطقال هديدهتو ,وافلا

 ,تاذلاب يفاذقلا و دسا ظفاح اماظن هب رتستي ناك يذلا

 هفلخ نارتستي اناك يذلا فرحنملا قطنملا تفشكو

 بيسي امهل يبرعلا باتعلاو موللا هيجوت دنع
 اناك يذلا تقولا يف ,قارعلا دض لماشلا امهفلاحت

 يبرعلا جيلخلا راطقا هيف نازتبي
 نا :نيسح ما دص سيدئرلا لاق امكو ,راصتخا4بو

 يملاعو لب .يموق قاطن ىلع تحضف وافلا ةكرعم
 ءادعا نا :ةلاحلا اضخلم فاضاو :ةنوخلا ةقيقح

 ءيدرلا مهندعمو مهفيز نابو اوفشكنا ةيبرعلا ةمالا
 نم مهيلع قلطي يذلا فصولا حبصاو .ناكم لك يف
 راضقا يقابو ءمهراطقا لخاد مهيلع قلطي قارعلا
 .يبرعلا نطولا

 ةكرعم نم قارعلا اهانج يتلا ىرخالا ةدئافلا اما
 تررح اهناد : نيسح مادص سدئرلا لاق امك يهف وافلا

 ةركف نم الوا ةيسايسلا ةدايقلا تررح لقنل وا ءانشيج
 ةيزاغلا ناريا شويج ةقحالمل دودحلا زواجت مدع
 ةروص يملاغلا ماعلا يارلا ماما تعضوو ,ةيدتعملاو

 ريشب حمطي الو مالسلا ديري قارعلا نا يهو .ةحضاو
 نودب ناريا تارايخ مرتحيو .ناريا ضرا نم دحاو
 .«ءاننأش انلو اهنأش اهل ؛ةيلخادلا اهنوؤش ىف لخدتلا

 رارقلل ةيلمعلا تاقيبطتلا نع ثيدحلا لبقو

 سيل .ةراشالا دب ال ةيناريا ضارا لوخدب يقارعلا
 راتخا امدنعو قارعلا ناب ريكذتلل امناو :حيضوتلل

 يىلاوح ليق ةيناريالا يضارالا نم ايعوط باحسنالا
 يف لبق ةيلودلا دودحلا دنع فوقولاو تاونس ثالث
 ةهجاوم يف نرملا عافدلا ةسايس جهتني نا هتاذ تقولا
 ةيرخ ناردال كرت هنا يا ,ةرركتملا ةيناريالا تاموجهلا

 يف دري نا نود ناودع يا هاجتاو نامزو ناكم رايتخا
 رما اذهو .يناردالا قمعلا يف لغوتيو رخا عطاق

 .حيحصلا يركسعلا قطنخملل فلاخحم

 مادص سيئرلا هحرشي امك ,كلذ يف بيسلا اما
 نا درن مل اننا» :وهف نيردثكلل فورعم امكو ؛نييسح

 ةيناريالا اياونلا نيبو انفرصت نيب لخادن كانه نوكي
 ناكملا لتحا قارعلا نا لاقيف .ةيعسوتلا ةيناودعلا
 تمجه اهنا ناريا هيف لوقت ىذلا تقولا يف : ينالفلا
 وا .عطتست ملو قارعلا ضرا نم ءزج لالتحا دصقب

 .«نيعم ناكم يف ايئنرِح تعاطتسا

 ةريدهشلا ةيناردالا تاموجملا ةلسلس دعبو نآلاو

 يتلاو يقارعلا باحسنالا رارق تبقعا يتلا ةريبكلاو

 لح يف قارعلا تاب .اهيف زكرمتلاو «وافلا» ورغب تهننا
 تارابتعال هسفن ىلع هعطق يذلا دهعلا اذه نم
 اددجم دلو كلذل .نآلا اهياسسا تلاز ةضحم ةيسايس

 ةيناريا عقاوم ماحتقاب يقارعلا رارقلا ةلماك ةيعرشبو
 مادص سيئرلا هددح ديدج جهن قفو اهيلع ةرطيسلاو
 نويناردالاو ةرمتسم برحلا املاط» : يلد امي نيسح

 نا نآلا دعب انناكماب نذا انضرا نم اءْرَج نولتحي
 .وافلا يف طقف سيل ,نوكي امنيا مهشيج ىلع مجهن
 امنيا هقحالن نا مهشيح وه نآلا انفده حبصا كلذلو

 يف ناكم يا يف ما ةرمحملا يف ما لوفسيد يف ءاوس نوكي

 هنم لكقن نم لتقنو هرمدنو هبرضنو ناريا ضرا
 .«هنم رسأن نم رسانو

 تثدحت يذلا يقارعلا رارقلل ىلمغلا قيبطتلا

 ف اعيرس ءاج قباس ددع يف «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 طوطخ لوط ىلعو ةحجان ةيقارع تاضرعن ةلسلس
 تاعاطقلا ىلع يقارعلا موجهلا اهزربا ناكو ةهجاوملا

 برق يضاملا عويسألا عبارلا قليفلا عطاق يف ةيناريالا
 عضاوم ىلع ةيقارع تاوق تفحز ثيح :ةرامعلا ةنيدم

 ةهبج دادتما ىلعو .ةيويحلا ةغلاب ةقطنم يف و ةيناربا
 (١؟) قمغي اهنم تذفن ارتموليك )1١( زواجتن
 ةيوبيحلا ضرالا نم ةحاسم ىلع ىلوتستل ارتمولنك

 ةيوبعتلاو ةيقوسلا نيتيحانلا نم ةيمهالا ةغلابلا
 .اهيوم ارتموليك (؟6) اهتحانسم زواجتن

 قرطلا رارق ةحتاف ناك يذلا يقارعلا موجهلا اذه

 رمتسم رارق وه ناكم لكو ناكم يا يف ناريا ىلع
 سيل هنال ءوافلا» ريرحت دعب فقوتي نلو .ذيفنتلا
 فورظلا ديلو هنا مغر يناريالا وزغلا فرظب اددحم
 اهآشنا يتلا

 ْف دحلا اذه دنع قارعلا فقوتيس له اريخا
 حل اهماما ديدح دقعم عقاو قلخو ناردا ىلع طغضلا

 دعب ىتح اهتاوق ريمدت جهن لصاويس ما ,اقباس هفلات
 !؟وافلا ريرحت

 نا ىقبي نكلو ؛ليلق لبق هانلق نا قيس باوجلا
 ةبقترملا ةكرعملا نأشب هتاقلعتم يقارعلا رارقلا اذهل
 زكرم تحبصا يتلا ةقطنملا هذه ءوافلا ريرحتل
 ناهرلا زكترم قدا ىنعمب وا .يناريالا ديشحتلا
 ماظن ىلع ناف كلذل .اهرارمتساو برحلا ىلع يناريالا

 زفحت :دقعملا عقاولا اذه لثم نآلا هجاوي نا ينيمخ

 كاهتنا ىلع ةريبك ةيقارع ةردقو .وافلا ريرحتل يقارع
 .لاتقلا ةهبج لوط ىلع ناريا دودح

 ةيلمعلا ةلسلس ف تدكأت يتلا ةردقلا هذه
 - مهناف وافلا ريرحت اما .ةريخالا ةيقارعلا ةيضرعتلا

 لوقي امك .موي يف مهسفنا نودجيس - نييناريالا يا
 تارشع اوعفدي نا دعب اهنم نيدورطم :مادص سيئرلا
 يتلا فولالا تارشع ىلا ةفاضا .ىلتقلا نم فولالا

 [6.نآلا ىتحو وزغلا ةكرعم نابا اهومدق
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 برعلا رماعتم ١ اذاو- .كرتشلا ندع م قايم نبا

 مل كحاجنو اهب ةديقم تنا الط
 3 و 0 3-3 ويت

 ع 0 0 0 ما .

 صقاون ىلا تلّوحت دقف ةيركسعلا هتازيم ام 0

 د تططخ ناردا

 اا د

 ةيبرعلا لودلا تمص ٠
 ا ع 4 . . ديفا :

 .؟ناوسل ةهجاوم يقرع 5 اولاعت امك قارعلا عم
 و د دع 0 م دعس دس د دفع" ه2 ١ #4 فق . هك ع عل دو دع جما

 «قارعلا و كناوفل نجس ىلع لوصحلا دعني

 ن2 ل < 00 2 0 3 2 يقإلا# ويب 199017 قيوم 0 6 د2 دع د #1 ف 1 كل نين 300 دع  كل# نفت 5 د ل

 !ايملع ةبوسحم ريغ ةبركسع ةردقب ناودعلل ىعسن يهو . .ءيس ذيفنتلا نكل وافلا ف ديج

 . .يقارعلاو يرصملا نيشيجلا دوجوب الا متي ال :ليئارسا» ةهجاوم قف يجيتارثسالا نول يفرشا يبا نب يفي لع مش

 م هوو ل 7 ها

 داوجلا دبع لامك :ةرهاقلا يف راوحلا ىرجأ

 ىلا همدقأس فدكو ...لحرلا م وي ام ٍ ل

 لبق ينلغش يذلا لاؤسلا وه ...ءىراقلا ب

 .يعم هثيدح يعج +

 لوؤسملاو ةيبرحلا ريزو يزوف دمحم لوا قيرفلا 9
 دعب ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا ءانم ةداعا نع لوالا
 ةيبرعلا شويجلل ماعلا دئاقلاو ,.145717 وينوي ةسكن

 دينع لتاقمو يبرع سراف هنا ...فازنتسالا برح مايا
 عم ةحلاصملا ةيجيتارتسا لبنو ةبالص يف ضفر
 ظرقي ملو ىلوالا اهطويخل ىدضتو ينويهصلا نايكلا

 ةقطنملا يف يجيتارتسالا نزاوتلا نع لجرلا ثدحت

 شيجلا لافشا دعبو ديقيد بماك دعب ةيبرعلا
 امييقت حرطو .يراتتلا يسرافلا وزغلا دص يف يقارعلا
 ةزمتنمملا برحللو ٠ يناريبالا يبرعلا عارصلل الماش

 نم ريثكب «ةيبرعلا ةعيلطلا» صخو .,تاوئس تس ذنم
 هتيؤر نعو .ةيناريالا ةيركسعلا ةردقلا نع هتامولعم
 ةهجاوم ةيجيتارتسا يف يقارعلا شيجلا نزول
 .ةدنودهصلاو رامعتسالا

 ثدحتا نا دوا ءيزوف دمحم لوا قيرفلا لاق ةيادبلا يف
 يكل كلذو ؛هتيادب ذنم يناريالا يقارعلا عارصلا نع
 ليلدتلا يف انديفت اسورد صلختسنو عوضوملا بعوتسن

 .ةديعبلاو ةبيرقلا هجئاتنو عارصلا اذه لبقتسم ىلع
 لك يف صقاونلاو تازيمملا ضرعتسا نا بجي ةيادبو

 امهتيب نراقن نأ نكمي ىتح ؛عارصلا فارطا نم فرط
 .نيدعراصتم نيتوقك

 تايلمع حرسمو ةريبك ةيرشب ةوقب نارا ريمتَق

 .ةريبك اهكلمت يتلا ةيضرالا ةحاسملا نا يا ,عمستم

 ريبك بناج ىلع امهو- نيقباسلا نيلماعلا انللح ام اذاو
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 طقست امهتيمها ا 77 يا يف ةيمهالا نم

 ,برحلا تايلمع حرسم دعت مل ناريا نا ةجيتن امامت
 ايرشب ادهجو ؛ةيدام تادناكما بلطتي هدادعا نا نا

 حرسم نوكتل ةيضرالا ةحاسملا هذه لهؤب يك

 نود ةريبك ةحاسم دوحو نيد فالتخا كانش ... تابلمع

 يف و .كراعملا هذهل دعم حربسم نيبو .كراغملل دادعا

 ىلع دكؤا ,ينويهصلا يبرعلا عارصلا يف يتربخ ءوض
 حرسم زهجن انك دقل .تايلمعلا حريسم دادعا ةيمشا

 ودعلا ىلع اقوفت انيطعي ايناديم ازيهجت تايلمعلا
 .ندادعالا اذه ةحبتن

 ناك يذلا عيساولا عيساشلا يناريالا حريسملا اما

 ...اهنم ديقتست ةيناردالا تاوقلل ةزيمو ةصرف يطعب
 اذه زهجت مل ناريا نال امامت ةدوقفم ةزيملا هذه

 ..: مايالا نم موي يا يف لاققلا حرسملا
 ؟تايلمعلا حريسم ندادعاب ناريا متهت مل اذامل

 ةيناربالا ةيركسعلاو .لاتقلا ةربخ كلمت ال اهنال
 خيراتلا ىدم ىلع نارياف ...روصتن امم فعضا
 .ةربخلا اهيطعي لاتقلا نم عون يا سرامت مل ثيدحلا
 عمسن مل .ةيركسعلا لايجالا ىدم ىلع نفلاو يعولاو

 ةيا عم ةكرعم ىف لخد يناريالا شيجلا نا فرعن وا

 مل .ثيدحلا خيراتلا ىدم ىلع :ةديعب وا ةبيرق ةلود
 يناربالا يدنجلا حفمت ةدحاو ةكرعم ناريا لخدت

 برحلل تايلمعلا حريسم دادعا ةريخ يناربالا دئاقلاو

 .ةمداقلا

 الب اهنال تايلمعلا حرتسم دعت مل ناربا اضنا

 ددحت ةلودلل ةماعلا ةيجيتارتسالاف .ةيجيتارتسا
 تايناكمال ةيمنتو ةيسايسو ةيركسعو ةينما اطوطخ
 يف كلذ يمسن نحنو ...ةلودلا ضرال ةنمنتو ؛:بعشلا

 دادعا ,برحلل ةلودلا نادعا يركسعلا حلطصملا

 اذه يف لخدي .برحلل ةلودلا هايمو ةلودلا ضرا
 اهيف لخديو ؛ةيعانص ةيحانو .ةيعارز ةيحان دادعالا

 قيفتتمو علس نيزختو ويةلؤبلا قفارها عيزوت اضيا
 .ةهبجلا معدت ةيجيتارتسا

 ةلمتحملا ةهبجلا ددحت ةيجدتارتسالا ناف كلذك

 مايا ىتح ناريا نم عمسن مل نحنو .اهيف لاتق عوقول
 برغلا يف اهل «ةيركسع ةهبج» كانه نا ةليوطلا هاشلا
 دادعا ف روصقلا ءاج انه نم ...قارعلا ةهجاوم يف يا
 نارا ىلع تعاض يلاتلابو يناربالا تانلمعلا حرسم

 .اهقمعو اهيضارا عاستا ةزيم

 يداردألا نا وخلا ملط

 ةزيملا نع هثيدح يزوف دمحم لوا قيرفلا عباتيو
 اهتقباسك اهنا» :  دكؤيف .ناريا اهكلتمت يتلا ةيرشبلا
 ةوقلاف ...يقيقح يباجيا نومضم الب ةزيم امامت

 نم يسأر قوفت الب ةيقفا ةيددع ةيناريالا ةيرشبلا
 ةيناربالا ةروثلاف فرعن امكو .درفقلا دادعا ةيحان

 ةروثلاب ىمسي امل هفيظوت تلواح ينيد عباطب تءاج
 هذه معدي ناريا لخاد يبعش رايت قلخو .ةيمالسالا
 ةيجولويديالا هذه ترثا دقو .ةقئازلا ةيجولوبدبالا

 حارا دقف .اريثك هتفعضاو ينارمالا شيحلا ءاند ىلع

 ؛ةدودعم مايا يف نيفرتحملا شيجلا ةداق ديدجلا ماظنلا

 سأر الب يناريالا شيجلا ةدعاق يئاتلاب تحبصاو
 دق تارييغتلا هذه ةعرس نا كش الو .ةربخ البو
 .ةلئاه ةيبلس تافعاضمو لعق درو ةمدص تثدحا

 هفقوم معد ديدجلا ماظنلا لواح ىرخا ةهج نمو
 شيجلا ىلا ةيركسع هبسش تاميظنت لخدأف .يسايسلا
 اذهو .يروثلا سرحلا مسا اهيلع قلطا يناريالا
 وا ؛:ةينارنالا ةدايقلا ةانح نيمآتي فتكي مل سرحلا

 ىلا لغلغت دقف :ةيركسعلا تايلمعلا ضغعب يف ةمهاسملا
 يناريالا شيحلا مره تادبوتسم ةفاك ىلاو ةطرشلا

 لهؤم ريسغ ابيرغ امسج كانه نا يا .يميظنتلا
 همسا ايركسع امظنمو امكض آزاهح لخد ايركسع
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 قافلا !ىزوف دفحم لوا ةدرفلا

 مدع ىلا طلخلا اذه ىدا دقو .اقباس يناريالا شيجلا
 ةريغص ةدحو دجن الثمف ,ةرطيسلاو ةدايقلا يف نزاوت
 شيجلا نم ةدحو بناجب .يروشلا سرحلا نم
 يناكملا زواجتلا اذه ؛ةهبجلا نم ام ناكم يف يناريالا
 سرحلا ..ةدايقلا يف ةيئانث وا ارواجت ةرورضلاب قلخي
 عياتك هتيبصعو هتيهجنعب عوفدم يروثلا
 ةيركسع دعاوقب مزتلمو طبترم شيجلاو .«مامالا» ل
 .ةيلانق ةينفو
 يناريالا شيجلا طلخ نا ىلا يزوف قيرفلا صلخيو -
 :ىلا ىدا ةيركسع هبش تادحوب

 .يناريالا يلاتقلا مسجلا يف نزاوت مدع- ١
 دقف :ةرطيسلاو ةدايقلا طخ يف اللخ ثدحا ٠

 ىوتسم ىلع رارقلا بحاص لوح ةريثك تافالخ تثدح

 انه بحأو .ةيركسعلا ةمقلا وا ةيلاتقلا تالدكشتلا
 يف يسايس طخ كانهف ...ةمقلا يف ثدحي ام ىلع زكرا نا
 يف لخدتيو ةيسايسلا ةدايقلا نم يتأي ةكرعملا
 يتعباتم نمو ...ةكرعملا يف يركسعلا طيطختلا
 كانه نا تدجو ةيناريالا ةيقارعلا برحلا ثادحال
 :«يركسع ركف لالخ نم يتأن نا نكفي ال ةيناريا تارارق

 يسايس هاجتا وا .ةيسايس ةبغرل ةيبلت تءاج امنا
 ءادالاب رضن ام رثكاو .يناردالا ماظنلا لحاد رطيسم

 ,تايلمغلا ةرادا يف ةيسايسلا ةدايقلا لخدت وه يلاتقلا
 ةلهاج ةيسايسلا ةدايقلا هذه نوكت نيح اميسال
 وا طيطختلا يف ةربخ اهيدل تسيلو ,ةيلاتقلا نونفلاب
 .تادلمعلا ةرادا

 مدلستلا و ةدادقلا قف ةمإأ
 ةيركسعلا تايلمعلا هيجوتو ةرادا لاح وه اذه ناك اذاو

 يلاثقلا نييناريالا ةداقلاو دونجلا ىوتسصو .«ةيناريالا
 ؟ميلْستْلا نعام
 تقو ناريا تناك :يزوف دمحم لوا قيرفلا لوقي -
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 ةديضلملا .. .نويناريالا اهيف لخد ةيئزَج ةكرعم

 اهيلع دمتعت يتلا ةيجيتارتسالا قطانملا ىدحا هاشلا
 يف ةيميلقا ةزيكرو ةطقن تناك ,ةيبرغلا ةيجيتارتسالا
 قلخل «ليئارسا» اهعم نواعتت ؛طسوالا قرشلا ةقطنم

 ذفنيو ريسي .ةقطنملا يف يميلقا يجينارتسا لقث
 لخبت مل اذهلو ,ةيبرغلا ةيجيتارتسالا تاهاجتالا
 دادماب ةيبرغلا لودلا الو :ةيكربمالا ةدحتملا تايالولا

 :ةيعونو امجح حيلست نم نكمي ام لضفاب ناريا
 ىصقا ةروطتم ةحلسا دس كانه نا اهعم ملعت ةجردل

 ديسلا اذه :يبرغلا يجولونكتلا و ينفلا روطتلا دودح

 يتايفوسلا داحتالا بونج يعافد عنام ماقم موقي

 يعافدلا قاطنلا اذه مادختسا ناك دقو :ناريا لامشو

 ةدحتملا تايالولا حلاصل يجيتارتسا ىوتسم ىلع
 ريدتو همظنت تناك يلانلاب و :ناريا حلاصل ال برغلاو

 نا ىلا :ةيناربا ةريخ اهنم رثكا ةيكريما ةريخ هتادعم

 تحيصأف نيايكريمالا ءاربخلا درطو ينيمخلا ءاج

 شيجلا يف ةيبرغلا ةحلسالا نم اهريغو تادعملا هذه

 اهمادختسا ثيح نم ةميق ةبا نم ةيلاخ يناريالا

 ةيركسعلا تاربخلاو تادايقلا لهج ببسبو
 .ةيناردالا

 ىدل ةيبرغلا ةحلسالا ةناسرت مادختسا ءيسا دقل

 امك ةيعونلاو مجحلا يف قوفتب عتمتت تناك يتلا ناريا
 ةدافتسالا لاتقلا يف اهنم دفتسي مل يناردالا شيجلا نا

 .هاشلا مانا ةرفوتم تناك ينلا ةنكمملا

 قاطنلا ىلا ينفلا دادمالا طخ عطق ناف اذه نم رثكا

 ىلا اهلوح دق هتادعمب ينغلاو ناريا لامش يعافدلا

 اكريما نا تلق اذا اريس عيذا الو ؛ديدحلا نم ةدراب عطق

 ةدعاق قلخ مدع ىلع اصرح هاشلا مايا ذنم برغلاو

 ةحلسالا ديدجتو ةنايصب موقت ةيناريا ةيرشب ةينف
 ناريا .يناريالا شيجلا اهمدختسي يتلا تادعملاو
 .ةينقت ةدعاق كلتمت مل يركسعلا اهخيرات لاوط

 امخض !ادسح ناك هاشلا دهعغ ُِق يناريالا سشنيحلاو

 د 0 د ا ا سلو

 و سووج نتج دق 107+ 3 ةلخ تح. ذا

 :«ليئارسا» وا ةدحتملا تايالولا ىلع هليغشت ىف دمتعي
 ةثافنلا تارئاطلا تارمع عيمج لاثملا ليمس ىلعو

 هلك كلذل ...اكريما وا «ليئارسأ» ىف متت تناك ةيناريالا
 وا ةيلحملا ةينقتلا ةربخلل ينيمخلا ناريا داقتفا ناف
 ىدا دق ةينقتلا ةربخلا نم يبنجالا دادمالا طخل
 ام اذهو ؛يناريالا شيجلا ةحلسا نم ريبك مسق فقوتل
 ىلع اهلك ملاعلا قاوسا يف ثحبلا يف بلاكتلل ناريا عفد

 تادغملا هذه ءارشو .ةديدج ةحلساو رايغ عطق

 وا ةعبرا نم رثكا ةعفترم راعسابو ةمخض لاوماب
 ةمادا فدهب كلذ لك ...يقيقحلا اهنمث فاعضا ةسمخ

 يتلا ةيبرحلا تادعملاو ةزهجالا ريثأتو ةيلعاف
 وا اهتنايص يف ةربخ نود يناريالا شيجلا اهكلنمي
 .اهئارجا ديدجت

 دق ناريا نا لوقا نا يننكمي ال لاحلا ةعيبطبو
 ءادوسلا قوسلا نم ةحلسالا ءارش نال .كلذ ف تحجن
 طورشب ال قوسلا طورشبو ةدقعمو ةيونلم قرطب متي
 قوسلا ةرسامس ناف كلذك ,يرتشملا تابغر وا
 ةيطغن ىلع ايثف نيرداق وا ارارحا اوسبيل ءادوسلا

 .نارنا تاجابشحا

 مالسلا ةردق نم تعذر ةيفارعلا ةردحلا

 ىوقلا رصانع ليلحت ىلا يزوف دمحم لوا قيرفلا لقتنيو -
 يف يرشبلا مكلا نا ىلا ريشيف قارعلا ىدل ةيجيتارتسالا
 ةيلاتقلا ةربخلاو حيلستلا نكل ؛ناريا نم لقا قارعلا

 .ةرفوتمو ةنزاوتم ةليوطلا
 ١414 ماع ىلا اهروذجب برضت ةيقارعلا ةربخلا -
 ةيناطيربلاو ةيقارعلا تاوقلا تفلاحت امدنع
 هذه تفحز دقل ءايكرت ةهجاوم ىف ةيدنه تادحوو

 ,قارعلا لامش ىصقا ىلا ايونج «وافلا» نم تاوقلا
 يف تحجنو ةيكرتلا تاوقلا دض كراعم يف تلخدو
 .ةيكرتلا ةرطيسلا نم قارعلا صيلخت

 ربع تلصتا ةيخيراتلا ةيقارعلا ةربخلا هذه
 ,ملعتلاو ةساردلاب اقمع تدادزاو ةيركسعلا لايجالا

 شيجلا .ينويهصلا نايكلا دض كراعم يف لوخدلاو
 بيردتلاو طيطختلا يف يقارعلا بولسالاو يقارعلا
 روطتلا قفو ريسي ناك تايلمعلا ةراداو طابضنالاو
 رثؤت مل قارعلا يف ةيسايسلا تاروطتلا نا مث ينمزلا
 وا ةيبنجا رصانع هقرتخت ملو ,يقارغلا شيجلا ىلع
 ريغ ةيجيتارتسا وا ةيسايس ضارغا قيقحت يف فظوي
 .ةيموق ريغ وا ةينطو

 يف قارعلا دمتعا يركسعلا طيطختلا ةيحان نمو
 ,عدرلا ةوقو .دصلا ةوق ىلع اساسا ةيعافدلا هتكرعم

 ةجيتن مظنمو سلس يرشبو يدام دادما بولساو
 تبستكا ةيركسع ةدايق كانه الثمف :ةميدقلا تاربخلا
 ىلع يوبفغتلاو يجيتارتسالا يركسعلا طيطختلا

 .ةقباس لانجا ىوتسم

 بولسا نا دجنف يكيتكتلا ىوتسملا ةيحان نم اما
 هاوتسم ناك ايا  يقارعلا يدنجلا نكم دق بيردتلا
 ةيلعافب ةيركسعلا ةلآلا مادختسا نم  يميلعتلا
 يذلا يركسعلا يعولا كالتما نمو .ةيقار ةءافكو

 نا بحاو ...هلاتق يف ادينع ايدنج نوكي نأب هل حمسي

 لتاقم هنأب يقارعلا يدنجلل يقصو بابسا حضوا
 يف مث ىلوالا ةيملاعلا برحلا يف كلذ تبثا دقلف ...دينع
 عجارملا كلذب تدهش دقو .ينويهصلا يبرعلا عارصلا

 م يقارعلا لتاقملا فصو نا ركذاو :ةيركسعلا ةيملعلا
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 ىلاط اناو اهتسرد دق فصولا اذه بابساو دينع هنأب

 طابضناو دومص نا ىلا ريشا انهو .ةييرحلا ةئلكلا يف

 هقيقشو وه امهيف كرتشي ناتفص يقارعلا يدنجلا
 ىلع ةيلاع ةردقب ناعتمتي امهالك ,يرصملا يدنجلا
 ملعتلا ىلع ةردقلاو :دودح الب ءاطعلاو .دومصلا

 يدنجلا ناف كلذل .ةيلعاف ف هدعملا مادختساو ةعرسب

 امهضعب ىلا نييدنج برقا يرصملا يدنجلاو يقارعلا
 براقتلا اذه ىلع تينُب انه نمو .ةيبرعلا ةقطنملا يف
 ةيركسعلا ةردقلا نا يف ةريبك ةيجيتارتسا ةفص
 ناتردقلا امه ةيرصملا ةيركسغلا ةردقلاو ةيقارغلا
 ةقطنملا يف يجيتارتسا نزاوت قلخ ىلع ناترداقلا
 ةهباجم ىف يجيتارتسالا طيطختلا ناك دقو .ةيبرعلا
 شيجلا ىلع دمتعي 141١ ىلا 1458 نم «ليئارسا»
 شودحلل ماع دئاقك تدمتعا دقو :يقارعلاو يرصملا

 شيجلا يف ةلثمتم ةبلصلا هاونلا ىلع ةيبرعلا
 ءانب يف لوالا ىلع تدمتعا .يرصملا شيجلاو .يقارعلا
 ىلعو , ةلتحملا نيطسلف قرش يف ةيقرشلا ةهبجلا
 نيطسلف برغ يف ةيبرغلا ةهبجلا ءانب يف يناثلا
 .ةلتحملا

 ناردا فادها ةبحا وم ق ةءافكلا و ..حدلسنلا

 تاموقم نع هثيدح يزوففو دمحم لوا قيرفلا لصاويو -
 هن هنا - ىريف ىقارعلا شيجلا حيلست لوانتيو قارغلا ةوق

 يتلا ةربخلاو بيردتلا نا امك .ةياغلل روطتم حيلست
 دتعي وجلاو رحبلاو ربلا يف يقارعلا شيجلا اهبستكا
 تاروطتلل هتعباتم نع الضف .ينف سايقمك اريثك امهب
 ةءافكو ةردق نا قبس امم جتنتساو ..ةثيدحلا ةيملاعلا
 نم يسراف يراتت وزغ يا دصل يفكن شيجلا اذه
 يف برحلا ةيادب ذنم ثدح ام اذهو .ةيقرشلا ةيحانلا

 ىوق ةهجاوم ىلع رداقو دماص قارغلاف . 19٠ ماع

 ةيهجنع نم يتأن ينلا يناريالا يعسوتلا ناودعلا

 ةدادق هكالتما يلع كسب يذلا يناربالا ماظنلا رورغو

 .ةيمالسالا ةروثلاو يمالسالا ملاعلا
 فادهالا ىلع يزوف دمحم لوا قيرفلا دكؤيو

 غازفلاو طقنلا ثيح جيلخلا :ةقطنم يف ةيهسوتلا ةيتاريالا
 ,برغلا ةيحان عسوتلا ديرت ناريا :لوقي .يرشبلا
 بساكم قيقحت اهل حيتت يتلا ةديحولا ةيحانلا يهو
 اذا يناريالا عسوتلا نا نا .ةيجيتارتساو ةيداصتقا
 بساكم يا ققحي نل بونجلا وا قرشلا ةيحان هجتا
 عفادملا هرابتعاب قارعلا فادهتسا ناك انه نم .ةيدام
 ةيقيقحلا ةوقلاو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم نع لوالا
 يعسوتلا ناودعلا هجو يف فقت نا اهنكمي يتلا
 .يناريالا

 نا تدقتعاو لورتبلا دوجول قرشلا ديرت ناريا
 مهالا وه قارعلا يا ىوقألا يقرشلا لامشلا ماحتقا
 .اهعامطا قيدقحت نم اهنكمت ينلا ةيساسالا ةوطخلاو

 جيلخلا قيرط اهل حتفيس قارعلا نم صلختلاف
 .لورتبلا زونكو

 ةردقب نكلو ناودعلاو عسوتلا نذا ناريا فده
 .اقيقد ايملع اباسح ةيوسحم ريغ ةيلاتق ةيركسع

 ظافتحالا عم ةيعافد ةكرعم ضوخيف قارعلا اما
 نعو ينطولا بارتلا نع عافد وه ...ةريبك عدر ةوقب

 نيلتاقملا نالو .يبرعلا نطولل ةيقرشلا دودحلا
 رثؤي كلذ ناف ينطولا مهبارت نع نوعفادي نييقارعلا
 ضرا ف مهتايونعمو ةيلاتقلا مهحور ىلع ايباجيا
 وزغ لواحي يذلا يناريالا يدنجلاب ةنراقم ,لاتقلا
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 ةروثلا ةياكح اضو .عنقف نيربت نود ةيبنجا ضرا
 ماظنلا اهعنص ةفيزم ةيجولويديا الا ةيمالسالا
 ةلاعف ريغ ةيوذكا نآلا تحبصاو ناريا يف ديدجلا

 .ةعنقم ريغو

 ةمزال يهو .ةريبكلا ةيقارعلا عدرلا ةوق ىلا دوعا
 ميطحتو برض نم نكمي عدرلاف ةيعافدلا برحلل امئاد
 قارعلاو .موجهلاب ردابي نا لبق مصخلا تاعمجت

 ..ةيوق عوردب زيمتيو .ةيوق نارين ةبرض ةوقب عتمتي
 هذه نا لوقآو ... عدرلا انوكم امه نارصنعلا ناذهو

 يف لغوتي نا موجهلا دارا ول قارعلا نكمت ةزيملا
 .ةلوهسلا ىهتنمب ينارمالا قمعلاو ةيناردالا يضارالا

 .عسوتلا وا وزغلا ىلع عوقت ال قارعلا ةسايس نكلو
 ناريطلا ةوق ىلع ةمئاقلا ةيقارعلا عدرلا ةوق نا

 ةيرحو ...ةروانملا يف ةيرح قارعلا حنمت عوردلا ةوقو
 يتلا ةأدابملا يش ىرخا ةزيم اهرودب يطعت ةروانملا

 تازيملا هذه نا كش الو ...هتكرح ةفخ ىلع دمتعت
 ةليوط برحلاو دومصلا ىلع ةردقلا قارعلل تطعا
 اهتنس يف ةرمتسُم تلازام برحلا نا يفكيو :سفنلا
 ةفلكتو ةوسق فرعا اناو ءفقوت نود ةسداسلا

 اديج كلذ فرعا ...ةليوط تاونسل برحلا رارمتسا
 زواجتت مل يتلا فازنتسالا برح يف يتربخ لالخ نم
 .تاونس ثالث

 نازيم نا كلذك قارعلا اهي عتمتي يتلا تازدملا نمو

 مدنقت لاحم انعسو اذاو هحلاص يف ةيركسعلا ةوقلا

 تاردقلا انلخداو .قارعلاو نارا عارص ِق ةوقلا

 نا انجتنتسا ةيركسعلا ةردقلا بناح ىلا ةيداصتقالا

 ال يلاحلا تقولا ىف و .قارعلا حلاصل ليمي ةوقلا نازيم

 ةيداصتقالا ةوقلاو ةيركسعلا ةوقلا نيب قيرفت دجوي
 ءاريخلا ضعب نا لب . ىرخالا لمكت امهنم لكف

 0 ةةيورعلا سو صو

 .ةيركسعلا ةردقملا ىلع ةيداصتقالا ةردقملا نوحجري

 «وذلا» ةكرعمو يدا ردالا ءادغلا

 يف ةيناريالا بلاطملا يزوف دمحم لوا قيرفلا فصيو
 ماظنلا بلاطي لاثملا ليبس ىلعف :«ءابغلاب» برحلا
 وهو .قارعلا يف ةيسايسلا ةدايقلا طاقساب يناربالا
 خيراتلا بتك لبق نم هلوانتت ملو بيرغ بلطم
 ينعي ال دئاقلا لاوزف .يجيتارتسالا وا يركسعلا
 اديهش هقرف دئاق طقسي دقف .هءافتخا وا ماظنلا طوقس

 ناكم هيئان لتحب ذا ءراهنت ال ةقرفلا نكل ,ةكرعملا يف
 .لمعلاو ءاطعلا لصاوتيو ةدايقلا

 لباقملا فو ...ةفلختمو ةفيخس ةيناريالا بلاطملا
 نيتيحانلا نم ةرربمو ةعنقم قارعلا بلاطم دجن
 قالطا فقوب بلاطي وهف ,ةيجيتارتسالاو ةيخيراتلا
 هذه نا كش الو ؛:ةيملس تاضوافم يف لوخدلاو رانلا
 ملاعلا تاءادن عمو رصعلا حور عم ىشمتت بلاطملا

 ديؤا انآف انه نمو .ةدحتملا حمالا ةمظنمو يمالسالا

 هذه هحرط يف نيسح مادص سيتكرلاو ةيقارعلا ةدايقلا
 اياونثلا حضف يف اهلالخ نم حجن يتلا بلاطملا

 ,يملاعلا ماعلا يارلا ماما ين دارنالا مالخنلل ةيناودعلا

 رثكا ايلود اديياتو ابملاع القث قارعلل ىطعا يذلارمآلا
 .ناريا نم

 ةبراقملا نوكت دق» :يزوف لوا قيرفلا فيضيو

 ةصاخ نارياو قارعلا نيب ىوقلا نازيمل ةريخآلا
 هنا الا ؛قارعلا حلاص يف كش الي وهو .يلودلا فقوملاب
 ثادحا ىلا دوعا يننكلو .عارصلا يف ماه بناج

 يتعباتم لالخ نم لوقاو ,ةيمويلا اهكراعم ...ةهبجلا
 ةدوجوم ةقلطملا ةيرحلا نا يلاتقلا فقوملل يتساردو
 .ينارعلا هبتلولا يدل ةعرعلا يف و .تايلمعلا ةرادا يف
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 ةنئاردالا ةيناودعلا تامجهلا دص ىلع رداق ىفارعلاف

 هسفن تقولا فو ,اهب عتمتبي يتلا نارينلا ةوقب

 اريثآت اهكلتمي يتلا عدرلا ةوقرثؤت هسفن ىوتسملابو
 ىدل لاتقلا ةيناكماو ةردق ةماداو ةيلعاف ىلع اريبك

 تآشنمل يقارعلا ناريطلا برضف ...يناريالا بناجلا
 تاردقلل افاعضاو ةراسخ ينعت ةيناريالا طفنلا

 شبيجلا رمد املكو .يناربالا شيجلا يف ةيلاققلا

 ناريا تاردق تصقن ,ايناربا ايداصتقا افده يقارعلا

 يداصتقالا فدهلا اذه ةيمها يواسي رادقمب ةيلانقلا

 ةيناردالا ةيداصتقالا تاردقلاف .ريمدنلل ضرعتن يذلا

 ,يناريالا ناودعلا رارمتسا نمضتو لومت يتلا يه

 داصتقالا نا ينعي .فده دعب افده .رمتسملا اهريمدنو

 ىلع رثؤي يذلا فافكلا ىوتسم ىلا لصيس يناربالا

 ةيلاتقلا ةعزنلا يف ارايهنا ثدحيو ةيركسعلا ةهبجلا
 ةريخلا ال ةعزنلا لوقاو :ينارمالا شدجلا ىعدل

 يننا لوقا نا عيطتساو .ابيرقت ةربخ الب وهف ةيلاتقلا
 فدهل ةيقارعلا تاوقلا ريمدت ريخ تعمس املك

 ةيقارعلا تابرضلا تلصاوت املكو .يناريا يداصتقا
 ةكرعملا ةياهن برقي اريخ ترشبتسا ...عيرس لدعمب
 اهب عتمتي يتلا" عدرلا ةوق نا ...قارعلا حلاصل

 برحلا ةياهن ديدحت يف مساحلا لماعلا نوكتس قارعلا
 .ةيلاتقلا ناريا ةردق ىلع ءاضقلاب

 ؟«واقلا» ةكرعم نع اذام نكلو

 ةكرعم اهنا :لاقو يزوف دمحم لوا قيرفلا مستبا
 تاوقلاف ...برحلا ىرجم يف ريثاتلا ةدودحمو ةيئزج
 اهتياهن ىلا ىدؤتس ةديصم ف اهسفن تمحقا ةيناريالا
 ناربا تناك اذاو ...ةيربلا تاوقلا رظن ةهجو نم
 ال ؛بقارمك اهل لوقا اناف .اضرا تبستكا اهنا يعدت
 ناريا ...اهب ديقم كنا املاط ضرالا باستكا نم ةدئاف
 اهتاوقل نجس ىلع لوصحلا يف وافلا ةكرعم يف تحجن
 .يناريالا شيجلل تيمم نجس وافلاف ..قارعلا ف
 ىلع ةرداق ريغ ةيناريالا تاوقلا نا ىنعمب نجس
 يف ديج لكشب تططخ ناريا . ةادابملا وا ةكرحلا
 ققحي ملو ...ةياغلل ءيس ذيفنتلا نكل وافلا ةكرعم
 لصفو :قارعلا نع تيوكلا لصف ف ناريا فادها

 ةلآلا نال هلك اذه ىف تلشفف هبونج نع قارعلا لامش

 ,تحضؤوا ناو قيس امك ةفدعض ةيناربالا ةيركسعلا

 يرحب مظتنم دادما بولسا وا ,.يوج ءاطغ دجوي الف
 نييناربالا طوطخ يطغت تاماعد وا :يوج قا

 يتلاو وافلا يف ىلوالا عافدنالا ةوق ناف كلذل .ةيفلخلا

 ملو ؛تراهناو تفقوت ريبك يرشب مك ىلع تدمتعا
 اميسال عسوتلا وا :دادتمالا ةيناريالا ةوقلا عطتست

 ديقت مل امنيب .اهتكرح نم تديق اهتعيبطو ضرالا ناو
 تديق نئلو .لباقملا يف ةيقارعلا ةوقلا رصانع لك
 .ةيقارعلا نارينلا ةوق ديقت مل اهناف ةيقارعلا عوردلا

 ةدئافلا يه ام :ىزوف لوا قيرفلا لعاستو
 ةريبك ةيناردالا ةوقلا ىلع تداع يتلا ةيجيتارتسالا
 الب سلجتو ,ءوافلا نجس» يف تزكرمت يتلا مجحلا
 زاجنا ىلع ةردق وا ةيقيقح ةدافتسا الدو ...ةكرح

 مل :وافلا» يف ةيناريالا تاوقلا ؟..ةيجيتارتسا فادها
 ,ةيقارعلا تاوقلا عاضوا يف ريغت وأ ءدادما طخ عطقت
 ... بونجلا ىلا لامشلا نم ةيقارعلا تاوقلا كرحت نأك
 يف ةفيعض تاوقب تروان ناريا ...ثدحي مل اذه لك
 زرحا قارعلا نا لب مدقت يا زجنت مل لامشلا
 ...لامشلا ىف تاراصتنا
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 تاوقلا ةيفصت نا يزوف دمحم لوا يرفلا دكؤي
 ...تقو ةلأسم نه رثكا تسدل وافلا يف ةيناريالا

 صرحي هنا ريغ ةمهملا هذهب مايقلا ىلع رداق قارعلاو
 .مئالملا تقولا رايتخاو «ةيرشبلا هرئاسخ ليلقت ىلع

 نيظعلا نذوقلاو :ليئارسا»
 عاضوالا ىلع ةيناريالا ةيقازعلا برحلا ريثأت نغو.-
 :يزوف دمحم لوا قيرفلا لاق ةقطنملا يف ةيجيتارتسالا

 ...رخآ ثيدح ىلا جاتحيو ليوط عوضوملا اذه نا
 نييمظعلا نيتوقلل نا ةلاجع يف لوقلا نكمي نكلو
 امك .ةيناريالا ةيقارعلا برحلا رارمتسا يف حلاصم
 يلاتلابو .برحلا نم قارعلا ءاهتنا ناضراعي امهنا
 ىلا ةيركسعلا ةءافكلاو ةريخلا هذه لكب ههفاجنا

 شيجلا هاجتا نا كش الو .ينويهصلا نايكلا ةهجاوم
 يعيبط هاجتا وه «ليئارسا» ةهجاوم ىلا يقارعلا

 راطالا اذه فو .لبقتسملا ف ثدحي فوسو يمتحو

 ءادالا روطتل ينويهصلا نايكلا ةعباتم مهفن نا انيلع
 لعافملا ىلع «ةيليئارسالا» ةراغلاو :يقارعلا يلاتقلا
 .يقارعلا يوونلا

 نييمظعلا نيتوقلا نا» يزوف لوا قيرفلا ىريو
 ولخي ىتح برحلا رارمتسا ىلع ةفلتخم قرطب اتعجش
 تجحرخ دق تناك رصم ناو ةصاخ .«ليئارسال» ناديملا
 لاغشا مث رصم جورخف نذا .... 4 ماع نادبملا نف

 ةهجاوم يف يبرعلا ناديملا ولخل ىدا دق قارعلا
 .«ليئاربسا»

 ةيقارعلا برحلا نم ةيبرعلا لودلا فقوم لوحو
 فققوم نا ىلا يزوف دمحم لوا قيرفلا راشا ةيناريالا

 مزتلت ملو ...روصتا تنك امم لقا ءاج ةيبرعلا لودلا
 كرتشملا عافدلا ةدهاعم صوصنب ةيبرعلا لودلا

 يتلاو :ةيبرعلا لودلا اهيلع تعقو ينلا ةيبرعلا
 لودلا تايناكما هجتت نا ةلاحلا هذه يف ضرفت
 قح وه اذهو ...قارعلا ةدناسمو معد ىلا ةيبرعلا

 نم رصم تبلاط دقل ...هي بلاطي نا هيلعو .قارعلا
 :«ليئارسا» ةهجاوم يف ةدهاعملا صوصن قيبطتي لبق

 ةيقرش ةهبج مايقل ايجيتارتسا اطيطخت انلمعو
 اذامل ...ةيبرع ةلود يا ضرتعت ملو ...ةيبرغ ةهبجو
 يسرافلا ناودعلاو قارعلا ةيبرعلا لودلا لماعت ال نذا
 ؟«يليئارسالا» ناودعلاو رصم لبق نم تلماع امك يناريالا

 ماع دئاق يزوف دمحم لوا قيرفلا لاؤس ىقبيو
 ...ةياجا الب فازنتسالا برح يف ةيبرعلا شويجلا
 ركفملاو دئاقلا ةرارمو نزح يف هحرطي هنا مغر
 !هنزوو لوقي ام هميق فرعي يذلا يجيتارتسالا

 ...ريطخو بيرم ةيبرعلا لودلا تمص : فيضيو
 برحلاو ديفيد بماك ةدهاعم ذنم ثدحيام نال
 نا ...«ليئارسا» و برغلا حلاصل ةيناريالا ةيقارعلا
 رصم ةدوعو ,برغلا حلاصل حيصا نق نازيملا

 ةيجيتارتسا ةرورض ةهجاوملا طخ ىلا قارعلاو
 يدصنلاو .ةيبرعغلا ةقطنملا ِق نزاونلا ةداعتسال

 يا نم يبرعلا نطولا ةيامحو ينويهصلا رطخلل
 جيلدلا لود عيطتست نل ...يجراخ ورغ وا موجه

 مل امك ,اًئيش لعفت نا ةيرشبلا اهتايناكمابو اهدحول
 ةسرطقلا فقو ىلع ةيبرع فارطا ةيا عطتست
 لكب قارعلاو رصم ةدوعب الا «ةيليئارسالا»
 [].امهتاناكما

 ةقفلا لوح تالؤاعأ
 رفوتت مل :ماسحلا ثادحالا مغرو :تاونس ذنم كي
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 اهفصو ىلا ليس ال : ماكحلا ضعب بايسا

 عضو ثحب مدع طرتشي .الثم مهضعب :ةيموقلاب
 ةيلمع يف طروتم هنال :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 نا دب ال ليدبلا نال ,يقيقح ليدب داجيا عنمو ءاهتيتفت
 ضرفي اذهو .اهقيقحتل ةيجيتارتسو ,فادها اذ نوكي
 فورظلا ريفوت نم ىندالا دحلاب «ضعبلا» اذه مازتلا
 دن هنا ىلع هعم لماعتلاو :ليدبلا طاشنل ةيعوضوملا
 ال .ةمظنملا يف هيراحيو هضفري ناك ام وهو .يروثو
 .تافرع ةدادقب اميس

 يتاريالا ناودعلا ةشقانم انلغ ضفري مهضعبو

 عم ناريا يف ماظنلا طروت فاشكنا مغر :قارعلا ىلع
 كلذ ىلع ثحيو ءارس مهضعب ضفري اميف ؛«ليئارسا»
 كلذ نم دافأ ولو .هئاقبل نامض برحلا رارمتسا نا
 .عيمجلا لبق ؛ينويهصلا ودعلا

 ايبيل ىلع اهناودع ةدحتملا تايالولا تبكترا نيح
 ,ماعلا يبرعلا فقوملا اركنتسم :قاذقلا تاحيص تلع
 ,ناودعلا ثحبل ,لجاع ةمق رمتؤم دقع ىلا انعاد
 فادهالا ضعب ددح لب ,ةمزاللا ريبادتلا ناختاو

 . ديعص لك ىلع ةدحتملا تايالولا ةعطاقمك ءافلس
 ةهجاومل نيدعتسملا ريغ ىتح :عيمجلا قفاو

 ءاررو ىعادتو .رمتؤملا دقع ىلع .ةدحتملا تايالولا

 .هل ريضحتلل برفملا ىلا برعلا ةبجراخلا
 ةيروسلا تاطلسلا تضفر ىلوالا ةظحللا ذنمو

 ناودعلا ريغ عوضوم يا ةشقانم ةركف ةيبيللاو
 .ادندلا ىلع يخربفالا

 ةدحتملا تايالولا ةئربت ديرت تاطلسلا هذه ناكل
 :ىرخالا تاءادتعالا نم ءليئارسا» اهتفيلحو

 قيثولا ناريا نواعتو .قارعلا ىلع يناردالا ءادتعالا

 ريفوتو حيلستلا لاجم يف .نيرشابملا نيودعلا عم
 .تامولعملاو تاينقتلاو تاربخلا

 ءسيرحتلا ةمظنم ىلع رمتسملا ناودعلا كلذك

 واءاهدوجحوب فارتعالا ضفرو .ةفلتخم بيلاسأب

 لك ريربتو .ينويهصلا نايكلا معد ءاضيا كلذ نمو
 ءاحيلستو ايركسع .هيناج ىلا فوقولاو :هتاءادتعا

 .ةيلودلا لفاحملا يو
 هجو ىلع ةيروسلاو ةيبيللا تاطلسلا ديرت اذام

 ةيبرعلا لكاشملا ثحب ضفرت اذاملو ؟ديدحتلا

 ؟ىرخالا

 رضحت ةيروس نا ناعيشت بيبا لتو نطنشاو
 قشمد يف مكاحتاو .ينويهصلا نايكلا ىلع موجهل
 اذه نم ةيافلا ناو .دراولا اذه يف سيل هنا فرعي

 يضارالا ضعب مضل يركسع لمعب مايقلا ليوهتلا
 حلصلا ىلع لبقيل هماما ةصرفلا ةحاتال وا ,ةيروسلا
 !ةديحولا ناقنالا ةلييسو هناكو .ودعلا عم

 «يروسلاو يبيللا نيماظنلا ةوعد نوكت لهف
 ةقفاوملل ةيبرعلا ةمقلا ءيبونجلا ينميلا امهفيدرو
 0! حلصلا ىلع

 يناولح دجام

 4 _ +١44 رايا ١61-١١ ددعلا ةيبرعلا ةعيلطلا



 1 بوف زتلل 51011

 3 | ١

 2 يااا

 عضولا نا نوفرعي نيذلا ' ليي
 يف ةنيعم ةيدودحم هيلع ضرفي يروسلا ظ
 زواجتي الآب هؤابطا هحصني) يمويلا طاشنلا ك :
 حاحلا ىدم ريدقت نوعيطتسي (ايموي تاعاس عبرالا
 نيترايزب مايقلا ءانع لمحتي هتلعج ينلا عفاودلا
 ىلوالا تناك ...مايا ةريشع نم لقا لالخ جراخلل
 ةيجراخ ريزو عم دعوم ىلع ناك نيح ايفالسوغويل
 تناك امنيب .رشنيغ شيرتيد زناه ةيبرغلا ايناملا
 .ندرالل ةيناثلا

 يف لضحي .حلللا كرحتلا اذه نا حضاولا نمف
 نم رثكا ىلع ةقناخلا ةمزالا هيف مقافتت يذلا تقولا
 تاروطتب ددهتو يسايسو ينماو يداصتقا ديعص
 .ةيروس يف ةريطخ

 يدلصتفالا دددنملا يغ-ال ١

 ةدودحملا ةيناطيربلا «تروبير نروف» ةرشن لوقت
 دقنلا يطايتحا ناو .111 ١ ماع ةطلسلل دسا لوصو

 نم دحاو عوبسا نم رثكال يفكي دعي مل اهيف يبنجالا
 ةايحلا ىلع كلذ راثآ نع ةرشنلا ثدحتتو .«داريتسالا
 نم ةدوقفم ةريثك داوم كانه نا دكؤتف ةيداصتقالا

 عناصملا نم اددع نا دكؤت امك .طفنلا اهمهاو قوسلا
 .لمعلا نع فقوتلل رطضا دق

 نؤيدلا ةمدخ يف ةديازتملا ءابعالا ىلا ةرشنلا ريشتو
 ىلا بسنتو ..اهدئاوف نم قحتسملا ديدستو ةيجراخلا
 رايلم 6,5 غلبت نويدلا هذه نا ةصاخلا اهرداصم

 ةيبرع لودل تارايلم هو يتايفوسلا داحتالل رالود
 .ةيبرغو

 ضرفي ارارق ذختا دق يروسلا سيئرلا نا ءيلودلاو
 رصع» ةلودلا تاسسؤم عيمج يف نيلوؤسملا ىلع
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 15و 57و ١" نيبام حوارتت ةبسنب اهضفخو تاقفنلا سيئرلل يحصل
 .«يضاملا ماعلا ةنزاوم نم هيلع تناك امع ةئاملاب

 ةلجملا لوقتف ةيجراخلا ةيروس نويدل ةبسنلاب اما
 ١١ نع ثدحتي يروسلا مكحلا نم نيدرقملا ضعبد نا
 توريب يف نييبرغ نييسامولبد نكلو .رالود رايلم
 .«رال ود رايلم "١و ١6 نيبامب نويدلا هذه نوردقي

 مالعاب ةيكريمالا فراصملا تماق ىرخا ةهج نمو
 لك ةيطغت بوجوب ايمسر ةيروسلا ةموكحلا
 سيلو ةلماك ةيطغتلا نوكت ناو رالودلاب اهتادامتعا
 .ايفرصم هيلع فراعتم وه امك ةنيعم ةيوئم ةبسنب

 تسيل اهتانوكمو ةمزالا هذه رصانع نا ةقيقحلاو
 ,ماظنلا ةعيبط يف ليوط نمز ذنم ةمئاق يه لب .ةديدج
 يتلا ةيبرعلا تادعاسملا ليسب ىطغتت تناك اهنكل
 ىلع هدعاستو يروسلا ماظنلا ىلع قفدتت تناك
 طوبه دعب نآلا اما ..نارودلا يف هتلجع رارمتسا

 ةيطفنلا تادئاعلا عجارتو يملاعلا طقنلا راعسا
 :ماظنلا دحوو تادعاسملا هذه تطيه دقف ةيبرعلا

 ىلع ةمرالا تايطعم ماما هجول اهحو هسفن يروسلا

 ةهعرسب ةروطخو ةدح دادزرن تايطعم يهو .اهتقيقح

 . ةلئاه

 يننالا ديعصلا لع انا
 ةلاح عم قفارتي :يدرتملا يداصتقالا عضولا اذه

 هزئاكرو ماظنلا تادنتسم مها تقرتخا ةمقافتم ةدنما

 ىلا تلصوو ةينمالاو ةيركسعلا هتزهجأ يهشو الأ
 هزومر نيب اميف لايتغالا تالواحمب قشارتلا ةجرد
 .هيف نوفنلاو ةطلسلا زكارمو

 قطانملا تزه يتلا تاراجفنالا ةلسلس دعيف

 قلق ةلاح تراثأو ةيروس برغ يف ةيلبجلاو ةيلحاسلا
 ال :ةساسحلا قطانملا كلت ءانيا فوفص يف ةعساو

 نا 0125 خش 0

 يذلا اياحضلا ددع لوح تامولعملا راشتنا دعب اميس
 ةلسلسلا هذه دعب ..ليتق 4٠٠ نم رثكا ىلا لصي
 ىلا ىرخا ةرم ريجفتلاو فنعلا لامعا تلقتنا
 .ةمصاعلا

 خيراتب ةينايبظلا ؛داحتالا» ةفيحص تركذ دقو
 دق ةيرانلا ةحلسالا فلتخمب ةكرعم نا 64
 4٠ تمادو 4/75 ةفعفمجلا خوي قشمد ىف تلصح

 تاوق تماق امدنع ترجفنا ةكرعملا هذه ناو .ةقيقد
 نم ددع اهمدختسمب ةينكس ةقش ةمهادمب نمالا
 .نيحلسملا

 ةلواحم دهش دق هسفن مويلا نا ركذلاب ريدجلاو
 مادخ ميلحلا دبع ةيروهمجلا سيئر بئان لايتغال
 نم فلؤملا هبكوم ةحلسم ةعومجم تمجاه امدنع
 تارايس ةدعو ةحفصم ءادويسس سديدسرم ةرايس

 يذلا موجهلا جئاتن نم ناكو ..ةقفارم ةيران تاجاردو
 دحا لتق نا ةمصاعلل ىلامشلا لخدملا ىلع ىرج
 .نارخا نانثا حرحو مادخ يقفارم

 موي نارخا ناراجفنا قشمد ةنيدم تدهش امك
 طسو يومالا عماجلا نم برقلاب لوالا 4/71 دحالا

 ةحاس نم برقلاب ةضايرلا رصق يف يئاثلاو ,ةنيدملا
 .نييسابغلا

 ةيسايسو ةيفاحص رداصم ريشت كلذ نم رثكا

 نمآلا ةزهجال ريبكلا يدحتلا اذه نا ىلا ةددعنم

 هذه لوصوو .ةزهجالا هذه ؛ةقدرخ» دكؤي ةيروسلا

 .ةريطخ تايوتسم ىلا ؛ةقدرخلا»
 اريبك ايروس اطباض نا نع ةريثك ءابنا ثدحتتو

 ةينمالاو ةيركسعلا ماظنلا ةزهجا يف ماه رود هل ناك
 تارباخمل قداسلا سيئرلا .مئاغ دمحم ديمعلا وه

 نم ةيقرشلا ةقطنملا ىلا رف دق :نانبل ىف عدرلا تاوق

 .توريب
 تركذ دق ةيتيوكلا ,سبقلا» ةقيحص تناكو اذه
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 ةيجراخلا ءارزو رمتؤم راطا يف ةلزعلا :عرشلا

 لئالدلاو ماهتالا عباضا» نا 1485/4/1 خيراتب
 تامهم ىلوتي ناك ريبك طباض طروت ىلا ريشت

 تفدهتسا يتلا تاراجفنالاب نانبل يف ةيرابختسا
 ناو .:ةيضاملا ةرتفلا لالخ ةيروس يف ةيودح قفارم
 ةمذ ىلع نيفوقوملاو قبقحتلا فنتكي اديدش امتكت
 .«قيقحتلا

 انكر نوكي نا لبق .مناغ ديمعلا نا ركذلاب ريدجلاو
 عئتمتيو يسايس نكر وه ؛ماظنلا يف اينماو ايركسع
 :هجراخو ماظنلا لخاد ةيوق ةيرئاشع ,؛ةيبصع» ب

 . | مان مرات نحن ات مهفما -1 1

 ثداوح يف اطروتم نوكي نا يلاتلاب دعبتسملا نمو
 ةكرعم نم اءزج ثداوحلا هذه نكن مل ام ةينئما

 ماظنلا تايسسؤم لخاد داعبا تاذو ةريبك ةيسايس

 وا ةيركسعلا تاسسؤملا اهنم ءاوس ةيسايسحلا

 .ةيئدملا

 يدادسلا ديعنملا لع اثلاث
 لخادنتت ينمالاو ىداصنقالا اهبقشي ةمزالا هذه

 نيديعصلا ىلع مزاتملا يسايسلا عضولا عم لعافتنو
 .يجراخلاو يلخادلا

 نم ةقناخلا ةمزالا تلقتنا يلخادلا ديعصلا ىلعف ©
 بعشلاو ماظنلا نيب ةداحلا ةيبلسلا ةقالعلا ىوتسم

 تاباطقتسالاو تاكاكفنالا ىوتسم ىلا ةماع ةروصب

 رارق سيلو .هسفن مكحلا لخاد ةرحانتملاو ةضراعتملا

 مادخ ميلحلا دبع لايتغا ةلواحمو مناغ دمحم ديمعلا

 .لاقتنالا اذهل اهساكعنا الإ

 نا ىلا ةعلطم ةيروس طاسوا ريشتانهو

 تدهش دق ةطلسلا مره ىف ةفورعملا تاباطقتسالا

 كباشتو خورشلا ةدح دايدزا دعب «قاروا طلخ» ةيلمع
 لالخ ةفورعم تناك امك ةطيرخلا دعت حلف .اهدادنما

 ةهج نم هيديؤمو تعفر نيب عارن) نييضاملا نيماعلا
 اميف ؛ىرخا ةهج نم هيخال هتفالخ يضراعم نيبو
 ايلكش ولو عازنلا كلذ قوق هسفنب دسا ظفاح عفنري

 تتفن لب .(هيدي نيب طويخلا عيمج ىلع ءاقبالل
 ةديدج ةيرحانت سسا ىلع نايسيئرلا ناركسعملا
 اذاو .قباسلا دحاولا فقوملا باحصاب لبسلا تقرفتو
 تعفر ىعسم دنب يف عقت مادخ لايتغا ةلواحم تناك
 عازتنا لجا نم سيئرلل لوالا بئانلا نم صلختلل
 امع ايلاح ثدحتي ضعبلا ناف :ةفالخلا يف ةيولوالا
 نيبو ةلواحملا نيب طبري ذا ءريثكي كلذ نم رطخأ وه

 ,ينويهصلا  يبرغلا عارصلل ةيوستلا يعاسم مدقت
 ةيروس يف سيئر دوجو طرتشت يعاسملا هذه ناو
 امئاد ناك عوضوملا اذه نأب املع ؛ةيرثكالل يمتني

 ىلع زكرت ينويهصلا نايكلا يف ثوحبو تاسارد رادم
 يف اعتمتم ضوافملا يبرعلا فرطلا نوكي نا بوجو
 لصح امك) يبعشلا ديبانلا نم ءيشب ضوافنلا ةظحل

 نم ةيرثكالا لصنتي اددهم نوكب الاو (تاداسلا عم

 .هي ةحاطالا دنع هعيقوت

 لابتغا ةلواحم نيب ةعلاطملا هذه باحصا طبردو

 ةلاسم هاجت ةيديلقتلا ماظنلا ةيساسح نيبو مادخ

 رمالا ناك ءاوس .كلذ تالهؤمب نوعتمتي نمو «ليدبلا»
 ديلو ناك ما :ةيميلقا وا ةيبرع وا ةيلود ةلداعم ديلو
 نم رثكا ىلا راطالا اذه يف نوريشيو .تحب يلخاد عضو
 هذه نم اقالطنا ماظنلا اهريد ةيفصت ةيلمع

 ءاوللاو لضافلا دمحم روتكدلا لابتغاك ,ةيساسحلا
 .راطيبلا نيدلا حالص ذاتسالاو نارمغ دمحم

 تايلمع مقافت هيف ربتعي يذلا تقولا يف اذه
 ايود ىلع ةطلسل رشابملا يدحتلا نم اعون ريجفنلا

 دمحم ةطلسلو :ةيركسعلا تارباخملا سئئر هرايتعاب

 هرود لالخ نم ايلمع نمالا نوؤش نع لوؤسملا ين وخلا
 .يروسلا سيئرلا ىدل صاخ ينما راشتسمك

 هطبر ىرج ام اذا هتروطخ هاجتالا اذه بستكيو
 ةسسؤمك شيجلاب ةصاخ ةيبصع زورب نع ثيدحلاب
 هبشو ةينمالا تاميظنتلا ةهجاوم يف ةيماظن ةيركسع
 فنك يف تدلاوت يتلا ةصاخلا شويجلاو ةيركسعلا

 .هزومرو ماظنلا اذه

 ديعضصلا ىلع اما :يلخادلا ديعصلا ىلع اذه ©
 :ةديدع لماوع اهيف لخادتتو ةبكرم ةمزالاف يجراخلا

 نا رخا دعب امود حضتب :ةينانبللا ةحاسلا ىلع ١.

 اذه ناو يروسلا ماظنلا ةنميه ىلع اريبك ادرمت كانه
 نسح يتفملا اهب ماق يتلا ةرايزلا عم هجوا غلب درمتلا
 ادب يذلا حضاولا ينلعلا معدلا عمو يكركبل دلاخ

 عضولا يف ةوق زكارم نم ليمجلا نيما سيئرلا هاقلتي
 ينسح سيئرلا ريع ثيح رصم اميس ال .ماعلا يبرعلا
 طوغضلا دض لّيمجلا فوقول يوق دييات نع كرابم
 .ينلع باطخ فو ةيطخ ةلاسر يف كلذو .ةيروسلا

 دق ايلعلا ةينانبللا ةطلسلا نا نآلا احضاو ادب امك
 لودلا عم لاصتالا سرامت ١9175 ذنم ةرم لوال تادب

 ةيروسلا ةياصولا راطا جراخ نم ىرخالا ةيبرعلا
 مصاوعلا نم اهريغو سنوتل ليمجلا ةرايز)
 .(ةيبرعلا

 ينانيللا . يرصملا يقالخلا اذه نا رظنلل تفلملاو

 :ةينيطسلفلا  ةيرصملا تاقالعلا دطوت عم عطاقتب
 ,ةرشهاقلل ةريدخالا تافرع ةرايز هنع تربع ام وهو

 فارطالا تاقالع ىلع ارط ىذلا نيسحتلا عم كلذكو
 عم (ةينيطسلفلاو ةيرصملاو ةينانبللا) ةثالثلا
 يذلا رمالا .ةريخالا ةرتفلا يف يتايفوسلا داحتالا
 ادج ةماه ةقرو يروسلا ماظنلا يديا نيب نم بحسي
 . عارصلا يف

 ةيبرع ةلزع نم ايلاح يروسلا ماظنلا يناعي - ١
 ةيجراخلا ءارزو عامتجا يف اهسفن نع تفشك ةقناخ

 ريزو عرشلا قوراف ناك نيح برغملا يف ارخؤم برعلا
 مث روضحلا نع اكلت يذلا ديحولا يروسلا ةيجراخلا
 امدنع كلذكو . اددحو هسفن دحو نيح قاحتلالل رطضا

 نا ءيدصتلاو دومصلا» لود ولثمم عطتسي مل

 ىلع حورطملا ةمقلا عوضوم نم ادحوم افقوم اوذختي
 .ةيجراخلا ءارزو عامتجا

 فدهلا ناك يذلا وه يبدللا ماظنلا نا حيحص

 باهرالا» يسمو ام ىلع برغلاو اكريما ةلمحل ينلعلا

 ءارو امئاد ناك يذلا يروسلا ماظنلا نكل .ءيلودلا

 فيرعت نمض عقت يتلا تاطاشنلا و لامعالا نم ريثكلا
 نم ريثكلل «بارعلا» رود بعلي امئاد ناكو .«باهرالا»
 امامت كردي :تاظاشنلا هذه سرامت يتلا تاميظنتلا
 نع دلوتتس يتلا طوغضلا راطا جراخ نوكي نل هنا
 هاجت (يل ودلا :لوقي ضعبلاو) يبرغلا فقوملا ديعصت
 اذه ءارو نمكن امع رظنلا ضغب .ةلاسملا هزه
 .ديعصتلا

 ضوافنلا و قزملا
 يروسلا ماظنلا دجي .اهلك تايطعملا هذه لظ يف

 دعي مل ادج ةقيض ةحاسم نمض اروشحم هسفن
 ةيمها قيوستو نيركسعملا نيب اهيف ةروانملا هناكماب
 .اهتعقر ىلع ةيروس

 «يبرفلا هزايحنا» نع ةيلك ىلختي نا اماف

 ةسايس يف ام لكب :ةيتايفوسلا يعاسملل بيجتسيو
 ضراعتت تاساكعنا نم ةقطنملا هاجت ةيلاحلا وكسوم

 هتاسايسو يروسلا ماظنلا ءانب يف تازكنرم عم ايلمع
 كلذ يف امب يبرعلا نماضتلل وكسوم ةوعد) هفقاومو
 يروسلا فقوملا ريبغت لجا نم اهاعسم .رصم ةدوع

 هه ريرحتلا ةصظنم ةدحول اهديسدأت .قارعلا نم
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 نم يروسلا ماظنلا جورخ ةرورض .ةينيطسلفلا عج
 !«ةيعامتجالا هتدعاق» عيسوتو .ةيلخادلا هتلزع

 عم ضراعتي لكشب يداصتقالا جهنلا ديشرت ةرورض
 . (ةيليفطلا حاتفنالا ةقبط حلاصم

 ةيلاحلا برغلا بلاطمل ةيلك بيجتسي نا اماو ..
 فزوح يبرفلا يناملالا يسايسلا اهضرع يتلا

 انقرطت نا قبسو قشمدل ةريخالا هترايز يف سوارتش
 : يلي امب صخلتت يهو «ةيبرعلا ةعيلطلا» يف اهل

 .ةيروس نم تايفوسلا ءاريخلا درط
 هتديقعو هحيلست رداصمو شيجلا ةيلكيه رييغت

 .ةيلاتقلا
 ,ةيوستلل ةيكريمالا يعاسملا دييأت وا عيجشت

 تابيترتلا لاجم يف وا ةيندرالا ةهبجلا ىلع ءاوس
 .نانبل بونج يف ةينمالا

 يسايس زازتبا ةليسوك «باهرألا» نع يلختلا -
 .يلامو

 نيرايخلا نيذه نيب ام قاقحتسالا ةعاس نا ودبيو
 مدقتي نا يروسلا سيئرلا ىلع ناكو ادج تبرنقا دق
 «عرتخي» هلعج ام تاذلاب اذهو .برغلا ىلا هباوجب

 ريزو عم ءاقللا اهفده ناك ايفالسغويل ةيمسر ةرايز
 يذلا رشنيغ شيرتيد زئاه ةيبرغلا ايناملا ةيجراخ
 ءارّز ول تاعامتجا ةلسلس نم ةرشانفم ءاقللا ىلا رضح

 ناك هنا ةحارص نلعاو «ءيبوروالا سلجملا ةيجراخ
 نآشب يروسلا سيئرلا عم هراوح يف سلجملا لثمي
 .طسوالا قرشلا ىف يسايسلا عورشملاو «باهرالا»

 يتلا ليصافتلا ةيهام دعب تحضتا دق نكت مل اذاو
 ويكوط ةمق ةيشع مت يذلا دسا  رشنيغ ءاقل يف تراد
 كانه ناف .ءاقللا اذه ىلع بترتت يتلا جئاتنلا ةعيبطو
 اهماما فقوتلا نم دم ال حطسلا ىلع ترهظ تامدقم
 :يهشو

 نم ريبك ندع ةرداغم لوح ارخؤم ترشن ءابنا- ١

 «يل ودلاو يبرعلا راهنلا») .ةيروس تايفوسلا ءاربخلا
 .(م85/

 ىلع قييضتلاب عاقبلا يف ةيروسلا تاوقلا مايق - ؟
 بّرَح» اهنمو ناربال ةيلاوملا ةفرطتملا تامظنملا ةكرح
 ةيروسلا تاوقلا نيب كابتشا ىلا ىدا يذلا رمالا «هللا

 .كبلعب ةنيدم يف برحلا كلذ يحلسم نيبو
 كلذو :ندرالل ةلجؤملا هترايزي دسا ظفاح مايق “ 

 دوجو نع زيريب نوعمش هيف نلعا يذلا تقولا يف
 نيدو هتموكح نيب «ةئداه ةيسامولبد» يعاسم

 لبق ينويهصلا ودعلا ويدار داعو .ةيندرالا تاطلسلا
 تامولعملا هذه دبكأت ىلا نيمودس نامغل دسا ةرايز
 تناكو ةرهاقلا ىف تافرع رساي تفقوتساو قبس يتلا
 .ةفينعلا هتاقيلعت دحال اعوضوم

 ظفاح نا جاتنتسا ىلا تامدقملا هذه دوقت لهف ..

 ,ةيبرغلا بلاطملا ىلع هتقفاوم رشنيغ غلبأ دق دسا

 اهقيرط يف يه وا نيفرطلا نيب تمت دق ةقفص ناو
 عضولا ىلع تاساكعنا نم كلذل ام لكب , جوضنلل
 ماظنلل ةيلودلاو ةيبرعلا تاقالعلاو يلخادلا
 تاهاجتالا يف ةريغص تاوطخ درجم يه ما ..يروسلا

 هئاضرال يفكت نا لما ىلعو برغلا لبق نم ةبولطملا
 ةمساحلا تارايخلا يف قايسنالل ةجاحلا ند
 [1؟ةريطخلاو

 ردن ناندع
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 سناه ماق ةصاخ ةيركسع ةرئاط نتم ىلع ا

 ةيداحتالا ايناملا ةيجراخ ريزو ءرشنيغ شرتيد |(
 رهظ لبق دارغلب ىلا ةتجافمو ةفطاخ ةرايزب |
 .مرصصخملا ناسف / ليربأ ٠٠١ فداصملا ءاعنرالا مود

 يرونسلا سيئرلا عم ةلماك ةعاس ةدمل اهلالخ عمتجا
 .ايفالسغ ويل ةيمسر ةرايزب موقي ناك يذلا دسأ ظفاح

 بيترتلا نا تدكا نيلرب يف ةيناملالا رداصملا ضعب

 موي لبق ىرج دق رظنلل ةتفلملا ةرايزلا هذهل نلعملا
 ًابيحرت» يقل رشنيغ بلط ناو ءاهثودح نم طقف دحاو
 ءاغلا ىلا رطضا يذلا يروسلا سيئرلا ىدل «ًاراح
 .قالسغويلا جمانربلا يف هل ماقملا عيدوتلا ماعط ةركف

 هذه ةرورض نع لؤاستلا نذا انه عورشملا نمو

 ىلع دحاو رهش دعب ضمي مل هناو ةصاخ ةرايزلا
 ريزو نا ىلا ةفاضا .قشمد يف رشنيغ  دسالا عامتجا
 نم عونلا اذه لثم ىلا ليمي ال نوب ةيجراخ
 .ةيكوكملا ةيسامولبدلا

 فطاخلا دارغلب عامتجا نع ةدكؤملا تامولعملا

 قوسلا ةيجراخ ءارزو مسإب ضرع رشنيغ نا ىلا ريشن
 ظوحلملا دعاصتلا نم نييبوروالا قلق ةيبوروالا
 ةراغلا دعب مهيضارا ىلع ةيباهرالا تاطاشنلل

 .مرصنملا ليربا /ناسين 5 موي ايبيل دض ةيكريمالا
 - يبرع نواعت سسا داجيا يف مهتيغر نع برعا كلذك
 يف ددرتي ملو .يلودلا باهرالا ةهجاومل كرتشم يبوروا
 تادوهجملا يف ةكراشملا ىلع يروسلا سيئرلا ثح
 دسا ظفاح نا ودميو .هاجتالا اذه يف ةلوذبملا ةيلودلا
 معدل دادعتسالاو ةنورملا نم عقوتم ريغ أردق ىدبا دق
 راوخلا راطا لخاد .هئايحا ف ةمهاسملاو نواعتلا اذه
 يف ددرتي ال رشنيغ لعج يذلارمالا يبوروالا  يبرعلا

 اهسفن قشمد قلق ءازا ايدج اروعش» هيدل نأب لوقلا
 تاطاشنلا مقافت ىلع ةرطيسلا نادقف تالامتحا نم
 ١ . ةيل ودلا ةيباهرالا

 ةمصاعلا يف نويسايسلا نويقارملا ذر دقو
 ةلمج ىلا ديدجلا يروسلا فقوملا اذه ةيداحتالا

 ةراغلا عم لماعتلل قشمد ةموكح ليم اهنيب نم لماوع
 امبرو ءاهل ةهجوم ريذحت ةلاسرك ايبيل ىلع ةيكريمألا
 ةفورعملاو ةيقيقحلا لقاعملا امهرابتعاب اضيا ناريال
 باهرالا تامظتمل «وتانفلا» مصاوعو نطنشاو ىدل

 ةجاحو ةيداصتقالا عاضوالا يدرت ىلا ةفاضا .يلودلا
 .ةيب وروالا ةدعاسملل ةدئازتملا ةيروس

 دادترا ةقيقح اضيا نوبقارملا ءالؤه عضيو
 ةنوآلا يف ةيروسلا ةحاسلا ىلع ةيباهرالا تاطاشنلا
 قشمد ةموكحل ةينمالا سجاوهلا دادتشاو .ةريخالا

 يروسلا فقوملا بابسا ملمس نم لوالا ماقملا يف
 .ديدحلا

 ىلا ةرم لوال رطضي دسا ظفاح نأ كلذك ظحالب اممو

 يف «ةثلاث نادلب يضارا ىلع ةيباهرالا تاطاشنلا ةنادا»
 لامعالا ضعبب ةقلعتملا رشنيغ ةراشا ىلع هدر ضرعم
 .ةيبرغلا ابوروأ يف ارخؤم تعقو يتلا ةيباهرالا

 لالخ :يداحتالا ةيجراخلا ريزو عمتجا دقل
 يرئازجلا سيئرلاب , طقف نيريخألا نيعوبسالا
 يلع يلامشلا ينميلا سيئرلاو .ديدج نب يلذاشلا
 يدوعسلا ةيلخادلا ريزو ىلا ةفاضا .حلاص تادبع

 يف برعلا ءارفسلا نمريبك ددعو .زيزعلا دبع نب فيان
 غالبال تارربملا نم يفكي ام كلمي هنا ودبيو .نوب
 عيطتست ال ةيداحتالا ايناملا» ناب يروسلا سيئرلا

 تاطاشنل ةحرسم اهيضارا لعهح ىلع ربصلا ةلصاوم

 ةحاتملا لئاسولا ةفاك مدختستس اهناو .ةيبراهرا

 .ضخغب . تاطاشنلا هذه ةحفاكمو .سفنلا نع عافدلل

 صاخشا وا تاسسؤم دض ةهجروم تناك اذا امع رظنلا

 .«ةيناملالا وا ةيكريمالا ةيعباتلا نم
 ىلع رشنيغ هينعي ام ديدحت نكمي كش نودبو

 يروسلا سيئرلا نم بلطي امدنع عقاولا ةطراخ
 ىلع ريثأتلا ةسراممو باهرالا دض مزحي لاضنلا»

 نم دوصقملا نا .«ةلدتعم تاسايس جاهتنال نيرخآلا

 ةموكح راعشا وه حبرصلاو حضاولا مالكلا اذه

 رصانعلاو تامظنملا معد نع عافتمالا ةرورضب قشمد

 هاجتالا اذهب اهزوفنو اهتاقالع لالغتساو .ةيباهرالا

 .برغلا سلبارطو نارهط يف
 . اذه ةيساموليدلا رئاودلا تظحال ءرخآ بناج نم

 قشمد نيب ارخؤم رجفت يذلا رتوتلا ,ةيانعبو
 سيئرلا ةرايز ىلا ةفاضا .كبلعب يف «هللا بزحد و
 زيريب فشك نمطقف ةريصق ةرتق ديعب نامعل يروسلا
 فلخ :ةيليئارسالا»  ةيندرالا تالاصتالل ريماشو

 هذه نوكت نا رئاودلا هذه دعمتست ملو ءسيلا وكلا

 نسح تابثال برغلل ةيروس ةرقيش لئاسر تادجتسملا
 ةمزالل جرخم نع تقولا تاذ يف ثحبلاو .ةينلا

 ةموكح اهبرمت يتلا ةينمالا  ةيسايسلاو ةيداصتقالا
 تاعقوتلا مايالا هذه دادّزت كلذل ةجيتنو .دسالا ظفاح
 ماما اهتروص نييزت يف بغرت قشمد ةموكح نأب ةلئاقلا
 نئاهرلل ءاهريرحت» ربع يبوروالا ماعلا يارلا
 ,هللا بزح» يحلسم لبق نم نيزجتحملا نييبوروالا
 رومدتملا اهداصتقا حلاصل ةيلمعلا هذه قيوستو

 [0.ةيذيذتملا اهتسايسو
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 دكؤم ءيش اهليصافن نع حشري مل هنا عم

 اينيطسلف لعافتت نامع ىلا دسأ ظفاح ةرايز
 اج ١> لة 0

 يروسلا فقولا نم رمذنت سوم وبأ» ةعامجو ..
 5-5 اهادعإ ربا ما مآ 1 3-5 قمم نطو ا -ٍ قرار 5 تهوم

 تي 9 0 سقيا 3 تس سس وم 2 0

 لمعلا لايح واهلا 0< ا سيئرلا ماق تاونس عست تماد ةعيطق دعب | | |
 عيرا دعبو .نامع ةرايزب دسألا ظفاح يروسلا ©
 تاعامتجا ةثالث اهتللخت ةعاس نيرشعو |

 ,هترايز يروسلا سيئرلا ىهنا نيسح كلملا عم ةقلغم
 تالؤاستلا نم اليس هءارو افلخم قشمد ىلا داعو

 لوح نيبقارملاو نييقاحصلا ناهذا ىف تانهكتلاو
 فالخلا طاقن ىدمو . .اهجئاننو ةرايزلا ةعيبط

 دحي اكرتشم انايب نأل كلذ ,تضخمت يتلا قافتالاو
 ىلع ةوالع ,ةرايزلا باقعا يف ردصي مل تاثداحملا ملاعم
 لالظ تحت ايئانث تمت دق اهتاعامتجا مظعم نا
 يفاحصلا حيرصتلا نا ىلا ةفاضالاب .ةقلطملا ةيرسلا
 ىلع اممعمو ًابضنقم ءاج اهتاشب ردص يذلا ديحولا

 اهناب ةرايزلا فصو يذلا يندرالا مالعالا ريزو ناسل
 ةيروسلا ةيندرالا تاقالعلا فصوو .ءادج ةمهم»
 نيب ةقلعم ةيساسا اياضق دجوت ال ثيح .ةزاتمملاب
 لوح تزكرت تاثداحملا نا ىلا راشا امك :نيبناجلا
 يبرع ةمق رمتؤم دقعل اديهمت دحوملا يبرعلا فقوملا
 .لاعفو حجان

 ةيمها لوح انه نيبقارملا نيب عامجا كانه نا ريغ
 ةددشم ةينما تاءارجا طسو تمت يتلا ةرايزلا هذه

 لاط يتلاو .ةيروسو ةيندرا رصانع اهيف تكراش
 يف نيرهش ذنم ةيبرعلا ةفاحصلا تلغشناو .اهراظتنا
 .اهنع باجيالا وا بلسلاب ثيدحلاو اهديعاوم ديدحت

 زفاوح نع الوطم نوثدحتي نامع يف نوبقارملا
 اهنوك ىلا ةفاضالاب يهف .اهعفاودو اهتيقوتو ةرايزلا
 رخاوا قشمد ىلا نيسح كلملل ةقباس ةرايز ىلع أدر
 ,تارابتعا ةلمج نم قلطنت اهناف .يضاملا ماعلا
 :تاباغ ةدع قيقحت فدهتستو

 :ةيروسل ةيكريمالا تاديدهتلا ةيدج ثحب ١
 .اهدودح ىلع ؛«ةيليئارسالا» دوشحلاو
 تالواحم نم تالواحم نم دجتسم نا نكمي ام فالف ؟

 .ةيروسلا ةحاسلا قوف بيرختلاو ريجفتلل
 ةدرفنم ةيوست يا لايح يندرالا فقوملا تيبثق - '“
 ققحي يىلود رمتؤم دقعل تامزيناكيم نع ثحبلاو

 .طسوالا قرشلاب مالسلا
 يف ةيئادلا اهتيغرب ةفورعملا يعافرلا ةموكح معد  ؛

 - 1م من11 0 معمم معمق - 3
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 نا نكمي يبرع ةمق رمتؤم داقعنا سسا ثحب 5
 .«ةديدج ةيموق تايطعم» ب فصو ام هنع ضخمتت

 تتاب يتلا ةيروس نا تملع «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 ةيكريمالا تاديدهتلا ءارج نم ايقيقح ارطخ رعشتست
 معدلا باطقتسا تقولا اذه ٍْق ددرت «ةيليشاربسالا» 5

 ةيروسلا ةرصاخلا نيمات ديعص ىلع سيل .يندرالا
 يضارالا ربع «يليئارسا» يركسع فافتلا نم افوخ

 يسايسلا لمعلا ديعص ىلع نكلو .بسحف ةيندرالا
 فقوملا لادتعاب ةدحتملا تايالولا عانقال يندرالا
 عيجشت لوح «ةيليئارسالا» معازملا بذكو .يروسلا
 نيسح كلملا نا لاقي ذا .ةيباهرالا تايلمعلل ةيروس
 ةلمج ثحبل ابيرق ةدحتملا تايالولا ةرايز مزتعي
 ةنوخس اهزربا ,ةيكريمالا ةرادالا عم تاعوضوم

 يروسلا سيئرلا بلط لوح انه ةرئاوتم تانهكتلا

 ءماس» خيراوص تايراطب بيكرت يندرالا كلملا نم
 ةيندرالا يضارالا قوف تارئاطلل ةداضملا ةيتايفوسلا
 .لتحملا نالوجلل ةمخاتملا

 كلملا عم ثحب يذلا يروسلا سيئرلا نا لاقيو
 نا حرتقا :ندرالا لامش يف تاعافدلا زيزعت ةرورض

 ىلع اهبيكرتو ءماس» خيراوص ءارشب ةيروس موقت
 نم نكمتي يوق يعافد عضو ريفوتل كلذو .اهباسح
 ما ةقطنم ربع «ةيليئارسا» قارتخا تالواحم يا دص
 .ةيفدرالا سيق

 نم ددع ةدناسم ىلا ةجاحلا سما يف اضيا ةيروس
 ةهباجم ةبا ىف ةيئدرالا ةيوجلا دعاوقلاو تارادارلا
 هدادعتسا ندرالا ىدبا دقو .«ليئاريسا» عم ةلبقم

 مغر ةيضاملا تاونسلا لالخ تامدخلا هذه ميدقتل
 .نييناجلا نيب كاذنآ ةيسايسلا ةعيطقلا دوجو

 نم لقا ةيركسعلا تاثداحملا نع حشر ام ناك اذاو

 نم ةيسايسلا تاثداحملا بيسحن نا كش الف لدلقلا

 ىدم دعب حضتي مل ذا .ليلق ليلق رخآلا وه برسنلا
 تاعوضوملا نم ددع لوح يروسلا  يندرالا قفاوتلا

 نم فقوملاو يبرع ةمق رمتؤم دقع اهزرباو ,ةنخاسلا

 رصم ةداعتساو .نانبل عاضواو .جيلخلا برح
 دقعو :ينيطنسلفلا لمعلا ةمزأو :يبرعلا فصلل
 .طسوألا قرشلا ةلكشم ةيوستل ىلود رمتؤم

 ايراقت نا ىلا ريشت يندرالا مالعالا ريرو تاحيرصت
 دقع نم يروسلاو يندرالا نيفقوملا ىلع ارط دق اريبك
 ةهجو دييأتل الايم تاب ندرالا نا امك ءيبرع ةمقرمتؤم
 نا رظتني ثيح ةينانبللا ةمزالا لايح ةيروسلا رظنلا
 سيئرلا نم لك ىدل يباجيا رودب يندرالا لهاعلا موقي
 تادايقلا نم امهريغو .نوعمش سيئرلاو ليمجلا
 .ندرالا عم ةيديلقتلا اهتقادصب ةفورعملا ةينوراملا

 يندرالا نيفقوملا نا «:ةيبرعلا ةغيلطلا» تملعو

 ساكو كيسلا نو فقوملا لايح ناقباطتم يروسلاو
 امك ؛كرت ارتشم لماعت يا نم هداعبتسا ةرورضو ٠ «تافرع

 قيسنتلاو نواعتلا ةرورض لوح ناقباطتم امهنا
 نيتيلخادلا نيتهبجلا رارقتسا نيماتل كرتشملا ينمالا
 امك ؛:بنرختلل تالواحم يا دض ةيروسلاو ةيندرالا

 ةلسلس تدهش يتلا ةيروس يف عيباسا ذنم ىرج

 .ةديدج تايلمعو تاراجفنا
 ةكرح ىلا ةفاضالاب .يروسلا  يندرالا براقتلا

 نم ددع ةظيفح اراثأ ةيقاقشنالا ءميعزلا وبا»
 ةيبعشلا ةهبجلا اهزربا ةينيطسلفلا لئاصفلا

 يعويشلا بزحلاو ةيطارقميدلا ةهيجلاو
 ف ةبغر رثكا لئاصفلا هذه تتاب ثيح ؛ينيطسلفلا
 ةينطولا ةدحولا ةداعتساو تافرع ةرواحم
 .ةينيطسلفلا

 ةيزكرملا ةنجللا نا :ةيبرعلا ةعيلطلا» تملعو
 تافرع ةرواحمب ارارق تذختا دق ةيطارقميدلا ةهبجلل

 ىلع قارعلا ضين سجب اضياو ةقبسم طورش نود
 .هعم ةحلاصملا قيرط

 تباد ءىسوم وبا» اهدوقي يتلا «ةضافتنالا» ىتح
 «يروسلا فقوملا نم رمذتلا ىلع ةريخالا ةنوآلا يف

 ىلع قييضتلا ىلع نييروسلا لمح يذلا رمألا
 وبا ةمدقملا ىف و مهمظعم داعباو اهرداوكو اهرصانع

 0 .ةينانبللا عاقبلا ةقطنم ىلا ةلمعلا دلاخ

 ا 1" _ اة رايا ١7 6١ا/ ددعلا  ةيبرعلا ةفيلطلا



 ةيئاندللا ةسادسلا يف رظنلا ةداعا ةبادب

 يتلا يمارك ديشر سيئرلا ةموكح تلمكأ 5

 اهماع رنهشلا نازول رمتؤم باقعا يف تلكشت

 اهماع نانبل ىف برحلا تلمكأ اميف ءيناثلا
 لظ يف ءرشع يناثلا ماعلا ةلهتسم رشع يدعلا

 راجفنالا دعوم بارتقا نع نانبل ءامس ألمت تاعاشا

 .ةيسايسلاو ةيركسعلا تابذاجتلاو ريبكلا
 , ١6 ا/ه ماه ْق ناخيل ُِق برحلا عالدنا ذفمو

 نيينانبللا ىدل ددرتت اهسفن يه ةحورطملا ةلئسالاو
 ةموكحو ؟هقيقحت ىلع ةرداقلا ىوقلاو نمالا نع

 .نازول رمتؤم باقعأ يف تءاج يتلا يمارك سيئرلا
 ةموكح اهنا ىلع برعلاو نيينانبللا ىلا اهسفن تمدقو
 تاموكحلا نم ةعومجم ىلا تلوحت «ةينطولا ةدحولا»

 نوؤشلل يروسلا سيئرلا بئان اهضعب ريدي يتلا
 ءاضعب اهضعب عطاقيو .مادخ ميلخلا دبع ةيجراخلا
 نيينانبللا ىلع ريبك ءبع ىلا نيتنس دعب تلوحتو
 .اهلظ يف تقزمتو تمذرشت يتلا ةيمسرلا تاسسؤملاو

 هذه ليكشت ةيفيك ليصافت يف لوخدلا نود نمو
 اهل تضرعت يتلا ةيروسلا طوغضلا ةوقو ,ةموكحلا
 تاطحم .ةمث ناف .:ةعزومو ةدرفنم رارمتسالا لحا نم

 .اهنع ثيدحلا وأ ءاهيلا ةراشالا يغبني ةزراب نانبل يف
 ماع يف نانيلل ينويهصلا وزغلا ةطحم اصوصخ
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 يف نانيلل ينويهصلا وزغلا نا هيف لادج ال يذلا

 فضاعلا ثدحلا وه ؛:1987 ماع وينود /ناريزح

 ثدحلا وهو .ةينانبللا ةمزالا خيرات يف ازورب رثكالاو
 مصاوعلا نم اددعو توريب زهت هجئاتن لازن ال يذلا

 نم اهشيج عجارت يتلا قشمد اصوصخ .ةيبرعلا
 حاتأ يذلا رمالا .طسوالا عاقبلا ىلا ينارهزلا ةقطنم

 يبرغلا عاقبلا ىلا لوصضولا «يليئارسالا» شيجلل

 ةرصاحم يلاتلابو :ةينانبللا  ةيروسلا دودحلا ةقطنم
 براقت ةدمل توريب يف نيينانبللاو ةينيطسلفلا ةمواقملا

 .رهشأ ةثالثلا

 تاءاعدا نم تلان دق ةيلمعلا هذه تناك اذإو

 نطولاو نانبل يف اهتعمسو ةيروسلا ةموكحلا
 اهتعبتا يتلا اهتسايس نم لدعت نا تلواحف .يبرعلا
 ف اهئاف :19157 ماع ىف يركسعلا اهلخدت ذنم نانيل يف

 اياطخلاو ءاطخالا نم ةلسلس تبكترا دق عقاولا
 هعقو يذلا «قشمد قافتا»ب يمس امب اريخا اهتجوت
 يلطب ةقيبح يليإو يرب هيبنو طالبنج ديلو نم لك
 امدنعو .1986و ١987 ماع اليتاشو اريص رزاجم

 ١945 رايا ١؟-61١5/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 5 ١

 يثالثلا قافتالا ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر ضفر
 / يناثلا نوناك يف يروسلا سيئرلل ةريهشلا هءال لاقو
 يفو نويروسلا نولوؤسملا سحأ ١14/5, ماع رياني
 ,ةريبك لمأ ةبيخب هسفن يروسلا سيئرلا مهتمدقم
 يف ةقيبحو يربو طالبنجل يسيئرلا كيرمشلا هنوك
 ةبضاغلا هفقاومو هتنييخ نع ربعو .«قشمد قافتا»
 نم ماقتنالا يف ةبغرلا تناك اهلقأ ةيساق تارابعب

 .ليمجلا
 ثادحالا نم ةلسلس تعقو ديعب رنغ تقو ذنمو

 يف .:ةيروسلا ندم لاو قشمد تزه ينلا تاريجفتلاو

 ةيداصتقالا ةمْزالا هيف تفلب يذلا تقولا
 يىروسلا سيئرلا كردأف .ةداحلا اهتورذ ةيعامتجالاو
 اهمدختسا يتلا ةيركسعلا ةغللا ىلا ءوجللا ةيوعص

 :نانبلو ةيروس يف نييسايسلا هموصخ عيمج دض
 ائيش هجردتسي فوس ةغللا هذه مادختسا نا ىأرو
 فقوملا لظ يف .ينانبللا عقنتسملا يف قرغلل اًئيشف
 هشيعت يذلا يوارسأملا يداصتقالاو يسايسلا

 ءاقبالا قشمد لواحت نا يعيبطلا نم ناكو .ةيروس
 عم ءايسايسو ايركسع نهارلا عضولا ةروص ىلع
 لثم اهنقتت يتلا ةفينعلا تاسمللا ضعب مادختسا
 تالابتغالا ىلا ءوجللاو ةخخفملا تارايسلا
 .ةيصخشلا تادفصتلاو

 سيئرلا هب ىلدأ يذلا يسايسلا ثيدحلا فو

 ةريخالا هترايز ليبق يفالسغويلا نويزفلتلل يروسلا
 ىلع ةرداقلا اهدحو .ةيروس نا نلعا .ايفالسغويل
 هذه ةيروس هنت مل اذا» هناو :نانبل ىف برحلا ءاهنا
 اذه ناكو .«اهئاهنا ىلع ارداق نوكي نل ادحأ ناف برحلا

 ذا .نوعمش ليمك قبسالا سيئرلا لوقي امك اريبك اطخ
 يسيئر فرط هنأب هبناج نم يروسلا سيئرلا فرتعا
 .اهيهني يذلا وهو ..اهججؤي يذلا وه هناو ,برحلا يف
 فرط يروسلا سيئرلاف .ةريبك ةغلابم اضيا كلذ فو
 «يليئارسالا» نيلماعغلا نال ؛ديحولا فرطلا سيل هنكل
 نانبلل ينويهصلا وزغلا ذنم اروطت نيذللا يناريالاو
 يروسلا سيئرلا رود نع ديزي ارود ايعل ,15987 ماع
 نانبل مادختساو ةيفئاطلا تاعارصلا نارين لاعشا يف
 .باهرالاو بيهرتلل ةحاس

 ةحاسلا ىلإ لخد يناريالا لماعلا نوكب دق

 هنا ركذتلا يغبني نكل ,ةيروسلا ةعبقلا يف :ةينانبللا
 وزغلا ناقعا ق٠ .ةيناندللا ةمزالا ْق ادوحوم الماع تاب

 .تالؤاستلا ريثي يذلا رمالا .هلبق سيلو .ينويهصلا

 نوينانبللا مهتي امدنع ةقحم اهيلع تاباجالا لعجيو
 دقو .ؤطاوتلاو مهافتلاب ثالثلا ةدميلقالا ىوقلا

 ةرطيسل ةعضاخلا كيلعب ةنيدم ىلا نويناريالا لصو
 تاقرطلا ربعو ,قشمد راظم نم ةيروسلا تاوقلا
 .يروسلا شيجلا اهمدختسي يتلا ةيركسعلا
 ينانبللا شيجلا نم هللا ددع خيشلا ةنكث تعزتناو

 نم نيدفاولا نيينيمخلا سرحللو يلالملل تيطعأو

 ىلا تلوحت مث ءيروسلا شيجلا ةدعاسمب :نارهط
 اوناك نيذلا نييبرغلا نأب لاقيو .بيردتلل ركسعم
 .هيلا ةيدؤملا قيرطلا ىلع وأ :توريب راطم يف نوفطخُي
 ةيلمع متتف :هللا دبع خيشلا ةنكث ىلا نولقنُي اوناك

 ..قشمد ىلا هلقن يغبني نم لقنُيو ..مهضعب ةيفصت
 وزغلا ةسايس نولصاوي لاجملا اذه يف نويناريالاو
 .باهرالا قاطن يف اهجئاتن نوفظويو ينويهصلا

 يروسلا سيئرلا جهن يف الدبت نوينانبللا رظتناو
 يف لدبت يا اورظتني نا ريغ نم .نانبل هاجتو مههاجت
 لت نا نوفرعي مهنال ؛ةيناريالاو ةينويهصلا ةسايسلا
 املثم :نانيلل ينطولا نمالا نافدهتست نارهطو بيبا

 :اريالا لماعلا
 ينودهصلا نايكلاف .يبرعلا يموقلا نمالا نافدهتست

 ةماقا ديرت نارياو .ءايخيرات آطخ نانبل» ربتعي
 ةيساسحب زيمتي يبرع رطق يف ةيمالسا ةيروهمج
 يا يف رابتعالا نيع ِق امهذحا يقيدب .ةيصوصخو

 :يموقو يدطو يموخا عورتشم
 دعمبف ؛نوينانبللا ىحوت امك نكت مل ةلأسملا نكل

 يروسلا سسئرلا تاب ,يفئاطلا « قيشمد قافتا» صفر

 ةينانبللا قطانملا تدهشف .ةيومدو اددشت رثكا

 ةخخفملا تارايسلا نم ةلسلس ةيقرشلاو ةيبرغلا

 .هلوبق نوعيطتسي ال امب لوبقلا ىلع نيينانبللا ماغرال
 يتلا تاديدهتلاو ةفينعلا ةمجحهلا هذه ءازإو

 نم ةبرقملا ةينانبللا تادايقلا ضعب لبق نم تقلطأ
 حرطتو ندوعت ةلئسالا تناك قشمد ِق مكحلا لهأ

 يف هدومصو ليمجلا نيما سيئرلا دانع رس نع اهسفن
 ؟«قشمد قافتا» ىلع عمق ودلل ةيروسلا طوغضلا هحو

 نم يتأت دودرلا تناكو .ةريثك تاريسفتلا تناك
 ايوروا ىلا ريشي اهضعب .ةيسايسلا طاسوالا فلتخم
 يتايفوس مهفت نع ثدحتي رخآلا اهضعبو ..ةيبرغلا

 ينويهصلا وزغلل ليو :يياعيا ين
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 قاظتخا باقعا يف اصوصخ .ةينانبللا ةمزالل يعقاو
 لتقمو .؛ةيبرغلا توريب نم ةعيرالا مهييسامولبد
 نع اديعب سيل يروسلا ماظنلا نا نيبت نا :مهدحا
 ةيسايسلا ةوقلا بايساب مهدمي نيذلا نيفطتخملا
 ,نانبل يف ةيسايسلا طاسوالا ضعبو .ةيركسعلاو
 ىف روطت ىلا هدرف ,ءليمحلا فقومل هريسفت يف بهذ

 ةجاح يف اتتاب نطنشاوو وكسوم ناو ؛يلودلا فقوملا
 طاسوالا هذه تناكو .ينانبللا فلملا لافقا ىلا ةيلعف
 اهمدختسب يتلا ةديدجلا ةيسامولبدلا ةغللا ىلا ريشت
 ةيزكرم ةموكح مايق ةرورض» ىلع ددشيف نيلمركلا
 .«هلالقتساو نانبل ةدحو نوصت ةيوق

 ف هانيقتلا دق انك يذلا هسفن ليمجلا سيئرلاو
 لاق ؛ةريخالا ةينوفكنارفلا ةمقلا هروضح نابأ سيراب
 هجو يف اهيلا دنتسي يتلا ةوقلا نع هتلاس امدنع
 ةيحرسم يف حجار ةصق فرعت» :يروسلا سيئرلا
 يتأي حجار .ينابحرلا روصنمو ىصاعل متاوخلا عايب
 ةياهن ف يتأي فوس اضيا وهو .ةيحرسملا رخا يف
 .ءاهتياهن انقراش نآلا نحنو .ةينانبللا ةمزالا
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 ؟حجار وه ْنَم نكل :اقلعم زغللا يقبو
 ؛لاؤسلا ىلع اوباجأ نيينانبللا نيلوؤسملا نم ليلق

 قافتا ءاغلا ذنم .,ةيسايسلا ةعجارملا ىلا اوراشا امدنع

 نايكلا طرو نا ذنمو .ءويام /رايا نم رشع عباسلا
 عم تاوادع يف ةينانبللا فارطالا ضعب ينودهصلا

 «قشمد قافتا» طوقس دعبو .ةيبرعو ةينانبل فارطا
 :ةيقرشلا قطانملا ىف ةردابملا مامز ليمجلا ةداعتساو

 ؟ةرهاقلا روزي له :ليمجلا

 .اهب هتاقالع اروطم ةيبرعلا لودلا وحن تفتلي ذخا

 ثرالا مكحب ؛ةيكيناكيم ةقيرطب كلذ متي اال نا يعيبطو
 نآلا نكمي يتلاو يضاملا ْق تيكترا يتلا ءاطخالاو

 ليمجلا اهيرجي ناك يتلا ةيرسلا تالاصتالاو .اهيدافت
 ىلا تقولا عم تلوحت ةيبرعلا مصاوعلا ضعبب
 عطقي مل يذلا ليمجلاف .ةينلع تاقالعو تارواشم
 اريثك يذلاو :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب هتالاصتا

 نآلا تامولعملا حجرت (دايا وِبا) فلخ حالص ىقتلا ام
 ,سنوت يف تافرع رساي ديسلا ةمظنملا سيئر ىقتلا هنا

 نيبو هنيب عطقنت مل يتلا ةيسامولبدلا لئاسرلاو
 ىلذاشلا يرئازجلاو كرابم ينسح ىرصملا نيسيئرلا

 ديدج نب عم هؤاقلف .تاعامتجا ىلا تلوحت ؛ديدج نب
 ةحصلاو تالصاوملاو ديربلا ريزو هل دهم رئازجلا يف
 ملف ,يناثلا نسحلا كلملا عم هؤاقل اما .مشاهلا فزوج
 امو ..ايرغتسم رمالا نوكنل .امهنيب تاءاقللا عطقنت

 روزي نا :ةقعاصلاب ةهيبش ةيسايس ةأجافم نوكي دق
 متن تناك ينلا تاءاقللا نم مغرلاب .ةرهاقلا ليمجلا

 .ةيبوروالا مصاوعلا يف نييرصملا نيلوؤسملا عم
 هاجتا يف يساموليدلا موجهلا اذه نا ظحاليو

 ةلماك هبش ةروصب رولبت دق .ةيبرعلا لودلا ضعب
 يذلا ديدجلا ينوراملا كريرطبلا بيصنت لفح دعب
 ةداعا ىلع ةدعاسملا هنم ديرأ يبرع مامتهاب طيحأ

 نوينانبللا ءىجوف دقو .ينانبللا تيبلا بيترت
 امك .بيصنتلا لفح يف يبرعلا يساموليدلا روضحلاب

 نيسيئرلا نم لك امهذختا نيذللا نيفقوملاب اوئجوف
 كرايم ينسحو نيسح حادص يرصملاو يقارعلا

 ةكرحلا ىطعأ امم .امهل نيلثمم ابدتنا نيذللا

 .عيسوالا اهراطإ ةيبرعلا ةيسامولبدلا
 ىقريو :ميدق ينانبللا ناشلاب يقارعلا مامتهالاو

 ةيجراخلا ريزو دادغي هيف تدفوأ يذلا مودلا ىلا

 اريبزو كاذموب ناكوز ١41/5 ماع زيزع قفراط ديسلا

 ةينانبللا فارطالا نيب رظنلا تاهجو بيرقتل (مالعالل
 ف يقارعلا ةيجراخلا ريزو ربعيو .عارصلا فقوو
 اريشم ىسأ و ملأب ةينانبللا ةمزالا نع هل حيرصت رخا

 ةمزألل نآم» :لوقيف ,ةيجراخلا طوغضلا ةدح ىلا

 ال ةمهم بابسا يهو .ةيلخادلا اهبابسأ ةينانبللا
 يتلا يه ةيجراخلا لماوغلا نا ريغ .اهراكنا نكمي
 مهآ .نآلا ىتح اهلح نود تلاحو ةمزالا تدقع
 ناف كلذل .«يليئارسالا» لماعلا وه ةيجراخلا لماوعلا
 لالتحالاو ,يليئارسالا» ذوفنلا دض لاضنلا

 ريغ .ةينانبللا ةمرالل لح يأآل مرأل طرش «يليئارسألا»
 ايييرخت ارود رخآلا وه ناك يروسلا ماظنلا رود نا
 ىلع ىضم يذلا يروسلا ماظنلاف .ايعفنو ايميسقتو
 ةمزالا دقع دق تاونس رشع نانبل ف يركسعلا هدوجو

 امك دحوملا رود سيلو مسقملا رود بعلو ةينانبللا
 فارطالا بناج ىلا ةمزآلا يف افرط حبصأو .يعدي
 عيمج دعاسي اخا نوكي نا نم الدب ةعراصتملا ىرخالا
 .«ةمزالا نم ج ؤرخلا ىلع فارطالا

 امدنع ١19/87 ماع يف تلواح دق تناك ةرشهاقلاو

 نوؤشلل يرصملا سيئرلا بتكم ريدم تدفوا
 نوؤشلل ةلودلا ريزوو زابلا ةماسآ روتكدلا ةيسايسلا
 ةدعاسمل ةرم نم رثكأ ؛يلاغ سرطب روتكدلا ةيجراخلا
 طغضلا نع ةيجراخلا لماوعلا لزعو نيينانيللا
 .مهيلع

 ةكسلا ىلع فقيل يبرعلا راطقلا دوعي مويلاو
 ىلع فقيل اضيا ينانبللا راطقلا دوعيو ..ةينانبللا
 وه اذه نال ءاهنع جرخي ال نا مهملاو ؛ةيبرعلا ةكسلا
 ةيبرعلا ةكرحلا تذخا اذا ..هريصمو نانبل ردق
 نولوؤسملا لصاوو :ينانبالا هاجتالا يف اهداعبأ

 يف كرحتلا ةيروهمجلا سيئر مهتمدقم يف و ,نوينانبللا
 كرحتلا اذه يف رارمتسالاو .ةيدرعلا مصضاوعلا هاجتا

 رامث اوفطقي نا نكمي نييئانبللا ناف .ةيعقاوو ةينطوب
 نكي ابا طوغضلاو تاروانملا نال ,مالسلاو قافولا

 مصاوعلا ةيدج ماما طقست نا ثبلت نل اهمجح
 ةلعاف كرحتت يتلا مصاوعلا نا اصوصخ .ةيبرعلا

 .ةيلودلاو ةيميلقالا ىوقلا نيزاوم يف ةرثؤمو
 سنوتو توريب هاجتا يف مويلا ضعبلا تفتلي

 مصاوع اميرو :ةرهاقلاو ..رئارجلاو طابرلاو دادغبو
 باوجلا نأب نولوقيو .تمصب كرحتت ىرخا ةيبرع
 .نيلبقملا نيرهشلا لالخ كانه دوجوم ينانبللا

 ريصملا ىلع ةنميهملا ىوقلا حمست لش ..نكلو

 ماظنلاو ينويهضلا نايكلا هتمدقم يفو ينانبللا
 نانبل دوعي ناو نانبل ىلا برعلا دوعي نا ءيروسلا
 ملاعلاو برعلاو نانبل ناجافيس امهنا ما .برعلا ىلا
 .هتحلصملو هاوه ىلع لك هل ناططخي ديدج عقاوب

 !؟ةيبرعلا ةمالاو نانبل ةحلصم دض هنكلو
 نم ربثكلا نع فشكتس .ةمداقلا ةليلقلا مايالا

 هعمسنو هارن يذلا لك دعب دعت مل يتلا ...تاجافملا
 6.تاجافم

 شلك زاوف
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 ةدراو تالامتح لك ...ىرخالا ةمقلا راظتناب

 لكلا هجو يف ضعبلا تنعتو ...براضتلاب نوحشم عضو

 ف + دوووم م هوم وو دوس سس  دووتكس» وجت جوك

 ؟ةمداقلا ةمقلا لب لبق أ اشنبس ب اديدج اع اهو نا 436 ينرغلا تافالخلا لك ةلازال فصنو رهش يفكد لف
 0 ةدنا  ةةت# -< اس يلا نم ا لا لا يي سل يي دن

 : يقرشلا دمحم  ساف

 نم ناك يتلا ةئراطلا ةمقلا ليجأت نكي مل
 / ودام نم ثلاثلا ف ساف ةنيدمب اهدقع عمزملا
 ءارزو عامتجا لامعا عبات نمل ةأجافم رايا |

 لودح دادعا ةمهم مهب تطدنا نيذلا برعلا ةيجراخلا

 يرجي ام مييقت لوح فقاوملا براضت نا كلذ .لامعألا
 نم ةلاح حوضوب سكعي ناك ةيبرعلا ةحاسلا ىلع
 ىتح وأ اهلظ يف لؤافتلا بعصي قزمتلاو مذرشتلا
 00 ءارزو لصوتب نا يف الما كانه نأب رارقالا

 اأظفح روصتلا مادو نم ىندأ دح ةغايص ىلا برعلا

 .ىل ودلا فقوملا ماما هجولا ءامل

 نيمألا اهلالخ ىلوت ىلوألا ةسلجلا حاتتفا ىدلو
 عيمج ضارعتسا ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا
 اعد يتلاو :ةيبرعلا ةمالاب فصعت يتلا تادجتسملا
 ةداعاب ليفك يلمع جرخم داجيا ةرورض ىلا اهلالخ نم
 دوفولا ءاسؤر نم ديدعلا فخي مل .دوقفملا نماضتلا
 ةغيص ةيا ىلا عامتجالا لصوتي ال نا نم مهتافوخت
 ىدل ةيرطقلا تاباسحلا حيجرت دوجول عيمجلا يضرت

 .ةيموقلا حلاصملا ىلع ضعملا

 دفولا سسئر تلاط نإ :البوط راظتنالا نكي ملو

 يف و ؛ةرسشابم كلذ دعب روصنملا نسح لماك يبيللا
 يف اهيس ةنيدمب ةمقلا دقع ؛ىلوألا ةقلغملا ةسلجلا
 ريغ ةينما فورظ  هلوق بسح  دوجول كلذو .ايبيل

 13/453 رايا ١7 ١ال ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا .

 ةيبرعلاة عقلا تلجات بابسالا هدضا
 هسا يسع ماع دوو لاو

 نا ىلع رصأو .يفاذقلا ديقعلا لقنت نود لوحت ةمئالم
 ةراغلا وه ًأدحاو اعوضوم ةمقلا لامعا لودج لمشي
 جلاعت نا بجيو ةئراط ةمقلا نا ىوعدب ةيكريمألا
 ةمق لالخ اياضقلا ةيقب جردت نا ىلع .ائراط اعوضوم
 .ةلبقم ةيداع

 ينامعلا ةيجراخلا ريزو هريتعا يذلا فقوملا اذه

 مغرو .ةمقلا دقع ةلواحم ريحفتب آناذبا ناك افيخس

 دقولا ينثت نا تلواح يتلا دوفولا نم ددع تالخدت
 ْق يضاولا ماسقنالا كلذ آدلج ادد هفقوم نع يبيللا

 :ديحو عوضوم ةسارد يف بغرت يتلا لودلا نيب يأرلا
 ريزو قحتلا امدنع ةيروس مث ءايبيل ساسالاب يهو)
 بوجو ىلع حلت يتلا لودلاو :(نيعمتجملاب اهتيجراخ
 تاديدهت نم ةيبرعلا ةمألا ههجاوت ام لك ةسارد
 برحب ًارورمو ؛ةينيطسلفلا ةيضقلاب اءدب ؛تابرضو
 .ةعماجلا ىلا رصم ةدوعو .ةيناندللا ةمزألاو جيلخلا

 .قافتا يا نود ةقلغملا ىلوألا ةسلجلا تضفنا كلذبو
 ًاعساو لاجملا حتف براضتلاب نوحشم اذهك عضو

 حجري لكلا لظ ثيح .سيلاوكلا ثيداحا ماما
 بوجو ىلع حلي يبيللا دفولا سيئر لظ اميف .ليجأتلا
 ةيجراخلا ءارزو داع امدنعو .اهيس ةدلب يف ةمقلا دقع
 ناك ةيناثلا ةقلغملا ةسلجلا يف عامتجالا ىلا برعلا

 ريزو لصو يتلا  ةيروسو ايبيل رارصا نا ًاحضاو
 ىلع  تاعاسب ليجاتلا لبق عرشلا قوراف اهتيجراخ

 ةلولبحلا ىلا هتقيقح يف فدهب ٠ اهرس يف ةعقلا عشانا

 برك عوضوم حرطُي ال ىتح .الصأ ةمقلا دقع دقع نود

 لمآ ىلع ؛ةينانبللاو ةينيطسلفلا نيتيضقلاو جيلخلا
 .اكريمأ كلذ يضرب نا

 نم «ةيبرعلا ةعيلطلا» هيلع تلصح ام بسحو

 :ةيلاتلا بامسألل اهليجأت مت ةمقلا ناف تامولعم

 ةنيدمل روضحلا ىلع ةديرعلا دوفولا تقفاو : :لاوأ

 نا دعب ةئراطلا ةمقلا لامعا لودح ءيبهتل ساف

 لؤدلا لك تلمش يتلا تالاصتالاو تارواشملا ترهظا

 يتلا اياضقلا عيمج حرط ىلع ققتم لكلا نا ةيبرعلا
 فعضلا بابسا لكشت يتلاو .يبرعلا نطولا سمت
 ةمقلل ةوعدلا متت نا رظتني دحا نكي ملو .ماسقنالاو
 نيمالا عم هيلع قفتا ام بسح .ساف ريغ رخآ ناكم ىلا
 .ةعماجلل ماعلا

 ةمقلا ناكم رييغت ىلع يبيللا دفولا رصأ :ايناث -
 ريغ رخا عوضوم يا حرط نود ةلوليحلل ةئراطلا
 فقوم يأ ناكتا مكد ال ىتح ٠ ,ةيكربمألا ةراغلا ةيضق

 وأ ناريا نم هيلع ةضورفملا برحلا يف قارعلل دئاسم
 ةمظنمل تافرع رساب ديسلا ةماعزل ةيعرشلا ديكأت
 يف تامولعم نم برست ام بسح .ةينيطسلفلا ريرحتلا
 . سيلا وكلا

 دفولا هئارو نمو يببللا دفولا فده :اكلاك -

 رودص لبق ةليلق تاعاس رمتؤملا رضح يذلا يروسلا
 نم لزانتلا نم نكمي ام ىصقا عازتنا وه ليجأتلا نايب
 امك .نطنشاو ىلع ةيوسحم اهنأي فصوت يتلا لودلا
 اعد ىذلا دليلا وهو ,برغملا جارحا ىلا ًاضنأ فده

 ىلع ةحورطملا عيضاوملا لك جلاعتل ةئراطلا ةمقلل
 .ةيبرعلا ةحاسلا

 اطسو الح تريتعا يتلا ليجأتلا ةركف :اعبار -
 متي ىتح ةديفم ةوطخ .دوفولا ضعب هتربتعا
 لالخ لضفا فورظ زارحا ةيغب تارواشملا لامكتسا
 كلذ فشك امك :ناضمر رهش دعب ةلبقملا ةمقلا

 :هلوقب يسنوتلا ةيجراخلا ريزو «ةيبرعلا ةعيلطلا»ل
 .«ةلهلهم تارارقم نم لضفا ليجاتلا»

 ةيجراخلا ءارزو لامعا نأب لوقلا نكمي كلذبو
 رظنلا تاهجو بيرقت ْف مهاست نا ضوع برعلا
 فقاوم فنتكي يذلا فالخلا ىدم تفشك ةيبرعلا
 يذلا ءيشلا ءاهدعابت ىدمو ةيبرعلا تاموكحلا

 فصنو رهش ةلهم تناك اذا ام لوح لاؤسلا حرطي
 ىلع نانثا فلتخي ال يتلا فالخلا تاببسم ةلازال ةيفاك
 .يدرتملا يبرعلا عضولل ةتباث ةلاح اهرابتعا

 يبيللا نادفولا هادبا ام مغرب هنا ىلا ةراشالا ىقبت
 ةبقب تعمجا دقف .يأرلا ف بلصت نم يروسلاو

 نا بجي يتلا عيضاوملا مها نا ىلع ةيبرعلا دوفولا

 ةيضقلا يه ةلبقملا ةمقلا لالخ شاقنلا رواحم لكشت

 ةينانبللا ةمزآألاو جيلخلا برحو ةينيطسلفلا
 عوضوم فئاج ىلا :ايبيل ىلبع يكريمألا ءادتعالاو
 ىلا هتفاضا يونب ينامعلا دفولا ناك يذلا رصم ةدوع
 .لامعالا لودج

 لك لظت ةديدج ةمق ىلا ةوعدلا راظتنا فو
 «ليئارسا» مايق كلذ ُِق اهب :ةدراو تالامتحالا

 دقو .ةديدج ةيبرع لود برضب ةدحتملا تايالولاو
 - يأرلا اذه ىلع ةيبرعلا لودلا يبودنم دحا قلع
 ءادتعالا متم نا فاخا» :هلوقد  همسا ركذ خدع ىلط

 كلذبو :ةلبقملا ةمقلا دعوم لبق ىرخا ةيبرع لود ىلع
 فص ف نوفقي مهنا ءافوجلا تاراعشلا ولماح كرديس

 هن ةيبرغلا ةمالا عوصخ عم ذخاو
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 يدهملا قااصلا ةسائرب نادوسلا ِق ضو ةدحو هيج

 رصتنيةضافتنالان اثيم
 مكحلا جراخ ةيمالسال !ةهبجلاو

 "وو لا هاا ن يالا الغش قاف 1 نوجا ل

 ليكشت نالعا امهو .يضاملا عوبسالا لالخ

 قداصلا ديسلا ةسائرب ةديدجلا ةموكحلا اة

 .ةهج نم ديدجلا يموقلا ةمالا بزح ميعز يدهملا
 ريرحت ةكرح» ميعز غناراغ نوج ديقعلا ةقفاومو
 يف حلسملا نايصعلا دوقت يتلا «نادوسلا بعش

 .ديدجلا ةموكحلا سيئر عم ءاقللا ىلع دالبلا بونج
 ىلع ةمساح ةوطخ ءاج هنا ءلوالا ثدحلا ةيمها

 يطارقميدلا مكحلا ةلحرم ىلا دالبلاب لاقتنالا قيرط
 لاب نم لاَر اذكهو .يركسعلا مكحلا نم اماع ١٠ دعب

 ةدوع نم فوخلا سحاه ىرخا ةرم نيدشادوسلا

 وا يركسعلا مكحلا لاكشا نم لكش ىلا اددجم دالبلا

 يداحتالاو ةمالا ابزح لشف ول اميف يروتاتكيدلا
 لخاد نايسيئرلا نابزحلا امهو) يطارقميدلا
 ىلع امهنيب قافتا ىلا لوصولا يف (ةسيسأتلا ةيعمجلا
 يسايسلا اهجمانربو ةموكحلا ةعيبطو مكحلا لبقتسم
 .اضنا يعامتجالاو يعيرشتلاو يداصتقالاو

 نيدنادوسلا ىدل فوخلا ةبسن نم عفر يذلا نكل

 نا .دالبلا يف يطارقميدلا مكحلا لبقتسم ىلع
 ةريسع تناك نييزحلا نيذه تادايق نيب تاضوافملا

 .دودسم قيرط ىلا ةرم نم رثكا لصت تداك اهنا دح ىلا

 نم تاضوافملا يف نيكراشملا نيب فالخلا نا حيحص

 عوضوم ىلوالا تاظحللا ذنم زواجت دق نيبزحلا

 ةيطارقميدلا اح ميعز :يدهملا قداصلا
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 ييفلا اهدانسا ع قافتالا م مت ثيح ةموكحلا ةشاقر
 ةدايسلا سلجم ةسائر دانسا لباقم يدهملا قداصلا
 نا الا .يطارقميدلا يداحتالا بزحلا ةداق دحا ىلا

 بئاقحلا عيزوت لوح كلذ دعي بعشت فالخلا

 هانيتت فوس يذلا قاثيملا لوحو ةهج نم ةيرازولا
 ., ةيئاث ةهح نم ةديدجلا ةموكحلا

 يداحتالا بزحلا دايق لخاد مئاقلا فالخلا مهاسو

 ىلا لوصولا ماما ةديدج تابقع ةفاضا يف .يطارقميدلا

 يف نييدايقلا ضعب نأ كلذ .ةمالا بزح عم قافتا
 كارشا ةرورض نوري اوناك يطارقميدلا يداحتالا
 ام عم .ةديدجلا ةموكحلا يف ةيمالسالا ةيموقلا ةهبجلا
 ضععبي رابتعالا نيعب ذخالا بوجو نم كلذ هلمحي
 ةلأسمب قلعتي اميف اصوصخو .ةهبجلا هذه طورش
 دسق ناك ينلا ةيمالسالا ريمتدس نيناوق غءاغلا مدع

 روتكدلا ناك موي 14187 ماع يريمن رفعج اهنلعا
 اراشتسم (ةيمالسالا ةهبجلا ميعز) يبارتلا نسح
 نييدايقلا نم ربكالا ددعلا ناك نيح يف .هل ايسايس
 عمجتلا» جمانرب عم ماجسنالا ةرورض ىلا نوعدي
 اذاو .ةضافتنالا هتداق يذلا /,نطولا ذاقنال ينطولا
 ةيفصت دونب يتأت ,جمانربلا اذه ةمدقم ف هنأب انملع
 نم تاب .ربمتبس نيناوق ءاغلاو ويام ماظن راثآ
 ريغ حبصي ةيمالسالا ةهبجلا كارشا نا حضاولا
 .قالطالا ىلع نكمم

 نيمساحلا نيرايخلا ماما :غناراغ نوج

 قداصلا ةمالا برح ميعزل مزاحلا فقوملا بعل دقل
 ينطولا عمجتلا بازحا رئاس نم اموعدم .يدهملا
 ,(ةيسيسأتلا ةيعمجلا جراخ اهمظعم) نطولا ناقنال

 عمم ماجسنالاب نيبلاطملا ةفك حيجرت يف اريبك ارود
 بزحلا لخاد ةضافتنالا تداق ينلا بازحالا جيمانرب

 احوتفم لاجملا حيصا اذكهو ..يطارقميدلا يداحتالا

 ىلعو ةديدجلا ةموكحلا ىلع قافتا ىلا لوصولا ماما
 تقولا يف .ةلبقملا ةلحرملا لالخ اهجمانربو اهقاثيم

 ةيمالسالا ةهبجلا ةكراشم ماما قيرطلا هيف نس يذلا
 .ةموكحلاو مكحلا يف

 نيمالا يدنهلا نيدباعلا نيز فيرشلا نا مغرو
 هنا نلعا دق يطارقميدلا يداحتالا بزحلل ماعلا
 ةموكحلا يف ةكراشملا ةيمالسالا ةهبجلا ناكماب
 ناف :ةديدجلا ةموكحلا قاثيم ىلع تقفاو اذا نيريزوب
 نع ةهبجلا هذه عانتما ينعي هناذ دحب طرشلا اذه

 قاثيم ىع قفاوت نا نكمي ال اهنال ةموكحلا يف ةكراشملا
 اهتاحورطا عم امامت ضراعتت ةيسايس ادونب نمضني
 .ةيفلسلا ةيجولويديالاو ةينيدلا

 ةوطخ اضيا نوكي دق هنا ,يناثلا ثدحلا ةيمهاو
 برحلا ران نم دالبلا لاشتنا قيرط ىلع ةمساح
 نم ناك يتلاو بونجلا يف تاونس ذنم ةعلدنملا ةيلهالا

 ع اديب جوع قطانم ىلا لقتنت نا نكمملا
 :اهقاذ موطرخلا

 قداصلا لثم ةلدتعم ةيصخش دوجو نا كش ال
 يف ةرييك ةروضب مهاس .ةموكحلا ةسائر يف يدهملا
 سيئرلا ناو اصوصخ .ةديدجلا غناراغ ديقعلا ةنويل

 بعش ريرحت ةكرح» ميعر ءرشح» ديدجلا ينادوسلا
 تدرو يتلا ةمدقتملا تاحورطالا لالخ نم .«نادوسلا

 بونجلا ةلكشمب قلعتي اميف ءاوس .هنموكح قاثيم يف
 .نادوسلا لكاشم رئاسب وا ينادوسلا

 هلوبق نالعا نم ادُي غناراغ ديقعلا دجي مل كلذل

 درمت دئاق ىلا لوحتي ال ىتح ءضوافتلاب يثدبملا
 ةكرحل دئاقك هسفن حرط ىلع صيرحلا وهو يلاصفنا
 .ةينطو ةيسايس ررحت

 فوس حلسملا عاربضلا نا ينعي ال اذه عبطلاب
 نكمي نكلو .بونجلا يف ةزيجو ةرقف لالخ فقوتي
 ماما اعوضوم تاب غناراغ ديقعلا نا ةرملا هذه لوقلا

 تالوحتلاب لوبقلا اما :امهل ثلاث ال نيرايخ
 ةايحلا يف ةكراشملاو دالبلا يف ةديدجلا ةيطارقميدلا

 ىوقلا رئاس نيب نم ةوق هرايتعاي ةيسايسلا
 سيركتب اماو :نادوسلا لخاد ةلعافلا بازحالاو
 عيمج نواعتت فوس ةيلاصفنا ةكرح ميعز هسفن
 ةيطغتلا نيمأتو اهتبراحم ىلع ةينادوسلا ىوقلا
 يدهملا قداصلا دده يذلا يركسعلا لحلل ةيسايسلا
 يف حلسملا نايصعلا رارمتسا لاح يف هيلا ءوجللاب
 .بونجلا

 نم ىئا ىلا ةفرعم هناوال قباسلا نم ناك اذاو
 نم هناف . غناراغ ديقعلا اجلي فوس نيرايخلا
 دهعلا ءدبو ةديدجلا ةموكحلا نالعا نا حضاولا

 قيرط ىلع نادوسلا عضو ةيمسر ةروصب يطارقميدلا
 0..ةيفاعلا

 يبعرملا زياف

 اا/ 1983 رايا ١؟- 6١ا/ ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا
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 5 ناموش دمحم  ةرمهاقلا

 ةحاسلا اهدهشت ةماه تاروطتو ثادحا

 يف مسحت نا اهناش نم رصم يف ةيسايسلا
 اهدنع فقوتلا لاط اياضق بيرقلا لبقتسملا

 ةيطسو فقاوم اهتهجاوم يف تذختا وأ :مسح الب
 .ةضراعملا وا مكحلا لبق نم ءاوس

 ريش اهنا امك .ةيئاجف تسيل ثادحالا هذهو

 نيتيضق لوح اهعمجتو اهلاصتا مغر ةطبارتم
 ةيرجتلا ريصم اددحت نا نكمي نيتيساسا
 .رصم يف ةيطارقميدلا

 ءوض يف ةصاخ ةيمها ثادحالا هذه بستكتو
 دعب اميس ال رصم يف يداصتقالاو يعامتجالا عقاولا
 راذنا سرجك تءاج يتلا «يزكرملا نمآلا ثادحا

 قيمعتو رييغتلاب ةينطولا ىوقلا لك اهدعب تبلاط
 .ةيطارقميدلا ةسرامملا

 ذوفن عاستاو ومنب طبترت ىلوألا ةيضقلا
 يديلقتلا ذوفنلا لكآتو ةفرطتملا ةيمالسالا تاعامجلا
 ىلع ةباجالا ليجآت لظ يف نيملسملا ناوخالا ةعامجل
 ةيطارقميدلا ةبرجتلا يف ةلودلاب نيدلا ةقالع لاؤس
 .ةيرصملا

 ةدودحم تامادص ةريخألا عيباسالا يف تثدح دقل

 نيب  نيلوؤسملا دحا يل لاق امك تامادص :؛ةفورب» وا

 اينملا يتظفاحم يف ةددشتملا ةيمالسالا تاعامجلا
 «نمألا ةزهجأ عم مك .,ةذتاسالاو بالطلا عم طوبساو

 اليتق داهجلا ةعامج ءاضعا دحا طوقس باقعا يف
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 رصم يف ةيطارقميدلا
 0 م فانا نسما ساو خت

 ينيدلا فرطتلا رطخو ..ريدغتلا بلاطم نيد

 ةدئانثتسالا نيناوقلا ءاغلاب نودلاطي رصم ةاضف
 كبس ةنسن ؛يراوطلا نوالقا ديت نع قئاوي بعنقلا ساجمو مع

1 100 02000 

 اذه ىدا دقو :نييريسلا ةطرشلا لاحر دحا صاصرب

 رطبست اهؤادصا لازت ام تامادصو رتوت ىلا ثداحلا

 يف ددشتملا رايتلا ومن طقف سكعي ال ديعصلا رتوت

 ةقدقح هذه نا نا .ةيسادسلا ةحاسلا ىلا هتدوعو رصم

 مها ةلالد سكعي هنكل .عيمجلل ةفورعم تحبصا

 فرطتملا داهجلا ميظنت ةدوعب قلعتن ةروطخ رثكاو

 يتعماج يف ا هذوفن قطانم ىلع ةرطيسلا ىلا

 ةطلسلا مهتي يذلا ميظنتلا وهو طويسأو اينملا

 ةوقب اري ىلا وعديو مالسالا ىلع جورخلاب
 .!حالبسلا

 داهجلا ةدوعو ديعصلا رتوت نم ةيمها رثكأ وه امو
 ,ةرهاقلا ةعماج يف داهجلا رصانع زورب وه ةحاسلا ىلا

 مهتدايقو ةرجهلاو ريفكتلا ةعامج نم ىرخا رصانعو
 عجارتو بطلا ةيلك يف باجحلاو باقنلا ةكرعمل
 الادتعا رثكألاو ,اددع رثكألا نيملسملا ناوخالا رصانع
 .ةعماجلا لخاد

 يف ةفرطتملا ةيبالطلا تادايقلا تحجن دقل
 ديمع دض اهحلاصل نيددشتملا نم روهمح باطقتسا

 نم باجحلا يدترت ةبلاط عنم يذلا بطلا ةيلك
 اههحو نع فشكلا لبق تاناحتمالا ةنجل ىلا لوخدلا
 تارهاظملا تجرخ انهو ..اهتيصخش ىلع فرعتلل
 ةرادإ نكل ..ةرخآلا ف منهج رانب هدعوتتو ديمعلا ددهت
 بطلا ةيلك ديمع فقوم نم تمعد ةرهاقلا ةعماج

 ريغ ..ةيعماجلا ديلاقتلل ًارصتنم ةياهنلا يف جرخ يذلا
 اهنا ثدح ام لكو ..هتنت مل ةقيقحلا يف ةلكشملا نا

 رهاظم هيف تفتخا ىذلا هسفن ردقلاب :نيح ىلا تفتخا

 نمألا لاجرو ةهج نم داهجلا ميظنت نيب مادصلا
 كلذ ..ىرخا ةهج نم اينملاو طويسا ينعماج ةراداو

 ,ةحاسلا يف ةلعافو ةيقاب لازت ام فرطتلا زومر نأل

 مكارت لظ يف ةديدج عقاوم موي لك بستكت نا لواحنو
 يف ةيميقلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لكاشملا

 مالسالا تارايت ةقالع ةيضق كرن نع الضف .عمتجملا

 نم ىتح وا مسح نود نم ةيبزحلا ةبرجتلاب يسايسلا
 رايتلا لكشي لهف ..ةحيرصو ةداج ةشقانم نود

 قحتلب له ما ؟ةينيد تاعامج مأ ؟ايازحا يمالسالا

 .ناوخالاو دفولا نيب ثدح امك .ةمئاق بازحاب هراصنا

 نع ةقشنملا رصانعلا ضعبو رارحالا بزح نيبو

 ؟غيلبتلا ةعامجو ناوخالا

 نابإ يضاملا ماعلا يف تحرط ةلئسالا هذه نا كش ال

 ظفاح خيشلا اهبلا اعد يتلا ءءارضخلا ةريسملا» ةمزا

 ةعيرشلل يروفلا قيبطتلاب ةبلاطملل ةمالس

 تيقب ةلئسالا نكل .هلاقتعاب اهم وب تهتناو .ةيمالسالا

 مغر لح نود نم فرطتلا روذج اضيأ تيقبو ..ةمئاق
 ضفر ىلع اودكأ عامتجالا ءاملعو نيبقارملا بلغا نا

 لكاشم ثحبب اوبدلاطو .فرطتلل ةينمألا ةهجاوملا

 ةغيص نع ثحبلاو .عمتجملا لكاشم راطا يف بابشلا

 .ةيطارقميدلا ةبعللا راطا يف مهئاوتحال ةبسانم

 عجارت نم نوفوختي نيبقارملا ناف اذه نم رثكأ
 بصنم لوح عارصلا بيسي عراشلا ْق ناوخالا ذنوفن

 رمع يلاحلا دشرملا نا مغر أدب يذلا ماعلا دشرملا

 ةبحصلا ةلاحلا نكل ؛جالعلا تحت لازي ام يناسملتلا

 لخاد أركبم ةفالخلا برح ترجف اهيرمي ينلا ةجرحلا

 لك ءارو فقي حشرم نم رثكأ حرطو ؛ةعامجلا فوفص
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 قافتا مدع ناف يلاتلابو :ناوخالا تارايت نم رايت مهنم
 اميرو ؛ةعامجلا ةيلعاف نم فعضي تارادتلا هذه
 كرت ىلا يدؤي امم .ةريطخ تاقاقشنال اهضرعب

 ناوخالا نأ ىفخي الو :ةفرطتملا تاعامجلل ةحاسلا

 نوحرطي امك :ةددشتملا تاعامجلا ةيرح نم نوّدحي
 .ىضم يف مكحلا عم ًايلك ضقانتي ال ايسايس راين
 اهرخا امهتبب ةلدابتم دو تاطحمو تاراشا كانهو

 اهديبأت ةيخيراتلا ناوخالا تادايق ضعب نالعا
 .كرابم سيئرلل

 ةبعللا ىف ةكراشملا اولبق ناوخالا ناف كلذك
 ليكشتب اوبلاطو .دفولا بزح لالخ نم ةيطارقميدلا
 دفولا ناوخالا ةكراشمب مكحلا لبق دقو :يسايس بزح
 .لقتسملا برحلا ءاشناب مهبلطم ضفر هنا الا

 نيددشتملا تاوصا عافترزا ناف راطالا اذه يف
 فلاحت دسفي دق ةيطارقميدلا ةبعللا سسا مهضفرو
 ركعي دق امك ؛لكاشملاب الصا لقثملا دفولاو ناوخالا
 خيشلاو رارحالا :بزح نيب ديلولا فلاحتلا وفص
 .ليعافسا ونا حالص

 ديعب نا هنأاش نم نإف ثدح اذا رييغتلا اذه نكل
 ةحص رثكأ وحن ىلع ةيسايسلا قاروألا ضعب بينرت
 رايت زومرو لئاصفل يناطرسلا راشتنالا نم دحيو
 .ةيرصملا بازحالا لك يف يسايسلا مالسالا

 ةدطارقمدالا و رهم ةاضف
 ثادحا اهلوح تزكرت ينخلا ةيناثلا ةدضقلا اما

 ةيطارقميدلا ةبرجتلا ريوطتب قلعتتف ةدع ةيسايس
 ةسرامملا دعاوقو نسسسأ ىوتسم ىلع ءاوس

 تاطلسلا نيب ةقالعلا ىوتسم ىلع وا ةيطارقميدلا
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 يف ةضراعملا بارحا رود وا «ةيئاضقلا ةطلسلا رودو

 .هيف ريثأتلا وأ يسايسلا رارقلا ناحتا

 ىلع ةريصق ةسلج دعب بعشلا سلجم قفاو دقل
 ,نيمداق نيماع ةدمل ءىراوطلا نوناقب لمعلا رارمتسا

 فورظلا نا ءارزولا سيئر يفطل يلع روتكدلا نلعاو
 اهتايدحت تلاز ام ءىراوطلا نوناق ضرف تلمآ يتلا
 .دودحلا قيضا يف قيطي نوناقلا اذه نا امك ؛ةلئام

 ديدمت تضفر بعشلا سلجم لخاد ةضراعملا نكل

 نوناقلا اذه نا ذا :ةعياسو ةسداس ةنسل ءىراوطلا

 امك .آييرقت ماع لك ددجب ١98١ ماع ذنم هب لومعملا

 مدع يزكرملا نمألا ثداوح اهنمو ثادحالا تتيثا

 ميهاربا نلغاو ؛:ةيطارقميدلا عم هضراعتو هاودج

 نا احيحص سيل هنا لمعلا ٍبزح سيئر يركش
 دودحلا قيضا يف ءىراوطلا نوناق مدختسن ةموكحلا

 اقبط ةماقملا ةلودلا نما مكاحم تاطلس عاستا ليلدب

 .ةيضق نويلم فصن يف برقي ام رظنت يتلاو .نوناقلل
 . لمعلا رارمتسا ىلع ةموكحلا صرح ناف لاح لك ىلع

 ةينماو ةيسايس تالالد نم ولخي ال ءىراوطلا نوناقب
 يف ةموكحلا هباجت دق ةيجراخو ةيلخاد تايدحتو
 نوناق ديدمت دهشم راركت نا امك .ةمداقلا ةلحرملا

 ةضراعم ةبئلقاو .ةديؤم ةيبلغا نيب ماع لك ءىراوطلا

 ىدم نع فشكت تالالد نم اأضيا ولخي ال ةرثؤم ريغ

 ةضراعملا ةكراشمو رصم يف يطارقميدلا ءادالا ةيلعاف

 ,ةضراعملا تارادتو بازحا نا اميس .رارقلا ناختا يف

 ةموكحلا بلاطت ةينهملا تائيهلاو تاباقنلا بلغاو
 بازحالا نوناقو ءىراوطلا نوناق ءاغلاب تاونس ذنم
 بازحا تمظن دقو :تاياختنالا نوناقو ةفاحصلاو

 نيب ةيرود تاعامتجا ةريخألا عيباسالا يف ةضراعملا

 سلجم تاباختنا نوناق ءاغلاب ةبلاطملل اهتادابق

 .ةقلطملا ةمئاقلاب ىروشلا

 رصم ةاضق ناف ةضراعملا بلاطم رمأ نم نكي امهم
 يذلا .ريخآلا مهرمتؤم يف اهسفن بلاطملا اونبت دق
 لالقتساو ةيرح ىلع هيف دكأو كرابم سيئرلا هحتتفا
 .ةيئاضقلا ةطلسلا

 ليكشت ىلع دويقلا عفرب ةاضقلا بلاط دقل
 ىلع ءاضقلا فارشاو فحصلا رادصاو :بازحألا

 ةلودلا نمآ مكاحم ةيفصتل اوعدو :تاباختنالا
 ميقلا يتمكحم ءاغلاو .ءىراوطلا نوناقي ةأشنملا

 ماظن ةيفصتو ,ايسايس ءاضق نالكشت امهنال بيعلاو
 ةطلسلا ىا يمتني يذلا يكارتشالا ماعلا يعدملا
 طلخي امم بعشلا سلجم ةباقرل عضخيو ةيذيفنتلا
 اهل ةاضقلا لاجر بلاطم نا كش الو .تاطلسلا نيب
 يف ةيئاضقلا ةطلسلا ةناكم ىلا رظنلاب صاخ لقثو نزو
 ةسرامملا نامضو ريوطت يف اهرودو .يرصملا عمتجملا
 نم دكؤت رصم ةاضق بلاطم ناف كلذك .ةيطارقميدلا
 مكحلا مارتحاو ءاضقلا لالقتساو ةيرح ىلع ديدج
 .لالقتسالا اذه تاعبتل

 سسا ضعب عم رصم ةاضق فالتخا َدعُي ءانه نم
 ةطقن ةيئانثتسالا نيناوقلا مهضفرو يئاضقلا ماظنلا
 ريغ ؛ةيرصملا ةيطارقميدلا ديصر ىلا فاضت ةيباجيا
 هيناوج ضعب ْف اعضاوتم لازي ام ديصرلا اذه نا
 لظت ما ؟ابيرق كلذ ثدحي لهف ..ريوطت ىلا جاتحيو
 ىوقلا باعيتسا نم قيضا ةيطارقميدلا ةسرامملا
 اهب جومي يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاريغتملاو
 [].؟يرصملا عمتجملا
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 :يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بتك

 ,مولعم وه امك .ةمصاعلا رئازجلاب دقعنا
 بازحالا مض ءاقل 5/4/7 خيراتبو

 (ليربا) ناسين 71 يف تكراش يتلا ةعبرالا ( ٠
 يخيراتلا ةجنط ءاقلب فرعي تاب اميف 146 ةنس
 ةمصافعلا ءاقل ءاجح دقو ,يبرعلا برغملا بازحال

 ةنماثلا ىركذلاب لافتحالا ةبسانم يف ةيرئازجلا
 .ةجنط دعومل نيرشعلاو

 ًاضرع «ةيبرعلا ةعيلطلا» تمدق قياسلا ددعلا يف

 ةيخيراتلا هتايفلخو .ثدحلا اذه نع ايليصفت
 ءاهيلا لصوتملا جئاتنلا نع ةصالخو .ةيسايسلاو

 برغملا راطقا صخي كرتشم نايب رودص يف ةرولبتملاو
 .ةماع ةيبرعلا اياضقلاب متهي ماع نايبو .يبرعلا

 بازحالا نا ناهذالا ىلا ديعن ريكذتلا باب نمو
 (نئارجلا] ينطولا رتيرحتلا ةهبج :يه ةكراشللا
 يكارتشالا داحتالا  لالقتسالا بزح .ةفيضملا
 يكارتشالا بزحلا (برغملا) ةيبعشلا تاوقلل

 نييساسا ءاضعاب تكراش اهلكو ؛.(سنوت) يروتسدلا
 ىلعو اهلخاد ايلعلا ةيذيفنتلا تائيهلا ىلا نومتني
 ىربكلا ةيمهألاب ءىيني امب ماعلا هنيما دفو لك سار
 لوحت يذلا ةمصاعلا رئازجلا ءاقل اهب غنطصا يتلا

 مصاوعلا ةفاك يف ءاوضالا اهيلع تطلس ةيسانم ىلا
 يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا لبق نم تصخو .ةينعملا

 اياضقلا رطخا يف رواشتلاو لابقتسالا ةيانعب ديدح نب
 .ةقطنملا ينعت يتلا

 ىركذلا اهيلا تهتنا يتلا تايصوتلاو تارارقلا

 اهنا لق وا ءرضاحلا نم رثكأ يضاملا نم ةقلطنم تناك

 ىدل هنا فرعن نحنف اذكهو .رضاحلا ةبقادصم

 قفتا ةجنط يف يبرعلا برغملا بازحأل لوألا عامتجالا
 يراشتسا سلجم سيسات ةيمها ىلع نوقتمملا
 بازحألا نيب لصاوتملا ءاقللا ماظتناو ءكرتشم

 نمزلا نا ريغ .قئاوعلاو فورظلا تناك يأ ةكراشلا
 ثيحب ةنسحلا تادارالاو اياونلا نم ىوقألا هنا تدثا
 قيقحت نم ةمظنألا نيب تبشن يتلا تافالخلا تلاح
 تارايتلا عسوأ لثمت تائيه لبق نم ةنلعملا حماطملا

 .ايقيرفا لامش يف ةيريهامجلا
 دبعو ةيدعاسم فيرش دمحم نم لك دجو دقل

 ,شوكي يداهلاو :ةنتسوب دمحمو ديبعوب ميحرلا

 ٠  7دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا لا١8 ١١ راياأ 1945

 ةيبراغملا بازحألل ةيلع تاوطخ راظتناب

 مهيلع نا يبرعلا برغملا بازحأل نيماع ءانما مهتفصب

 سرادت مهيلع نا نم رثكأ يضاملل قبسم نيدب اوفي نا
 ,نووعدم مهنأب اوسحأ امك :لامعالا لودج يف ةطقن

 رخآ عيضت نا ةروطخ ىلا هابتنالل .ىلوألا ةجردلاب
 صرف نم ربثك تعاض دقو :يبعشلا ءاقلل صرفلا

 لكشم لعج ام وه كاردالا اذه .ماكحلا نبب ءاقللا

 يا بنجت ةيفيكب هيلا ةراشالا متت وا شمهي ءارحصلا

 ىلا ةوعدلاب يأ ةلوادتم ةيقفاوت تارابعيو .دادتما

 يبرعلا برغملا ةحلصم مدخي امب هلحب عارسالا دح
 نا .«رارقتسالاو مدقتلاو ةدحولا ىلا هبوعش حومطو
 يف ىسمأ عازنل يظفل زجح وه يذلاو .ليصحتلا اذه
 ةينمألا ناردجلا ءارو انمتؤمو ًازوجحم ةقيقحلا

 ةيبزحلا فارطالا عبمج عانتما ىلا ريشي .ةيبرغملا

 يدحتلاو قئاعلا اذه ىطختت نا اهبلع نأب ةكراشملا

 ةيناكما نم ىندآلا دحلا نمضت نا .لعفلاب :تدارا اذا

 يف ءاقللا اذه لصاوتو «ىلوا ةلحرم يف :ءاقللا ديدجت

 ,عيمجلا نا رخآ هجو نم اذه ىنعمو .ةقحال ةلحارم

 لك :تياثلا امهفقوم دنع دعب امه رئازجلاو برغملا نا
 ام ةمث سيلو .ءارحصلا عازن نم ؛هتحورطا بسح

 عفدلا ىلع بازحألا ةردقمب ,ديعب وا بيرق نم .ديفي
 ممألا نا ودبي ام لوح يضارتلل ةكرتشم ةحورطأب
 .ءاجوهلا هجاوما يف طبختت ةدحتملا

 لابقتسالاو .قانعلا دعب ىقيب يذلا امف «نذاو

 ديلجلا نايوذو ءيحورلا يفاصتلا نادشنو .راحلا
 ميحرلا دبعو ديدج نب يلذاشلا نيب ةحفاصملا ةرارحب
 مهملا وه هلعلو ءيفني ام نا ؟ةتسوب دمحمو ديبعوب
 هنع اوّربع ام لثمبو .رئازجلا ءاقل ىف نيكراشملا دنع
 نودلخ نيا ةعاقب يريهامجلا عمجتلا يف مهسفنا
 تاحيرصتلا لالخ نمو .ةيرئازجلا ةمصاعلاب

 مث :مهنادلب ىلا مهتدوع بقع اهب اولدا ينلا ةيفاحصلا

 مهدعاوق عم اهودقع يتلا ىلوألا تاعامتجالا يف
 قفتا ام وه سيئر رصنع دافتسي هلك كلذ نم ؛ةيبزحلا

 انيلعو .يبرعلا برغملا حور شاعنا :ب هتيمسن ىلع
 ىلع ال حورلا ىلع متي زيكرتلا نا ءانه .ظحالن نا

 ىلع يأ .ةددحملا ةيلمعلا تايضتقملا وا لكيهلا
 عيراشم ىلا حورلا هذه ةرولبل ةيلعفلا تاوطخلا
 يطختو يعامتجالاو يداصتقالا لفاكتلاو نواعتلا

 ةرفوتم ةينلا نا يف كش نم ام .ةيسايسلا تابقعلا
 ,ةحلم اهعم ةبغرلاو ءكرتشملا لمعلا هاجت

 حور نكل ,معدتو ىنغنت نا نكميو ةزهاج تاروصتلاو
 .ديفألاو مهألا يه شاعنالا

 برغملا بازحا ةداق يعو ناف ىرخا ةرايعبو
 ريهامجلا نآب هابتنالا ىلا مويلا لصي يبرعلا
 امنا اهنيب يقالتلا بابسا نا ظحالت يتلا ةيبراغملا
 شيعلا فورظ تحبصا يتلاو .احشو ًادعابت دادزن

 امبدرو ءرخآ ءيش يأ نم رثكا اهيلع طغضت يمويلا
 لقألا ىلع وأ نماضتلا حور نع داعتبالا ىلا تفرجنا
 .كرتشملا ريصملا ةعانق ىلا دادشنالا مدع

 مغر :يبرعلا برغملا بازحا نا اضيأ كش ال
 اهعيراشمو ةيسايسلا اهتابيكرتو اهتاينب فالتخا
 يه اهريصمو لب .ةقطنملا ريصم نأب كردت ,ةيعمتجملا
 روضحلا ةيدودحمب موكحمو صلقتلا ىلا ليا كلذك
 ينومضلا باطقتسالا نمض جردنب مل نا ,ةيلاعفلاو

 ليتكتلا نم اير ض ضرفي نا عيطتسي يذلا
 ناو ةصاخ ةيفرظلا تاقوعملا لك قوف يريهامجلا
 نبب لتكتلا ىلا امود وعدت بازحألا هذه تاراعش

 .ةيريهامجلا ةيمدقتلا لئاصفلاو ىوقلا
 مودلا اهدازف حماطملا هذه ققحت يكلو .لعفن يكلو

 .لؤافتلا يأ ءساسالاب سامحلا وهو .شاعنالا وه
 داكب جهنم اذهو .لئافتمو سمحتم هنا نلعا عيمجلا

 لظت اميف ةيبرعلا تايقتلملا فلتخم يف ارئاوتم نوكي
 ىعسملا ةيداملا هفيص هئاطغاو لؤافتلا قيبطت تاودا
 ةفيلطلا» هتملع ام غيصلا هذه نم .بعصألا

 اولقن يبرعلا برغملا بازحأ ءامعز نا نم «ةيبرعلا
 رئازجلا ءاقل نع ىلوألا مهتاعابطنا مهلود ءاسؤر ىلا
 تايصوتو ءارآ اوقلتي نا راظتنا فو :ةمصاعلا

 ةركفب نوعفديس ةنمزملا لكاشملا صخت ةديدج
 كرتشملا يبزحلا سلجملاو يسيسأتلا سلجملا

 ارود سنوت بعلت نا دعبتسملا ريغ نمو .قيبطتلل
 ةيمسر ةيدبراغم ةمق دقعو تالصلا فيثكت يف ًاديدج

 [ل.ةرملا هذه
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 ىرخرللا سلجكا للبعا اهديطعت قيس يف | و7
 تراشا .دادغب يف دقعنا يذلا ينيطسلفلا كيب

 هنا ىلا قباسلا اهددع يف «ةيبرعلا ةعيلظلا» ؛

 ةيسنلاب سلجملا داقعنا نم ضرغلا ديدحت بعصي
 نم ام ضرغ هل نوكي نا دب ال يذلا ءرامع وبأل»
 ديدحت وا ةنيعم تارارق ناختا ةهجل ءاوس هداقعنا
 .ةلبقملا ةريسملا

 أزراب اديدج لمحت مل ةريخالا سلجملا تاعامنجا
 تافرع رساي ديسلا همدق يذلا ضرعلا ءانثتساب

 هيف لوانتو .ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر
 ,ةينطولا ةدحولاو ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلع عاضوالا

 دقو .اهتاساكعناو .ةيلودلاو ةيبرعلا عاضوالاو
 مت يتلا عيضاوملا نع نايب رادصاب هلامعا تهتنا

 .ةنهارلا اياضقلا لمجم نم يسايسلا فقوملاو اهنحب
 سلجم رارق نم ةمظنملا فقوم ىلع ديكاتلا هردصت
 ةتياثلا ةينيطسلفلا قوقحلاب كسمتلاو "47 نمالا
 .ينيطسلفلا بعشلل

 ةيكريمألا تاططخملا سلجملا شقان نا دعبو

 بعشلا ةدحو برضل ةفداهلا ةينويهصلاو
 ريرحتلا ةمظنم ةيعرش نم لينلاو ينيطسلفلا
 داشا :ةهجاوملل اهزذاختا بجاولا تاءارجالاو
 ةفاك اعدو .لتحملا نطولا لخاد ةيلوطبلا ةمواقملاب

 ةيروفلا ةباجتسالا ىلا ةينيطسلفلا ةروثلا لئاصف
 زيزعت لجا نم ديدج نب يلذاشلا سيئرلا ةردابمل
 تاططخملا ةهباجمل ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا

 ةسائرو ةيذيفنتلا ةنجللا فلكو ةديدجلا ةيناودعلا
 .عوضوملا اذه ةعياتمب سلجملا

 باهرالا يزكرملا سلجخملا نادأ: : نايدلا يف ءاج مث

 ةفاعج ةيدرعلا ةنمآلا ىلع عظنملا +يضارتسالاء يهزيمالا
 رارمتسا يف لثمتملاو ةصاخب ينيطسلفلا بعشلا ىلعو
 انيعهش دض ةيفسعتلا ةينويهضلا تاسرامملا
 يىدوييصلا لالتحالا تحت يبرعلاو ينديطسلفلا

 - "مكان مج نحط صرع معفطع - 1

 لئاصفلا ةفاك ىلا ينيطسلفلا يزكرملا سلجملا نم

 ىلع ءادتعالاو يضارالا ةرداصمو ناطينسالا لامعاو

 ةيفارغجلا ملاعملا رييغت تالواحمو تايرحلا
 ةيوهلا سمطو تابسدقملا ىلع ءادتعالاو ةيفارغميدلاو

 ةينيطسلفلا تامدخملا فصقو .ةينيطسلفلا ةينطولا

 تاراغلاو سنوتب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم راقمو
 ةيبيللا ندملا ىلع ةيكريمالا ةيشحولا ةيناودعلا
  ةيكريمالا تاديدهتلاو قيقشلا يبيللا بعشلاو
 لود ىلع ةديدج ةيناودع تامجه نشي «ةيليئارسالا»
 ةيكريمالا ةنوحلا هيسيفلاو ىرخا ةيبرع

 .ةيبيللاو ةيرصملا تارئاطلا دض ,ةيليئارسالا» و
 ينانبللا بعشلا ريهامج يزكرملا سلجملا اًيح امك

 ةهجاوم يف ةعاجشبي ىدصتن ينلا هاوقو قدقشلا

 ناودعلا ةمواقمو ةهجحاومو ميسقتلا ةرماؤم

 ىلا فقت يتلاو ةينانبللا ضرالا ىلع هيليئارسالا»
 ءادتعالا دض ةينيطسلفلا تاميخملا قف انلها بناج

 ةمواقملا سلجملا يدحب امك .هءالمعو «يلدئاريسالا»

 ةيناتبللا ريهامجلا اهب موقت يتلا ةعئارلا
 بونجلل /يليئارسالا» لالتحالا دض ةينيطسلفلاو

 نانبل ةبورع ىلع تباثلا هفقوم ىلع سلجملا دكؤيو
 هنماو هرارقتساو هتاسسؤمو هبعشو هيضارا ةدحوو
 .هتدايسو

  ةيقارعلا برحلا يزكرملا سلجملا ضرعتسا دقو
 ةيبرعلا نيتمالا ىلع ةيبلسلا اهراثآو ةيناريالا
 .صاخ لكشب ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلعو ةيمالسالاو
 ءاهنال يعاسملاو دوهجلا ةفاك لذب ةرورض ىلع دكأو

 ةيسانملا هذه يف وهو ةيملسلا قرطلاب برحلا هذه

 دذه فاقدال يعادلا قيقشلا قارعلا فقوم ينحب

 شيجلا يلتاقمو طابض ييحيو ةرمدملا برحلا
 ةعاجشو ةلوجر لكب نودصتي نيذلا لسابلا يقارغلا
 .ةيبرعلا ةمالل ةيقرشلا ةباوبلا نع عافدلل

 ىرخ ا ةوعد
 نعت ولا ة دك ولأ ريزعمل

 تاءادتعالا لمجم ىف ىري يزكرملا سلخملا نا

 نمض ةطيارتم تاقلح اهنا ةيبرعلا ةمالا دض ةهجوملا
 ضرفو ةيبرعلا ةمالا عيكرتل يمري دحاو ططخم
 - يكريمالا ددقصتلا ٍِق ىربو .اهيلع مالستسالا

 دهجلا ديحوت بجي اغلاب ارطخ ريخالا «يليئارسالا»
 .هتهياجمل يبرعلا

 ذبن ىلا ةيدجب وعدي يزكرملا سلجملا ناف اذهل
 هذه ةهجاومل ةيبرع ةمق دقعو ةيبرعلا تافالخلا

 تاءارحالا ذاختاو فوفصلا دصونل تايدحنتلا

 .ديدجلا مهادلا رطخلا اذه ةهباجمل ةمزاللا
 ةمظنم تاقالع يزكرملا سلجملا ضرعتسا دقلو

 رثا ةيلودلا ةحاسلا ىلع ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ىلا ةيمسر ةينيطسلف دوفو اهب تماق يتلا تارايزلا
 تاءاقلو تارمتؤمب اهيف تكراشو ةقيدصلا لودلا
 ءاقللا ضارعتسا ىدل الوطم سلجملا فقوتو ...ةيلود

 ةنجللا سيئر خالا نيب نيلرب يف دقع يذلا ماهلا
 ماعلا نيمالاو ةينيطسلفلا ردرحنلا ةمظحمل ةيزيفقنتلا

 ليئاخيم قيفرلا يتايفوسلا يعويشلا برحلل
 ركينوه كيرا يناملالا سيئرلاو فوشتابروغ
 دقو تاءاقللا هذه ف تحرط ينلا ةماهلا عيضاوملاو

 ةيئدبملا ةيتايفوسلا فقاوملا يزكرملا سلجملا نمث
 ه«هلثممو يديطساقلا بعشلل ةمعادلاو ةديؤملا
 ٍِق ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ديبحولاو يعرشلا

 ةيعرشلا هقوقح لجا نم عورشملاو لداعلا هحافك

 ةيلودلا ةيعرشلل اقيط ةلقتسملا هتلود ةماقاو

 .اهتارارقو

 ةيبعشلا نيصلا فقاوم يزكرملا سلجملا ردق امك

 امك .ىرخالا ةيكارتشالا لودلا فقاومو ةقيدصلا

 ةيمالسالا لودلا فقاوم يزكرملا سلجملا يبحي

 ةيضقلل اهمعد يف زايحنالا مدع لودو ةيقيرفالاو
 ناو لداعلا ينيطسلفلا بعشلا لاضنو ةينيطسلفلا

 ةيوقلا مئاعدلا لكشت ةدناسملا هذهو معدلا اذه

 ديحولا ليبسلا نا ىلع دكؤي يزكرملا سلجملا نا
 يف ةمئادو ةلداع ةيملس ةيوست ىلا لصوتلا لحا نم

 قوقحلاب فارتعالا ساسا ىلع نوكي طسوالا قرشلا
 رمتؤم لالخ نمو ينيطسلفلا بعشلل ةتباثلا ةينطولا
 هيف كراشتو ةدحتملا ممالا ةياعر تحت لاعف يلود

 ةفاكو نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئاد لودلا عيمج

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهيف امب عازنلا فارطا

 .ةاواسملا حدق ىلع

 يكريمألا رودلا يزكرملا سلجملا نيديو
 ةيلودلا تارارقلا نيفنتل لطعملا ؛يليئارسالا» و
 ةيلودلا ةدارالا لشو ةينيطسلفلا ةيضقلاب ةصاخلا

 ةقطنم يف مئادلاو لداعلا مالسلا لالحا ىلا ةيمارلا

 .طسوالا قرشلا

 نم ةرودلا هذه منتخي وهو يزكرملا سلجملا نا
 ريدقتلاو ةيحتلاو ركشلاب هجوتي دادغب يف هتاعامتجا
 يذلا ريبكلا معدلل نيسح مادص لضانملا سيئرلل

 مسإب ىربكلا ةيموقلا هتكرعم قارعلا هيف ضوخي
 ةيحتلاب هجوتي يزكرملا سلجملا نا .ةيبرعلا ةمالا
 تحت لطبلا ينيطسلفلا انبعش ريهامج ىلا ريدقتلاو
 اهلاضن فيثكت ىلا اهوعديو تاتشلا ىفو لالتحالا

 ةينودهصلاو ةيلابربمالا تارماؤملا ةهح ةهجاومل اهحافكو

 ال .ءاهرحدو
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 هلا ةمظنم اغلا

 [”ليئارسا نع ةيرصنعلا ةفص وحمو
 تانالولا اهتيتاق نقل كلمدتلا قرشا قف اه 1
 ريرحتلا ةمظنم دض ةيكريمالا ةدحتملا (55

|| 
 هنا ضيبالا تيبلا نلعي اذاملو ,ةينيطسلفلا 9
 اهنأل ريرحتلا ةمظنم ةدايق عم لماعتلاب لبقي نل
  ةيكريمالا ةطخلا يه ام !؟ةيباهرا ةمظنم
 ةقطنملا يف ةيسايس ةيوست قيقحتل ةينويهصلا
 !؟ينويهصلا نايكلا حلاصم عم مجسنت

 ةدع نم تامولعم ,ٍلع تلصح «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 ءاهردغو ةلئسالا هذه ىلع ةيوجالا لمحت رداصم
 ةرادالا اهذفنت يتلا ةرماؤملا ةقيقح حضوتو

 ةيملاعلا ةينويهصلا ةكرحلا عم نواعتلاب ةيكريمالا
 يف ةيسايس ةيوست ضرف لجا نم بيبا لت ةموكحو
 ىلع يدودهصلا ودعلا حلاصل طسوالا قرشلا ةقطنم

 ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصت هتاذ تقولا ف نمضت نا

 .ةتباثلاو ةيعرشلا نيطسلف بعش قوقحو
 !؟تامولعملا هذه لوقت اذام نآلاو
 ىلع نهارت ةيكريمالا ةرادالا تناك ةيادبلا يف

 ىلع لمعتو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عيوطت
 ةيسايس ةيوسنل خوضرلا ىلع ةمظنملا ةدايق رابجا
 .ينويهصلا نايكلا طورش قفو

 ةمظنم رارطضا ةيكريمالا ةرادالا تنظ دقو
 ناودعلا رثا توريب نم جورخلل ةينيطسلفلا ريرحتلا
 دقو نانبل ضرا ىلع اهدض ينويهصلا يركسعلا
 هذه قيدقحت ةيلمع لهسي . اموي ا/4 ةدمل رمتسا

 يكريمالا سيئرلا عراس كلذلو .ةيسايسلا ةيوستنلا
 ناودعلا باقعا يف اروف هتردابم حرط ىلا ناغير دلانور
 ىلا ناودعلا اذه ددمت نا دعب اصوصخو .ينويهصلا

 .ةفورعم تتاب يتلا فورظلا يف ةيبرغلا توريب لخاد
 ادهمم تاب قيرطلا نا ةيكريمالا ةرادالا تدقتعاو

 ريرحتلا ةمظنم ةدايق عيقوت رثا ,ةيوستلل اهتطخ ماما
 ريرحتلا ةمظنم نأب املع .نامع قافتا ىلع ةينيظسلفلا
 ف اهل عقوم رخآ ةريصق ةرتف لبق ترسخ دق تناك

 سلبارط نم جورخلل اهيلتاقم رارطضا دعب .نانبل
 لغو مهيلع هتيضرف يذلا ييمادلا نابضحلا ةيفست
 لئاصفلا ضعبو ةيروسلا تاوقلا ةنيدملا
 فرع ام تلكش يتلاو .قشمدل ةنهترملا ةينيطسلفلا
 ةطخلا تناك «ةينيطسلفلا ناقنالا ةهبج» ب دعب اميف
 ةدايق رجب يضقت ةيوستلل ةينويهصلا  ةيكريمالا
 رداصلا ١47 مقر رارقلاب فارتعالا ىلا ريرحتلا ةمظنم

 ناريزح نم سماخلا برحررثا يلودلا نمالا سلجم نع
/11. 

 ةيضقلا عم لماعتي .فورعم وه امك رارقلا
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 فصال همعدت ةينويهص ةيكريما ةطخا

 د ع
 هضرا ىلا ةدوعلا يف ينيطسلفلا بغشلا قح نع
 .هريصم ريرقتو

 عم لماعتلل اهدادعتسا ةيكريمالا ةرادالا تدبأو
 يف افرط اهرابتعاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايق
 اذا ءلبقتسملا ف يرجت ةيوستلل تاضوافم ةيا
 .ليدعت يا نودو وه امك ١47 رارقلاب تفرتعا

 ةبعللا داعبا فرعت تناك يتلا ةمظنملا ةدايق نكلو
 زواجت يف تحجن ؛ةكرتشملا ةينويهصلا ةيكريمالا
 لجا نم اهقيرط يف تعضو يتلا ةددعتملا «نئامكلا»

 ديمجت ىلا ىدا ام اذهو يكريمالا طرشلاب لوبقلل اهّرِج
 باطخلا دعب ريرحتلا ةمظنمو ندرالا نيب نواعتلا
 فقوم نا هيف نلعاو .نيسح كلملا هاقلا يذلا ليوطلا

 لوح ةيكريمالا طورشلا نم يبلسلا ةمظنملا ةدايق
 نامع قافتا لعج كرتشملا ينيطسلفلا  يندرالا دفولا
 .ىودج نود

 ةلدددلا ةلمخلا

 رج ةطخ لشف نم ةيكريمالا ةرادالا تنقبت نا دعب
 قوقح نع لزانتلا كص ىلع عيقوتلا ىلا ةمظنملا

 ةطخلا دامثتعا ىلا تلوحت .ينيطسلفلا بعشلا

 ا 3 ا يا ةمظنم لع ا ا - زيريب

 اق هب

 لجا نم ؛ةينويهصلا ةموكحلا عم اهترقا يتلا ةليدبلا
 ةيضقلا عم لماعتلا وهو هتاذ فدهلا ىلا لوصولا

 دقو .طقف نيئحال ةيضق اهنا ساسا ىلع ةينيطسلفلا
 لالخ نيقرطلا نيب ليصافتلا ةفاك ىلع قافتالا مت
 ريماش قحساو زيريب نوعمش اهب ماق يتلا تارايزلا
 ىلا ةنياهصلا نيلوؤسملا نم مهريغو نيبار قحساو
 .ةيضاملا رهشالا لالخ نطنشاو ةيكريمالا ةمصاعلا

 ةلمح نش ىلع اقفتا نيفرطلا نا تامولعملا لوقتو
 ةيغمجلا تناك .ادج نيماه نيرارق ءافلا ىلا فدهت
 ىف 5١ا/5 يماع امهنردصا دق ةدحتملا حممألل ةماعلا

 ىلوالا ةوطخلا لكشب كلذ نا رابتعاب 6
 قيبطت نم ةيلاتلا ةلحرملا ىلا لاقتنالا لبق ةيرورضلاو
 .ةينويهصلا  ةيكريمالا طورشلا قفو ةيوستلا ةطخ

 !؟نارارقلا ناذه امه ام

 ١514: لوالا نيريشت ١4 خيراتب لوالا رارقلا ردص

 نا» :يليام ىلع صنيو .(19- د) 5١١١ مقرلا لمحيو
 وه ينيطسلفلا بعشلا نا ىرت ذا :ةماعلا ةيعمجلا

 ةمظنم وعدت .ءنيطسلف ةدضقب ينعملا يساسالا فرطلا

 ىلا ينيطسلفلا بعشلل ةلثمملا ةينيطسلفلا رتيرصتلا

 ةيضق نأشي ةماغلا ةيعمجلا تالوادم يف كارتشالا

 .«ةماعلا اهتاسلج يف نيطسلف

 ةماعلا ةبعمجلا تردصا رارقلا اذه نم اقالطناو

 : ىلب ام ىلع صني 77707 مقر رخآ ارارق

 ةنتيطسلفلا نيرحتلا ةنظنم ةماعلا ةيعمجلا قعدت آل
 .بقارم ةظصي اهلامغاو اهتارود يف: كارتشآلا ىلا

 يف كارتشالا ىلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم وعدتو 3
 ةيعمجلا ةياعرب دقعت يتلا ةيلودلا تارمتؤملا عيمج تارود
 .بقارح ةقيضب اهلامعا قو ةماعلا

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم قح نم نا ربتعتو -
 عيمج لامعا يفو تارود يف بقارم ةفصب كارتشالا
 .ةدحتملا ممالا ةئيه ةياعرب دقعت يتلا ةيلودلا تارمتؤملا

 ةيزالسلا ياوطقتلا :ةقتكم نان ماعلا نيمالا ىجرتوبا#
 .هراوقلا اذه نرفتتل

 يناثلا نيرشت ٠١ يف ردص دقف يناثلا رارقلا اما
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 تعفد يتلا عفاودلاو تايثيحلا ةليوط ةمدقم

 ةينويهصلا» نأب ةعانق ىلا لوضولل ةماعلا ةدعمجلاب

 دقو .«يرصنعلا زييمتلاو ةيرصنعلا لاكشا نم لكش ىه

 ةزاحنملا ريغ لودلا رارق ىلا هتمدقم يف رارقلا راشا

 ةلنحملا نيطسلف يف مئاقلا يرصنعلا ماظنلا رابتعاب

 ادادتماو يناطيتسالا رامعتسالا لاكشا نم الكش

 لود ىلع رطيست تناك يتلا ةيرامعتسالا ةكرحلل
 .ثلاثلا ملاعلا

 ةيئاهنلا ليصافتلا نا تامولعملا فدضتو

 تاعامتجالا لالخ تعضو دق ةطخلا هذهل ةيذيفنتلاو

 . ةيكريمالا» تاقالعلا ةنجل اهتدقع يتلا ةريخالا

 هيف تربتعا يذلا تقولا يف . نطنشاو يف «ةيليئارسالا
 تامزلتسم نم ةطخلا هذه ذيفنت ةبكريمالا ةرادالا

 تايالولا نيب يجينارتسالا نواعتلا ةيقافتا تابجومو
 ينودهصلا نابكلاو ةدحتملا

  ةيكريمالا ةطخلا نا ىلا تامولعملا ريشتو

 :ةيلاتلا تاوطخلا دمتعت فوس ةيشنودهصلا

 مايالولا هلرحتتو «تاهزالا» ةحفاكم ىلع زكري :الوا

 ريرختلا ةمظنم رابتعا لحا نم كلذ ربع ةدحتملا

 ةكرح ال ةيملاعلا باهرالا ةكرح نم اعزج ةينيطسلفلا

 .نآلا ىتح ةريتعم يه امك ينطو ررحت

 ميخضت نا ؛تامولعملا لوقت .ددصلا اذه يفو

 ةمظنم ىلوالا ةجردلاب فدهتسي «باهرالا» ىلع ةلمحلا

 لكشت دق يتلا ىرخالا زومرلا ال :ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .تاقوالا نم تقو يف ةلمحلا هذه فادها دحا

 ةمظنم لخاد خرشلا قيمعت ىلا راصي :ايناث

 بعش ليثمت ةفص عزن فدهب ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ةرادالا نا تامولعملا لوقتو .اهتدايق نع نيطسلف

 لمشلا ملل تالواحملا لك لاشفا ىلع ةصيرح ةيكريمالا
 ةمظنم لخاد ةينطولا ةدحولا ةغيص ىلا ةدوعلاو

 .رسسرحتلا

 ١3 81م3 تحط مرع مرجع [ -

 لدتمنلا نحس ةلواحم

 ةرادالا نا .تامولعملا لوقت .ساسالا اذه ىلعو

 ىلا لوصولل قشمد يف مكحلا ىدل اهدادعتسا تدبا

 يف ؛نانبل يف عضولاو نالوجلا يف عضؤولا لوح قافتا
 لئاصف نيب ةمحللا ةداعا نود لوؤحلا رارمتسا لاح

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 تدبا .تامولعملا فدضت ؛ءساسالا اذه ىلعو

 ةريخالا قاقشنالا ةلواحمل اهحايترا ةيكريمالا ةرادالا

 وبا» ناي اهكاردا مغرو .«ميعزلا وبا» اهدوقب يتلا

 ,ةينيطسلفلا ةحاسلا لخاد نزو يا هل سيل «ميعزرلا

 لجا نم هل مدقي نا نكمي يذلا معدلا ىلع لوعت
 ةمظنم ةدايق داعياو ةيندرالا ةحاسلا ىلع ةرطيسلا

 .اهنع ريرحتلا
 نع ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةحازا اثلاث

 نم :ةزغو ةييرغلا ةفضلا لخاد ريثاتلاو لعفلا عقاوم

 «ةيندملا ةرادالا» ب ىطلتت ةليدب تادايق قلخ لالخ

 ةطخلا بسح اعقاو ًارما حيصت فوس ينلا

 .«ةيليئارسالا»
 ىلع ةمئاقلا ةديدجلا عئاقولا هذه ىلع ءانب اعبار

 «تاحاس» ةدع ِق ةينيطسلف «تادايق» ةدع دوحو

 لهسلا نم حبصي ,نوينيطسلفلا اهيف دجاوتي
 ةينيدطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ليثمت ةحصي كدكشتلا

 ةوطخلا ىلا لقتني كاذ دنعو .ينيطسلفلا بعشلل
 لثم عزني ةدحتملا ممالا نم رارق رادصتسا يف ةمساحلا

 .ةيليثمتلا ةفصلا هذه

 ةدددج ةرلادم

 هذهل ءانب فصوت فوس ريرحتلا ةمظنم نآلو
 « ينطو ررحت ةكرح ال «باهرإ» ةكرح اهناب ,ةطخلا
 اهدادعتسا ةينويهصلا ةموكحلا يدبت نا دعبو

 مهقوقح لوح «نيينيطسلفلا» عم ضوافتلل
 رارق رادصتسا ماما أدهمم قيرطلا حيصي .مهلبقنسمو

 .ةيرصنع ةكرح ةينويهصلا ةكرحلا رابتعا مدعب
 ةيكريمالا ةرادالا موقت .ةطخلا هذه حاجن دعب

 هذه نكلو .ةقطنملا يف ةيوستلل ةديدج ةردايم حرطب

 ىلع ةينيطسلفلا ةيضقلا لح طرتشت فوس ةيوستلا
 «ديقدد بماك» قافتا يف ءاج ام قيبطت :ىلاتلا لكشلا

 ةيبرغلا ةفضلا يف نيينيطسلفلا عضو صوصخب
 مهدجاون نكاما يف نيقابلا نيينيطسلفلا نيطوت .ةزغو
 «ةيليئارسالا  ةيكريمالا نيطوتلا», ةطخ قفو
 .ةفورعملا

  ةطخلا هذه هجوي نيتيسيئرلا نينبقعلا نكلو
 دوجولاامه :تامولعملا لوقت امك .ةرماؤملا
 ةينانبللا ةحاسلا يف يمانتملا يركسعلا ينيطسلفلا
 قارغلا نيب مئاقلا يريصملا فلاحتلاو .:ةهج نم

 .ةيناث ةهج نم ريرحتلا ةمظنمو
 دّنِحت نا لواحت ةدحتملا تايالولا ناف كلذل

 دوجولا اذه قنخ لجا نم ايلحم اهعم نينواعتملا
 ودعلا عم قيسنتلاب نانبل يف يمانتملا ينيطسلفلا

 ناريا ةطساوب قارعلا قيوطت لجا نمو ءينويهصلا
 حجنت لهف ...اضيا ينويهصلا ودعلا عم قيسنتلابو
 0! ؟ةطخلا هذه
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 مدقت ةيبرعلا ةقطنملا يف ةنخاسلا ثادحالا نا ١

 ؛شاقنلا بوجو ىلع ةديدج ةلدا موي لك | لب
 لمعلاو لاضنلا لئاصف نيب ءاقللاو .راوحلاو |:

 نم برعلا نيينطولا نيركفملاو نيفقثملاو ,نييبرعلا
 سيلو .ةيركفلاو ةيسايسلا تاهاجتالا فلتخم
 يف ةقلح رخآ الا ايبيل ىلع مشاغلا يكريمالا ناودعلا
 اهب رمت يتلا ةقلقملا تاروطتلاو ثادحالا هذه ةلسلس
 راطخا نم هجاوت امو .تاونس ذنم ةيبرعلا ةمالا
 .تايدحتو

 - عقي لازي الو  عقو ءايبيل ىلع ناودعلا لبق نمو
 ,سداسلا هماع لخد قارعلا ىلع يجمه يناريا ٌناودع

 ؛ (ةيبرعلا) ةيقارعلا ضرالا يف مدق ءيطوم هل دجواو
 ةددعتم ةيومد تادراطمو ؛نانبلل ينويهص وزغو
 :تالواحمو .:نيينيطسلفلا نيلتاقملل فارطألا
 ةروثلل ةلقتسملا ةدارالا ةيفصتل تاروانمو

 برح كانهو .ةيعرشلا اهتدايق برضو ةينيطسلفلا
 ةيلاصفنا برحو .ىربكلا ءارحصلا ف ةيبرع  ةيبرع
 برح اضيا فاضت ال نا وجرنو ءنادوسلا بودنج يف
 ةيلهالا برحلا نع مكيهان اذه !!ةينارحب  ةيزطق
 «يسكراملا» اهلقثب لئابقلا اهيف تلزن يتلا ةيندعلا
 عال دنال ةضرعم ايلاح ةدماخلا اهتاراريش لازت 0

 كف لك

 ,ةملؤملا ةنهارلا ةيبرعلا عاضوالا يف ام رطخاو

 نماضتلا قيزمت .يبرع ءرج لك هجاوت يتلا رطاخملاو
 عم ضعبلا فلاحتو ءايندلا هدودحب ىتح يبرعلا

 حورلا راسحنتاو :برعلا دض ييبنجالا ناودعلا

 تاقالعلا فو ثادحالا ةجلاعم يف نييموقلا قطنملاو
 يبوئعشلا ّدملا ماما امههعجارتو :ةيبرعلا  ةيبرعلا
 ا عيمج مامأو :نانبل يف اصوصخ زرابلا

 ,ةيرئاشعلاو ؛ةيوطلسلا ةيميلقالاو .ةيفئاطلا
 ,ةقلغنم :ةيلهاج ةيفلس تارايت مامأو .ةيلئاعلاو
 ةينيدلا تاراعشلا رمثتست بصعتلا ةديدشو

 عم .ةلواحم ءسانلا ءاطسبل ةينيدلا رعاشملا لغتستو

 قلخو .ةعنطصم راوسأ عضو .ةيفئاطلاو ةيبوعشلا
 عجارتتل ..مالسالاو ةبورعلا نيب عارصلا لماوع
 هوشتتو ,ةيبرعلا ةدحولاو راسيلاو .ةيمدقتلا ميهافم
 :ةيسايسلا قاروالا طلتختو ء,اهتالولدمو ميهافملا
 تاراعش نم هنالغا يرجي ام نيب ةوهلا دادزتو

 ةضقانملا تاسرامملا نيدو ةليمح ءىدابمو فادهاو

 ...اليصفتو ةلمج اهل
 ءاوتحاو :عمقلاو .طلستلا ةسايس ةعاشب دادزتو

 .ءاشرالاو فيوختلا تايلمعو .ريهامجلا ةدارا

 ١5/5 رايأ ١؟ /١91 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ؟5

 .ةيفخ و ةيئرم ,لالغأب رثكأف رثكا نوفقثملا لبكتيو
 وا .طايحالاو .ةالايبماللاو .فوخلاو .قلقلا نم

 يايا ىلع ةردق رثكالا تانفلا كلت الا يقسم

 ..مويغلا تاقبط نيب نم لمالا فا رشتسا ىلعو

 ءايرورض وديب مك فورظلاو عاضوألا هذه لثم يف

 هيزن يعوضوم ءادن لك اريصبو ءاعورشمو .ارريمو
 ىلا لصوتلا لجا نم .ءاقللاو راوحلا ىلا وعدي
 هذهب عفدي :يبرعلا لمعلل ,يلبقتسم يموق عورشم»
 ,يعادتلا لماوع نم اهذقنيو .مامالا ىلا ةمالا
 ةهجاوملا جراعم ىلا رحانتلاو .يدرتلاو .سأايلاو
 ىلا لاقتنالاو ,اهعرصو راطخالل ةعاجشلاو ةيعاولا
 .لاضنلاو ةكرحلا نم ةمدقتم ةلحرم

 ردص دق ةراحلا ةيموقلا تاءادنلا هذه مظعم لعلو
 اددجم ارقي نمو .ثعبلا بزحو قارعلا ةدايق نع
 يف نيسح مادص سيئرلا هقلطأ يذلا (يموقلا نالعالا)

 نم هدسجمد املاقح شهدبل 1 رياريف /طايش

 ةباثمب ناك دقل .ةيعقاوو ؛ةيموق حورو .ةبقاث ةريصب
 ةيبرعلا  ةيبرعلا تاقالعلا ءاسرال زاتمملا جمانربلا
 يف ةيبرعلا تاقالعلا داشرال اضياو .ةميلس سسا ىلع
 ىف عضو دق عورشملا اذه ناك املو .يلودلا لماعتلا
 دونب مويلا هيلا فاضت نا دب الف ةئادب

 عضخي ناو ؛نابسحلاب تادجتسملا ذخات تارقفو
 ةيموقلا سسالا ىلع ةيحو ةيعقاو ليدعت ةيلمعل
 .اهتاذ

 قلفع ليشيم ريبكلا ذاتسالا نع تردص دقو
 ةسايسلاو يارلا ةداقو نيركفملا وعدت ةرركتم تاءادن

 هذه رخآ ناكو .ءاقللاو راوحلا ىلا يبرعلا نطولا يف
 هترشن يذلا ريخالا ميقلا هباطخ يف درو ام تاءادنلا
 اقيمع اليلحت نمضتو (ةيبرعلا ةعيلطلا) ةلجم الماك
 لجا نم ةذفانو ةءانب تاحرتقمو .يبرعلا عضولل
 ةلجملا تلضفت دقو .يموق يئاضن ع ورشم لوح ءاقللا

 نم ددع هيق مهاسو .راوحلل اهتاحفص حتفب ةروكشم
 رساي خالا مهرخآ ناك ,نيسرمتملا نيلضانملاو نيركفملا
 ..تافرع

 ةنسلا يف اهيناج نم تحتف «مارهالا» ةديرج نا امك

 نوركفم هيف كراش لثامم داج راوحل اهتاحفص ةيضاملا
 .راطقالاو تاهاجتالا فلتخم نم ةساسو باتكو

 راوحلا ىلا ةردابملا يتأت نا ةصاخ ةلالد هل اممو
 ىوق نمو .ثعبلا ةدايقو ةروشلا قارع نم ءاقللاو

 0 ا

 ا ا

 هذهف ..ةينيطسلفلا ةدانقلا نمو ٠ و ةدقطولا رصف

 ةيساسا زاكترا طاقن لكشت ىربكلا ثالثلا ىوقلا

 رود اهل ةحنجاو .نييبرعلا لمعلاو لاضنلا ةكرحل
 ىوقلا هذه عمجت لوحتي نا نكميو .زيمتمو زراب
 عفدل كرحمو ءردكالا يبرعلا عمجتلل ةرؤب ىلا ثالثلا

 ...ماما ىلا هلك يبرعلا عضولا

 رضاحلا براجت ءوض ي ليقتسلا ةجلاعم
 ةلأسم هادمو هدودح يف زواجتد بولطملا راوحلا نا

 نم ةينآلا فورظلاو .ةيمسرلا ةبيرعلا تاقالعلا

 قافآلا ىلا ,.دعبالا لبقتسملا ىلا .يعادتلا

 ةيبرعلا ىوقلا عيمج ءاقل ىلاو ,ةيجيتارتسالا
 نما ىلع اهصرح يفو اهفادهأو اهاياون يف ةميلسلا
 وا مكحلا يف تناك ءاوس .اهقدايسو اهقوقحو ةمالا
 ىلا اهدحو ةيسايسلا رومالا ثحب زواجتتو ؛هجراخ
 ةدرلا رهاظم ةحفاكمو .ميهافملا ديدختو ركفلا قيمعت

 كانهو انه اهسملن انذخا يتلا ةيراضحلاو ةيفاقثلا
 ,.ةيبصعت تاعزن لكش ىلع اميس الو :تاونس ذنم

 ,ملاعلا نع قالغناو ؛ةيرئاشعو ,ةتيقم ةيفئاطو

 دا

 انيَجاَوَت ياك مامأ ق
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 ىلا اهلازنا ةلواحمو .ةيبرعلا ةارملا ىلا ةينود ةرظنو
 .ناريا يف ةينيمخلا تلعف امك لهجلاو مالظلا ملاع

 ةدرلا نا ركني الو ..".نانبل يف اهراصنا لواحي امكو

 ضعب يف اهسملن يتلا ةيعامتجالاو ةيركفلا و ةيفاقثلا
 دحل رسفت ؛ةفلتخم لاكشأ و غيصبو .ةيبرعلا ءارجالا
 هاجت ءايمع لعف دودرب (فلختلا ثرإ ادعو) ريبك
 لهاجتو .برفلا نم يحطسلا لقنلا تايلمع
 ديلاقتلاو ةيموقلاو ةيئطولا تايصوصخلا
 ...ةيحورلا رعاشملاو ةيعامتجالا

 رثئاود اهعمو :ةيليفطلا ةيعجرلا ىوقلا نكلو
 هلك كلذ لغتست ةيبيوعشلاو رامعتسالاو ةينودهصلا

 ...نتفلا رشنو :تاقاطلا لدطعتو .فلختلا سيركنل

 تاقافخالا براجت رمثتست ةروكذملا ىوقلا نا امك

 ىتحو اهطبختو .يبرعلا لاضنلا ةكرح يف ةيلاتنملا
 «ةيودحولا» براجتلاو جماربلا نم ةرثك لشف
 نم اددع نا .ةفلتخم ناولا نم ؛:ةيجروشلا»و
 طلستو شغو .عمق ةزهجا نع فشكت دق :تاروثلا»

 طلخلا ءازاو .ةيرطق تايبصعو ؛يوئثف وا يلئاع

 لخادتتو برطضت ةيسايسلا قاروالا يف عئاشلا
 .ينيميلاو يراسيلاو ,يعمجرلاو يمدقتلا تاحلطصم

 نيب نم ةيلعفلا ةسرامملاو راعشلا نيب عساشلا نوبلاف
 الو :ةيبرعلا ةحاسلا يف ةيسايسلا ضارمالا رطخا
 اورظناو ...«راسيلا»و «ةروثلا» ةاعد فوفص يف اميس

 ع وضوم هاجت يبرعلا ريصملاب ثيعلا فقاوم رارمتسا
 داعبتسا اهنيعب ةمظنا لواحت ثيح .ةمقلا داقعنا

 هنا ةجحب ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا عوضوم
 !يروسلا ةيجراخلا زيزو حرض امك «يداع عوضوم»
 ةيبرع ةلود نم ريبك لوؤسم ثدحت اهسفن ةظحللا يفو
 نع (نيمايملا اهئادهش ىركذ مرتحن) ةيقيرفا لامش
 برغملاو قرشملا نما نا يسنو :برغملا لود نمأ ةدحو
 ما .دحاو رئازجلا نماو قارعلا نما ناو .كرتشم
 ناودع ىلا ةيبرع ضرا لك ضرعتت نا وه بولطملا
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 ,ةيرطقلا تاباسحلا نم ضعبلا وحصي ىتح يجراخ
 ركفي فيكو ؟!هداقحاو هدقع رخآلا ضعيلا رواجتيو
 ءايقرش» يبنجا يركسع فلح ىلا مامضنالاب مهدحا
 ةعماجلل اقدصو اقح مضني نا لبق !!ايبرغ وأ ناك
 !؟كرتشملا عافدلا ةدهاعم ىلاو ةيبرعلا

 ايلحرم انهجا وبام مهأ
 نا بجي مويلا نيبولطملا راوحلاو شاقنلا نا

 ساسا ىلع يجيتارتسالا لبقتسملا ةجلاعم افدهتسي
 براجتلا فلتخمل يعوضوملا يداقتنالا ليلحتلا نم
 .ارثعتو اقافخإ وا اًراجنإ ةيبرعلا

 فو ليلحتلا تاقلطنم يف ىربكلا تافالتخالل ارظنو
 امك ؛الوا يرورضلا نم ناف .ميهاقملا فو .تاريسفتلا

 ديدحت ىلع ءدب يذ ءيداب قافنالا ةلواحم ,دقتعا

 ىرسدكلا فادهالاو ,ماعلا جهنلا فا .ماعلا هداحتالا

 ىوقلا رئاس اهلوح يقتلت نا بجيو نكمي ينلا
 يمسرلا نيديعصلا ىلع يبرعلا بعشلا يف ةميلسلا
 مغرلاب ءرخآ تقو ىلا ليصافتلا كرتو ؛يمسرلا ريغو
 ىلع قافتالا الثمف .ليصافتلا هذهل ةصاخلا ةيمهالا نم
 يودحولا يبرعلا جهنلا وا هاجتالاب كسمتلا ةرورض
 شيوشتلا تالواحم ثبخا ىلا ضرعتي يذلا
 كرتشم روصت ىلع قافتالا ةرورضو .كيكشتلاو
 تايصوصخلا نيبو .نيدلا نيبو ةيموقلا نيب ةقالعلل
 براجتو يملاعلا ركفلا ىلع حاتفنالا نيبو ةيموقلا
 تاعوضوملا هذه ىف يركفلا حوضولا نا .نيرخآلا

 ,ةعاسلا تارورض نم تاب دق ؛اهي طبنري امو ,ةماهلا

 ناو :ةيعوضومو ةئداه ةيركف ةعجارم بلطتي اذهو
 ةعانم وا اديحو ادس لكشب نل هتاذ دحب كلذ ناك

 هنا دقتعأ و .ةذاشلا ةيلمعلا تاسرامملا هجو يف ةديحو
 هيناوج لك نم ينيطسلفلا عوضوملا ثحب نم دب ال
 بوجو عمو ةيكيتكتلاو ةيجيتارتسالا ةدعصالا ىلعو
 ةدايقلا هيلع قفتت ام لك مارتحا ىلع ماعلا قافتالا

 حلاصل فقاومو تارارق نم ةيعرشلا ةينيطسلفلا
 ...ةينطولا هتلود ةماقا ىف هقحو ينيطسلفلا بعشلا

 اناياضق روحم يه ةينيطسلفلا ةيضقلا تناك اذاو

 برعلا لاضنل ةيزكرملا ةقلحلا ناف ءايلعلا ةيبرعلا
 - ةيقارعلا برحلا فقو لوح روحمتت نا بجي مويلا
 ليطعتو قارعلا فازنتسا اهل داري يتلا ةيناريالا
 لدطعت سيركتو ؛يبرعلا عدصتلا رارمتساو . هتاقاط

 .ةيقرشلا ةهبجلا
 لتحي ةحضاو سسا ىلع رصم ةدوع عوضومو

 لك ىلع قاقتالاو .قيقدلا عضولا اذه يف ىربك ةيمها
 ةماقال ؛ةيبرعلا تابجاولاو ةيرصملا تابجاولا نم
 لزع يف رارمتسالا نال ,ةميلس ةيبرع  ةيرصم تاقالع
 نايكلل ةمدخو برعلل رمتسم فاعضا رصم

 .ةيلايربمالا رئاودلاو ينويهصلا
 ىلا هديعتس اهنال رصم ةدوع ىشخي مهضعب نكلو

 ,هزازتياو .هتاروانم لاجم صلقتو .يعيبطلا همجح
 تراص يتلا ةدوعلا هذه ةقرعل هدهح لمعي كلذلو

 .ةينطولا رصم ىوق لكو :برعلا رثكا هيلع حلي افده
 وه .رصم نم يئادعلا يزازفتسالا فقوملا اذهو
 ةدابقلا ةيراحملو ؛قارغلا ةاداعمل رخآلا هجولا
 ...نانبل ةحابتسالو .ةيعرشلا ةينيطسلفلا

 هذه حضفو لزع مزلتسي ميلسلا يبرعلا لمعلا نا
 ىتح مهعنص عنصي نمو اهباحصا لزعو فقاوملا

 ... خيراتلا مهيساحب واءديشرلا ىلااودوعن

 نم هذاقنا يف يبرعلا ماهسالاو :نانبل عوضومو
 ىلعو .هتدحوو هتدايسو هتب ورع ىلع ظافحلاو ,ةنحملا
 رثكالا ةيموقلا تابجاولا نيب نم وه ؛يقاقثلا هرود
 ...احاحلا

 يتلا ةيسايسلا ةيطارقميدلا ةيلاكشا كانهو
 لف ل يتلاو .تاداهتجالاو تاردسفتلا اهتاشب ددقتت

 ةيعامتجالا عاضوالا عم طابترالاب اهنسارد نم
 فو ,ةعساو ةيبعش تاعاطقل ةنشهارلا ةيركفلاو

 ةبرجتلاو يعولا بيغي ثيحو .,اصوصخ فيرلا
 هتيرحو رايتخالا نسحب ناحمسي ناذللا نايسايسلا
 تاباختناب تاموكحلا ضعب حمست امدنع ىتح ةقحلا
 . « © رححاا

 ضيفتسملا شاقنلا قحتسي رخآ ماه عوضومو
 مادختنسبا وا :جلشملا حافعلا عوضوف ومو ءيداهلاو
 دض) ةينطولاو ةيموقلا تاضقانتملا لحل فنغلا

 (رخآ يجراخ ناودع لكو ينويهصلا ناودعلا
 حضاولاو قيقدلا زييمتلاو .ةيلخادلا ةيعامتجالاو
 نايكلا دض غورسشملا حلسملا حافكلا بيلاسأ نيب
 اذه ىلا ءيست يتلا ةيفنعلا لاكشالاو ينويهصلا

 مالعالا مدختو .اهلك ةيبرعلا اياضقلا ىلاو حافكلا
 عيمجلا فقي يكل ناوالا نآ دق هنا دقتعاو .يداعملا

 ةرهاظ ىدل ةمراصو ةئيرج نكلو ةثداه ةفقو
 ,باهرالل يقشحلا موهفملا ىلع الوا قافتالاب ؛باهرالا

 .يىلابريمالاو ينويهصلا موهفملا نع ادبعب هدب دحتو

 يرصم بتاكل اديج الاقم نأشلا اذه يف تأرق دقو
 باهرالا نا: هيف درو ١19857/14/17( مارهالا) فورعم

 ؛لمالا اهمكحي ريرحتلا تاكرح امنيب سايلا همكحي
 تاكرح امنيب يدرفلا سئايلا لمعلاب مسني باهرالاو
 اينطو ةيعامجلا تاكرحتلا عباط ذختنت ريرحتلا
 طظسو يف هتسرامم يرجت باهرالاو .ايعامتجاو ايموقو
 مهطاشن ناك يلاتلاب و .نييباهرالا «ةيضق» ىلا يمتني ال
 ,ريرحتلا تاكرح امثدب .الا سنل اديرختو امارحا

 نم اهقيعورشم دمتستو اه دناست ريهامج طسو كرحتن
 .ءاهدضعتو اهي طيحت يتلا ةيعامتجالا ةئيبلا

 زكارم دوجو ىلا ةجاحلا رثكأف رثكا زربت مك اريخاو
 ةمظنالا هاجت ةدياحم ةيبرع ةيسايس ةيركف ثاحبا
 اهتماقا يف مهست (كرتشم يبرع زكرم مايق وا)
 سحلا تاذ ةييرعلا تاهجلا فلتخم اهليومتو

 زكارمو ,تامظنمو ,تاسسؤمو ءدارفا نم .ءلوؤسملا
 .ةيموكح ريغ ةيسايسو ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيركف
 اذه ةماقا يف مهست نا ديرت ةيبرع ةلود ةيا نم اضياو
 ةعماجلاب هتيمست نكميام وا .زكارملا وا) زكرملا
 ةيلخادلا هنوؤش يف اهلخدت مدع طرشب (ةيركفلا
 كلذو ةرشابم ريغ وا ةرشابم طوغض ةيبا نع اديعبو
 نييريربت ال نييعوضوم ليلحتو ريظنت ريفونل انامض
 .اهنيعب تاموكح حلاصل

 يتلا (ةيبرعلا ةعيلطلا) ةلجمل زازنعا ةيحت عم
 الما ةيصخشلا تاظحالملا هذه ءادبا ةصرف ىل تحانا

 نطولا يف .يأرلا باحصاو نوركفملا ريعي نا يبلق نم
 [1...مامتها نم هبحوتسب ام عوضوملا اذه يبرعلا
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 يناملا سهلا ١ديدخ نم
 «أداذغ هده نب يلطاغللو

 دقع لامتحا نع تاغئاشلا ددرتت ديدج نم
 سيئرلاو يناثلا نيسحلا كلملا نيب ءاقل

 ىلوألا ةلباقملا ددجي ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا
 .1947* ةنس يفطل ديقغلا ةبرق يف تمت يتلا

 نا ربتعت ابنلا اذه ىلا تراشا يتلا رداصملا

 لسلسم قالطنا اهنم ةعجشم ةيلوا رداوب كانه
 ويراسيلوبلاو برغملا نيب رشابملا ريغ ضوافتلا
 اضيا اهنمو .كرويوينب ةدحتملا ممالا رقم يف
 ةمق دقعب نويرئازجحلا هاديا يذلا سامحلا

 يذلا دادعتسالاو :يبرعلا برغملا بازحأل

 هفويضل هنع برعاو ديدج نب سيئرلا هادبا
 ىلع لمعلاو ةنفرظلا بعاصملا زواجت ةرورضب
 .ةقطنملا نادلب نييطياورلا قيثوت

 ةلحرمتل مئالملا ريسلا نا رداصملا هذه فيضت
 لامتحاو .كرويوين تاضوافم نم ةيناثلا
 يف ءاتفتسالا ذيفنتل يلوا لوكوتورب ىلا لصوتلا
 ءاهنال مساحلا لماعلا نوكيس ام يه ءارحصلا
 يبراغملا ةمقلا ءاقل ١ديم لوح ددرتت لك

 0 .يئانثلا

 يناريدالا ءارزولا سيئر نم نيبرقملا دحا دكا

 نم يئاعي ينيمخ نا رايتخي روبهش قباسلا
 فقت ةديدع تارابتعا ناو ؛ديدش يحص روهدت

 .هتحص روهدت ىلع متكتلا ءارو

 .رطخلا ةلحرم يف لخد ينيمخ ناب فاضاو
 تاعامتجالا نودقعي نييناربالا نيلوؤسملا ناو

 مهنا ذإ ,بيرقلا لبقتسملا يف ثحبلل ةيلاتتملا
 ةيسايسلا تامزألا نم ةلسلس ثودح نوعقوتي
 ات .اهكرادت مهيلع بعصي يتلا

 ناتسناغفا يف تارييغت

 ٠ ناضوافملا نم ةديدج هلوجإ !
 هنا دقتعي امل اديدج ادهج لذبت :فينج يف يضاملا عوبسالا يف ,ةدحتملا ممألا تداع

 .ناتسناغفا ةيضقل ةيسايس ةيوست ىلا لصوتلل ةردخألا ةلواحملا نوكب فوس
 نبمألا دعاسمو ةدحتملا ممألا طاسوا اهحرطت يذلا لؤافتلا ءاوجا نم مغرلابو

 حاجن يف نوككشي ةيكريمألا ةمصاعلا يف نيلوؤسملا ناف .زينودروك وجييد ديسلا ماعلا
 .ةدحتملا ممألا فارشا تحت تاضوافملا نم ةعباسلا ةلوجلا

 هذه فلتخت تاضوافملا ءاوجا نا ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو يف علطم ردصم لوقيو

 ءاوجألا نوكت دقو .ةيباجيا ةروص ءاطعا لواحت وكسوم نأل ءاهتاقباس نع ةرملا
 ءايض يناتسكابلا سيئرلا ةقفاوم :امهو ارخؤم اثدح نيروطت نع تحتن ةلئافتملا

 تاضوافملا هذه نوكت نا ىلع قفاو هنا ددرتدو ,تاضوافملا يف رارمتسالا ىلع قحلا

 .ناغفالا نيلوؤسملا عم هجول اهجو
 الودج عضت نا ىلوألا ةرملل تضرع ةيناغفألا ةموكحلا نا وه يناثلا روطتلاو

 ضرعلا كلذ ريتعا دقو .ناتسناغفا نم يتاىفوس يدنج فلا ١١5 باحسنال ًاينمز
 .تاونس سمخ ىلا دتمي هنا مغر ةيباجيا ةوطخ

 تمت نا ,ةيناغفالا ةموكحلا ىلع ارط يذلا ريخألا رييغتلا :لؤافتلا نم داز اممو

 بزحلل اماع اريتركس هللا بيجن دمحم لارنجلا نييعتو لمراك كارباب داعبا ةيلمع
 فانئتسا ةيشع هذه لادبتسالا ةيلمع نا نيللحم لا ضعب ربتعاو ,يناغفالا يعويشلا
 نم نكمتي ملو ,ةيقادصمب عتمتي ال يذلا لمراك داعبا ىلا يمرت تناك امنإ ,تاضوافملا
 يرجيس هللا بيجحن نا نآلا دقتعُيو .تاضوافملا ددعص ىلع تازاجنا ةبا قيقحت

 نا حجرملا نمو .ةيئاهن ةيوست ىلا لوصولل ةلواحم يف ؛ناتسكاب عم ةرشابم تاضوافم
 نييعت نم فادهالا ىلع مكحلا ركبملا نم ىقبي نكل ..هاجتالا اذه ىف عفدت وكسوم نوكت

 نوككشي نطنشاو يف نويكريمألا نولوؤسملا ناك ناو .لمراك داعباو هللا بيجن
 (].ةيناغفالا ةمزألل ةيسايسلا ةيوستلا ناش يف مدقت يا دوجو لامتحاب

 !ةههاإلا يف ناقرزال ٠
 يدهم قياسلا يناريالا ءارزولا سيئر داع

 نا دعبف .ناريا يف ثادحألا ةهحاو ىلا ناكرزاب

 "5 ليق ةضراعم ةيسايس ةكرح لكش دق ناك

 آاعمجت سسا .«ناربا رنرحت» ةكرح مساب اماغ

 ةيرح نع عافدلا ناحتا» هامس ًاديدج ادسابس

 سلجملا مضيو ,ءاهتدايسو ةيناريالا ةمالا
 ةيسايس ةيصخش نيرشع داحتالا اذهل يزكرملا

 نيذلا تاعماجلا ةذتاساو نيماحملا نم اددعو

 عانقا ىلا نوعسيو برحلا رارمتسا نوبضراعي
 لالخإو تاضوافملاب لوبقلاب نييناريالا ماكحلا
 .قارعلا عم مالسلا

 ناسب ةيناريالا ةضراعملا رداصم لوقتو
 نع فلتخي ناكرزابل ديدجلا يسايسلا هاجتالا
 ةيداصتقا ةمزا نم يناعغت ناريا نال ,قباسلا

 فلتخم ىلع ةيبلسلا اهتامصب تكرت ةيعامتجاو
 جيلخلا برح ءاهنا تابو ؛تايوتسملاو دعصلا
 يذلا نايبلا نا نيبقارملا تفلو .ةرورض نم رثكا
 فنعلا بيلاسا دقتنا ديدجلا داحتالا نع ردص
 عم برحلا رارفتساو ..نيناوقلا كاهتناو رهقلاو
 0.قارغلا

 ١ ىوالفأ هدنتو تقافتما
 اهتدهش يتلا ةعساولا تاريجفتلا قاطن يف

 نع ءابنالا تدراوت .ةريخالا ةرتفلا يف .ةيروس
 نمأآلا ةزهجا اهتذفن ةعساو تالاقتعا ةلفح

 .ىرخألا ندملاو قشمد يف :ةيروسلا تارباخملاو
 نم ةرداص رماوا نا تامولغملا دكؤتو

 نمالا ةزهجا ىلع تددسش يروسلا سيئرللا
 يا نع اين. يا ةعاذإ مدع ةرورضي .مالعالاو
 ةروص ىلا ءيسي كلذ نال .دالبلا يف عقي ثداح

 ماما لاجملا حتفيو ؛ةيسايسلا ةطلسلاو نمالا
 ثيدحلل ةينوروألاو ةيبرعلا ةيمالغالا ةزهجالا

 تاعارسصصلاو ةيلخادلا عاضوألا نع

 م0.ةيسايسلا

 !ةيكربما ةيسامإلبد كاليدمت
 نا ريخالا اهددع يف «ريرقتلا» ةرشن تدافا

 يكريمألا سيئرلا راشتسم رتسكدنيوب نوج
 تاليدبت ءارجا ررق» يموقلا نمآلا نوؤشل
 هتطلسل ةعباتلا طسوالا قرشلا ةرئاد يف ةيمسر
 رابك دحا ءيبوك سميج لادبتسا متيس ثيح

 تافرعو كرابم نيب ةيسيئر عيضاوب
 يركب ىفطصم :ةرهاقلا

 تلمح ةرهاقلا ىلا تافرع ريساي ديسلا اهب ماق يتلا ةريخالا ةرايزلا | ( |

/ 

 اذاملو .تقولا اذه يف ةرايزلا اذامل :ماهفتسا ةمالعو لؤاست نم رثكا |
 ؟اهلاجعتسا |

 زم ةيبرع ةوعد نم رثكا تجرخ ايبيل ىلع يكريمالا ناودعلا ثودح دعب
 داحباو يبرعلا عدصلا بأر ةلواحم لجا نم دوهجلا لذيب بلاطت كانهو انه

 ةيمارلا ةيلايربمالا تاططخملا داعبال يدصتلا نمضي نماضتلا نم ىندا دح

 .هاوق ةرثعبو .يبرعلا فصلا قيزمت ىلا
 دياز خيشلا ةوعد تناك .هاجتالا اذه يف تقلطنا يتلا ىواعذلا زربا ناالا

 ىلا رصم ةدوعب اهيف بلاطو ؛ةدحتملا ةيبرغلا تارامالا ةلود سيئر نايهن لآ
 ,يقيقح يبرع نماضت سسا ءاسرا قيرط ىلع ساسا فدهك :يبرعلا فصلا

 لمحت كرابم سيئرلا ىلا ةلاسرب :؛هتيجراخ ريزو بئان اهموي ثعب دقو
 ددع نيب يرس لكشب تاءاقلو تاثحايم كلذ دعب ترج مث .هنلعا ام نومضم
 دقع تالامتحا .ةيسانملا تناكو .عوضوملا اذه لوح ةيبرعلا راطقالا نم
 يف ليقو .ةمقلا لامعا لودج ىلع عوضوملا اذه حرط ناكماو .ةيبرعلا ةمقلا
 ةدوع عوضوم ىلع تقفاو دق تناك ةيبرع ةلود 6 وحن كانه نا ددصلا اذه
 ٍتناج ىف تفده ,تافرع ةرايز ناو ءادبملا ثيح نم ةيبرعلا ةحاسلا ىلا رصم
 .عوضوملا اذه لوانت ؛اهنم

 ءاقللا يف .كرابم ينسح سيئرلا عم نيلوطم نيءاقل دقع تافرع ديسلا
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 يفو ةيبرعلا ةمالا ديعص ىلع ةنهارلا عاضوالا ةفاك هعم ضرعتسا لوالا
 ءجيلخلا برح ةمدقملا

 يتلا تامولعملا كرابم سيئرلا عم هتاثحابم ف ضرعتسا تافرع نا امك
 ريبك ناودعب «ليئارسا» مايق لامتحاب لوقت يتلاو «تايفوسلا نم هيلا تدرو
 هدييات نع كرابم برعا راطالا اذه يفو ,نانبل يف ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع
 ؛ندرالا عم فالخلا عوضوم ىلا قرطت ثحبلا ناامك . ةمظنملا فقومل
 .ليبسلا اذه يف ةديدح تاحرتقم مدقت مل ناو

 هنلعا ام لوح ثحدلا زكرت دقو كرابم سيئرلاب رامع وبا ىقنلا ءاسملا قو

 ذنم ندرالا نيبو هنيب يرجت ةيرس تاثحابم نع «يليئارسالا» ءارزولا سئر
 دقو ,ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف يتاذلا مكحلا عورشم ريرمت دصقب .ةرتف
 وبا» قاقشنا نا لاقو .كلذ ءارح كرابم سيئرلل ةمظنملا قلق تافرع غلبا

 ,ريرحتلا ةمظنمل ليدب داجيا ىلا ةيمارلا ةرماؤملا هذه راطا ف لخدي «ميعزلا
 عم ادفتاه الاصتا كرايم ىرجا ىتح ةرهاقلا تافرع رداغ نا امو :لعفلاب و

 هذه نم هءايتسا كلملا ىدياف .رمالا ةقبقح نع هنم رسفتسي نيسح كلملا

 كرابم سيئرلل لاقو ؛ةيرس تاثحابم ةيا كانه نوكت نا ىفنو ,تاحيرصتلا
 ال نلغلا يف اهميقن فوسف ليبقلا اذه نم تالاصتا ةبا ميقن نا اندرا اذا اننا

 عوضوم لوح كلملاو سيئرلا نيب لوطم شاقن ىرج دقو .سيلاوكلا فلخ
 يف ابيرق كروزا فوس .نيسحلل كرابم لاقو .ةينيطسلفلا ةيندرالا ةقالعلا
 ديدحت طقف يقيو ,كلذب كلملا بحرف .يدجي ال فتاوهلا لاصتا نال ,نامع

 .ةرايرلا دعوم
 ام قئاقح ىلع فرعتلل كرابم  نيسحلا ءاقل راظتنا يف عيمجلا تاب اذكهو

 - يندرالا قافولا ةداعا يف كرابم هبعلي نا نكمي يذلا رودلاو ءزيريب هددر
 ءاقل برقع ىرخا ةرم ةرهاقلا ىلا تافرع دوعي فوسو .ديدج نم ينيطسلفلا

 © .اهداعباو,ةيندرالا رظنلا ةهجو ةقيقح ىلع هنم فرعتدل .كرابم  نيسحلا
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 يموقلا نمألا سلجم يف طسوألا قرشلا ءاربخ

 ذاتسا سور سيئيد روسفوربلاب .يكريمألا
 اينروفيلاك ةعماج يف ةيلودلا تاساردلا
 .«ةيتايفوسلا  ةيكريمألا تاقالعلاب صتخملاو

 يف ربيارد سيروم» نييعن ررقت هنا تفاضاو
 يف ةيكريمالا ةيلصنقلا نع لوؤسملا بصنم
 يقر يذلا سويربلك تاف نم الدب ةلتحملا سدقلا

 يفروم دراشتيرل ادعاسم نيعيسو ريفس ةجرد ىلا
 ليئارسا نيب تاضوافملا ةريسم عفد ىلع لمعلل
 60.مامالا ىلا نيدنبطسلف نيلثممو ندرألاو

 نك ردتفأ لييعامسا ونا

 !ةيدوعملا اوهد يلوبش
 لوبق رصم يف نييسايسلا نيبقارملا تفل

 ناملربلا يف بئانلا ليعامسا وبا حالص خيشلا
 لوبق «نيملسملا ناوخالا» ةعامج نع يرصملا
 ةدحتملا ةيبرعلا تارامالاو رطق نم لك يتوعد
 نع رذتعا اميف ,ناضمر رهش ةبسانمل امهترايزل
 ةيدوعسلا نم هيلا تهجو يتلا ةوعدلا لوبق
 .اهسفن ةبسانملا يف اهترايزل

 لوبق نع راذتعالا ببس ناك اذا فرعُي ملو
 هتدهش يذلا رتوتلاب قلعتي ضايرلا ةوعد
 .ةريخالا ةرتفلا يف ةيدوعسلا  ةيرصملا ةقالعلا
 عنمب يضقي رارق رودص اهنمض نم ناك يتلاو
 يف عيزوتلاو لوخدلا نم «مارهالا» ةديرج
 ةمجرت ينعي كلذ ناك اذا امو :ةيدوعسلا
 يرصملا سيئرلا فقاوم عم نماضتلل
 0.ةريخالا

 ةرادملا ناعم

 ناضمر رهش لولح ةيسانمب

 يف نيملسملاو برعلا نمو .اهئارق عيمج
 ,ملاعلاو يبرعلا نطولا ءاجرا عيمج
 رهشلا اذه يناعم ةمهلتسم .يناهتلاب
 ةفاك يف برعلا ىلع ةينمتمو .ةليبنلا
 نم ناضمر حور اوشيعي نا :مهراطقا
 ناحتالا يناعم ماهلتسا لالخ
 فادهألا مها نم تناك يتلا دضاعتلا و
 مهتقالطنا يف تققحت يتلا ةيساسالا
 1.4 وألا ةيبرعلاو ةيمالسال

 !ةيبلملا كاشييبللا ةهز
 اهنم يناعت يتلا ةيلاملا ةمزالا رصتقت مل

 اهءاقلح تلاط لب ,مهدحو اهينطاوم ىلع ةيروس
 ىلع دمتعت تناك يتلا تايشيليملا نم نانبل ل
 يتلاو .نارياو اييبل نم اهاقلتت يتلا .تادعاسملا

 ةمزآلا لاحفتسا بيسب تفقوت اهنا وديب

 .نيدلبلا الكل ةيداصتقالا
 نم ةداحلا ةمزالا هذه ناب نويدايق فرتعبو

 تايشيليملاو بازحالا رود يغلت نا اهناش
 ىدملا ىلع تدعاصت وا ترمتسا !ذا ,ايئاهن

 ,جراخلا نم ةرشابم لومتت اهنا رابتعاب .روظنملا
 رصانع ةرجه تايشيليملاو بازحألا تدهش دقو
 تدهشو .تاشاعملا عفد نع اهزجع لعفب ةديدع

 تايلمع ةيبرغلا توريب يف كونبلاو فراصملا
 ايلع تارارق ىلا نوبقارملا اهدر ,ةريبك تاقرس

 ةرورض ىلا وعدتو .تايشيليملا ةداق نع ةرداص
 ..نمث ياب ةيلاملا دراوملا ريفوت
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 !اييقم نولاعي نوير سلا بالطلا
 يف نودوجوملا نويروسلا بالطلا ملستي مل

 رورم نم مغرلاب ءقشمد نم ةيلاملا مهحنم سيراب
 يفو .ةيلاملا حنملا مالتسا فقوت ىلع رهشا ةثالث

 ةقئاض نوشيعي مهناب بالطلا ءالؤه ركذ نيح
 مهميلعت ةعباتم ليقتسم ددهت .ةقئاخ ةيلام
 ةيروس ل ةقئاضلا نا ىلا نوريشي :مهصصختو
 تالاصتا اورجا املك نا ,ريشانملا بيسلا يه

 نم لصت مل تالاوحلا ناب مهوباجا نيلوؤسملاب
 حبت اهنورجي يتلا تالاصتالا نكل .. قشم د

 تالاوحلاب قلعتت ال ةلاسملا ناب دكؤت مهيلاشا

 .ةمرادالا تالماعملاو

 ندنلو سيراب ف ةيسامولبد رداصم ثدحتتو
 ةقئاضلا ناشيعت امهيف ةيروس يترافس نا نع
 ضيفخت لامتحا ينعي يذلا رمآلا ءاهسفن ةيلاملا
 6.دالبلا ىلا مهتدلعاو نيفظوملا نم ددع

 رغأ غل نم فرش
 ةرازو يف نيلوؤسملا دحا اناد ميسن حّرص

 مايق ذنم هنا ةيدوهيلا ةينيدلا نوؤشلا
 ةاتف )5٠( تقنتعا نآلا ىتح «ليئارسا»
 نا لاقو .ةيحيسملا وا ةيمالسالا ةنايدلا ةيدوهي
 كرت نررق يتاوللا تايدوهيلا تايتفلا ددع
 نابش عم شيعلاو ةيدوهيلا ةينيدلا ميلاعتلا
 .ةاتف 6٠٠ ىلا لصو دق برع

 ةرهاظلا هذه نا لوقي اناد ميسن فاضاو
 نم ءْرَج اهنا ساسا ىلع جلاعت نا بجي ةريطخلا

 ءاندض برغلا اهنشي يتلا ةلماشلا برحلا
 روطت يف اهنا ىلع لدت تارشؤملا ناو اصوصخ
 [].رمتسم

 ..رفشألا ككقشلا

 ةسرافلاب
 ةرهاظتلا يف نيكراشملا عيمج هابتنا تفل

 ةيبرعلا لودلا ةعماج بتكم اهماقا يتلا ةيفاقثلا
 ,ةيسنرفلا نير ةنيدم يف تمظتنا يتلا .اسنرف يف

 ةيسرافلا ةغللاب رضخألا يفاذقلا باتك عيزون
 نينطاوملا وا ةرهاظتلا يف نيكراشملا ىلع ءاوس
 .نييسنرفلا

 هنا ضرتفي طاشن يف .ةيبرع ريغ ةغلب باتكلا اذه عيزوت ىزغم نع نوريثكلا لعاست
 0.(؟)يبرع

 سدقلا ءايرطك ةكرن
 ةقاطلا ريزو نم ةفلكم ةصاخ ةنجل موقت

 لامع عاضوا ةساردب لحاش يشوم ينويهصلا
 زجعلا ءوض ىلع سدقلا ءابرهك ةكريش كالماو
 .اهتاباسح يف مكارتملا

 ققدم ريرقت ةساردب ةنجللا موقن امك
 كلذو :ةكربشلا لوح نيمولف ليفزيج تاباسحلا
 ةينويهصلا ةموكحلا ىلا اهتايصوت ميدقت لبق
 .اهصوصخب يئاهنلا اهرارق ذاختال

 للعتت ةينويهصلا ةموكحلا نا ركذيو
 اهدي عضو لجا نم ةكرشلا تاباسح يف زجعلاب
 اهططخم نمض نم كلذو .اهترداصمو اهيلع
 ةفضلا يف ةينيطسلفلا تاسسؤملا ةفاك ديوهتل
 (0.ةرغو ةيبرغلا

 نطولا زذه

 هيلا رقمي دلا ىف يارا
 نادؤسلا نم

 يئانثتسا موي وه يراجلا رايا نم سداسلا نأب لوقلا نكمي ةقث لكب [
 .ثيدحلا نادوسلا خيرات يف مط

 داكت يتلا ةنمزملا هلكاشمو همومه لك نادوسلا زواجت مويلا اذه يفف |

 لجحا نم .هئانبا نم ةقحاسلا ةيرثكالا دوهح ترفاضتو .هقنختف هقانخي ٌدشت

 تدتما ةيلاقتنا ةلحرم دعب ةيئاهن ةروصب مكحلل يطارقميدلا عباطلا سيركت
 ةموكح عم ةكراشملاب يلاقتنالا يركسعلا سلجملا دالبلا اهلالخ مكح ارهش ١

 .نطولا ذاقنال ينطولا عمجتلا عم قيسنتلابو ةيندم
 ةهيزن ةماع تاباختنا يف ةيختنملا ةسيساتلا ةيعمجلا داقعنا ناك دقل

 دحب ماه ثدح وه نيلقتسملا تارشعو ابرح 1١ نم رثكا اهيف كراش ةرحو
 سيئرو ةدايسلا سلجم ءاضعاو سيئر رايتخاب ثدحلا اذه لماكتو .هتاذ
 .ىشابملا يرسلا عارتقالاب ةموكحلا سيئرو ةسيسأتلا ةيعمجلا

 اهسسحتو ةيسايسلا اهاوق يعو لضفب :نادوسلا ريهامج تحجن اذكهو
 ىلع ءاضقلا يق .دالبلا لكاشمل يرذجو مساح لحك ةيطارقميدلا ةيمهال قيمعلا
 راقفالاو باهرالاو رهقلاو عمقلا ىوس اهلالخ ري مل هخيران نم ةملظم ةرتف
 يف اضيا تحجن امك .لهاج دبتسم يركسع يروتاتكيد مكح لظ يف عيوجتلاو
 ماظن ةماقا ةيناكما ىلع يبرعلا نطولا ريهامج رئاسل حيحصلا لثملا ءاطعا
 نا لب .تاعارصلاو لكاشملاو تامزالاب لقثم فلختم دلب ىف ميلس يطارقميد
 تامزالا هذه لك لحل .ديحولا قيرطلا وه حبصي يطارقميدلا ماظنلا اذه
 .تاعارصلاو لكاشملاو

 ريغ رود ديدحت يف تحجن نادوسلا ريهامج ناف .كاذو اذه نم مهالاو
 احالس ءركسعلا» ءالؤه نوكي نا لدبف .ثلاثلا ملاعلا يف ءركسعلا»ل داتعم
 :نينطاوملاو نطولا ىلع مهمساب ةيباهرا ةيروتاتكيد ضرفل نيرماغملا ديب
 لاقتنا نيماتل ةيسايسلا اهاوقو اهريهامجو ةضافتنالا ديب احالس اوتاب
 .ةيظارقميدلا ةلحرم ىلا ةيروتاتكيدلا ةلحرم نم يملسلا دالبلا

 عم ركسعلا حبصا ثيح :ديدج نم يوتستل ةلداعملا تداع اذكهو

 هذه ىلع اديق ال :ةرحلا مهتاداراو مهتارايخ عمو .مهيلع ال نينطاوملا
 .تادارالاو تارابخلا

 يف ةديدجلا ةيطارقميدلا ةبرجتلا نا نآلا لوقلا ناكمالاب ناك اذاو
 يتلا رطاخملا لهاجت نكمي ال هناف ؛ةجرحلا ةلحرملا تزواجت دق نادوسلا
 يف فزانلا حرجلا كلذ اهرطخاو دالبلا يف ةمكارتملا تالكشملا ببسب ءاهرظتنت
 يبرع رمأت نم ةبرجتلا هذه هل ضرعتت دق ام بيسنو هج نم ,بونجلا

 .ةيطارقميدلا ءادعا هب موقي يجراخو
 ةدارا عم اننماضت نم طقف عينت ال ةيرجتلا هذه حاجنب انتداعس نا

 نم اضيا عبنت امناو ,ةينطولا ةيسايسلا اهاوقو نادوسلا ريهامج تارايخو
 تاهجوتلا نم ةديدج ةلحرم ةيادب ةبرجتلا هذه حيببصت نا يف انلما
 ةيطارقميدلا نأب نيقي ىلع اننال .يبرعلا نطولا يف ةحيحصلا ةيطارقميدلا
 يناعت يتلا تالكشملا عيمج لح ماما اعساو بابلا حتفت يتلا يه ةلوؤسملا
 0.هريهامجو نطولا ةحلصم عم مجسنت ةحيحصو ةيملع ةقيرطب انثما اهنم

 يبعرملا زياف
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 جالحلا دمحم .د- نطتشاو

 ملاعم تمسرو اهتازجنمب ترخافن نا دعب
 اهريدم ةملك ىف تدرو امك اهتيجيتارتسا كيب

 تعمتسا نا دعبو :نياد ساموت يذيفنتلا | .١
 ِق نيلوؤسملا نم ةلفاق نم ءالولاو ديدأتلا ريباعتل

 تارباخملا ةئيه ريدم يسيك ميلو مهنيب  ناغير ةرادا
 ءاضعا نم ددعو لدعلا ريزو سيم نيودإو ةيزكرملا
 ةساردب «كابيإ» ةمظنم تكمهنا - سرغنوكلا
 كلذ ءوض يف و «بيبا لت يف اهيلكوم تابغرو تاجايتحا
 يبوللا تايولوأ ددحي يسايس نايبب تجرخ
 .ماعلا اذهل ينويهصلا

 صخلمب نايبلا ةينويهصلا ةمظنملا تلهتساو
 لالخ اهلجأ نم لمعلا يونت يتلا ةيسايسلا اهفادهال
 :ىلي امك اهتددحف :1487 ماع

 ةيركشلاو ةيداشضتقالا تادعا سلا نارئتسأ ©
 .ةيناجم تادف لكش ىلع «ليئارسال» ةيكريمألا

 عيبطت ىلعو ةرشابملا تاضوافملا ميج شت ىلع لمعلا ©

 ةسايسلاو ةيفاقثلاو ةيراجتلاو ةيسامول.دلا .تاقآلعلا

 .ةييرعلا لودلاو «ليئارسا» نيب اهريغو
 يتلا ةيبرعلا لودلل ةروطتملا ةحلسالا عيب ةضراعم ©

 مربت مل يتلا وأ «ليئارسا» عم برح ةلاح يف اهسفن ربتعت
 .اهعم حلص تايقافتا

 «ليئارسا» نيب يجيتارتسالا نواعتلل لاعف راطإ ريوطت ©

 فلاحتلا هاجتاب امهنيب ةقالعلا كيرحتو ةدحتملا تايالولاو
 .لماكلا ييركسغلاو يسايسلا
 اكيشأ نم ةرصللا ةيراجتلا ةقلَيتملا ةبقاقثا ديقتت'©
 ليك ودنيا هو

 نايبلا اهفصو ىتلا سدقلا ىلا ةيكريمألا ةرافسلا لقن ©
 ١ :ةقلقازتسا ةعيشاع# اهكأتت

 ةمظنملا تحار .اهتايولوأل صخلملا اذه دعبو

 يتلا اياضقلا نم لك نم اهفقوم حضوت ةينويهصلا
 عانقا يونت يتلا تاسايسلا ددحتو بيبا لت مهت

 .اهانبتت ناب ةيكريمألا ةموكحلا
 .ليشارسالا» يبرعلا عارصلا١ ”
 رهوج نا» كابيإ ةمظنمل يسايسلا نايبلا لاق
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 رشعلا'كابيإ

 يف ليئارسا قحب فارتعالا برعلا ضفر وه عارصلا
 نل مالسلا ناو ءاهب فرتعمو ةنمآ دودح نمض دوجولا
 .ءةرسشابم تاضوافم ىلع برعلا قفاو اذا الا يتاي
 ةيبرعغلا فارظألا تاسايس نايبلا ضرعتساو
 يف لوخدلا ىودج يف كيكشتلا ىلا صلخو ةفلتخملا

 يبوللا نايب لاقو .برعلا عم مالس تاضوافم
 ,رصم اهسأر ىلعو :ةيبرعلا لودلا ىلع نا ينويهصلا
 ةدعتسمو ةرداق اهنأب اكريمأو «ليئارسا» عانقا

 بلاطم ديدحت ىلا نايبلا لقتنا مث .اهتادهعتب مازتلالل
 مايق اهنمو ةيكريمألا ةموكحلا نم ينويهصلا يبوللا
 اهتادهعتب مازتلالل رصم ىلع طغضلاب ناغير ةرادا
 طغضلا رارمتساو بيبا لت ىلا اهريفس ةداعاب ءادتبا

 عم ةرشابم تاضوافم يف لوخدلل نيسح كلملا ىلع
 .«ليئارسا»

 ةيجراخلا تادعاسملا ١
 «ليئارسا» ةوق نا يد وبوصلا يسافسلا نايبلا لاق

 ةيكريمألا تادعاسملا ناو ءاكريما ةوقل معد

 بلطتم يش ةيدوهنلا ةلودلل ةيركسعلاو ةيداصضتقالا

 لت ةحاح نا نايدلا ىع داو .دحاو نا ِق ينمأو يقالخا

 يبرعلا ديدهتلا نم ينان ةيكريمألا تادعاسملل بيبأ

 ةحلسالاب دوزتلا يف ةيبرعلا لودلا رارمتسا نمو اهل
 ةيبرغلا ابورواو يتايفوسلا داحتالا نم ةروطتملا
 «ليئاربسا» تاردق نأل ارظنو .ةدحتملا تايالولاو

 يبوللا ىري ؛:ةيركسعلا اهتاردق ىلع رثؤت ةيداصتقالا

 ومن ىلع ةرطيسلا نم اهنيكمتل تابهك بيبا لت ةموكحل
 ىلع سرفنوكلا نايبلا ثحو .ةيجراخلا اهنويد
 رالود تارادلم ثالتلا «ليئارسا» حضم ىلع ةقفاوملا

 .ناغير ةرادا اهب تصوا ينلا

 يجدتا رذسالا نوادثلا -"
 تنهرب :ليئاربسا» نا ينويهصل ا يبوللا نايب لاق

 اهعقومو يسايسلا اهرارقتساو ةيركسعلا اهتوقب
 حلاصملا ةنئابص : ىلع اهتردقم ىلع يتحمل دتارتسالا

 رحبل ١ يقرش ةقطنم و طسوألا قرشل ١ ُْق ةيبرغلا

 ُُق تنهرم «ليئارسشا» نا لاقو .طسونتملا ضمددالا

 تايالولل ةيجيتارتسالا اهتميق ىلع ةديدع تابسانم

 :ةيلاتلا تاطاشنلا لالخ نم ةدحتلملا
 .كزتشملا ىركسعلا طيطختلا ©
 .سداسلا لوطسألا عم ةكرتشملا ةيرحبلا تارؤانملا ©
 .يكريمألا لوطسالل ةمظتنملا تارايزلل ءىناوملا حتف ©

 تادعملا نيزختب ةيكريمألا ةيبرحلا تاوقلل حامسلا ©
 .ةيركسغلا

 «ليئارسا» يف ةيبطلا تاليهستلا مادختساب حامسلا ©
 .ةحلسملا ةيكريفألا تاوقلا دارفا نم نيباصملا ةجلاغمل
 اهيلع لصحت ىتلا تامولعملا يف اكريما ةكراشم ©

 نم سسجتلا يف اهعم نواعتلاو اهكراعم نم «ليئارسا»
 :«باهرالا» ةحفاكم لجأ
 توص ةعاذال ةطحم ءاشنا ىلع «ليئارسا» ةقفاوم تا

 تايروهمجل ثبلا نم اكريما نيكمتل اهيضارا يف اكريما
 .ناتسناغفاو ةيتايفوسلا ىطسولا ايسآ
 ٍبرح» جمانرب يف ةكراشملل ةيكريمألا ةوعدلا لوبق ©
 .«موجنلا

 ىلع ينثت كابيا نا» لوقلاب ةرقفلا هذه تهتناو

 ليئارسا ةيمهأب اهفارتعال ةيكريمألا ةموكحلا
 تايقافتا يف لوخدلا ىلع اهثحتو .ةيجيتارتسالا

 نمض نيفرطلل ةينمألا حلاصملا ميعدتل لجألا ةليوط
 .«ةتباث رطأ

 نرعلا ؛ليئارسا» ءادغإل ةيكريمألا ةحلسالا - ؟
 موقت ةيبرعلا ةهجاوملا لود نا ؛كابدا» نايب لوقب

 ةدحتملا تايالولا ناو ليثم اهل قيسي مل حلست ةلمحب
 ءادعا حيلست نا نايبلا لوقيو .دهجلا كلذب مهاسن

 ىلع برعلا عيجشتي مالسلا ةريسم فسني «ليئارسا»
 ةلجع عفدل ديحولا ليبسلا ناو ضوافتلا ضفر
 ةيبرعلا راطقالل ةحلسالا عيب طبر وه مالسلا
 بماك نع قثبنملا يكريمألا مالسلا عورشمب اهمازتلاب
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 :ةيلاتلا ةيصوتلاب ةرقفلا هذه يهتنتو .ديفيد
 ةيكريمالا ةموكحلا رارق ىلع ينثت كابيا نأ»

 .ندرألل ةروطتملا ةحلسألا علببب اهحارنقا بحسب

 ندرألل جالسلا عيب نيب طبري يذلا نوناقلا ديؤت يهو
 .ليئارسا عم ةداجو ةرشابم تاضوافم يف اهلوخدو
 ريخأت ةرورضب سرغنوكلا فقوم ديؤن آضيا كابياو
 ةيدوعسلا اهترتشا ينلا 47465 تارئاط ميلست

 امدقت ةيملسلا تاردابملا زرحت نا ىلا 19481 ةنس
 .ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا ةدعاسمب ًامهمو ًاسسوملم

 روطتملا حالسلا تاقفض عممج ضراعت كابيا ناف كلذك

 ةرشابم تاضوافم يف لخدت ال يتلا ةيبرعلا لودلا عم
 .«.ليئارسا عم مالس تايقافتا ىفو

 ةرحلا ةداجتلا ةقطنملا 6
 ةرسحلا ةراجتلا ةيقافتا ةيمها نع نانبلا ثدحت

 :ةيلاتلا ةيصوتلاب ىهتناو
 ةيموكحلا رئاودلا عيمج كابيا ةمظنم ثحن»

 ةقيرطب ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا قيبطت ىلع ةينعملا
 كلذ يف امب ءاهنم ةوجرملا تاياغلا قيقحت ىلا يدؤت
 ثحت امك .ليئارسا يف يداصتقالا ومنلا عيجشت
 لامعألا لاجر عيجشتل ةيمالعا ةلمحب مايقلا
 .«.اهعم ةرجاتملاو ليئارسا يف رامثتسالا ىلع ناكريمالا

 سدقلا -5

 نا ةقافص لكب يدوديصلا يبوللا ناني لوقد

 ةمصاع أدبأ لظتسو تلاز امو ًامئاد تناك سدقلا»

 لوقيو «.مهحورو يدوهيلا بعشلا بلقو ليئارسا
 هذهب فارتعالا ضفرن ةيكريمألا ةموكحلا نا ريرقتلا
 يبوللا ناو ,سردقلا جراخ اهترافس ءاقباب ,ةقيقحلا»

 سدقلا ىلا ةيكريمألا ةراقسلا لقن ديؤي ينويهصلا
 .كلذ لجأ نم لمغيس هناو
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 ةنمألا دودحلا ١-
 ىلا جاتحت ءليئارسا» نا ينويهصلا نايبلا لوقي

 ةيلودلا فارعألا ناو ؛اهدع عافدلا نكمي ةنما دودح
 ةيسايسلا دودحلا بايغ يف دودحلا مسرل ةعورشم ريياعمك ةيجيتارتسالا ةيفارغجلا لماوعلا لبقت
 ىلع ليئارسنا ةرطيس نا» نايبلا لوقيو .اهيلع قفتملا
 اهدودح نع عافدلا نم اهتنكم ةيبرغلا ةفضلا

 ثحت نأب ةيكريمألا ةموكحلا كابيا تبلاطو ,ةيقرشلا
 .«ليئارسا عم اهدودح ءوده ىلع ةظفاحملا ىلع رصم

 مالسلا م ورشم و ةيديطسلفلا ريرحتلا ةيظدف ١
 ةمظنم» يه ريرحتلا ةمظنم نا نايبلا لوقي

 لودلا نم هريغو يتايفوسلا داحتالا عبتت «ةيباهرا
 ريمدت ىلا وعدي يذلا اهقاثيم ليدعت ضفرتو حلسملا حافكلاب مزتلت اهناو .ةيكريمألا حلاصملل ةيداعملا
 ةمظنم» ناو :"؟ خو <35 يرارقب لبقت الو «ليئارسا»

 ب

 .ملاعلا يف نييتيطسلفلا ريمدت فدهلا

 ةيلمع ةئم نم رثكأ نع ةلوؤسم اهنأب رخافتت ,تافرع
 ١98486 طابش ١١ ةيقافتا ذنم «ليئارسا» دض ةحلسم

 .ندرألا عم

 ةيكريمألا ةموكحلا نا :كابيا» ريرقت لوقيو
 ردرحتلا ةمظنمي فارتعالا مدعي 19176 ةنس تدهعت

 .«باهرالا» نيدتو 8*7”7و ١15:7 يرارق لبقتو دوجولا

 حيضونلاب ةسايسلا هذه حيسرتب ريرقتلا يصويو
 «ليئارسا» نيب رشابملا ضوافتلا الا لبقت ال اكريما نأب
 مهل ناكم ال اهيلثممو ريرحتلا ةمظنم ناو «ندرألاو
 ةدحتملا تابالولا كابا تثحو . تاضوافملا ةدئام لوح

 زيدكرتلاو ريرحتلا ةمظنم نع رفقلا ىلع لمعت نا ىلع

 تاضوافملا ةدغاق اهلاخدا سيلو اهل ليدب داحنا ىلع

 ريرقتلا نم ةرقفلا هذه تهتناو .يفلخلا بابلا نم

 :ةيلاتلا تايصوتلاب
 سنسألاب مزتلت نا بجي مالسلا ةيلمع نا كابيا دقتعت»

 :ةيلاتلا

 نيب ةرشايم تاضواقم كانه نوكت نا بجي أ

 .مالس تادهاعم ىلا ىدّؤت برعلا اهناريجو ليئارسا

 لهسملا رود ةدحتملا تايالولا بعلت نأ بجي ب

 .اهيف كيرشلا رود سيلو ةرشابملا تاضواقملل
 :تاضوافملا يف ريرحتلا ةمظنم كارشا مدع بجي  ج

 نيلثمم عيجشت ىلع لمعت نا ةدحتملا تايالولا ىلعو

 .نييباجياو نيليدب نيينيطسلف
 عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ةينيطسلف هلود مايق نا د

 حعلاص ريغ راطا وه يلودلا رمتؤملا نا ه

 .«. تاضوافملل

 يوالا كهرألا 1
 يبوللا موجه وه دنبلا اذه يف درو ام مهأ نم

 معدب هنا هنايب ىعدا يذلا قارعلا ىلع ينودهصلا

 ةينيطسلف تاميظنت يوؤي هنال ءيلودلا باهرالا»
 ةموكح» نا نايبلا يعديو ءسابعلا وبأا» فيضتسيو
 ةمظنمل لتاقم فالا ةسمخ تزهجو تبرد ناسح مادص

 لودلا ةمئاق ىلا قارعلا ةفاضاب بلاطو .«ريرحتلا

 .«يلودلا باهرالا» ديؤت يتلا
 ةمظنم بتاكم قالغاب كابيا نايب بلاط كلذك

 معدلا عطقبو كرويوين يفو نطنشاو يف ريرحتلا
 ةدعاسمل ةدحتملا ممألا اهب موقت تاطاشن ةيأل يكريمألا
 ىلع ةيكريمألا ةموكحلا ثحو .نيينيطسلفلا
 ةحفاكم يف ءليئارسا» عم نواعتلا يف رارمتسالا
 :ةيلاتلا ةيصوتلاب ريرقتلا ىهتناو .«باهرالا»

 لامعتسا ىلا ناغير سيئرلا ةوعد ىلع كايبا ينثت»

 وعدتو .باهرالا دض ةيركسعلاو ةيئاضقلا بيلاسالا
 ةمظنم تاكرحت دض ةددشم تاءارجا ذاختا ىلا
 تاءارحالا ديؤتو .ملاعلا يقايو اكرنما ِق ردرحتلا

 يف ةحالملا قح تيبثتل ناغير سيئرلا اهذختا يتلا
 .«. ترس جيلخ

 ىرخأ ايابضف ٠١
 ىلع ينويهصلا يبولل يسايسلا نايبلا ىوتحا

 تامطنملا هاجت اكريما ةسايسب قلعتت ىرخا تايصون
 .تايفوسلا دوهنلا ةرجهو ةقاطلا ةيضقو ةيلودلا

 تاسايسلا نم ديزملا ىلا ةدحتملا تايالولا عفدت اهلكو
 .مهاياضقو مهحلاصمو برعلل ةيداعملا تافرصنلاو

 يبوللا نا ىلع .كابيا» رمتؤم عئاقو لدت
 ناب يفتكي ال وهو .عنقي ال شحو اكريما يف ينويهصلا
 لب ةيدوهيلا ةلودلل ةديؤم ةسايس اكريما جهتنن
 اهتاعانق يف .«ةيناث ليئارسا» نوكت نا اهديري
 عطق ينويهصلا يبوللا نا رمتؤملا لديو .اهتاسراممو
 .قيرطلا كلذ ىلع اريبك أطوش

 يف ةريسا تسيل اكريما نا ًاضيا لوقلا نم دب الو
 عابتا يف هل ةكيرش اهنكلو .ينويهصلا يبوللا كارش
 اذاو .ةلدابتم حلاصم اهيف نافرطلا ىري ةيجينارنسا
 يف أطيسو اكريما ريتعا امدنع أطخا دق تاداسلا ناك

 نمل رذع الف ,رتراك نمز يف ينويهصلا يبرعلا عارصلا
 0.ناغير دهع يف هسفن اطخلا يف عقب
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 موي ءويكوط ةينايايلا ةمصاعلا يف تهتنا
 ةمقلا لامعا يراجلا ويبام /رايا ” ءاثالثلا

 يف اعينصت رثكالا عبسلا لودلل ةرشع ةيناثلا | ١
 ايناملا ءادنك .ةدحتملا تايالولا) يبرغلا ملاعلا
 دقو .(نابايلاو ءايلاطيا ءايئاطيرب .ءاسنرف .ةيبرغلا
 ةثالثلا مايالا ىدم ىلعو ,عبسلا لودلا ءامعز شقان
 تاقلملا ىلا ةفاضالاب .ةمقلا اهتقرغتسا يتلا
 عيضاوملا ؛ةيدقنلاو ةيراجتلاو ةيداصتقالا
 لكشبو .رمتؤملا لامعا ىلع تغط يتلا ةيسابسلا
 .«باهرالا ىلع برحلا» ب ىمسي ام ةعوضوم صاخ

 يذلا ناوتعلا ,ماودلا ىلع ؛(«باهرالا» ناك دقل

 لتكت ءاشنا ىلا هلالخ نم .ءلوصولا نطنشاو تلواح

 ,اهمعديو ةيكريمالا فقاوملا دناسُي ةيبرغلا لودلا نم
 .طرش وا ديق نود ةدحتملا تابالولا تاسراممل قفصُيو

 ةفيلحلا ابوروا ىلعو .راودالا عيزوتب ناغير موقي
 يضنقت امدنع بولطملا رودلاب مايقلا لوبقب ءافتكالا
 .ةرورضلا

 ناودعلا باقعا ِق ةيسوروالا لعفلا دودر نكل

 يتلا تالاصتالا نم اهبقعا امو ايبيل ىلع يكريمالا
 نيلوؤسملا تعفد ويكوط رمتؤمل ةثيهتلل ترج
 ميلستلا ءاقلحلا ضفرب لوبقلا ىلا نيبكرنمالا
 ذاختاو طيطختلاب ةدحتملا تايالولا ضيوفتب

 ةحارص رثكا ينابايلا فقوملاو يونعم نماضت
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 مهرود نوكم امتيي ءاهارت ينلا ريبادتلاو تاءارخالا

 تاشاقنلا هترهظا ام لقالا ىلع اذه وا .طقق نيفنتلا
 نا .ةمقلا داقعنا نم نيلوالا نيموبلا ىف تراد ينلا

 ةشقانم ىف ةدوهعم ريغ ةيكريما ةنورم نوبقارملا ظحال
 ينافيرلا لقعتلا ادبو :ةحورطملا ةيسايسلا اياضقلا
 رود بغل نع يكريمالا سيئرلا عجارت لالخ نم
 لواحب ناك امك ؛ةتسلا مازقالا ةهجاوم يف قالمعلا)

 .اهيف كراش يتلا ةقباسلا ممقلا لك يف روهظلا
 فلتخمب باهرالا» نيدي ويكوط ةمق نايب ناك اذاو

 نم ةلمح ذاختاب ةبلاطملا نمضتيو ,,هلاكشا

 ,همعدت يتلا لودلا»ةهجاوم ّق تاءارحالا

 امك تاءارحالا هذه ناف «هل نيعادلاو دعم نيتواعتملاو

 لود هنعضو يذلا راطالا نع جرخن ال تارشؤملا لدت

 ةفلتخملا تاعامتجالا يف ةكرتشملا ةيبوروالا وسلا

 ضقر :ةرشع اتنثالا قوسلا لود ارخؤم اهتدقع يتلا
 وا «باهرالا» سرامت ينلا لودلل حالنسلا رددصت

 ةيساموليدلا تاثعبلا ءاضعا ددع ديدحتو .همعدن

 تايلمع ديدحت .مهتاكرحت ةبقارمو .لودلا كلتل
 اناعرل لوخدلا تاريشأت ءاطعا يف ديدشتلاو ةرجهلا
 .ةينعملا لودلا

 ريوطت يف مهتبغر ويكوط يف نورمتؤملا دكا امك
 لاحم يف يعامجلاو يثانثلا نؤاعتلا لاكشا فلتخم

 لالخ نم باهرالا دض لاضنلا» لجا نمو .نمالا

 م مومو نإ ور ووو بم كولا و ملا ءامخجسلا موسوس

 باهرالا ىلع اوقفت 5 ةفتا
 هتهجاوم لئاسو ىلعاوفلتخاو

  عيسلا لودلا يا يه يتلا ةيلودلا تامظنملا

 .«اهيف ءاضعا

 نيقفتم ويكوط ةمق يف نيكراشملا عيمج ناك اذاو
 ترجح يتلا تاشاقنلا ناف «باهرالا» ةعوضوم لوح

 لبسلا لوح رظنلا تاهجو يف فالتخا دوجو ترهظا
 اذه هجوب فوقولل اهعابتا بجي يتلا لئاسولاو
 دناست يتلا لودلا ةيمست ةلأسم نا ..«باهرالا»
 .الوطم اهثحب ىرح ينلا لئاسملا نم تناك «باهرالا»

 ايبيل ركذ ىلع راصتقالا ىلع ةياهنلا ىف قافتالا متو
 فقوملا اذه دوعيو .يماتخلا نايبلا يف مسالاب
 روهظلا مدع يف ةيبوروالا لودلا ةبغر ىلا ساسالاب
 هنم رثكا ؛ةكرتشملا قوسلا نايب نع عجارتلا رهظمب
 .يكريما طغضل ةياجتسا ةجيتن

 ةدحتملا تايالولا تناك يتلا ىرخالا ةيضقلا اما
 رارق ىلع لوصحلا يهف ويكوط ةمق نم اهيلا يمرت
 ىلع «باهرالا ةمواقمل ةيملاع ةمظنم» مايق ىلا ةيعابكب

 ةيكريمالا ةيغرلا هذه نكل :«لوبرتنالا» ةمظنم رارغ

 ساسالابو ؛ةركفلل نيرخآ ذيبحت مدع ماما تعجارت
 .اسنرفو ايلاطيا

 ترهظ يذلا دحوملا ينماضتلا يسايسلا فقوملا نا

 ةقيقح يف وه ويكوط يف عبسلا ةيعانصلا لودلا هب
 عقاو نع اريبعت هنم رثكا «يونعم نماضت» رمالا
 فارضالا نيب رظنلا تاهجو يف نيابتلاف .سوملم
 نا .امئاق لا ام رومالا نم ديدعلا لوح ةكراشملا
 يرايتخا رما وه اهذاختا مت يتلا تاءارجالا قيبطت
 راطالا نمض لمعلا نا نورمتؤملا دكاو .ايمازلا سيلو
 ىلع ةلود لك ظافح راطا يف نوكي نا بجي يعامجلا
 .ةيجراخلا اهتسايسو ينطولا اهرارق ةيلالقتسا

 يف .ةحارص فقاوملا رثكا ناك ينابابلا فقوملا لعلو

 ءارزولا سيئر ينوساكان هيق لواح يذلا تقولا
 هتيجراخ ريزو ناك ؛يكريمالا سيئرلا نيمطت ينابايلا
 هدالب حايترا مدع نع حضاو لكشبو :برعي
 نوينابايلا ثدحت دقل :اهذاكتا يونملا تاءارجالل

 لمعلا ةرورضب اوبلاط ذا لاع توصب ىلؤالا ةرمللو
 طيحملاو ءىداهلا طيحملا نيب «نزاوتلا» ةداعا ىلع

 يف ويكوط ةبغر نع حضاو ريبعت كلذ يفو .يسلطالا
 ظافحلا نم عيني ىتودلا ديعصلا ىلع ربكا رودب مايقلا
 ,ثلاثلا ملاعلا لود عم اهتاقالعو اهحلاصم ىلع

 . .صاخ لكشب ةيبرعلا لودلاو
 رخآ نايب ردص دقف . «باهرالا» نايب ىلا ةفاضالاب

 «لضفا ملاع لحا نم» :ناونع لمحبي ويكوط ةمق نع

 ةيعانصلا لودلا يونذت يتلا ةماعلا ةسايسلا نمضت
 ةدعاسمو مدقتلاو مالسلا لجا» نم لمعلل اهعابتا

 قرشلاو .بونحلاو لامشلا راوحو .؛ةيمانلا لودلا

 عيضاوم اهلكو ...ةئيبلاو ةفاقثلاو :عاقدلاو .برغلاو

 شماه ىلع تيقبو ,مامتهالاب ظحت مل اهنكل ةريبك
 هل تجور يذلا «باهرالا» ف .رابكلا ةعبسلا رمتؤم
 ةدحتملا تائالولا هتفمكضو .ةيبرغلا مالعالا لئاسو

 ةمق ىلع هلظب ىقلا :هتريسا» اهعم تحبصا ةجردل
 ةدحتملا تابالولا نا وديدو .ةرشع ةيناثلا ويكوط

 عفرب ققحت نا عيطتست اهّلع رمتسي نا هسجاهل ديرت
 قرطلاب هقيقحت نع تزجع ام باهرالا فيس
 [].ىرخالا
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 /رايا : فداصملا دحالا ءاسم تهتنا امدنع

 ةيروهمجلل ةسائرلا تاباختنا يراجلا ويام
 اقح ءادعصلا سانلا سقنت اسمنلا يف ةيناثلا | ا

 مل مهنا ثيح ةيبارغ ةيبا رمالا اذه لثم يف سيلو
 ليلضتلاو هيوشتلا نم ردقلا اذهب اعارص اودهشي
 يملاعلا يدوهيلا رمتؤملا هسرام يذلاك ةءاسالاو

 .ةيملاعلا ةينويهصلا تامظنملاو بيبا لت ةموكحو

 . تاعقننسم ةكرعم اهنا نولوقي نويبواسمنلا

 عضوب دحاو مويب تاباختنالا دعوم ليبق ددهي ريماش
 ةيلودلا تاقالعلا ةكبش دض ىملاعلا ىنويهصلا نوفنلا
 مياهدلاف تروك زوف ةلاح يف ابعشو ةموكح اسمنلل

 بزح حشرمو .ةدحتملا ممالل قباسلا ماعلا ريتركسلا
 سردت ةيكريمالا ءاضقلا ةرازوو .ةسائرلل بعشلا

 ريغ اصخش مياهدلاف رايتعاب رارق رادصتسا ةيناكما

 1 مان دن نمعح# معممدع 31

 يشارإلا ل و نم هعنم ا .هيف عج"

 لك يف نوققديف ةنياهصلا نوخرؤملا اما .ةيكريمالا
 نم لينلا هنأش نم ام لك نع نوثحبيو ةريبكو ةريغص
 . مياه دلاف صخش

 ةياهن اوري نا نذا ءاسمنلا يف .سانلا قح نم سيلا
 !؟ةينطولا ةماركلا ىلا اريثك تءاسأ يتلا ةلمحلا هذهل

 جئاتن نع نلعا امدنع نويواسمنلا رعش دقل

 دنال نغرويو انيدف ىلاها فشتكاو تاباختنالا

 اودادزا يذلا مياهدلاف مهحشرم ناب غرويسلازو

 دض ةينويهصلا ةلمحلا ةهجاوم يف :هلوح افافتلا

 دارفا مومعو هتليقع دض ىتحو لب ؛هتناكمو هخيرات
 ردارتش يباختنالا همصخ ىلع اريثك قوفت دق هتلئاع

 مل كلذ عم هنكلو :مكاحلا يكارتشالا بزحلا حشرم

 دقل ,ةقلطملا ةيبلغالل (/00)لا ةبسن ىلع لصحي
 .ةبيخلاو نزحلا نم حضاو ردقب اورعش

 الخدنت هوريتعي امي طيترم رعاشملا هذه درم نا

 ةهباجم نم دب الو .ةيلخادلا مهنوؤش يف اظف ايجراخ

 صئاصخ نم وش يذلا يدحتلاب لخدتلا اذه

 بضغلا ةلاح ناف كلذلو .ةيواسمنلا ةيصخشلا
 هذه مهن اهتاسسؤمو ةرنودهصلا ءازا ءايتسالاو

 .اهلك اسمنلا دالب مايالا

 مياهدلاف هيلع لصح يذلا ريبكلا حاجنلا مغرو
 ةسائر شرع ىلع عبرتلل هماما ةسوململا صرفلاو
 نوعضي نييواسمنلا ناف ةيناثلا ةيروهمجلا
 نم ةقلطملا ةيبلغالا ىلع هلوصح مدع ةيلوؤسم
 ةينويهصلا ةياعدلا ةنكام قتاع ىلع نيبخانلا تاوصا
 ؛ دحالا موي نوكي نا نم الدبو .مهدالب جراخو لخاد
 مهمايا تقرغتسا يتلا ةاناعملل ةمتاخ يراجلا رايأ
 جئاتن تءاج نيمرصنملا نيرهشلا لالخ مهيلايلو
 اددجم دادعتسالا قيرط ىلع مهعضتل تاياختنالا
 / موي تاباختنالا نم ةيناثلا ةكرعملا ضوخل

 .مداقلا وينوي /ناريزح

 يسايسلا بقارملا هيف ظحالي يذلا تقولا يفو

 ديازتملا هياطقتسا و :مياهدلاف ةيبعش دعاصت رارمتسا

 وجلا نا لوقلا نكمي نيبخانلا تاوصا نم ديدجلل
 فرصتلل ةنهارلا ةمسلا وه ةيشاركلاب مومحملا

 اسمنلا نادلب يف ةصاخ .ابوروا طسو ىف ينودهصلا

 ناو .ةيبرفلا نيلربو ارسيوسو ةيداحتالا ايناملاو
 مومع دوسيل ةتفلم ةيناطرس ةعرسب رشتني وجلا اذه
 ءارج مياه دلاف نم رخآتملا ينويهصلا ماقتنالا عورشم

 هئونت نابا ةيبرعلا اباضقلا ءازا ةفصنملا هفقاوم

 .ةدحتملا ممالل ماعلا ريتركسلا بصنمل

 يف ةرداصلا ؛:لفغيبش» ك راشتنالا ةعساو ةلجم نا

 رشاابم معدب مياهدلاف ماهتا نع فكنتست مل غروبماه
 حامسلا ةيلوؤسم هايا ةلمحم تافرع رسايل ينلعو

 ماما هباطخ ءاقلا ىف طقف سيل .ينيطسلفلا دئاقلل

 هلمحب اضريا امئاو ةدحتملا ممالل ةماعلا ةثيهلا

 اشي ملو .ةصخملا ىلع نم باطخلا ءاقلا ءانثا سدسملا

 ينيطسلفلا دئاقلا نا لوقلا نم رثكاب نري نا مياهدلاف

 .طقف سدسملا بنج امناو ءاسدسم لمحب نكي مل

 رابهنا سكعت اهريبغ ددبدعلاو ةصقلا هذه نا

 يزانلا يضاملا لوح ةيلصالا ةينويهصلا ةياورلا
 )١547 -١1555(: تاونس لالخ مياهدلافل موعزملا

 دعي مل يتلا ةيقيقحلا ةينويهصلا اياونلا زوربو
 هيوشت ىلع رارصالا راطا يف الا اهنومهفي نويواسمنلا
 ةيماقتنا حور نع رييعتلا راطا ىفو :مياهدلاف ةعمس

 تدا ينلا ةيلودلا ةمظنملل هترادا ةيالقتسال ةصيخر

 .هئافلحو ينودهصلا نايكلل ةفورعم مئازه ىلا كاذنا

 ةياورلا شعن يف ريخالا رامسملا نا لوقلا نم دب الو
 يلاحلا يواسمنلا لودلا سيئر هقد دق ناك ةينويهصلا

 ةينويهصلا قئاثولل هقيقدتو هعالطا دعب دكا يذلا
 ال هيلا ةهجوملا تاماهتالا ناب مياهدلاف دض ةموعزملا
 فقوتت نا نم الدبو .ةلوبقم ةنيصر سسا ىلع موقت
 تذخا ةدياحملا ةداهشلا هذه دعب ةينودهصلا ةلمحلا

 ىنح ءاهتيناودعو اهتسارش نم دعصت سكعلا ىلع
 .نيد واسمتلا نيبحانلا ريهامجح دض

 م تاباختنا ريتعت قئاقحلا هذه ىلع اسيسأتو

 ءاسمنلا خيرات يف ةماهلا تاظحللا نم وينوي / ناريزح

 الو .ذوفنلا اذه لبقتسمو اهتاسايس ف ةينويهصلا
 انييف يف ةسائرلا رصق ىلا قيرطلا يف رخآ ادحا نا ودبي
 []. مياه دلاف روتكدلا ريغ
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 ةيبلغألا نع ةقثينملا :ةيسنرفلا ةموكحلا |!"
 تاياختنالا بقع ةديدجلا ةيناملربلا ا
 يتلاو ؛(يضاملا سرام /راذآ )١7 ةريخألا ةيعيرشتلا

 سيئر بناج ىلا ةيذيفنتلا ةرادالا سرامت نا تلبق
 ,ةيلاحلا ةضرلعملا ىلا يمتني يكارتشا ةيروهمج

 ةسايسلاب نومتهملا لازي ال .ةدملا هذه رورم نم مغرلاب
 ةفلتخملا مالعالا لئاسو لازت الو ءاسنرف يف ةيلخادلا
 ام رولبت تاروطت ةقحالملاو هابتنالا نم ريثكب عباتت

 ةيروهمجلا سيئر نيب «:نكاستلا» ةيعضوب ىمسي
 .لوألا ريزولاو

 ,ةبغرلا نع نامجان اهزفاحو ةعباتملا هذه ةيمهاو
 ةايحلا يف ةيئانثتسا ةيعضو ةيقادصم ةفرعم يف ءالوا
 تالامتحا ةظحالم يف ,ايناثو .ةيسنرفلا ةيسايسلا
 قافآلا وأ قفالا يلاتلابو .اهتيرارمتسا ظوظحو

 يرصق نم لك اهجهتنيس يتلا ةيلمعلا تاقيبطتلاو
 ةعيطقلا ثودح نود لوحي امب نوينيتامو هيزيلالا
 ةمزألا ىلا يأ دودسملا قيرطلا ىلا وصولاو

 نيذه طغضو مجح سايق .,اثلاث مث .ةيروتسدلا
 دق يتلاو امهيف ةكبترملا هوجولا ىرحألاب وأ نيكلسملا
 نم امب رارمتسالا نع ارجاع ةيروهمجلا سيئر لعجت
 ةنس لبق ةيسائر تاباختنا ميظنت ىلا دوقي نا هنأش

. ١944 

 .هذه :؛نكاستلا» ةلاح ناف لاوحألا عيمج يفو

 ؛ىلوألا ةلهولل :هب يحوت يذلا ةنماطملا رهظمب ءاوس

 رثعتلاو للخلا رهاظمب وأ .ةيمويلا اهتروريس مكحب
 لثمت ةماعلا ةغبصلا هذهب اهناو ءاهتاوطخل ةقفارملا

 يف هايبتنالا ىلا جاتحيو سملب عقاو مها لب آعقاو
 ىلع فوقولا .عبطلاب .يعدنسيو .يسايسلا دهشملا
 .هصلقت وأ هتادادتما طوطخو .هحمالم .هتاموقم

 ةبغر ,فورعم وه امك .ةقالعلا هذه تاموقم زربا
 سيئرل حامسلا يف ةضراعملاو ةيبلغالا نيب ةكرتشم

 هنادقف معَر ةيسائرلا همكح ةرتف لامكإب ةيروهمجلا
 نأب ةديدجلا ةيبلغألل ,اضيأ :حمسي ام وهو ,هتيبلغا
 :198/ ةنس تاباختنا بسكل مزاللا رادتقالاب ايهتت

 :مهرودب :نويكارتشالا ديعتسي نا ادعبتسم سيلو
 1! ا يف مهنع تلخت يتلا تاوصألا نم ًامسق

 هل ةك :رتشم عامطا هذهو . نيمناغ مهدعاوق ىلا اودوعيل

 ريزولا رايت .اديدحت اهنمو .همومع يف نيميلا اهلبقي

 ١"  1رايأ ١؟ ب ١1ةال ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 1945
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 نكمي ةنكاسملا نا ربتعي يذلا راب نومير قباسلا لوألا
 نيسمحتملا ىلع بلقنت ثيحب نيدح اذ افيس نوكت نا
 .راسيلا ةدوعب حمست مهتهبج يف ةرغث حتفتو اهل

 اذه حرص ةيادب ذنم ترهظ ةرغث لوا نا ةقيقحلاو
 تلعجو ماعلا يسايسلا لاجسلا ةدئام ىلع عوضوملا
 ادعص هجتي ؛ةغمادلا هتيلوغيد مغر .راب نومير
 تاباختنالا ضوخ ىدل ءاوس هب لقتسم رايتب دارفنالل

 ,ةينطولا ةيعمجلاب نهارلا تقولا يف وا ةيعيرشتلا
 عم رهوجلا ىف ضقانتي ال ناك اذا يذلا رايتلا وهو

 تيوصتلا ىدل ةقثلا اهضحمو لب ,ةديدجلا ةيبلغألا
 كح فرط نم مدقللا عاغلا يعوكتلا جئانزبلا ىلع
 ةروانملل شماهب ظافتحالا لصاوي هنا الا كاريش
 ام اهرخآو اهمها و :تاردابم نم امئالم هارد ام ذاختاو

 ناسل ىلع .يضاملا عوبسالا ةلطع ةياهن يف نلعا
 اذه نا نم راب روسيفوربلل رصانم يسايس لوؤسم
 .هيزيلالا وحن نيقباستملا ةمدقم يف نوكدس ريخألا

 ةدمع عجضم ةيدج لكب ضقيس راب نومير وهاه
 ةيحنت ف .العف ,حجن يذلا كاريش كاج ديسلا سيراب
 تاذ ةيلوغيدلا ةرسالا ف هموصخ ةفاك شيمهت وا

 راب ةبصع هماما تيقبو ,ةفلتخملا عورفلاو بصعلا

 يسائرلا هحومط ققحيل ديدهت رطخآ لثمت اهدحو

 هدحو مصخلا اذه نأب كردي كاريش لعلو .ميدقلا

 ١ نم عسجتلا: بوحي لعتج ام قمعلا يف فرست
 ,وه هلعجي امو .نكاستلل ةدشب سمحتي «ةيروهمجلا
 مغر هيزيلالا رصق وحن وطخلا ءىطبي هنأكو .تاذلاب
 ءىطبي ال كاريش نا قحلاو .لوصولل ةفهل نم هبام لك
 نانجلا تباث ,ةوطخلا قثاو نوكي نا يف بغري ام ردقب
 ةلوجلا يف هنم تلفي نلرصنلا نأب انيقي نوكيام دشاو
 ناتسيد دانع بيسي ١11481١ ةنيس تلف امك ةمداقلا

 دشأ يف سيراب ةدمع .لقألا ىلع .هسفن حيشرت ةداعال
 نيرامتلا سراميل نيتلماك نيتنسل .اضيا .ةجاحلا
 ,ددرت الي ةيبعشلا ةقثلا ةداعتسا ربع ةيفاكلا

 ديدجلا جمانربلا نم ىلوألا تارقفلا قيبطتلو

 سيئرلا حبصيل .رصنلا ةعاس تقد اذا ىتح ةيلاربيلل
 | . عزانم الب «جوتملا»

 تابثلاو ريصلا ىلا جاتحت ةويسم بيرالي يهو
 كاريش مالتسا ذنم ظحول دقو :ةيصخشلا يف ةوقو

 لاصخلا هذهيب ًافيكت دادزي هنا فيك ؛ىلوألا ةرازولل

 اوسنارف سيئرلا ىدل ىوقا الاصخ اهب هجاويل
 ةفاك نم امهيلع ةطلسم ءاوضالا ناو ةصاخ .نارتيم
 ةريغصلا ةوفهلاو .ةيسايسلاو ةيمالعالا اياوزلا
 .امهعمجأب ةقالعلاو ةيصخشلا اهب نحتمتل مخضت
 ريس ليلد قفو لمعلا ىلع اصرح نيفرطلا ناف انه نمو
 : كلدذحم

 هل اهلوخي يتلا تايحالصلا ةيروهمجلا سيئرل
 ةيجراخلا ةسايسلاب اينعم ىقبيس وهف .روتسدلا
 لوألا ريزوللو .اسنرفل ايلعلا حلاصملاو عافدلاو
 يذلا جمانربلا قيبطتو ,ةيذيفنتلا ةطلسلا ةفدريدست
 .ةيخانلا ةقث ىلع زاح

 لوح ءاعبرا لك ةحيبص ةموكحلا عمج متليس
 كبرت ال ةقيرطب فرصتي نا ريخألا اذه ىلعو «سيئرلا
 وه ام.ماما .ليقارع :ةيآ غضي ال نا ..يلاتلابو ..اهلمع
 ةيروهمجلا رونسد) روتسدلا يف تايحالصك موسحم
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 ,ةيرورضلا ةقثلا رولبت نم دب الف مث نمو :(ةسماخلا
 تامادص بنحتل ؛لقالا ىلع .رهاظلا يف :ةدنلا نسحو

 .ةيرورض ريغ
 نا اهنيب نمو ليلدلا اذه عم ىتش ريذاحملا نكل -

 سيئر ىلا لءاضتيل دعتسم ريغ هناب رعشا نارتيم
 دق يتلا مي ميسارملا ىلع عقود نل وهف اذلو .هرود دقفبي

 تققحت يتلا ةيعامتجالا بساكملا نع اعجارت لثمت
 عايصنالا ضفري امك :ةيكارتشالا ةموكحلا دهع ىلع
 يتلا كلت صخألابو ؛تاعاطقلا عيمج ميمآت كف بلطل
 لوصو لبقو .اسنرف ريرحت دهع ذنم ةممؤم تناك
 ضقن ىلا عّرستملا لوألا ريزولا اما .مكحلا ىلا راسيلا
 نا دجب هناف تاحالصا نم نويكارتشالا هزجنا ام لك

 وهو .ةريثك هيزيلالا نم ضفرت دق يتلا هميسارم
 ىلا ءوجللا ةرورض نود اهررمي نا :ةنورمب :لواحي
 نمو .سيئرلا عم تامداصم قلخو ,ةيناملربلا ةرطسملا
 رصق نم ربعملا نا سحي كاريش ديسلا نإف رخآ وحن
 دقو :ةرعشلا نم قرا هيزيلالا رصق ىلا نوينيتام
 عاري مل اذا ةيروتسد ةمزا عاق ىلا اهلك دالبلا يوهت
 رمتل ةيفاك تانامض دجوت ال هنا ىهدألاو .لاحلا اذه
 نم سيراب ةدمع عنمي ال اذه نكلو ,مالسب رومألا
 :اديج ةبوسحم تابرض ديدستل هتضبق ريوكن
 ثيح جاعلا لحاس ىلا ةلحر  كنرفلا ةميق ضيفخت
 قوسلا مصاوع يف ةماه تالقنت  ةلود سيئرك ليقتسي

 عضولا صخت ةلجاعو ةمساح تارارق  ةيبوروألا

 تاسسرامم  (باهرالاو نمألا لئاسم) اسنرفل يلخادلا
 ةصاخو .ءارزولا لبق نم ةفلتخم ةدعصأ ىلع
 ..خلا ةيلخادلاو داصتقالا

 نا .ءيشمي نا نكاستلا ىلع ناف .هلك اذه عم

 نا تداك دقو :«ةيواعم ةرعش» عطقنت ال نا ءلصاوتي
 ةمق بيسي ةسايسلا «ءالقع» ةمكح الول ًارخؤم عطقنت

 نكاستلا ناجنف يف ةريغص ةعبوز تريثا دقل :ويكوط
 ردكأ ءاسؤر عمتجي ةمقلا هذه ةيسانميف ؛تداك وا

 ةطلسلا نوكلمي نيذلا ءاسؤرلا ةيعانصلا لودلا
 نمف ..خلا لوك تومليه .رشتات ,ناغير :ةيزيفنتلا
 :اهليثمتب ردجآألا وه نم ىرحألاب وأ ؛اسنرف لثميس
 نا ةيلاكشالاو ؛لوالا ريزولا مأ ةيروهمجلا سيئر
 ىرحالاب وأ رودلا اذهب ناريدج اعم نيلجرلا
 مت ةقابللاو ةراهخا نم راقكيو اريخاو .هناعزانتي
 ققحت ولام يف ,قيمعلا نكل .يلكشلا ,مادصلا بنجت

 ,ةلود سيئر ةيحالصو ةماركب رمالا قلعتي ةهج نمف
 يذلا وه لوا ريزو شيمهت نكمي فيك ةيناث ةهج نمو
 دعيرشت تاباختنا رخآ يف نيبخانلا ةقث ىلع لصح

 وه ناحتمالا اذه حاجنو .ويكوط ةمق ناحتما
 اهجهني يتلا ةروصلاب نكاستلا لسلسمل .اضيأ ,حاجن
 هذهب ةينعملا فارطالا نا ىلع ليلدو .نآلا دح ىلا

 ىلا هلقن وأ مادصلا ليجأت ذبحت تلاز ال ةيعضولا
 ةحاسلا نا اذه نمضي نا نود .ىرخا تابلح

 ,اليوط أدمأ اهباصعأب ظفتحتس ةيسنرفلا ةيسايسلا
 رهشا ليق ةقالعلا دنحت نا كوكشملا نمف نآلا نمو

 لوخدل ةيدجلا تادادعتسالا لبقو .ةكيشولا فيصلا
 ,يسائرلا قابسلا ةبلح نيبقترملا هيزيلالا ناسرف
 هل مون لك يف و .نكاستلا هناف نيحلا كلذ ىتحو

 [] .هنايضتقم

 ي واوزلا ناميلس
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 :يتايفوسلا داحنالا يف ليبونريشت ثراح

 عاعشالا بع و
 ىو وهلا
 ملاعلا يف
 يدعتسلا ليكنس ب نيلرد

 لخاد ريبك راجفنا لصح ةيتايفوسلا ايناركوا

 ءليبو تريشتم ةيتايفوسلا لعافما ربكا دحا م ' ١
 ىلع ءانبو .ةتحبلا ةيملسلا ضارغالل صصخملا

 نا لوقلا نكمي ةيلودلا ةدملعلا رداصملا تاجاتنتسا

 يا :مرصنملا ليربا /ناسين 1 يف عقو دق ثداحلا اذه
 لافتحالل يتايفوسلا دادعتسالا نم ةليلق مايا لبق

 ةيمسرلا رداصملا نا نآلا حضاولا نمو
 مل يذلا ثداحلا اذه ىلع متكتلا تلواح ةيتايفوسلا
 ةثراكلاب هفصو نع .دعي اميف ؛اهسفن «ءسان» ددرتت
 يتلا ةعورشملا ةيشخلا اهلوا ةديدع تارابتعال
 ضارغال عوضوم ىلا هلوحت نم اضيا اهتحص تدكأت
 داحتالا دض ةيسفنلا ةيمالعالا برحلاو ةياعدلا
 ءودهو ةيورب هتجلاعم ةلواحم اهينئاثو ,يتايفوسلا
 طاسوا قف بارطضالاو فوخلاو ىضوفلا ةراثا نود

 ةيروهمج لخاد ةصاخ . يتايفوسلا ماعلا يارلا

 .ةيتايفوسلا ايناركوا
 لعافم يف ىرج ام افورعم حبصا دقف كلذ مغرو
 .رثكالا ىلع مايا ةسمخ لالخ رينكلا هيب وارسل

 ةصاخو ؛ملاعلا ءاحنا عيمج يف ةعرسب ريخلا رشتن

 ادنلنفك يتايفوسلا داحتالل ةمخاتملا نادلبلا :
 ةيطارقميدلا ايناملاو ةيداحتالا ايناملاو ادنلوبو
 .قيطلبلا رحب ضوح نادلبو

 رما فشكنا فيك وه نآلا حورطملا لاؤسلا نكلو
 !؟تايفوسلا منكن مغر ثداحلا اذه

 ةقاطلا عنضم نآب لوقت ةيلودلا ةيملعلا رداصملا
 لحاس ىلع عقاولا «ءكرام سروف» يديوسلا ةيوونلا
 نم لوا وه ملوهكتسا ةمصاعلا لامش قيطلبلا رحب
 / نيذثالا ةليل كلذ مت دقل :ثدح ام ةراشا لجس
 ,يضاملا ليربا / ناسسين رهش نم 559 يا ءاثالثلا

 ,لعافملا ةعاق يف نولوجتب ةبقارملا لامع ناك امدنغ

 اروفو .راذنالا حيباصم راونا تلعتشا ةاجفو
 نيذلا يوونلا عاعشالا سابقم ةءارق لاحر يعدتسا

 هدهشنب الئاش اعافترا ناي ةرغ نيح ىلع اوفشتكا

 لخاد سئل عافترالا اذه ناو .يوونلا عاعشالا

 !قلطملا ءاضفلا يف ...هجراخ امناو عنصملا

 يوونلا سايقلا يينف دحا .نامليف لوقيو
 يفف .العف نونجلل اريثم رمالا ناك دقل» :نييديوسلا
 ةيدعاعشا تاراجفنا ةعيرا هيف لجسن انك يذلا تقولا

 ىلعو هجراخ انلجس عنصملا لخاد ةدحاولا ةيناثلل
 ةيناثلل يعاعشا راجفنا ةئاملا تارتموليك ةعبرا دعب

 .«ةدحاولا

 عشصم ريدم ,تيتلس كيربا لراك ردضا اذكهو

 ةلاح نالعاب الجاع ارما يديوسلا ؛كرام سروف»

 تاظحالملاب هدالب ةموكح غلباو ١: ةجرد راذنالا

 آادعاذا ربخلا ُثّمو .هعنصم يبنفو ءاملعمل ةريطخلا

 ْق نينطاوملل ةيلوالا تاريذحنلا ضعب تردصأو

 )8٠١١( لا نم روفلا ىلع يلخا يذلا عنصملا ةقطنم

 اوعلخ امدعب :ةصاخ تالقاند فظومو ينقتو لماع

 اوعضخأو ةيكيتسالبلا تازسلا اودتراو ءيش لك

 .قيقد يبط صحفل
 عنضم يف ىرج ام ىلع ةريثك تاعاس ضمت مل

 ةهياشملا تامولعملا تدفاوت ىتح «كرام تروف»

 ديوسلا يف ىرخا ءارجا نم رمالا اذهل ةدكؤملاو
 امم ادح اقلقم تفلملا ثداحلا اذه حبصا دقل .ادنلنفو

 تاهج اهيف تكرتشا ةينآ ةعباتمو ةسارد ىعدتسا
 ءاونالا زكارم تدكا كلذ لالخو .ةفلتخم ةيملع زكارمو

 هتلقن دق يئرملا ربغ يوونلا عاعشالا اذه ناب ةيوجلا

 ىرخالا فافضلا نم ةمداقلا ةيقرشلا حيرلا فصاوع
 ماق ةقيقدلا ةمولعملا هذهل ةجيتنو ,قيطلبلا رحبل
 فورظلل لماشو فاو ليلحتي ءايزيفلاو سقطلا ءاملع

 ,ةمرصنملا ةليلقلا مايالا اهتدهش يتلا ةيخانملا
 عاعفشالا ردصم نأب ةلئاقلا ةعانقلا ىلا !اولصوتف

 يف ىربكلا ةقاطلا عناصم دحا ىلا عجري يوونلا

 ىلع دكؤتل ةيعانصلا رامقالا روص تعءاج كلذ دعب
 ةقاطلا عنصم يف راجفنا عوقو كشلا لبقي ال وحن
 وكسوم رطضا يذلا رمألا ءليبونريشت. يتايفوسلا
 مدع دعب اميفو :ثداحلا اذه عوقو نع الوا نالعالل
 .ةثراكلاب هفصو يف ددرتلا

 نمو نطتشاو تلغتسا تايفوسلا عقوت امكو
 ةلمح نشل العف ريبيطخلا ثداحلا اذه برغلا اهئارو

 داحتالل ةينقتلا تاردقلا هيوشت اهضرغ ةيمالعا
 ثداحلا ىلع متكتلا يف هتسايس داقتناو .ينتايفوسلا

 تناكو تامولعملل ةيرح رثكا لدابت نود ةلوليحلاو
 ةمق يف «ليب ونريشت» ع وضوم حرط ةلمحلا هذه ةورذ

 قئاقحلا نم ريثكلا ةلمحلا هذه تسانت دقو . ودكوط

 يكريمالا ةصاخ .ةيوونلا ةينقنلا خيرات نا اهنيب نم

 اهديعصت ناو .فييك يف ىرج امل ةهباشم ةلثما ضرعي
 رعشيس هنا ذا :نددح وذ حالس ةيئاعدلا برحلا هذهل

 ةيتايحلا رطاخملاب مهسفنا اهينطاوم سوملم لكشب
 ريغو ةيملسلا ةيوونلا تالعافملا راشتنا ىلع ةيتردملا

 .ءاوسلا ىلع ةيملسلا
 اذام نكلو .«ليبونريشت» لعافم مطحت دقل ءدعبو

 نع اذام يا ...ىرخالا ةيوونلا تالعافملا نع

 اهجئاتن ةنراقم نكمي ال يتلا ةيوونلا خيراوصلا
 دعت اهناو اصوصخ .هريغ وا «ليبونريشت» جئاتنب

 []؟فالآلاب
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 تسيمونوكيإلا

 ىروعلا سيئئرلا قرأ
 ١ عراوش تحبصأ ةيضاملا ةثالثلا رهشالا يف
 نم رثكأ ةقثلا تروهدتو .ةيلاخو ةبيئك قشمد
 اهمكحي يتلا دالبلا يف .ىضم تقو يأ

 / ناسين نم رشع سماخلا يف ةيروس ندم ه تحاتجا
 .ابيرقت هسفن تقولا يفو ليربا

 تعباتت دقف .تقولا كلذ ذنم دالبلا ادهت مل
 ناكف .تاصابلا اهمظعم يف تفدهتسا يتلا تامجهلا
 ندملا ةيقبو قشمد ىلع اهتضبق ةطرشلا تدّدش نأ
 نيرفاسملاو تاصايلاو تارايسلا تحابتساف .ىرخالا

 يروسلا سيئرلا ةموكح ترطضا نيحو .بئاقحلاو

 > نا عم .«ليئارسا»

 7 د ,«ليئاربسا»

 .دسأ ماظن دب ىلع نجسلاو لتقلل

 ىلا دعب لصت مل ةروكذملا تارجفتملا ةلمح نا ريغ

 يتأي نا نكمي كلذ نال ماظنلل ريطخلا ديدهتلا ةجرد
 .ةينانبللا ةمصاعلا نم يقرشلا عطاقلا ىلغ يا ”يزوسب يف 3 ١ ىتلا ةيروس ىف ةمكاحلا رئاودلا طاسوا نيب نم طقف
 ةكرابمب اكريماو «ليئارسا» نا نولوقي نويروسلاف .م تاون ىلا هترداغم لاجعتسا يدؤي نا ةيشف

 .هوربعي ال نا اهناكس نم اتبلطو .

 ةطلسلا يف دسا ظفاح ىلع ءاقبالا ىلا اهمظعم ليمي

 ضرعت نيح اداح فوخلا ناك كلذل .ةيومدلا ىضوفلا
 ءاوتحا متو نيتنس لبق ةيبلق ةبونل يروسلا سيئرلا
 سفاني يذلا  دسا تعفر داعبإب عارصلا تالامتحا

 .يضاملا ماعلا ةياهن يف اسنرف ىلا ةطلسلا ىلع هقيقش
 ةيلاحلا ةيروسلا تايوعصلا

 ىلا ةيروس ف يلاحلا اضرلا مدع بابسا دوعت
 يفف .ىلوالا ةجردلا يف ةيداصتقالا تانوعصلا

 ةيمنتلا ضعب قيقحت دالبلا تعاطتسا تانيعيسلا

 .طفنلا نم ةعضاوتم ةيمك عيب ىلع اهتردق ببسب
 يتلا ةيبرعلا ةيدقنلا تادعاسملا ىلع لوصحلاو
 دقل .«ليئارسا» دض لاتقلا ةلاح ءاقبا ىلا فدهت
 يف رالود نودلب ١5 ىلا لصتل تادعاسملا كلت تعفترا

 .هدحو 118٠ ماع
 جمانرب نم دب ال ناكف تانينامثلا ةيادب يف اما

 . داصتقالا رصتعي يذلا فشقتلا

 :ةظحالم

 ماعلا اذهل طفنلا راعسا ضافخناب ةيروس رئاتت مل
 | هذهل لماك دروتسم ىلا ةرتف ذنم تلوحت دق تناك اهنال
 .ةداملا

 1945 رايآ ١؟ 1ا/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 ةيساسالا داوملا ءافتخا ظحالُي مويلا ةيروس يفو
 نزاخم ماما ةبضاغلا ةليوطلا فوفصلا ظحالت امك
 نانبل دعي مل هكاوقلاو راضخلاف .ةيئاذغلا داوملا عيب

 4 ةيودالا رعس فعاضت امنيب .ءيضاملا رهشلا يف ثلثلا

 ةلواحم ردع اهيلع اهتضدق ةموكحلا تددش نا دعب ا

 ةداق ضعب اهريدن يتلا بيرهتلا ةكيش ىلع ا

 1 ا

 عفدلا نع اهمظعم فقوت دقف قارعلا دض اهبرح
 لقا تحبصا اهنكلو ةيدوعسلا ةيبرعلا ءانثتتساب) ١ ندلولا

 يسار هين اح انا احسب - اماع ٠ ذنم ةيروس دطيصت يتلا تايوعصلاف . دسأ

 ا سترلا تاقالغ ليج ىلع نت ذؤت دقو ,اديقعت دادزت

 .ةبعصلا ٍُك 2

 ناك نا دعب اضنا وه ىفتخا دق يناريالا طفنلاو

 ةلمعلا نم رالود نويلب هتميق ام ةيروس ىلع رفوي

 عضو نسحتب رشبي ام قفالا يف دجوي دعي ملو

 هتجهل ريغ اذا ل برعلا هنارقأ نيب يروسلا ماظنلا 1

 :ةيروس ترضحو الغف ةمقلا تدقع ولف .قارعلا هاجت
 اهلدبال

 اهيلع لهسلا نم نوكي نلو .جيلخلا برح نم يناريالا
 ةبحاص لصالا يف يه ايبيل نال روضحلا ضفرت نا :

 ةلاحلا هذه يفو .يكريمالا ءادتعالا ةشقانمل ةوعدلا ىلع هيف موللا تقلا :ناسيئ ١5 ثادحا عوقو ديكاتل

 وه بولطملا ناك اذا هنا برعلا نيلوؤسملا ةيقب لوقيس ' ا نم نيلمتحملا نيبنذملا طيلخ
 يبرع نماضت نم دب الف ايبيل عم ربكأ يبرع نماضت 2 ىنجح ىف. حزق سوقك اددعتم ودبي يروسلا سيئرلا

 ' «نيهوبشملا» نيب نم نانبل يف ةنراوملا دعب
 ىلع هتردق مدع ببسب طّبحملا يروسلا سيئرلل برعلا ا مهتراسخ ةيلوؤسم ةيروس نولمحي مهنم نيريثك نآل
 : 2 : ”ح © مل نيذلا سليارط ةنيدم يلاها مهيلا فاضُي .ةطلسلا
 :تاونس ٠١ لبق نانبل ىلا لخد امدنع ةميدزملا ا ةَغامَح نع كنهآت .اقدلع ةدرو ةرطيس اورقفب

 يذلا قيد يليا نال 0 6 نوفي ' اهعابتأ نم فالآلا ضرعت يتلا نيملسملا ناوخالا
 يملسلا هعورشم عيبيل ير ردك

 عورشملا ضرف نم هنكمت يتلا ةطلسلا ىلا رقتفي

 .مهيلع يروسلا

 اهفقوم ببسي ةيساق طوغضل ضرعتت نا نم

 لام رشكا لحمضيس كلذ نود نم .قارعلا عم لئامم

 نم هشيج مهذقنا نيذلا ةنراوملاف .ينانبللا زغللا لح

 ةرطيسلا ةلواحم ةيروس ىشخت .هسفن تقولا ْق

 نولسريو ةيقرشلا ةقطنملا نوفصقي نييلحملا مهئافلح كرت وه هلعف نويروسلا عيطتسي ام لك
 .اينورام اراث نوكت دق ةيروس يف تاصابلا ريجفت نا ةركف درت انه نم .اهيلا ةخخفملا تارايسلا

 تفشتكا اذإ ةيروس برضب ناغير تاديدهت اَمأ
 اهنا ودعي الف «ريبك يباهرا لمع» يا ىلع اهتامصد 1

 ةوق نا دقتعي يذلا يروسلا سيئرلل اسجاه لكشت
 يتلا يبرعلا ملاعلا يف اهتيمهاو ةيركسعلا هدالب ٠

 ةقيثولا ةيروس ةقالع ىلا ةفاضا ايبيل ةيمها زواجتت
 .يكريمالا برضلا هنع دعبتس .يتايفوسلا داحتالاب

 ض2 1
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 عقاولا يف هتالارنجو يروسلا سيئرلا قرؤي يذلا
 لامتحا نوهجاوي يتلا «ليئارسا» عم برحلا ةركف '

 .نفحتلا و قاقلا نم جيزمس اهعوقو
 اوعاطتسا انآ برحلاب نويروسلا بحري دق

 نالوجلا تاعفترم يف عيرس راصتنا ىلع لوصحلا
 لبق ةيتايفوسلا ةيساموليدلا ةدعاسملا هدعب نويلطي : 3

 .ىرخا ةرم اهقيرط قش نم «ليئارسا» نكمتت نا

 20[ ةحارلل اردصم دعت مل ءادوسلا قوسلا ىتح .تارم
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 نبل عج

 0 بلا

 يبونجلا نميلا نم ددُج ٠

 ا دودحم يركسع راصتنا عازتنا لظي :لاح يا ىلع
 1 ةعرسب يوطنس يتلا ةقرولا وه «ليئارسا» ىلع

 0.يبرعلا ملاعلا يف رثكا هتماق ليطتو ةيلحملا هبعاتم
 1 نايل تان

 جيلخلا لولد ١ ندق : اضف

 ساريغ ناج : ملقب

 دودحلا زواحتت ل ءامنصو ندع نيب ةقالعلا ظ

 نيثوعبملا ضعب لدابت نم مغرلاب اينُدلا هيب
 .مهتمهم نع ئيش نلعي ال نيذلا ؛ةمات ةيرسب» | ال“

 ءارزو سيئر قّلع يضاملا رياربف /طابش ةياهن يف
 .«رمتسيس راوحلا» نا اهدافم .

 ؟ىسسأ ةبأ ىلع نكل

 نم ةلجع يف اوسدل مهنا نودكّوؤيد لامشلا ةداق

 دعي ملو ةيرذج ةروصب ريغت دق ىوقلا نراوتف ,مهرمأ
 ةيكارتشا نا .دحأ فواخم ريثي ندع يف ماظنلا

 فقتل ةجلاعمو تقو ىلا ةجاحب يهو ةضيرم بونجلا
 .ديدج نم

 .راظتنالا رايخ نوددتب ءاعنص ُْق نيلوؤسملاف اذل

 ةيقب ىلع «لجاعلا عيبطتلا» رشثؤي نا نوديري ال مهو
 تفرتعا) ندعب اهتاقالع مييقت ديعت يتلا جيلخلا لود
 ماظنلاب يلمع جيلخلا نواعت سلجم لود نم ةثالث
 نا ساسأ ىلع نامغو تارامالاو تيوكلا يهو ديدجلا
 .(اهدحو دالبلا صخت ةيلخاد رومأ يه ندع ثادحأ

 نا بجي عيبطتلا نا ىرتف ةيدوعسلا ةيبرعلا امأ
 ةيداصتقالا ةدعاسملا نوكت نا ىلع ادجيردت روطتبي

 .ةريخألا ةوطخلا يه

 امهتاحومط نم اذح دق ءاعنصو ندع امهبناج نم
 طقف قلعتي امهنيب حوتفملا شاقنلا بابف .ةيودحولا
 نيئجال لوصو اهقلخ يتلا ةلكشملا ةيوست ةيفيكب

 مهمظعم يف مهو ,يلامشلا ىلا
 شيجلا طابضو بزحلا رداوك نم نوسيسم
 ف نوميقي صخش ؟١٠٠٠ب مهددع ردقيو .نيفظوملاو
 ام ءاعثص نوفلكيسو .مهدالب دودح ىلع تامدخم

 .19/5 ماع ةياهن ف يسنرف كنرف نويلم ٠٠١ لا براقي
 يف كراشت مل مهتيبلاغ نا ىلع لامشلا تاطلس ّرصت

 قلق نود مهدالب ىلا ةدوعلا خهنكمب اذل .ريانب ثادحا

 .نآشلا اذهب ةيتايفوس تانامض ىلع لوصحلا مت اذإ

 ًاضيأ نييركسعلا ىلع تانامضلا هذه قبطنت نا ىلع

 يف نوثجال ةيرحبلا حالس نم طباض ةئم كانه)
 .(ايبويثا

 ىلع ةقفاوملا يف اثارتكا نولوؤسملا يدبُي ال .ندع يف
 نمزلا لماوع نا نوعنتقم مهف :تانامضلا هذه لثم

 ايبويثأ يف نيثجاللا مظعم ةدوعب ةليفك كاهنالاو
 [].مهدالب ىلا يلامشلا نميلاو
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 .سالغود يلو دليفداب ٍبيليف نييناطيربلا

 نايدراغلا

 !ةييبهر ..نانسل يف لغلا
 زريبس ايرام :ملقب

 مامنهأ زكرت ,اينبلل يكريمالا فصقلا دعب

 ؛نانبل يف ءابرغفلا فطخ ىلع ةيبرغلا ةفاحصلا

 مكحب ةكيهر ونه نانملا ف نصخش لك :عقاولا يف
 نا نكل .يسايسلا وا ينيدلا وا ينطولا هئامتنا

 .ينيطسلفلاو يئانبللا نجسي وا هلتقُي وا فطتخي ١
 .يبرغلا مالعالا يف ركذلا قحتست ال ةلاسم كلتف ٠

 بعرلا ناشياعي ينانبللاو ينيطسلفلا بعشلاف
 هتصق يوري مهنم لكو .ادبا هنم اررحتي ملو يمويلا
 نسحو ةفدصلاب ةاجنلا وا نحسلا وا لتقلا نع
 : علاطلا

 نيطسلف نم ائجال نانيل بونج ىلا ءاج .الثم نيسُح
 تيب ءارش نم هّنكم ام دوقنلا نم كلمد ناكو ١44 ماع
 .مدخملا جراخ

 - فرعي لكلا .نيسح ىفتخا 1987/٠١/١7 يف

 وه لتاقلا ناو لتق دق هناب  لوقلا ىلع ؤرجي نا نود .
 اولاز ام ةسمخلا لافطالاو هتجوز نكل .بئاتكلا بزح

 ةرملل يقتلي ناو موي تاذ بابلا حتفي ناب نولمأب
 هديفحبو تاونس 4 لبق رونلا ىأر يذلا هلفطب ىلوالا
 فرعتيسو .تيوكلا ف ماعلا اذه علطم يف دلو يذلا

 ىعدي يذلا نسح ربكالا هدلو ىلع ةيوعصب نيسُح
 لاتقلل بهذ يذلاو :يقيقحلا هرمع نم ربكا هنا امئاد

 .يضاملا ليربا /ناسين يف ةرم لوا
 وه .بونجلا يف ةهجاوملا طخ ىلا هقيرط يف ناك

 ةرايسلا تضّرعت .ةرايس يف هئاقدصا نم ةثالثو
 عطق دقف وه اما .هقافر نم نينثا روفلا ىلع تلتق ةفيذقل
 .طقف هعيصا

 فوقص ىلا نسح مضنا .يضاملا رهشلا يف

 ضعب ءاقلل هقيرط ف ناك نيح «لما» دي ىلع نيفطتخملا
 .ءاقدصالا

 قلطا نا ىلا ديدج نم راظتنالا ىلا هما تداعو

 .باوجتسإلا نم مايا ال دعب هحارس

 نع اذام ..نيترم نآلا ىتح توملا نم نسح اجن
 ؟ةثلاثلا

 نع ارابخا نورظتني نيذلا نيرخآلا نع اذامو
 ؟نوجسلاو يانملا يف جاوزالا وا لافطالا

 برحلا قيرحب اورثأتي مل نيذلا مه نانبل يف نوليلق
 نود نآلا ىتح صخش فلا ٠٠١ تمهتلا يتلا ةلصتملا
 .. مهضعبي ةدوع يف لمالا ءاقدصالاو براقالا دقفي نا

 ةلئاعو سالغود يل ةلئاع لعفت امك نورظتني مهنا

 .ايناطيرب يف دليفداب بيليف
 ةاسأم نم ٌءْرِج يه نيلبتقلا ةاسام نا انُه ةقرافملا

 طقف امهنال اتومي نا نينثالا ىلع ناك دقف :.مهيفطاخ

 وا ةيصخشلا امهتادقتعمل رابتعا نود نييناطيرب
 ١54/١ [!امهفادح بولسا

 5-١ ماي مللت“ نم م خلقا 1 -

10 7 

1 

 2 ل علب

0 

0 

1 

 ان

 01 ا 1 ا ا ل

2111 

 0 ةيفيصمم

1121/1211 
71 

1 711111 

11717 

77 

 هوو عما
 1 ا ا

 .ةيقرعلاو ةننيدلا تاعارصلا ةسارد يف

 اهرقم ةيدوهب ةمظنم تاونس 4 ذنم سأرنه

 ةقلعتملا تامولعملا ريسفتو عمج اهتمهمو سدقلا

 .«ليئاريسا» اهلنحت يتلا ةيبرعلا قطانملاب

 هعم يضاملا عوبسالا يف كيوزوين ةلجمل ناك دقو
 .هدف ناد امم اضعي رشنن .ءاقللا اذه

 يف مالسلا ةريسم نع عمست دعن مل اذامل []

 ؟ظسوألا

 نع ثيدح كانه ناك .ةريخألا تاونسلا ىف

 ناغير ةرادإف .مالس ةريسم كانه نكت ملو :مالسلا

 نم ربكا «ةيليئارسالا»  ةيبرعلا تافالخلا نا ملعت

 تابالولا هتلعف ام لك .ةمواسملل نتفرطلا نادعتسا

 يضاملا ماعلا يف نيسح كلملا ةردابم تكراب اهنا ةدحتملا

 .ةقطنملا ف طيسوك اهعقوم ىلع ةظفاحملا فدهي

 ةروصلا تناك اذا ضواقتلا كلملا حرتقا «نذإ ؛اذامل 0

 ؟هيلع يه ام ىلع ةماغلا

 تاونس ” ىلاوح لبق رعش دقف .اسئاي كلملا ناك

 عقاولا ىف وه ةيبرغلا ةفضلا ف تانطوتسملا ءانب نا

 وزغ ءاج مث ,«ةيليئارسالا» ةقيرطلا ىلع مضض ةيلمع
 هنا ىلع - قحم وهو  نيسح كلملا همهف يذلا ناندل

 ندرألا ىلا برهلا ىلا نانيل يينيطسلف عفدل ةروانم
 .كانه مهتلود ةماقإو

 قرشلا يف

 لهو ؟«باهرالا» ىلع ناغير سيئرلا برح نع اذام [ل
 ءاهتال يوفق يكريما طغض ىلا كلذ ي دّؤي نا نكمي+

 ؟لالتحالا

 ال يبيللا ؛باهرالا» نا كردن نطنشاوف . سكعلاب

 ةلمح نكل «يليئارسالا»  يبرعلا عارصلاب هل ةقالع
 يتلا لامآلا شعن يف رامسم رخآ نوكت دق هذه ناغير
 «ليئارسا» عفد يف ةيغار ةدحتملا تاسالولا نأب لوقت

 .ةيبرغلا ةفضلل لح ىلع ةقفاوملل

 ًاجمانرب ًارخؤم ينيميلا 1ا1اله ءايحت» بزح مدق ()

 8 درط قيرط نع ةيشزجلا «ةحارلل»

 .ةلتحملا يضارألا ناكس
 نم صخش فلأ 6 +

 اوعضو نيذلا دوهيلا نأل .يعقاو ريغ لح اذه
 مل :ةيبرغلا ةفضلا يضارا نم /5؟ ىلع مهيديا
 سيل لالتحالاو .نيينيطسلفلا ريصمب نيينعم اودوعي
 ةفضلا يلاهأ دوز دقف .ريصقلا ىدملا ىلع ؛ةئيس» ةقفص
 غلبمب :يليئارسالا» داصتقالا ةزغ عاطقو ةيبرغلا
 تاونس ىدم ىلع بئارض لكش ىلع رالود نويلب
 .ةيضاملا لالتحالا

 ًامود نيسح كلملا ررقب نا ةيضرف يف نمكت ةروطخلا

 ا ناكس نع ةيندرألا ةيسنجلا بحسو روسجلا قالغإ

 ينارألا « ىروسلا :اقلل

 أديبسو ةثراك عقتس اهدنع .ةلتحلم ا يضارألا

 ,هلحاد نم «يلدتارسالا» ماظنلا ريمدختب نودنيظسلفلا

 .اهل لح ال ةلكشمب هحاونسو

 .كلذ عنمت نا اكريما بجاو نم نا دقنعا

 ؟لعقت نا اهرلع اذامه [ل

 ضوافتلل ةديدج غيص ىلا ةحاحب انسل نحن -

 ىوقلا رطضت ةيوق ةدجراخ طوغض ىلا امنإو

 ناش يف تارارق ناختا ىلا «ليثارسا» يف ةييساينيلا

 [1.لالتحالا

 انامل تل

 ا
 ورافيف ول

 كودوب هينور : ملقب

 نم ةمهم ةصاخ جئاتن ؛ليئارسا» عقوتت ال
 نيب وه ءاقللاف .نامع ىلا دسسأ سيئرلا ةرايز
 تايوعص ماما امهسفنأ نادجب ةلود يسيئر

 كني

- 
 :اهمجح اهل ةيسايسو ةيداضتقا

 ةرطيسلا ميطخسي ال عضو كانه دسألل ةييسنلاب

 نيملسملا ناوكخالا تاطاشنل ةفاضإ :2ناندل ْق هلع

 .ةيروس يف ةرمدملا

 ,.ةينيطسلفلا هتسايس قرام شيعبيف كلملا اما

 ْق ةموكحلا سأر ىلا ريماش قحسا لوصو او

 نم كلذ ىلع بترتي امو مداقلا ريوتكا /لوألا نيرشت
 عاطقو ةيدرغلا ةفضلا يف يدوهيلا ناطدتسالل يقالطإ
 يتلا يض ذارآلا نع ىلختلل ةلواحم لك ىلع ءاضقلاو ةزغ
 .19517 ماع يف «ليئارسا» اهتلتحا

 ةيؤر يه «ليئاريسا» مامنها ريثت يتلا ةطقنلا
 لامتحاب ةقلعتملا كلت يأ ؛نامع ىلا دسبألا ةرايز ةجيتن
 وبأ ةدايقب حتف ةكرح نع نيقشنملا نيب نواعتلا ءدب
 ةدايقب حتف ةكرح نع نيقشنملاو ةيروسل يلاوملا ىسوم
 .ندرألل يلاوملا ميعزلا وبأ

 دسالا نم اضيوفت نيسح كلملا ذخايس له
 نيقشنملا ىلع دمتعت ةلاسم ؟«ليتارسا» عم ضوافتلل
 .ةينيطسلفلا ةمظنملا نع

 : ةظحالم

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ميعزلا وبا بلاطي
 عم ضوافتلا فدهب ١47 رارقلاب فارتعالاب

 نلعملا ريغ فدهلا وه اضيأ اذه نوكي دق .«ليئارسا:
 تافرع ةدايق ىلع ةدشب ضرتعي يذلا دسآألا سيئرلل
 0. ةمظنملل

 يي 0

 1943 رايآ /١851 ١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

0 

00 777777 

3 

 مهد

8 
1 
 ا

 1 ل
 آ
8 

 آ
3 
 1 ل

8 

8 

 تإ مح مصر
 ع

 ني
4 

00 

 ا
1 

 1 ا ب بع م وجا ل ا و ا

 ا

 1 0001777 1 11 ل

0 

2-0 

+++ 

 جب

 ربو يول جت كلج تر دج هج ور عجب

 101 ام



 _ برعلا نيرمثتسملل ثلذثلا رمتؤملا ل

 يبرعلا ىداصتنالا نواعتلا
 هسفن نع شتفي

 0 ا وم وول ةويننالا#

 زوج سس رواسب ووو حسا سويس ام

 لامعالا لاجرل ثلاثلا رمتؤملا يضاملا ليرنا

 هيفباش نغ زيمت يذلا :«برغلا نيرمتكسلاو
 لمعلا ةلأسمب ةطبترملا يناعملاو تاملكلا قمعو ةوقب

 .يىلاحلا يبرعلا عقاولاب و كرتشملا يبرعلا

 ةمدختسملا ةديدعلا تاحلطصملا نيب ناك دقو

 ةفقدو «تاذلا ىلا ةدوعلا» .«يبرعلا نماضتلا»

 نيطوت» ,«ةيسالقع ةءارقد :يبرعلا نمالا» «ةينأتم

 تاءادنو ربباعت نم كلانه ام ريغ ىلا ...«رامثتسالا

 ةيلاحلا ةلحرملا تاراعش لعفلاب لكشت نا نكمن

 عيمج ىلع ةيبرعلا لودلا اهزاتجت يتلا ةبعصلا
 .ةيداصتقالا عاضوالا اهتمدقم فو ةدعصالا

 نيلوؤسملاو لامعالا لاحر تاءاقل تناك اذاو

 اهتعيببط يف ىدعتت ال برعلا نييداصتفالا

 يذلا يمالعالا يراشتسالا عياطلا اهتايحالصو

 تاريخلاو تامولعملا هلالخ نم ةيبرعلا لودلا لدابتت

 يداصتقالا قيسنتلا ةدايز هاجتاب هراطا يف عفدتو

 تاقلحلا ىدحا لكشت كلذ مغر اهناف كرتشملا لمعلاو

 يداصتقالا نواعتلا نم رَرَعَت نا اهنأش نم يتلا ةماهلا

 «تاموكحلا ىوتسم ىلع ءاوس يبرعلا نطولا لخآد

 .صاخلا رامثتسالاو لامسأرلا صوصخب وا
 ةيبرعلا ةيداصتقالا تائدهلا نا فورعملا نمو

 هذه لثم قيقحتل ةيبرق ةرفف ذنم تجرد ةكرتشملا

 يف عونلا اذه نم لوالا رمتؤملا دقع مت ذا تابسانملا
 ةنفس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف فئاطلا ةنيدم

 نيرمثتسملاو لاملا لاحرل يناثلا رمنؤملا كلذ اان

 دقو .ىصقالا برغملا ىف ءاضيمبلا رادلا يف دقع يذلا

 سأر ماما قيرطلا ديهمت ناروكذملا نارمتؤملا عاطتسا
 رامثتسالا تاناكماو فورظ ىلع فرعتلل يبرعلا لاملا

 ..نطولا لخاد

 تيوكلا هتفاضتسا يذلا ريخالا رمتؤملا ءاجو

 ارظن رامضملا اذه يف ةمدقتمو ةديدج ةوطخك

 ىلا ةوعدلا تمتف .هبف تلثمت يتلا ةماهلا ةكراشملل

 ةعماج يه :ةيبرع تامظنم ثالث نم رمتؤملا اذه

 ةراجتلا فرغل ماعلا داحتالاو ةيبرعلا لودلا

 نامضل ةيبرعلا ةسسؤملاو ةعارزلاو ةعانصلاو

 ةعانصو ةراجت ةاحت ةفرغ ةمهاسمب مظنو رامثتسالا

 .تيوكلا

 ةعساو ريخالا رمتؤملا لامعا ىف ةكراشملا تناكو

 1 و1 توكل قدك 1

 1١9/57 رايأ ١؟- 6١ال ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_

 ا مح اف 7 ضل ا نس ا ا

 ةلجعتسلااياغقلا نب زاتلاس يئاذغلا يذحتلا ةيجاوم ومو .. تارامثتسالا نيطوت 0
 ساما ةيسفت ٠*2 نع عمو

 ةيبرعلا لودلا يف نيلوؤسملاو لامعالا.لاجر نم ةيبرع
 ةيداصتقالا تاثدهلا نم ديدعلا دحاوت ىلا ةفاضا

 داحتا و ةيعانصلا ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملاك ةكرتشملا

 .ةعارزلاو ةعانضلاو ةراحتلا فرغ

 رعشأملا لامعا
 ةرودلا تحتتفا تاعامتجالا نم لوالا مويلا يف

 تيوكلا دهع يلوو ءارزو سيئر اهاقلا ةملكب ةثلاثلا
 نم بحر .حايصلا ملاسلا هللا دنعلا دعيس خفشلا

 يداصتقالا عقاولا ىلا قرطتو نيكراشملاب اهلالخ
 قيقحت لجا نم كرتشملا لمعلا تارورضو يبرعلا
 .ةيبرعلا لودلا نيب يداصتقالا لماكتلا

 ةفرغ سيئر رمتؤملا سيئر اهمدق ةلخادم كلذ التو
 دمح زيزعلا دبع ديسلا تيوكلا ةعانصو ةراجت
 ةريخالا تاروطتلا بعشتو ةقدب اهيف لوانت رقصلا
 تانيعبسلا ذنم ةيبرعلا تايداصتقالا اهتدهش يتلا
 همتحب امو ةييلس رهاوظو فعض طاقن نم هتقلخ امو

 .ةقباسلا ةلحرملا ةعجارم ةرورض نم كلذ لك
 نم ديدعلا ةيحاتتفالا ةسلجلا ف اضيا ملكتو

 روتكدلا مهنم اميس ال ةكرتشملا تائيهلا يف نيلوؤسملا
 لودلا ةعماجل دعاسملا ماعلا نيمالا ةلزلز نحسملا دبع

 ماما اددجم فقوت ىذلا ةيداصتقالا نوؤشلل ةيبرعلا

 جراخلا ف ةيبرعلا تارامثتسالاب ةقدحملا راطخالا
 ىلا ةيبرعلا لاومالا كلت ةدوعل ةحلملا تارورضلاو
 يبرعلا نطولا لخاد

 ناجللا ىلع نوكراشملا عزوت يناثلا مويلا يفو
 اقبسم ةدعملا ريراقتلا ةشقانم تمتو ةصصختلملا
 ىلا اهتمجرتو ةكرتشملا تاهجحوتلا حيسرت فدهب

 .ناجللا .كلت نيب ركذيو عيراشمو تارارق
 .ةيلامسارلاو ةيسدنهلا تاعانصلا ةنجل -
 .ةينورتكلالا تاعانصلا ةنجل
 .ةيئايميكلا تاعانصلا ةنجلو

 نمالاو ةيناويحلا ةورشلاو ةعارزلا ةنجلو -
 .ةيئاذغلا تاعانصلاو يئاذغلا

 .ةيلاملا تارامثتسالاو فراصملا ةنجلو-
 رولبتو ةصصختملا ناجللا تاثحابم ماتتخا عمو

 ديكأتلا ريخالاو ثلاثلا مويلا يف مت رمتؤملا تاهجوت

 يقع سيسس لا لا 39

 ضل ا 3 ا

 يماتخلا نايبلا لالخ نم يبرعلا لمعلا تاهاجتا ىلع
 يتلا تاجاتنتسالاو تاظحالملا نم ةلمج لجس يذلا

 : يلي امك اهصيخلت نكمي
 ةيمنتلا ءاطعا ةرورض ىلع اددجم ديكأتلا

 ,يئاذغلا نمالا قيقحت لجا نم ةزراب ةيولوا ةيعارزلا

 مايقل مهحايترا قايسلا اذه يف نورمتؤملا لجسو
 ةيبرعلا ةكرشلاو يعارزلا رامثتسالل ةيبرعلا ةكرشلا
 . ةبكمسلا تارامثتسالل

 يف اميس ال ةكرتشملا تاعانصلا زيزعت ةرورض -
 .ةيوافميكلا تاعانصلا لقح

 ,ةيبرعلا تاجتنملا ماما ةيبرعلا قاوسالا حتف -
 عيراشملا تاجتنم ةلماعم ىلا ةيبرعلا لودلا ةوعدو
 .ةينطولا تاجتنملا نم اهتاليثمك ةكرتشملا

 طيسبتو .ةيفرصملا ةزهجألا تاناكما ريوطت -
 ريفوتو رامثتسالا صخرل ةمزاللا ةيرادالا تاءارجالا
 دئاوفل ليوحتلا ةيرخك ةيدقنلا تاليهسنلا
 ...رامثتسالا

 تارارقلا نعو ثلاثلا رمتؤملا لامعا نع كلذ

 نم ىندالا دحلا نود ديكاتلاب لظت يذلا ةرداصلا

 هذه لثم نا ريغ .يداصتقالا نواعتلا تارورض

 تتبثا يتلا ةبسانملا هذه ةيمها نم للقت ال ةظحالملا

 يبرعلا يعامجلا يعولا نم ةلاح نا قباسلا نم رثكا

 بيرقلا لبقتسملا لالخ رولبتلا ىلا اهقيرط يف يه
 ةكرتشملا مساوقلا نم ديدعلا زورب كلذ ىلع ليلدلاو
 .نييداصتقالا نيلوؤسملا نيب

 زامتنسالا انطون

 موهفم زورب نأشلا اذه يف ةديدعلا ةلثمالا نيب
 سوؤؤر بذجل ةيدجب لمعلا يا .«رامثتسالا نيطوت»
 كوثدلا ْق ةفظوملاو ةرجاهملا ةيبرعلا لاومالا

 نادلب يف اصوصخ جراخلا يف ةيداصتقالا تاسسؤملاو

 ىداصتقالا لماكتلا لجا نم :هللا دنعلا دعس

 36 - [ نما مرن نما طع مشق -



 دكا دقلو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو ابوروا برغ
 تارايتعالا لك انلفغا ول ىنح» هنا نيكراشملا دحا

 ريياعملا فلتخم اندمتعاو اهتيمها ىلع ةيموقلا
 يف يبرعلا لاملا رامثتسا نا دجن ..ةيداصتقالا
 اهادجاو رامثتسالا ليس لضفا وه ةيبرعلا عيراشملا

 ثيح نم سيل ءاوسلا ىلع ةينعملا فارطالا ةفاكل

 نمو لب بسحف كيج دودرملاو يراجتلا حبرلا
 ..اًضيا يبرعلا نمالا ثيح

 لازرِس ال اذامل يلاتلا لاؤسلا سقم لو سلا حرطم مث

 كاثشه نا هانعم امن ببجبل ؟ايرتغم يبرغلا لاملا

 تاسانسلا صوصخلا ىلعو ٠ .ةيعوضوم ابايتسا

 ةيبرعلا ةيلاملا قوسلا داقتفاو ةعدتملا ةبنرطقلا

 بعاصمو ليومتلاو ضارقالاو رامثتسالا تالاجل

 اهتاماكعلاو ةيطقنلا تادععلا
 فقوت يبرعلا يداصتقالا عضولا نع هتلخادم يف

 ةلأسم ماما رمتؤملا سيئر رقصلا زيزعلا دبع ديسلا
 ةيبرعلا لودلا ىلع اهتاساكغناو ةيطفنلا تالدبتلا
 :هيلع ءاج ام ضعب اذهو

 يلاوح نم ةيبرعلا ةيطفنلا دئاوعلا ضافخنا نإ»
 ماع ارايلم 44 نم لقا ىلا 14/٠١ ماع رالود رايلم 5
 غلاب ضاقخنا .ريياعملا لكبو كش الب وه 6
 لك نا ةصاخ .رثالا ديعبو رتاوتلا عيرس ,ةدحلا
 ريغ ةلبقم ةرتفل هاجتالا اذه رارمتسا دكؤت تارشؤملا
 اذه نا دقتعا ال - ةحارص لكبو  ينا ريغ .ةريصق

 اعجارت لثمي هرثا قمعو هتدح ىلع ضافخنالا
 .ايواسام

 اديرقت تلمكتسا دق طقنلل ةردصملا ةيبرعلا لودلاف
 ءاسرا ام دح ىلا تعاطتساو ةيساسالا ةينبلا عيراشم
 اهتيرثكا نا امك .ةثيدح ةيداصتقا ةطشنال دعاوقلا

 1 ماما ندطتطع نهفات - 7

 نم ىندالا دحلا بايغ اصوصخو ؛ليوحتلاو فرصلا
 .ةقثلاو ةنينامطلا

 نا دكؤيل هسفن عوضوملا رخآ لوؤسم لوانت دقو
 يتلا ةيبرعلا ضرالا وه رامثتسالل يعيبطلا لاجملا
 كلذ ضرتعا امهم ءامنالاو نمالا لماوع ىلع يوطنت
 الئاق كلذ دعب فيضيل .ليقارعو بعاصم نم انايحا
 لاومالا ددهتي ام ىدم ىلع تنهرب دق ثادحالا نا
 رودي اسجاش ديمجتلا دعي مل» ذا ,رطاخم نم ةيبرعلا
 لاوما تعضخأ امدعي بسحتلاو لامتحالا هلاع يف

 ...ةيسايس بابسال العف ديمجتلل ةيبرع
 لالخ احضاو ادن اضيا ةلأسملا هذه لوحو

 برعلا نييداصتقالا نيلوؤسملا ةيبلاغ نا تاثحابملا
 لاومالا سوؤر نيطوت ةداعا ةرورسغ ىلع نوقفتم
 براجتلا ةعجارم ةرورضب كئلوا بلاط دقو .ةيبرعلا
 اهتجلاعمو للخلا نطاوم ىلع فرعتلل ةقباسلا
 - ةكرتشملا ةيبرعلا تاعورشملا نا اصوصخ

 نواعتلا مايقل يساسا لحدم يه  ةره نم رثكا هديكأت

 يبرعلا نواعتلا بادغ ِق هناو يىداصتقالاو يعانصلا

 ةيئاذغ ةمزا هحجاوتس ةيبرعلا لودلا ناف يبرعلا

 ٠١١٠١., ةنس ةداح

 يد وهلا نمالاو ..ينادفلا نهالا

 قافتالا عيضاوم دحا ةريخالا ةطقنلا تلكش دقلو
 تيوكلا تاعامتجا ىف نيكراشملا نيب رظنلا تاهجو يف
 > نا ايلح ادن نا

 ةوجفلا ةدايز لالخ نم يبرعلا نطولاب ملت يتلا
 نمالا ةلاحب عوضوملا اذه ظابترال ارظن ةيئاذغلا

 .اهمومعب يبرعلا
 يبرعلا داحتالل ماعلا نيمالا ربج حالف روتكدلا

 عقوم نم ةلأسملا هذه نع تنطاتنل ةيئاذغلا تاعانصلل

 دحا لكشت ءاذغلا ةلكشم نا ظحالف صصخنملا

 يبرعلا ملاعلا نال ارظن البقتسم ةريطخلا تايدحتلا
 نلعا دقو :نرقلا ةياهن يف ءاذغلا يف ةداح ةمزا هجاويس
 ططخ نم نلعم وه ام لك ذيقنت مت ول هنا لاجملا اذه يف
 ىلا لصي اداح اصقن يناعي فوس يبرعلا نطولا ناف

 لخدب عتمتن تلازامو .ةيجراخ ةينويدم نم ةررحتم

 .ةيعيبط ةايح اهينطاومل نمؤي قومرم
 نا نكمي ام ناف ىرخالا ةيبرعلا لودلل ةبسنلاب اما

 ضافخناب هنم اَءْرِح ضوعتس معدلا لاوما نم هدقفت

 ضافخنا نا امك :ةيطفنلا اهتاجايتحا ريتاوف
 طفنلل ةردصملا لودلاب نيلماعلا اهينظاوم تاليوحت

 يف مهنم نيدئاعلا تارخدم فيظوتب ضوعي نا نكمي
 نا لوقاف كلذ نم دعبا بهذأ لب ,ةيجاتنا عيراشم

 ةمزاللا ةصرفلا انل رفويس ةيلاملا دراوملا راسحنا
 لب .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لكاشملا ةجلاعمل
 عسكتف ,ةيطفنلا ةروفلا اهتقلخ يتلا ةيسانسشلاو

 عافترا نم دحنؤو .ةرمدملا ةدكالهتسالا ةعزنلا حامج

 نم ةرتتسملا ةلومعلا دنب يغلنو .ينونجلا راعسالا
 انفاشكنا رتسنل اهعرزن انضرال عجرنو .انريتاوف
 عقرنو اهفيلاكت دشرنف انعناصم ىلا عجرنو .يئاذغلا
 دوعبو .يىلودلا سفانتلا باب لخدنل اهجاتنا ةدوج

 :نيبرع اوحيصا نا دعب اجتنم ادحاو ابعش برعلا
 6....ررسقلا برعو نييطفتلا رسدلا برع

 رطاخملا ةقيقح نوعي نيلوؤسملا عيمج

 نم نط نويلم ١١ وحنو بوبحلا نم نط نويلم 7
 نع ديزي امو ركسلا نم نط نويلم ا/ يىلاوحو نابلالا

 .ايونس موحللا نم نط نويلم ٠"
 طابترا عيمجلل ودبي ناك ةملؤملا قئاقحلا كلت اماو

 ةلأسم نا عقاولاف ء.ضعمبلاب اهضعب ةروكذملا اياضقلا
 سوؤر ةرجه ةلكشم نع لصفنت ال يئاذقلا نمالا
 مالا ةلكشملا نع نالصقنت ال كلتو هذه نا امك لاومالا

 ادكؤم تاب دقلف .يبرعلا يموقلا نمالا عوضوم يهو
 اهنم يناعت يتلا ةفلتخملا طوغضلا نا ةرتفلا هذه يف
 سمتو فدهتست انادحوو ةعومجم ةيبرعلا لودلا
 .هتمرب يبرعلا عقاولا لاوحالا ىتشب

 ال ةلثمالا نم دحاوك طفنلا راعسا ضافخنا نا

 لاكشاب سكعني لي ةيطفنلا لودلا ىلع هراثآ يف فقوتي
 ةلامعلا قيرط نع ىرخالا ةيبرعلا لودلا ىلع ةفلتخم
 ةجلاعم متت ملام هناو ةيبرعلا  ةيبرعلا تادعاسملاو
 ةعفنملاو يموقلا روظنملا راطا يف ةعمتجم اياضقلا هذه
 ىلع لصاحلا روهدتلا فقو بعصلا نم هناف ةلدابتملا
 .ةيبرعلا لودلا ىف يسايسلاو يداصتقالا نيديعصلا

 ةقيقحلا ةروطخل هبن برعلا نيلوؤسملا ضعب
 ىلا راسشا نيكراشملا دحأف .لاجم نم رثكا يف ةقباسلا

 لودلا ضعبو .ايفارغج ةيبرعلا تارامثتسالا زكرت
 امنيب لاومالا سوؤر نم بلاغلا طسقلا ىلع ذوحتست

 رفوت مغر اهيلا ديدشلا راقتفالا يف ىرخا لود يناعن
 .رامثتسالا ىلع ةدعاسملا لماوعلا

 تيوكلاو نيرحبلا نا ددصلا اذه يف ركذي اممو
 براقي ام ىلع تلصح دق تارامالا ةلودو ةيدوعسلاو
 لودلا لصحت مل امنيب» تارامثتسالا عومجم نم 64
 رمالا ١1/« نم رثكا ىلع يلاملا زجعلا تاذ ةيبرعلا
 هجوت ال ةيلاملا ضئاوفلا تاذ لودلا نا دكؤي يذلا
 .ىرخالا راطقالا ىلا بولطملا لكشلاب اهتارامثتسا

 ريخالا رمتؤملا اهنع ريع يتلا ىرخالا لكاشملا نيبو
 نواعتلا ةلأسم ىلا رظنت لازت ال لودلا ضعب نا
 دكؤت نأك قيض راظنم نم يبرعلا يداصتقالا

 ماما فورظلا لك ريفوتل اهدادعتسا ىلع رارمتساب
 تناك ناو ةلاحلا هذه لثمو :ةيجراخلا تارامثتسالا

 لكاشملاو ةحلملا تاجايتحالا نع ريعنو ةعورشم

 .اهناف .ةينعملا نادلبلا اهنم يناغت يتلا ةيداصتقالا
 ىلا دنتسي يذلا كرتشملا لمعلا راطا يف عضوت نا بجي
 .ىدملا ديعبلا طيطختلاو قيسنتلا ةركف

 ةلكشم نيكراشملا دحا راثا قيس ام ىلا ةفاضاو
 لالخ نم نواعتلا ةيلمع ديسجن ةلأسم يهو ةيرهوج
 لعاست امدنع ةسوملم عئاقو ىلا اهليوحتو اهب مازتلالا
 لاحر نم تانثملا هريضحي يذلا رمتؤملا ةعيبط نعد

 بيجتست ال امنيب «برعلا نيرمثتسملاو لامعالا
 لوؤسملا فاضا دقو .ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ هتارارقل
 لدابتل ناكم ما ءاقللا و فرعتلل رمتؤلملا اذه له :هسفن

 ةيداصتقنالا عيراستملا ْق ةكراشملاو رظنلا تاهجو

 ,..؟ةيبرغلا

 لالخ نم يبرعلا لوؤسملا صخل ام ردقبو
 ردقب هفعضو كرتشملا يبرعلا لمعلا روصق هتالؤاست
 ةركف قمعت ىلع  تالخادملا نم ديدعلاك  للد ام
 ال ةيسايسو ةيداصتقا ةرورضك يداصتقالا نواعتلا
 0 .اهلامها نكمي

 ميهاربا انح

 مما _ او راما ١51 ١1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 _ قئازجلا وزي اسنرف ةراجت ريزو

 ديدحلا | يسنرقلا راحل ةراهتلا ى ردزو و ماق "

 ليربا /ناسين ١8 يف راون ليشيم ديسلا ١
 تقرغتسا رئازجلا ىلا ةريصق ةرايزب يضاملا 3
 راطا يف لجستت ةرايزلا هذه نا عمو .ةعاس ١5

 اهناف .يلودلا رئازجلا ضرعم يف ةيسنرفلا ةكراشملا
 تاقالعلا هب ىظحت يذلا صاخلا مامتهالا ىلع تلد
 يف ةديدجلا ةموكحلا رظن يف نيدلبلا نيب ةيراجتلا
 .سيراب

 فتكي مل يسنرفلا ريزولا نا قبس ام ىلع ليلدلاو
 لب رئازجلا ضرعم يف لوجتلاب ةبضتقملا هترايز لالخ
 ةيلاملا ريزوك نييرئازجلا نيلوؤسملا نم ديدعلا ىقتلا
 فلكملا ةيجراخلا ريزو بئانو طيطختلا ريزوو
 ىلع برق نع فرعتلا لواح امك ءيجراخلا نواعتلاب
 يتلا لكاشملا ةعيبطو يرئازجلا يداصتقالا عضولا
 تالدابملاو ةيداصتقالا تاقالعلا ريوطت ضرتعت
 .نيدلبلا نيب ةيراجتلا

 نم اهربغو ةيسانملا هذه نم حضاولا رمأآلا

 يتلا كاريش كاج ةموكح نا نيفرطلا نيب تالاصتالا
 ,اهتسايس يف ةصاخ ةناكم ةيداصتقالا اياضقلا يلوت
 ةيراجتلا اهتاقالع ىلع ظافحلا تعاطتسا ام لواحت
 نيسحت لجا نم نكمملاب ناك اذا اهريوطتو ةيجراخلا
 ال زجع نم يناعي يذلا يراجتلا اهنازيم عضو
 هب ناهتسي

 ءاكرشلا دحا ربتعت قلطفملا اذه نك رقازجلاو

 تالدابملا مجحل ارظن اول نييسيئرلا نييداصتقالا
 يكارتشالا بزحلا ءيجم ذنم اريبك اروطت فرع يذلا
 سيئرلا نا فورعملا نم نا 1981١. ماع يف مكحلا ىلا
 يتلا تابقعلا نم ريثكلا لبزي نا عاطتسا نارتيم

 سيراب نيب ةيئانثلا تاقالعلا قباسلا يف تهجاو
 .شتازحلاو

 يراجتلا نازيملا نا ددصلا اذه يف فورعملا نمو

 ماع ىتح ريبك زجع نم يناعي ناك رئازجلا عم يسنرفلا
 بسح اسنرف تادراو تغلب ١1987 ةنس يفف . 4

 تغلب امنيب كنرف رايلم ١5,4 تاريدقتلا ضعب
 اذه ةجلاعم فدهبو . رايلم ١4 ىلاوح اهتارداص

 رئازجلا يف يسنرفلا داصتقالا عقاوم خيسرتو زجعلا
 ةراجت فالخ ةيوستب نويسنرفلا نولوؤسملا ماق

 - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١61 ١١ رايآ ١545

 كارمش ةم وقح ف وطن
 رثا زجلا جم تاكدابملا عجارتم

 يقلل قفة و تادقافتالا اوكا ,نينلنلا رعد

 قوسلا نولخدي نييسنرفلا لامعالا لاجر تلعج
 .رسكا ةوقب ةيرئازجلا

 دوقعلا مجح نا ةيسنرفلا ةيلاملا طاسوالا ردقتو
 ام غلب دق ١1857 ماع ذنم سيراب اهيلع تلصح يتلا

 يدنا عجراشملا ضعبم نإ املع :كنرق نادل 77 نع ديزي

 ضازحلا « ورتم» ءانب اهنيب نم يتلاو اهيلع اقفتم ناك

 .ةيلوالا اهلحارم يف تلظ وا ؛اهديمجت ْمَت دق ةمصاعلا

 يق ريبك نسحت ارظ هيلا راشملا يسنرفلا حاجنلا عمو
 يلاوح ىلا سيراب تارداص تعفترا ذا .تالدابملا

 ؟ه لا براقد ام ىلاو ١9/7 ةنس كنرف رابلم 5

 ماعلا يف طوبهلا ضعب تلحس ناو ١9/814 ةنس رابلم

 .(رالود رايلم "7 يلاوح) لح يضاملا

 ةيراجتلا تالدابملا ددص يف ةراشالا قحتسبي امو

 تردق يتلا رئازجلا تارداص يف يبسنلا عجارتلا وه

 لوطم فوحَتَو ةفطاخ ةرايز اوت ليشيم

 ماع ١5 , 4 ب ةنراقم ةيضاملا ةنسلا يف رابلم ٠١ , ب

 بلقني نيدلبلا نيب يراجتلا نازيملا لعج امم
 .اسنرف حلاصل تاونس ذنم ىلوالا ةرمللو

 رئازجلا عم تاقالعلاب ديدجلا يسئرفلا مامتهالاو
 نيلوؤسملا ةيشخ لوألا .نييسيئر نيبيس ىلا دوعي
 نم عون لوصح نم ةينيميلا كاريش ةموكح يف ددجلا
 ةموكحلا عم ةزيمم تناك يتلا تاقالغلا يف روتفلا
 ةيكارتشالا

 كاريش ةموكح نا فواخملا هذه نم ززعب اممو
 لامعلا ددع صيلقت ىلا فورعم وهامك لمعت

 رظني يرئازجلا فرطلا لعجي امم .اسنرف يف نيرجاهملا
 لامعلا سمي دق ديدج ءارجا يا ىلا رذحو بقرتب

 .نييرئازجلا
 ةلأسملا هذه ةروطخ نوفرغي نوسنرفلا ناك اذاو

 يلاتلابو تاقالعلا لماك ىلع ةديكالا اهتاساكعناو
 نا دكؤملا نم هناف بناجلا اذه يف رذحب نولماعتب
 نييرئازجلاو برعلا دض ةيرصنعلا ةرهاظ دعاصت

 لامعلا ضعب ةدوعب عفدي نا هناش نم اصوصخ

 ةظيفح تاضارتفالا ىتشب ريشي ناو .نيرجاهملا
 .نييرئازجلا نيلوؤسملا

 يسنرفلا فوختلاو مامتهالا يف رخآلا ببسلاو
 اهفرعت يتلا ةيداصتقالاو ةيلاملا بعاصملا ىلا دوعب

 امم .طفنلا راعسأ يف لصاحلا روهدتلا ةجيتن رئازجلا
 عجارت رارمتسا نم نوفوختي كانه نيلوؤسملا لعجي
 عيراشملا نم ديدعلا يف رظنلا نوديعيو تادئاعلا
 ةيسنب نالخدب طفنلاو زاغلا نا اص وصخ ةيداصتقالا

 .تارداصلا نم دالبلا تادئاع نيوكت ىف اييرقت
 نم رئازجلا تادئاع نا ريشت تاريدقتلا ضعب

 لالخ يرئازج رانيد رايلم 16 ةغلابلا زاغلاو طفنلا
 ام اذا /4+ ةبسنب ردحنت دق ١94/65 يضاملا ماعلا
 تناك نإ و هيلع يه ام ىلع طفنلا راعسا ترمتسا

 نل عجارتلا اذه نا لوقت ىرخالا رداصملا ضعب
 عيمج عمو حضاولا نم هنا الا . 7/٠١ زواجتي
 ةهباجم لواحتس ةيرئازجلا ةموكحلا نا تاضارتفالا
 نم دحلاو فشقتلا نم ديزملا لالخ نم ديدجلا عضولا
 عيراشملا نم ديدعلا سمي دق يذلا ماعلا قافنالا
 .ةيرامثتسالا

 ءوجل ءوض يف ارخؤم تدكات ةقيقحلا هذه
 ةيلاملا ةنزاوملا يف رظنلا ةداعا ىلا ةيرئازجلا ةموكحلا
 .ابيرقت 7١/ ةبسنب اهيف قافنالا صيلقتو

 تارابتعالل هناكم يف يسنرفلا فوختلا ودبي انه نم
 ىلع تالدابملا مجح ىلع ظافحلا ةيوعصلو .ةروكذملا
 ال رئازجلا نا نودقتعي نيبقارملا ضعب ناك ناو ؛هلاح
 لامعالا لاجر عم تاقالعلا ةمادا ىلع ةصيرح لازت

 ليومتب يسنرفلا بناجلا موقي نا ةطيرش نييسنرفلا
 .اهيلع قفتملا عيراشملا

 نم ديدعلا لعجت ىرخا ةلأسم عمطلاب كلتو

 ىلع مدقت نا لبق ةرم نم رثكا ركفت لاومالا سوؤر
 ' ةيداصتقا ءاوحا راطا ْق ةديدج تارامثتساب مادقلا

 ةموكحلا رطضتس له لاؤسلاو ةضماغ لازت ال ةيملاع
 نامض وا رئازجلل ةديدج ضورق حنمل ةيسنرفلا
 تاقالعلا ىلع ظافحلا لجا نم ةيفرصخا ضورقلا
 []1؟ةمئاقلا

 يداصتقالا مسقلا

 38 1 ماما نحط طل نعشق -



 برا نافل

 ايونس رالود رابلم 6
 ةيئاذغلا تادراولل

 ةعماجل دعاسملا ماعلا نيمألا حرص

 نيسحملا دبع روتكدلا ةيبرعلا لودلا
 ام ايونس قفنت ةيبرعلا لودلا نا ةلزلز
 ىلع ايونس رالود رايلم /75/ هرادقم
 ىلا راشا و :ةيئاذغلا داوملا نم اهتادراو

 يبرعلا يئاذغلا عيضولا ةروطخ

 داردتسالا ىلع ريبكلا دامتعالا ةجيتن

 .جراحلا نم

 يداصتقالا لوؤسملا هلاق اممو

 روكذملا غلبملا هيجوت مت ول هنا يبرعلا

 بنجل» ةيبرعلا عيراشملا ىف هرامثتسال

 ندهن يذلا رادهالا اذه لودلا هذه

 برعلا عضيو يبرعلا يسايسلا رارقلا
 .«ةمات ةيداصتقا ةيعبن يف

 صوصخب ةلزلز روتكدلا ركذو
 ةيبرعلا لودلا نا ةكرتشملا عيراشملا
 نم رثكأ جيورت نآلا ىتح عطتست مل

 لصأ نم دودحم لامسأرب ًاعورشم ٠

 رالود رايلم 75 ةميقب اعورشم /١51
 يداصتقالا سلجملااهّرقا دق ناك

 [1.يبرعلا

 دوا نين ل ا ا ا ”دعومع »د+ و

 ةدحتملا تايالولا

 صلقب سرفنوكلا
 يركسعلا قافناا

 تايالولا يف خويشلا سلجم رقا
 رهشلا ةيادب يف ةيكريمالا ةدحتملا
 ةديدجلا ةداملا ةيئازبملا ع وريشم يلاحلا

 /لوالا نيرشت لوا يف ادبت يتلا
 يذلا عورشملا وهو .مداقلا ربوتكا
 نيتطقن يف ناغير دلانور لامآ بّيخي
 :نيتيسابسا

 ةنزاوملا ةطخ تصن ىلوا ةهج نم
 /٠٠٠١/ اهيف قافنالا مجح غلابلا
 نويد عومجم لداعي ام وا) رالود رايلم
 مجح ْف ةدايز ىلع (ثلاثلا ملاعلا
 يا ؛رال ود رابلم ١,١ هردق بئارضلا

 ضيبالا تيبلا سيئر هدارأ ام فهض
 مجح ضيفخت ىرخا ةهج نم مت امك
 يلاوح) 2/8 ةيسنب يركسعلا قافنالا
 تاريدقتلاب «ةنراقم (رالود رايلم 4
 هسفن ناغير عورشم يف ةدراولا

 قافنالا مجح نوكي لكشلا اذهبو

 نما مدن نما معمعرت 9

 اغلا لكاخ زالوا رادلم + (يوكتعلا

 ىلع ةيئاهنلا ةقفاوملا تمت ام اذا مداقلا

 نا ينعي امم خويشلا سلجم عورشم
 يتلا ء«موجنلا برخ» ةيجيتارتسا

 نم ديدعلا هجاوتس ناغير اهجهتني
 ان. علا

 'ةيكريمألا تاكريشلا بحسنت له
 ةرادالل يمسرلا قطانلا نلعا

 عم تاثحابم يرجت هدالب نا ةيكريمألا
 عبرألا ةيكريمالا ةيطفنلا تاكرشلا

 ل املح لدلا نم اهيل ق .ةاغلا

 كرحتلا اذه لثمو .اهيف اهطاشن فقو

 ةسايس نم ًاَءْرَِج لكشي هحاجن لاح يف
 نطنشاو اهانبتت يتلا ةعطاقملا
 اهئاكرش ىلع اهضرف لواحتو
 .ةرخفلا هذه ىف نييبوروألا

 ةيطفنلا تاكرشلا نا ركذي اممو
 قيوستو لالغتساب موقت ةيكريمألا
 نم موي ليمرب فلا /5٠6١/ يلاوح
 فصن نع ديزي ام وا يبيللا طفنلا
 [0.طفنلا نم ايبيل جاتنا

 ةيبرغ تارامثتسا

 نواعتلا سلجم طاسؤفا تركذ

 دفو موقي نا ررقملا نم هنا يجيلخلا
 ةمصاع ىلا ةرايزب سلجملا نم يراجن
 ءارجال لبقملا فيرخلا يف وريبلا
 لجأ نم كانه نيلوؤسملا عم تاثحايم
 سلجملا لود نبب تاقالعلا حيعدت

 ميضي يذلا ءزيدنألا» فلح نادلبو
 ةينيتاللا اكريما يف لود سمخ

 ,وريبلا ,روداوكا .اييمولوك .ايفيلوب)
 .(اليوزنفو

 سلجم نا قاطنلا اذه ىف ركذ امك
 نادلنلا عم قافنالا ي ونبي نواعنلا

 ةيرامثتسا عيراشم مايق ىلع ةريخألا
 [1.رال ود رايلم ١ ةميقب اهيف

 تيما دل ا عمت ا

 قافأ

 امؤلا عن
 عبارلا نيب ترج ينلا عيسلا ةيعانصلا لودلا ةمقل ةيماتخلا للا هبا

 ويكوط تاعامتجا نا ىلا ريشتل تعاجح يراجلا رهشلا نم سداسلاو

 ىلع ةيساسالا ةيبرغلا نادلبلا ترج نا ذنم اهتاقباس نم لضفا تناك هو
 تارارقلا عيمج ذاختا يف نكمي ال كلذ رربمو .1416 نم ءادتبا ديلقتلا اذه

 نمظحول امب اصوصخو اضيا لب يعانصلا برغلا ةداق لبق نم طقف عامجالاب
 ةلقن نوكت نا ةبسانملا هذه نم ديرأ امنأكو فالخلا اياضق يف حضاو راسحنا
 .ةينعملا لودلل يداصتقالاو يسايسلاو ينمالا نواعتلا ةريسم يف ةيعون

 اهتاعامتجا سييستب ةرملا هذه فتكت مل يعانصلا برغلا نادلب نا
 ةكرتشملا ةيداصتقالا اياضقلا سرادتل لصالا يف تقلخ يتلاو .كلت ةيونسلا
 اياضقلا صوصخب ةديدجلا اهتاهجوت دعاوق ءاسرا يف اديعب تبهذ لب
 «يىلودلا باهرالا» ةلاسمو ةبقرشلا ةلتكلا عم تاقالعلاك اهتلمجب ةيملاعلا

 .ةيداصتقالا اداضقلاب ءاهتناو

 نا ةيضاملا تاونسلا يف لواحت تناك رابكلا ةعبسلا ةعومجم نا حيحص
 ةعومجم ةسايس ماما فوفصلا ةصارتملا ةدحاولا ةعومجملا رهظمب رهظت

 ةيغرلا كلت لثم نا ريغ .ةحورطملا ةيلودلا اباضقلا هاجتو ةيكارتشالا نادلبلا

 وا ةلاسملا هذه لوح رظنلا تاهجوو تاريدقتلا يف تافالخ زوري نم عنمت مل

 .كلت

 كلت هنع تضفأ امو .تاثحايم نم ةريخالا ةمقلا تاعامتجا ىف ىرج امو

 طاقن بييغت يف ةحضاو ةبغر نع ءالجب تربع تارارقو تانايب نم تاثحابملا
 ىلع ثغبي يذلا رمالاو .يداصتقالا وا يسايسلا لاجملا ىف ءاوس فالخلا

 ىلع اهرظن ةهجو بيلغت نم ةدحتملا تايالولا تعاطتسا فيك وه لؤاستلا

 .؟تاهبجلا عيمج

 وا ةبعاوطب تقاسنا دق نابابلاو ةيموروالا نادلبلا نا رمالا يف ريطخلا

 ىلع هدارا ام لك يكريمالا سيئرلا حنم ىلا اهب ةصاخ بابساو فورظل
 باهرالا ةلأسمب قلعتملا كرتشملا نادبلا مهفي فيكف الاو ءيسايسلا ديعصلا

 تاءارحا ينبتو «نييباهرالا» دعاست ةلود لكو امينل ةنادا نم هنمضت امو

 اديدحتو ىريبكلا لودلا باهرا ةئادآ :هسفن تقولا ىف متد نا نود ةعطاقم

 ذنم نطنشاو عروتت ال ثيح .ثلاثلا ملاعلا نادلب ىلع ةيكريمالا تاءادتعالا

 وزغلاب رخآ ديدهتو دلبلا اذه وزغ نع فورعم وه امك ةليوط تاونس
 !؟بيداتلاو

 نيلوؤسملا ضعب هلاق ام ءوض يف رثكا ىلجتت ةيبوروالا ةقرافملاو
 هذه نا هانعم امب ايبدل ىلع يكريمالا ناودعلا صوصخب لبق نم نييبوروالا
 .باهرالا ةحفاكم يف حجنالا نوكت ال دق ةقيرطلا

 نا ىلا اددحم ريشيل يمانخلا نايبلا ءاج اضبا يداصتقالا ديعصلا ىلعو

 قلعتد ام اموت نحل ىلعو ةيلودلا اياضقلا هاجت ةيكريمالا ةسايسلا

 ةيبوروالا نادلبلا عنمي مل كلذ نا ريغ .اهلاح ىلع لازت ال ةيمانلا نادلبلاب
 قيسنتلا ةسايس يف ةدي ةديدج تاوطخ ريست نا نم نابايلا ىلا ةفاضا ةعبرالا
 قباسلا ف ضراعت تناك ةينعملا لودلا نا املع نطنشاو عم عراستملا
 .ةلأسم نم رثكا يف ةيكريمالا ةيداصتقالا ةسايسلا

 «لؤاست نم رثكا حرطي نا بقارم يال دب ال ةقباسلا تايطعملا ءوض يفو

 لبقتسملا يف ترمتسا ام اذا يتلا ةينابايلا ةيبوروالا تالزانتلا بابسا لوح
 يسايسلا حرسملا ىلع نادلبلا كلت رود نع ةيبسن ةلاقتسا ةباثم نوكتس
 ةمق درجم ناك لهف ويكوط يف ىرج ام مييقت نكمي فيك اضياو ؟يلودلا
 []؟؟ددجتم حميدق فلح نالعا نع ام لكشب اريبعت ناك ما ةيداينعا

 .ح
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 جف
 ووو تس ومد تاا بباب او وة ة الا ا ولاة

 فر
 عام

 نوميس ني .برعلا نحن : .انل ةبسنلاب ريبك قراف ةمث

 نم اهنيك نم مغرلا ىلع .هينيج ناجو راوفوب يد

 .ةرصاعملا ةفاقثلا ةريسم 5 نييساسالا نيرثؤملا /

 اهعم فلتخن ,ةيركفو ةيبدأ تاهاجتا ةرولب يف اعم امههكارتشاو

 ىلوألا قئاقدلا ذنم هانسملت قرافلا اع ءاهيلع قفعن ول

 يف ينويهصلا نايكلا دي هؤت تناك .راوفوب يد نو

 يف نايكلا اذه 0 لب [نطسلف ضرأل هبالتسا

 ىلع ناك دقف هينيج ناج اما .فينع لكشب اهمايا تايززخأ
 . مهضرا لالتحا ابجاش .نيينيطسلفلا عم فقو ذا ءاهنم دضلا

 ةيضقلا رخفت ىتلا صوصنلا نم ةعومجم مهنع بتكو

 ١ ان ةئيطسلقلا
 تزكر «قرافلا اذه نم اقالطنا ,ةيسنرفلا مالعالا لئاسو

 ءرظنلل تفلم لكشب ءراوفوب يد نوميس ركفو ةايح ىلع
 تاقيقحتلا نم ةيلاتتم ةلسلس ةينويزفلتلا ةائقلا تضرعو

 ريثآلا اهعوضوم وهو .«ناثلا_سنملاو عوضوم نع ةروصلا
 تفتكا دقف هينيج ناج اما .اهبتك نم اباتك هل تدرفا يذلا

 قدانف دحا نم ةفرغ يف ,موعلبلا ناطرسب .هتافو ركذب ءابنالا

 . !سيراب ؛ةمصاعلا

 ءارو ةيساسالا عفاودلا ةفرعمل ريبك دهج ىلا ةجاحب انسلو
 ءانثتساب .ةبضتقملا رابخالاو ءرتراس ةقيفر ىلع قيمعلا نزخلا

 ىلوألاف .هينيج ناج صخي اهيف .ةيفاحصلا تاقيقحتلا ضعب
 ةعفادمو .ةيناودعلا اهفقاومل ةرصانمو «ليئارسال» ةيلاوم تناك

 هذه ًانيدم ناك دقف ناثلا اما . ةيعسوتلا اهتاسايس نعو ابنع

 هنا هئم برعلا يفكيو .ينيظسلفلا بعشلل ًايلاومو تاسايسلا

 ريخألا ثلثلا نهرو «اليتاش يف تاعاس عب 1 لا ان ابعت
 ةياتكلا نع تققوت دف ناك.هناو ةصاخ ا ايح نم

 ىأر نيح ءاليتاشو اربص حباذم عم اهيلا رمل الاوط تاوتس
 لاوحا ىلع برق نع ضب تاميخملا رازو «ىأر ام هيئيعب

 . البقتسم لصحيو مف لصح امو «تاميخملا ناكس

 ءاضيا ةقرافم هنكلو ابل ةيسنلاب «نذا .ريبك قراف هنا

 تاهجوتو ُ مهتاهجوت مهعفدت نيذلا رابخالا عانصل ةيسنلاب

 اهعفاود نم 8 ءاشت ام لعفت يتلا ةيمالعالا لئاسولا

 [ل . .ةفورعملا ةيسايسلا
 مساج لصيف

 ١445 رايأ /١61 ١١ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا 5 *

 ةيفاقثاا رول

 سراف ةجرد نم نونفلاو مولعلا ماسو
 فورعملا يرصملا بيدالل اسنرف هتحنم

 يف ىرج ريبك لافتحا يف .يقح ىبحب
 . ةيرصملا ةمصاعلا

 تيداالا دلق ةرهاقلا قف يسنرفلا ريفسلا

 ب لفحلا اذه يف ماسولا اذه ريبكلا

 ةيفاقث ةيصخش ةئام نم رثكا هيلا يعد

 يقح ىيحيل سراف ماسو

 بدالا يف هرودل اريدقت .ةيسنرفو ةيرصم

 ني ةيفاقثلا تاقالعلا ع نفلاو

 نم ةرشعل ةيبرع صصق رشع
 اهتمججرت تردص .برعلا نيصاصقلا
 باتك نمض ةينابسالا ةغللاب ارخؤم
 نم بتاك لك لامعأو ةايحب افي رعت نمضت
 يىبرعلا تبدالاب ىنعت ةلسلس ْق ءباتكلا

 لوالا مد تاتكلا اذه لكشي . نيك

 . اهنم
 نيقرشتسملا نم ددع صصقلا مجرت

 ثينترام وردب .د مهو نابسالا
 ثيور نمراك ءوسنولا سافين «تيباتنوم
 .ثيلاثنوك وتيرب اسيول ايرام .وفلاك

 هنيم انح : مه ةرشعلا نوصاصقلا

 ينافتك ناسغ ؛(ةيروس) نامسلا ةداغو

 ةنونب ةتانخ .(نيطسلف) يردق دومحمو
 .(برغملا) يركش دمحمو فازفز دمحمو
 لامح ,(قارعلا) يبعيب رسلأ نمح رلا دبع

 يندملا نيدلا زع .(رصم) ٍناطيغلا
 .(سدوت)

 سيسهل سس سس 2 مس ل ا ل ع هم ص 7 سس ما تاتش هنأ 2071000 حسي ير دش مح صم جا

 يف .باتكلا اذه بقعت نا لمؤملا نم

 رعشلا ُُق ىرخا 1 ةلسلسلا هذه

 6 مرا تارك ةياورلاو

 ةيياماجبلا الخلا 2

 ذقن يف
 دالب» ةياور دادغب نم ابيرق ردصت

 يرانوساي ينابايلا بتاكلل :جولثلا
 بادآلل لبون ةزئاج ىلع زئاحلا اتاباواك
 لبق نم ةيزيكلنالا نع ةمجرتم ١44 ماع
 .ىعيلدلا ةقيلل ةفو رعملا ةصاقلا

 ةصاقلل ىرخالا ةمجرتلا عيراشم نم
 ةعتمم ةسارد ةمجرت نم تهتنا اهنا يميلدلا
 نيجدومنب ةقحلم يملعلا لايخلا بدا نع

 8 بدالا اذه ف نييصصق

 ل :ءريربو ءرود ووو ووووبيمومبعاو و و ودب ا  ججر 11

 شزاربلا بأ كنا

 ةيفاقثلا «ةفرعملا ملاعد ةلسلس يف

 ينطولا نييلجملا اهردصي يتلا ةيرهشلا

 تيؤكلا ُْق بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل

 باتك ىفطصم ركاش روتكدلل ردص

 .«ليزاربلا يف بدآلا» ناوئعب ديدج

 يف ةثملا دعب دحاولا مقر باتكلا لمحي
 ةعساو ةحاسم ىطغت يتلا ةلسلسلا هذه

 «ليزاربلا يف بدالا» فالغ

 مدقيو «يبرعلا ءىراقلا ةحاح نم

 افيرعت باتكلا اذه قف ىفطصم روتكدلا

 ءىراقلل ةبسنللاب لوهجملا بدالا اذهب

 همالعا زربا لالخ نم ءيرعلا

 © :ةتاينفأو

 كعلنأ لا
 ينيرحبلا رعاشلل ةديدج ةديصق ؛4

 ردص ديدج باتك اهمض دادح مساق

 40 - مادبا 0مطت]# مهملات -



 .«تاكلملا ةلزعد» ناونعب رغاشلل ارخؤم

 نع ديدحلا هناويد ِق ىلختي ال دادح

 كرتعملا اهب لخد ىتلا اهتاذ ةديصقلا ةباتك
 هحبنل فيضي «تاكلملا ةلزع»و .يبدالا

 [ل .لبق نم اهيلع بضاو ةيرعش ةيؤر

 يرتمن ةياقرلا
 ىلع ةبافرلا ةريدم يدمح ةميعن تبلط

 دومحم بتاكلا نم رصمب ةينفلا تافنصملا
 اهبتك ىتلا ةيحرسملا مسا رييغت ديز وبا
 زيزعلا دبع دومحم اهتلوطبب موقيل

 تاهويرانيس بتاك وه ديز وبا
 مالفالا نم ديدعلاو :فيكلا»و هراعلاد

 ىل والا ةرملا ىه هذهو .ىرخالا ةيثاورلا

 مسالاو .حرسملل اهيف بتكي ىتلا

 ركفيو ««صياجفلا» وه هرييغت بولطملا
 «نيلاحدلا» مسن رايتخاب ويرانيسلا بتاك

 [] . هذه هيك --

 جريفصلل ةلهناو ينايش / 5
 امو لبق نم تنغ ىتل جل ةريغصلا ةاحن

 رازن رغاشلا ةديصق هيلا عوجرلا ىلحا

 لالخ نم ءانغلا ىلا ىرخا ةرم دوعت ينابق
 ناودعب ريبكلا رعاشلل ةديدج ةديصق

 . «ًاليلق قرتفنل»

 رازنل ينغت ةاجن

 دمحن ابنحلي ةديدحلا ةديصتقلا

 عضو نم ع نا لمؤملا نمو .يجوملا

 91 .ءانلإ ريا بسب

 ينال يك وام يبول تا رخام
 ةباتك نم ىهتنا ضوع سيول روتكدلا

 ةيصخشل بدشلا هتاركذم نم لوالا ءزحلا

 ١917770 ماع دنع هيف فقوتيو

 - [ مان مج1 ةمطع مسخن - 1

 ناثلا ءزجلا ةباتك يف نآلا عرشي ضوع

 يف اهعاديا يوني ىتلا تاركذملا هذه نم
 0 دولا ليحا

 لفطتا جرف
 ةفاقث راد ٍق رشنلاو ثوحبلا مسا

 صاقلل ارخؤم ردصا ةيقارعلا لاقطالا

 اباتك ىبحي هللا بسح ىحرسملا دقانلاو
 حرسم يف ةمدقم» ناوشعب اديدج
 .«لافطالا

 «لافطالا حرسم ِق ةمدقمو فاللاغ

 نفب فيرعتلا ىلا باتكلا اذه فدي

 لونبعفلا نم ةعومج لالخ نم لافطالا

 رسم يق نيلئاعلاو نيففللا لك ىلا هجوتت
 ىلا ةهفاضا لكشيل .لافطالا ةفاقثو

 ميبراجتو ةصصضختملا مهتفاقثو مهتامولعم

 [ل .بصخلا ناديملا اذه يف

 ا وب توببص بر يرجو جب رح 011100111116 8 ظآظ 14 4

 ةرفافلا نم ةديدج تاراذسا
 ةديدج ةيسِسق ةعومج «رايتخالا» ©
 اذه ةرهاقلا ْق تردص رصن ىفطصمل

 ريعيو ةيردنكسالا يف شيعي يذلا بتاكلا
 .ةيبدالا هلامعا يف ةصاخلا اهئاوجا نع
 «هرعشو هتايح . . ينجاطرقلا مزاحو ©

 لوانتيو برعلا مالعا ةلسلس يف ردص

 ,ريهشلا ىيسلدنالا يبرعلا بيدالا ةايح
 . ؛ءاغلبلا جاهنم» هباتكل ةساردو

 .رشيف تسنرال «نفلا ةرورض»و ©
 نا دعي ةلماكلا ةيبرعلا هتعبط تردص

 يف تائيتسلا يف امجرتم هنم مسق ردص
 . ميلح دعسا ةمجرت ؛لالهلا باتك ةلسلس
 رقص دمحم روتكدلل ةلماكلا لامعالا ©
 اهرودص أدب .ينانويلا بدالا ملاع ةجافخ
 لوالا باتكلا ردص دقو ةرهاقلا يف

 . «ينانويلا بدالا يف تاسارد» ناونعب
 ةصاخلا تاقالعلا يف ةسارد ؛جامدنا» ©
 نايكلاو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا نيب

 نواعتلا تاقافتا ءوض قف ينويهصلا

 فسوي فيلأت نم ءامبغيب يحيلستلا
 راد نع باتكلا ردص دقو .نسحلا

 . يبرعلا لبقتسملا
 ,يديوه نيمال ؛رصانلا دبع عمد ©
 دقو . لحارلا سيئرلا عم فلؤملا تايركذ

 . يبرعلا لبقتسملا راد نع باتكلا ردص

 (ليفط نبا ةفسلف يف ايقيزيفاتيملا» ©

 راد نع ردص .قارعلا فطاع روتكدلل

 []فراعملا

 تيوقلل نم يضيرفالا جرحا
 يتلا يلاعلا حرسملا نم ةلسلس نمض

 تردص ةيتيوكلا مالعالا ةرازو اهردصت

 : يه ةيقيرفا تايحرسم ثالث ارخؤم
 .ينوحن سميخ دوسالا كسانفلا

 .اكيهوم ايلوت ماسل توملل دلو ةيحرسمو
 .اراموا موتل جورخلا ةيحرسمو

 ةيحرسملا صوصنلا هذه مجرت
 اهعجارو يطويسالا مياس روتكدلا

 .هط دومحم هط روتكدلا

 ةلسلسلا هذه نممص ردص نا قبس

 يي نوعبسو نائثاو ةئام

 نيباايد نم ةفلتخم - ْق م

 .!ينضافرم ..ونالا جيبرلا
 ىلع ةقفاوملا ةيرصملا ةباقرلا تضفر

 نمض ةدراولا «مداقلا عيب رلا» ةصق ليوحت

 ظوفحم بيحنل «ظعي ناطيشلاو ةعومجم

 يئامنيس مليف ىلا

 اجافت ةطسوتم ةرسآ لوح ةضفقلا زودت

 ةمداخلا نم جاوزلا ررش اهئانبا دعا نأب

 نكل هرارق نع هينثت نا ةرسالا لواحتو

 ريغ ةصقلا ثادحا نا ةباقرلا ةجح

 اهيلع جرد يتلا ديلاقتلل ةبسانم
 [ل , عمتجملا

 رفا عربخلا معدل قس
 ىلعالا سلحملل ةعباتلا حرسملا ةئح

 ماعل اهامعا تلهتسا رصم يف ةفاقثلل
 ءاشنال نوناق عورشم دادعاب 5

 ءاضقلل ةلواحمك حرسللا معد قودنص

 ءاوجاو تايناكما فعض ةلكشم ىلع

 يتبق يق حلا
 نك التت مسر دئاع صيصخت متيس

 موقي نا ىلع :تاينازيملا بتاج نأ حشا
 ليومتو جاتناب حرسملا معد قودنص
 6 .ضرعلارودنمددع ءانبو تايحرسم
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 ارغث اي

 ةعبوّزلا هتماستبا قلستت ع

 ةعبرأ تاّيح هرصاحت <

 ةعموضلاك هنكل

 ( طعام: اياجتس ولي

 هعورأ ام.

 يرض كلتف برعلا فيزيس نوكت نأ
 كنكل . .نايثغلاو ةلاطعلا نمر ىف ىشعلا

 ال عادبإلاو لعفلا لمح راتخا فيزيس
 ةرثم لك ىف لبان . ةنعللا فيزيس

 مومهلاو ناحشألا ةرخص رزو كدحول

 اف كم لي يوان فاق ةصرملا

 ءاذفلاو ءاطعلا ةفرح كناهتما

 ةرخصلا كدحو لمحت نأ . .ةيحضتلاو
 ةئاص نم رثكأل عستي بعلم يف ةيدبألا

 ةلزهمو ة ةلزهملا ةمكح كلتف سراف نويلم

 . .ةمكحلا

 قاربلا اهبأ اي
 ىدنلاو ؤنلاب فحتلملا اّيأ اي
 ءايضلاو توملاب
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 فاطخلا 3

 ليبابألاو رويطلا اهتيأ
 قاربلا اهيا اي
 : قارعلا اهأ اي
 ةلجد (راحبلا مه دجست ناربغ)

 ال . يكبت اال .خرصت آل .«.تارفلاو

 :لأست ال :يثرت ال .وجبم ال ,يدجتست

 نم كردتو باوجلا ىنعم فرعت كدحو

 دضرتملا .ناخ يذلا نمو باغ يذلا

 قيلاعتلو تايآلا بطخلو ةزفلتلا ءانال

 راثلا نيب دسألاك فقاولا مأ تالجلملا
 . .رانلاو

 كل كيرش ال ملحم كدحو

 كل كيرش ال كردص حتفت كدحو
 كِل كيرش ال رعّشلا دشنت كدحو

 قلك قستل) ١ وشلل تبول قلل تعرملا

 ناتيورع ةبورعلا :قارعلا اهمأ اب

 الإ بجنت ال مقلعلا اهل ةدحاو

 قالخاو لذلا سيواوطو سشيواردلا

 بلقلاو مدنلا معط اه ىرخاو . ةماعتلا

 نم هتحاسم دتمت ةنايخلا رحنخب نوعطملا

 ارورم قلخلاو ربصلا ةرصب ىلا طشلا مامح
 تاروتو اليئاش سبلبارظو.اريغ تورس
 ةدحاو :ناتيورع ةبورعلا . .نايصخلا

 تاباوب سودتو اهيف ساوحلا سلكتن
 دعاس عطقتو ةوخالا حدك ىلع اهدودح

 ىرخاو ءانبلا ءالعا يف عماش نع لك

 اهميدث ةحنام اهردص حتفت_ حيرلا مغرب

 ٠ .ءانبالا لكل ان نوكت ىتح

 متلأس له ايفارغجلاو ءامسألا برع اي

 نمو .ةيحضلا نوكيس نمو يناجلا نم
 ناشي اذ ةيبنس اره ىلا داقيس

 ةبيمألا ثي نم 3 اعبط  دادغب

 دسبلا | مطخيو فلختلا تايلا سركيو

 ةيحمشطا ةفسلفلاو ةنلقعلا نيب لصافلا

 حرطيل تاسسؤملا ةلود ةسادق مطحي نمو

 لالطأو باغلا سوماق نم ةدمتسم لكايه

 هنال باوجلا ءاطعإ هناكمإب سيل ةّيلهاجلا

 فورح ةءارفو خيراتلا حفصت نسحي "ال

 دي ىلع دادغب طوقسف .هتبتك ىتلا رانلا

 ةراضحلا طوقسو لايتغا ةيادب ناك لوغملا
 الإ مويلا اهطاقسال يعسلا امو ةيبرعلا

 . .ةيموقلا ةطراخلا سفن ىلع

 تايروهمج نوديشي نيذلا نإ
 ةثيدحلا تارامالاو تاليودلاو فئاوطلل

 «ةلودلا فيس»و «بلحو» دوجو و

 يحيبقلاراغش يلا تع ماركا فلو

 برعلا انأاغ ا ناك نإو
 ةبعل سرامت ؛ رتشا» هذه نيكاسملا

 ءادنل ةيبلت يح ةيفصتلاو لايتغالا

 ةيلملا مئازعلا كلذل ذحشتو يسركلا

 يدتعملاو بصاغلا ءىنهت « ديموق» هذهو

 ىلع هروبعلو ةيبرعلا ضرالا هسيئدتل

 مكبابش ةوفص نم ءزج داسحا

 7 ءاراعش هذه اورشبا ٠ .لوغملاو

 هلخادب ءاقلتسالل انيدانتو توباتلا ةمألل

 مزقو لاجد ضرالا ىلع عبرتي ىتح
 . .لوقعلا لك ىلع نجلا تافارخ نميبتو

 نيكاسملا برعلا اهيأ اي
 قرفلا ام ؟لوتقملا نمو لتاقلا نم

 مهولاو لمتفملا عارصلاو برحلا نيب
 ؟؟نونجلاو

 نويزفلتلا ةشاش برحلا زواجتت ال نأ

 نأو ديلوتلل ةيرطن ءاصخلا نوكي ناو
 قاوبأ رارضخالاو ريمعتلا يعّدت
 . نوعاطلا

 ؟نوععطملا نمو نعاطلا نم -

 . يبرعلا ءافصلا يعّدي نيجه نعاطلا

 . يبرعلا بعشلا همسا ملح نوعطملاو

 ؟؟ءاودلاو

 [ .ّيقارعلا همسا لتاقم

 42 - [ : ماب مز1 نخطط ع ماعفظا -
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 (لبللا فصضتنم تاعاشبا) هصضن ُ ىدايعلا ىزاغ

 ا اس تي

 يزاغل وب د ععتوا 12

 برحلا يف يلوطبلا دصرت يدابعلا ع
 يف ماعلا صقلا وج هنم لكشتل |

 ام ةراضحب تطظبتر | يك الك ين رس

 ةرولصب شماكلكف ؛نيدفارلا نيب

 ةرابع ةيسنامو رلاو ةيقالخألاو ةيلوطبلا
 لتاقملا هب ريت داعبا ةثالثب لكش نع
 ةكرحو نومضم وه يذلا) يقارعلا

 يف (برحلا نع ثيدح صن يف ةرشابم
 ةرشابم ةظحلا ٍِق يأ .مويلا هلاتق ةظحل

 بتاكلا اهلخد .برخحلا تاظحل نم

 .اهترئاد يف ىقبيو .اهلخاد نم بتكيل

 ةيلوطبلا ةروصلا
 دكؤي .(ةلجؤملا ةنعطلا» ةصق ْق

 /ةصقلا لطب وه يذلا ؛يوارلا

 .لاتقلا يف ةيلوطبلا هتروص . طباضلا

 هدوئجو وه هنأل ءاثه ةيعامج ةروص
 لكشب» ةمدقتملا مهعقاوم نوذخأي
 نكل .نوبعت مهو ,(1/ صر ( يثابن

 صر) «ةيلاعلا مهتايونعم نم لني مل» كلذ
 مخزلا سفنب»و اولظ دقل ..(4
 ودعلل ةيداعملا عقاوملا نوكدي سامحلاو

 امك ةلماش ىضوفب ءارولا ىلا عجارتم لا
 .(ةيمامألا اندصر رصانع ا

 يركسعلاو يريبعتلا يلوطبلا مزجللو
 املثم :ةميدقلا ةمحلملا سجابم ةقالع

 .لاتقلا لعفل رشابم رمصيخب لدي و ءانركذ

 .صنلا فده وه يذلا هفده ًاضيأ نكلو

 صمقت نع ددرتي ال بتاكلا ناو قيما

 ىلع ةيعامجلا هتروص .طباضلا ةيصخش

 نع جرحم ال ةلوطب ديكأتل هكيفحتلا

 نوكت نأل يمرتو .ةي ريصم سرح ةعيبط

 روصت يف تناك ام الاو ؛ ةيهامو ةفص اه

 ىلع الو ءريصملا ىوتسم ىلع صنلا

 .اهنع ةيصصقلا ةباتكلا ىوتسم

 هذه ةلوطبلا ةروص نوكتس . عبطلابو
 ةلماشلا ىضوفلاو عجارتلا ةروص لياقم

 مزجلا يتأيل «صضنلا للدي ةيع
 ضيقنلا ةلوطبلا صخب [يف ٠ انآ : عطاقلا

 رايخ دجوي ال ذا ؛ىلوطباللا عوضوملا وا

 ريضتألا يدل يداعنا داق نعت وعلا

 طقف دودحلا ىفتنت ال انهو عةقيرطو افده

 هفادهأل فراعلا هلطبو بتاكلا نيب

 نيس اضيا نكلو .ةفرعملا مامت هقئارطو

 ءاهنج ماخلا ةياتكلا لكشو ايرحلا لكش
 ىوا .ةيلاتقلا ةروصلا الكشيل نامحتلي

 . ةدحاو اههاتلكف .ةيلوطبلا ةروصلا

 ةئالخألا ةر وصلا
 يف ةيلوطبلا ةروصلا يدؤت نأ دب الو

 ىوتسم ىلع اهل ةيزاوم ةروص ىلا لاتقلا
 صنلا يف هصيخشت يرجي ى.درجن .يرخا

 درفلا زيمت ةيلاع ةيقلخ فقاوم لكش ىلع
 هيف ةيلوطبلا ةيحانلا ةصاخو .لتاقملا

 عاونا نم ىلعا عون قالخالا ومسف
 هنع ربعت امك يقيقحلا لتاقملاو ,ةلوطبلا

 مظعا هودع دبكي يذلا وه ةيتفلا هتروص

 ىتم فرعي .هسفن تقولا ينو .رئاسخلا
 ريسألا نع وفعلا متي امئيبف : هنع ومعي

 اذه لثم رهظيل ؛لطبلا لتق ٍلواح يذلا
 لخحب دحن ءايلاع ايناسناو ايقالخا ادعي رارقلا

 نم تللق دق لاتقلا فورظو عفاود نأ

 . رباع ريغ اثدح هنم لعجتل هتيلاثم

 مومه ةيقالخالا ةروصلا تعزانت دّقل

 , لد دحااو دصَي دحاذ ياها
 سيل يصصقلا ثدحلا يف ينينت نا لواحت
 يئدبم فقومك لب يناجم وا رباع لعق درك

 ددرتي ال صنلا نكل .ةيريصم ةلأسم نم

 صضص) ؛لتاخم» لثم تاملك لامعتسا نع

 «قزميد ١187(. ص) هزهجي) .( 4/١
 ضص) «روتوم» ١184(. صو 187 ص)
 ةضراعم فقاوم نع ربعت اهلكو (65

 يف يساسألا عوضوملا .وفعلا فقومل
 قيرط نع بتاكلا اهنم ففخب .ةصقلا

 مواقملا طباضلل ةيماستم ةروصل هتغايص

 يف ىبستي يذلاو ١78(4 ص) ساعتلل
 وأ ١74(2 ص) موجنلا دعب برحلا

 صر ديعلا يف امك ريونتلا لبانق ةقحالم
 ءاغلا فقوملا ةضرامم ءاضيأ وأ علمت
 يذلا يناريالا قي قيزمتب بلاطملا دونحلل

 ١817 - ١817(2 ص) طباضلا لثق يف لشف

 ةثأ فرعن امدنع ءضاخ فقومب درفتلاو
 ايركسع ناك ىذلا هدج فقوم تاذ

 لالخ نم ءهثحي يذلا هنبا فقوم تاذو
 نا دعب ءوفعلا رارقإ ىلع .ةيسفن ةروص
 ةرشابم ريغ ةروصب كلذ يوارلا ررب
 وهو .دالوا هل : يدتعملا يدنجلا دالوأل

 ةروصلا غلبت ءانه .طباضلاك امامت با

 نأل ءاج وفعلاف ءاهاضقا ةيقالخالا
 هيلع ىدتعملا اوركذ ًادالوا يدتعملل

 اهنا ( مهيبأل ةجاح يفد مه نيذلا هدالوأب

 دنع وفعلا» 2 يتلا بألا ةفطاع

 اهفقوم برحلا نم نلعتل .«ةردقملا

 7 هاجت ايتح ىرخا فطاوع بناج

 يوان ىرخلا قاوم اغبت نطولاو ساتلاو
 راطا يف ىقبت : ابمكل اقح ةيماس ةفطاع

 .تردللا نوب لوس ل ةنقالخا'ةظسخ

 :(185 ص) رسألا نود لحي مل وفعلاف
 يف ةرمتسملا ترد نود لحمي مل رسألاو

 ا ءدرسلا ناكم ريغ رخا ناكم

 ىوس يه اف .تقو يأ يف عقت نا نكمي
 ؛كلذ عمو .(ةصقلا ناونع) «ةلجؤم»

 تاموحمملا راركتب سدحي ناونعلا نإف
 .ىرخا دعب ةرتف ىلا «ةلجؤملاو ةيناريألا

 ىلع بتاخلا يفضي .ةيحانلا هذه نمو

 .اييرات ًادعب برحلل ةيقالخالا ةروصلا

 دعبلا اذه نم يدابعلا يزاغ قمعيو

 «ةشيرلا تاذ ةعقبلا» ةصق يف يخيراتلا

 شيجلا تالوطب» نع يىكحيامدنع

 مايا ١14( ص) ؛ىلوألا يقارعلا
 «ةيدرسلا هتياغو «يزيلكنالا رامعتسالا

 ةيقالخالا ةروصلا ميهطت .عبطلاب

 نإو .ةلوطبلاف .ةيحرات ةروصب ةلوطبلل

 يهوا , ةيخمرات لظتس :اهروص تددعت

 ةعاجش : نيعم يخيرات لعفل ةنيعم ةغببص
 نيح ةعاححشلا .لاتقلا نيح ةصقلا لطب

 ةمطاف هتبيبحب هتقالع .هحارخل هتهجاوم

 -# اضيا ةعاجشلا عاونا نم عون يه يتلا

 837 _ ١527 رايا ١7 11 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 مود ءاهفايطأب ةأرماك هيلع تلح نا ةظحل 8

 ص) «هتاركذ يف اهاوس دحا نكي
 (مهنيب ءاقللا ققحتم يف هنا ىتح ..( ١17

 دعب ءاقللا اذه ققحت دق (ةصقلا ةيابن دنع)

 روصو توملا عم لطبلل ريرم عارص
 ام نيب نم  ريشت ةنمزألاو عئاقولل ةطلتخم
 هيلع ٌردق ناسنالا تاباذع نا ىلا  ريشت
 ًاردق ناك ناو ؛ةلوطب لكب هشيعي نا
 . ايقش

 ةيسنامو رلا ةروصلا
 ففخي ؛ءامسلا موجن لك» ةصق يف

 «يقشلا ردقلا» ةروص نم يدابعلا يزاغ

 ٍهاَز» :ةيسنامور ةروص هايإ ايطعم لطبلل
 «لبحلاك ميظعو . لبجلاك خماش .رمقلاك

 ةروصلا طبر نيحب ةصاخو «(914.ص])
 قارعلا نع ةيعقاو روصب ةيسنامورلا
 هبف تيأر» : مألا ةلحدو ضرألاو ةلختلا

 ءام نولو ضرألا ةرمسو بونجلا ةلخن
 هسافنا ىنتركذو .ناضيفلا تقو ةلجد

 ١١4(. ص) «ةرطعلا يما سافناب
 هذقني ىذلا رايطلا ررقي نأ ةظحل كلذكو
 ةأفاكم هتنبا نم هجيوزت ىسامورلا لطبلا

 نيب عارصلا مدتحيف .هعنص ىلع هل

 ,(ةئبالاب جاوزلا) يعقاو فقوم : نيفقوم

 ىدحإب لطبلا ةقالع) يسنامور فقومو
 رايطلا ىأر اهثوض ببسب لوقي موجنلا
 . (هذقنأف

 نم ًاباجيا ىسنامورلا فقوملا ىمائتيو
 ,لطبلا يفتخي امدنع جاوزلا ضفر لالخ
 هيلع روثعلا نم ةاتفلا دلاو سأيي امدنعو

 /١77(. ضص) «يدنج يأ» يف هدجيل

 اهدعب ةيسنامورلا ةروصلا ذخأت انهو

 سكعلاو .ةيعقاولا ةروصلا نم يرعشلا

 يناسنالا اهدعب بناج ىلا .سكعلاب
 ليوطلا عطتملا اذه يف ةصاخو .ريبكلا

 ةرثكل هليجست دمعتن ىذلاو ءامهاعون

 : . هتاءاميا

 ,هيلع روثعلا نم تسئي نا دعبو»
 مهيحممل الحلا تدحو ةأحف هتدحو

 نم دحاو يأ نوكي دق هنا .ىتلكشم
 مهلك .مويلا هنع ثحبا نلو ءالؤه
 تلأس ول كلذ ةدفارل لوقأسو ,ءاوس

 ًارمتسا لجر هنا املاط .هنع

 املاط امتح هدجأس هيلع داتعاو ,ةلوطبلا

 ةمجنل يدبألا هقشعو «هنونج ىلع لظ
 الم اهتكلمو (ءامسلا سمش) هاجم

 كلتو .روفلا ىلع هفرعأسو ءاهيمسي
 «!ءاسم لك اهب علطضا ىرخا ةمهم تناك

 ,(70707ص)

 هنا نم لوقلا انعنمي ال عطقملا اذه

 «صنلل يماردلا يمانتلا نع جراخ عطقم

 ىرشابملا هبولسا يف الا هعم كرتشي الو

 صصق زيمي يذلا ماعلا يريرقتلا جينملاو

 ال .يزاغ
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 : ىدنحلا ةدجام : نم ةرهاقلا

 نم هانفلأ ام ىلا يمتتي نيهاج
 هنكل «قارفلا» وأ «دقفلا» نزح |

 ةلحرم لامتكاب ناذيالا ىلا برقأ ناك
 ىلع مهنادجو ىبرت نم لكل «بارتغالا»
 حالص ةملك تناك ةرتف يف نطولا بح

 نع ربعملا ىه ةقداصلا ةشايحلا نيهاج
 ىلع دهاشلا نيهاج حالصو . .كلذ
 ١9467 ويلوي يف هداليم ذنم يرصملا ملحلا

 نزاخ هنا . .هججأت يفو هراسكنا يف
 خرؤمو ..ةفراولا ةطيسبلا رعاشملا
 لك ناك نيح عتصملاو لقحلاو عراشلا

 هكلمي ٍدغي ىلبحلا تاينهذلاب ضيفي مهنم
 0 . سانلا

 سانلا ةغل تناك .تانيتسلا ىف نويرصملا
 سانلا ةغل يه هراعشا تناكو هراعشا يه
 لصفلا ليختسملا نم حبصا ثيحب
 :رصم ىأر اذكه . . اهبئيب

 ةيفاع سمشو هيمو ةرضخ
 هيفصم اقرز امس ةبقو
 هيرحو ملس مياسنو
 ةيندمو نف ملاغمو

 حالص ليحر ىلع نزحلا نكي مل 0

 اذ

 هيرجفلا ةيحاص نيادمو
 ناذأو ةهدن فرشأ ىلع

 ةيبرعلا رصم اندلب يذ
 ناميالا اهرونم ةروص

 ميلحلا دبع اهانغ «ةروص» نم ءزج

 يذلا نيهاج حالص اهحالم حججسنو ظفاح

 ىلا تانيتسلا يف ةيسايسلا ةينغألا لوح

 ويلوي يف سانلا نا ىتح ملحو بح ةينغا
 ةبطخ : نيئيش نو رظتتي اوناك ماع لك نم

 اهدعي ىتلا ةينغألاو رصانلا دبع لامح

 ظفاح ميلحلا دبع اهينغيو نيهاج حالص
 ملحلا نم دازلاب الّمحم يتأي نينثالا الكف
 َه . .ةروثلاو

 اهلمح ىتلا سانلا مالحأل لب رصانلا دبعل
 تدحوتو اهتاراعش عفرو رصانلا ديع

 يف ءىدابملا ىتعاو بعصا عم تاملكلا
 روعشلاو 1 .ةيكارتشالاو لالقتسالا

 تمص كلذ لك دعب ةيموقلا تاذلاب

 تمص . .تانتيعبسلا يف نيهاج حالص

 هنمز ناك نمزلا الف ايعيبط هتمص ناكو

 لك تردوص دقف هجيسن جيسنلا الو
 نكت ملو مدقتلاو ةيكارتشالا مساب مالحالا
 ىلع ىوقت نيهاج حالص باصعاو ايالخ
 . هتدوعت ام ريغ

 ةمواقم . .ةمواقم . . ةمواقم

 هةموادمو دانعو رارصا

 قحلا وه قحلا

 ديهشلا تخب ايو
 . ةمواقملا ديهش

 ةقثلا . , ةيزطا دص : .رايهنالا ةمواقم

 تانمواسملا نمز ربعي بربع ٍدغ يف
 رخا وه كلذ ناك . .لزانتلاو فعضلاو
 اهءارو فكتعا ىتلا ةيعافدلا ناطيحلا

 دعي م اذامل هولأس نيح . نيهاج حالص

 تانيتسلا يف لعفي ناك املثم يناغالا بتكي
 نم اعونصم تسل انا» ةطاسبب لاق

 .باصعالا نم عونصم انأ . .ديدحلا

 نم ايالخلاو ايالخ نم نوكتت باصعالاو
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 ببس ترهقنا . .كالسألا سيلو محللا

 ايه اغا تاغتشأ مل /١171 يف ةميزها

 . «رصانلا دبع توم دنع

 ناسين /ليربا نم نيرشعلا ةليل

 ين وهو نيهاج حالص اولقن مرصنملا
 ىدحاب شاعنا ةفرغ ىلا ةلماك ةبوبيغ
 ىضق نا دعب هلزنم نم ةبيرقلا تايفشتسملا

 . ءامغا ةلاح يف وهو هشارف ىلع ةقباس ةليل

 اهبتك ىتلا ةريخألا هتديصق هعم ركذتنل

 اهب يثري «لماك بائتكا 7
 .لقند لمأ هقيدص

 باثتكا يف ةرهاقلا

 باغ اهنع سنالاو

 [0 . بادرس يف ابنأك

 1 8ا/ خلل وذ عاب مهمتنا 045

 سيراب يف يليكشتلا نفلل ضرعمو ةبحرسم

 مجنملا

 هد د ل

 امه نيلاتم نيموي ىدم ىلع
 نونالثلاو .«نورشعلاو عساتلا

 رص «ليرسبا /ناسين نم | ا/
 ةمظنم يف ىلوالا ةعاقلا تدهش

 ةيسامولبدلا ةيميداكالا ةعاقو .وكسنويلا

 تعد :؛نييقارع نييفاقث نيطاشن سيرابب
 يبرعلا ثعبلا بزح ةمظنم امهيلا
 ينطولا داحتالاو اسنرف يف يكارتشال
 داليم ىركذ ةبسانمل تابشلاو ةبلطلل
 نيذه رضح دقو . نيسح مادص سيئرلا

 ةيقارسعلا ةيلاجلا نم ريفغ عمج نيطاشنلا
 .نييسنرفلا نم قارعلا ءاقدصاو ةيبرعلاو

 نانفلا مّدق وكسنويلا تاعاق ىدحا يف
 ةيحرسمل اديدج اضرع سنوي يدعس
 تاحورط اهيف مهلتسي ىتلا شماجلج

 دهاشم اهتللخت «ةينف ةيؤرو يحرسم
 ةياكح لالخ نم .لوالا نافوطلا

 ثحبلا يف امههعارصو وديكناو شماجلج
 . دولخلا ةبشع نع

 ميدقلا ينيدفارلا صنلا اذه لكش دقل

 نع فشكلا رصانع نم امهم ارصنع
 يف لمحي هناو ةصاخ «ةيرشبلا ةنونيكلا
 كلذ ةيؤرل بيجتست ةقالخ اراكفأ هتايط

 يف هتايح ىنفأ يذلا .شماجلج عدبملا
 عاطتسا دقو . ةسدقملا ةبشعلا نع ثحبلا

 ةمحلملا هذه زومر لكب نيعتسي نا نانفلا

 هل قبس يذلا ينفلا هلمع حاجنأل ةدلاخلا

 حراسم ىلع ةقباس تارم ةدع همدق نا

 . ةددعتم

 يوارلا عفان ناثفلا

 ةيسامولبدلا ةيميداكالا ةعاق قو

 يف نييقارعلا نينائفلا نم ةبخن كرعش

 هيف اوضرع . ليكشتلا نفلل ضرعم ةماقا

 ةروص مهلتست يتلا مهتاحول نم ةعومجم

 يدنجلا اهمدقي يتلا أ!( ءادنلاو ةلوطبلا

 نطولل ةيقرشلا ةباوبلا ىلع يقارعلا
 مهلتست ىرخا لامعا ىلا ةفاضا ا

 ىرخا تاحولو ؛ ةعيبطلا تايلامح

 ءالؤهو .يسايسلا رتسوبلا نم برتقت

 نم زيمتم ماهسا ىلا ةفاضالاب مه نونانفلا

 : مه يروجب+ جروج يرصملا نائفلا لبق
 دلاخ شلك ححيبم ؛« يفاس 0

 دبع دغر .يردبلا نيسح . يميعنلا

 .يوارلا مفان .نونح رابح .قازرلا

 يف نيكراشملا نيئانفلا لامعا برتقت
 يقتلت «ةباش ةيئف ةيؤر نم .ضرعملا اذه

 طوطخي لكشتت .ةيعاذبا ةميق لتع

 مهتاؤدا فالتخا نم مغرلا ىلع ةيزاوتم
 ةيز ةعول قي ايف :ةيبرلسألا مهطاغاو
 ةعبارو ةيريوصت ةئلاثو ةيطيطخت ىرخاو

 ايؤر لخادتت .يسايس قصلم نع ةرابع

 اهداعبأو ةينطولا ةيضقلاب مازتلالا
 يتلا ةيئفلا ةليصحلا دكأتتو ا

 انسانميق .يعادبالا يكشتلا اهماوق

 نولتاقملا اهمدقي ىتلا ىرخالا تاعادبالل
 6 .لاتقلا قدانخ يف
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 هينيج ناج . ةيئيط سلفا ةلاهكي ظ
 سه سل ؟

 ءاليوط هتبّذع ىتلا هترجنح هلتقت 9

 دمي نا وا ربقلا يف هيقاس دمي نا نيب وهو
 هتايح تايرخآ ىف دجو «ةايحلل هناسل

 «ةصاخلا هتاباذع ىلا ةفاضا اديدج اباذع
 . ةينلعلاو اهنم ةيرسلا

 يعي هنا .هتركاذ دقفي ال هينيج ناج

 دقلف .ةايحلا هب لبحت ام هريغ نم رثكأ

 صلو طيقل .ةدرشمو ةيساف ةلوفط شاع

 هيدعاس نع رمشي نيح وهو ءدحاو نا يف

 عقاولا اذه ةيرعت يف أدبي امناف .ةباتكلل
 لا .هنيديل ًايبص هئادأ يذلا

 بتكي ؛ةرشع ةسداسلا نس يف 41

 نييالم ىلا هتبحس ىتلا ١ لوألا هتملك
 ءرتراس لوب ناج لعج امب .تاملكلا
 نسدسقلاو ف ىربكلا هع مكي

 لوألا هردصم هتايح تناك اذاو : (ةينيح

 ءاذه نآلملا هلاع ناف .عادبالاو ةباتكلل

 .هحورو هتاملك هل ىمداو اريثك هب راح دق

 نيزاغام» ةلحم ردصت ١481 ماع يف
 ناج نع اصاخ اددع ةيسنرفلا «ريريتيل
 نم برشتلل ايهم ار دسم جيبي ديو

 نيج هينيج روزي 1187 ماع يفو ؛يبدألا هجاتن

 ةلحرم ةرايزلا هذه لالخ نم أدبتل توريب

 نا ين ةقلقو ةجهوتم ؛هتايح يف ىرخا
 اذه ةايح ىف ةيئيطسلفلا ةلحرلا اهنا ءاعم
 , .ريبكلا ىسنرفلا بيدألا

 ديرف صن «اليتاش يف تاعاس عبرأ»
 لك هينيج ناج هيف بعوتسا .ةرزجملا نع
 ,ءتاقرطلا لع ةيمرملا داسجالا كلت
 «ردغلا رجاتخ م نيذلا لافطالا

 ردت نهرودص تلاز ام يتاوللا تاهمالا

 اولمكأ ام نيذلا خويشلاو ءانخاس ابيلح
 روص تناك دقل « مهتاحبيسم تابح دع
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 ةمهلجا فان هيي دذايع يم ليا

 رطمب .ءادوس بحس نم مداقلا دوساالاب

 قوف ةأحف ارمبخا نيذللا رطملا رانو راثلا

 هلق اهبتك تاملك ةيا . . .تاميخملا

 تيملا رححلل اهم حابو هتركاذ اهتنزتنخاو

 .لاوزلا ل ةقيرط ىف يذلا رجحلاو

 نافذا طبقرب .توملاو قشعلا» :أرقنل

 يا بتكي نيح ةديدش ةعرسب ناحلطصملا

 اليتاش ىلا بهذا نا بجي ناكو .امبنم

 .توملا روجفو قشعلا روجف كردا يكل
 ام داسجاالا ىدل دوعي ال نيتلاخلا ىف

 .تاجنشتلا .عاضوألا :ةبيفخت
 «تمصلا ىنحو «تاراشالا « تاكرحلا

 دسج ناك .كاذ وأ اذه ماع ىلا يمتتت
 نيثالثلاو ةسماخلاو نيثالشلا 48

 ىلع ةناثم هلك دسجلا نأكو هئطب ىلع ادقار

 سمشلا لعفب خفتنا دق ناك « لجر لكش

 ادودشم 0 حبصاو للحتلا ءايميكو

 نيفدرلا دنع نم رجفني داك ىتح هيلع

 يذلا ديحولا ع ءزج لا ناكو ,نيذخفلاو

 ىلعا ادوسأو ايحسفنب هتيؤر تعطتسا

 فشكي ىنثملا ذخفلا ناك .اليلق ةبكرلا

 لصأ ام ؛قزمملا شامقلا تحت حرج نع
 ما نيكس ما ةبرح ةبرض :حرجلا

 . بايذ هلوح نمو حرخلا ىلعو . ؟رحشخ

 . ءادوس ةخيطب . ةخيطب نم ربكأ سأرلاو

 (؟وه نم) ًايلسم ناك . همسا نع تلأس

 دودح يف لجر ةيسنرفلاب ىنبواج

 ا ٌُ
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 يذلا ام ىرتا . . ينم

 . حرجلا ملأ ىلع هينيج ناج ظيقتسي
 نم ريبك ددع هيلع مان يذلا حرجا اذه

 طوسب هلسج برضي هنا «برعلا باتكلا

 نيذلا نحن هعم انيرضيو .تاملكلا
 كريسلا يف تاناولهبلاك اهابح ىلع ىلستن

 .ريبكلا يرغلا
 اهيف ىري الف هدوقن ةظفحم حتفي هينيج

 اذاف :التياشو اريص روص نم ةروص الا

 تجرخ ةيدلجلا مهطقامحم ةأوس حتف

 تاملكلاب ةنوجعم تارالودلا حئاور

 !دوسألا بهذلابو

 عارف كرات  هيئيح ناجح «نذا .تومي

 .هتافلؤم رشنب تنع يتلا راميلاغ

 هتايح اهبهو ىتلا نيطسلف ةيضق

 ءربقلا يف هيقاس دمي نيح وهو يخل

 تاعاس نأل كلذ .ًاضيا هناسل انل دمي
 تناك «هتاظحلو هقئاقد اليتاش يف هيئيج كيج

 راطأو ءانباوص اندقفا ءاعجافو ارم املأ

 انللظو .ةنكادلا تاءاضفلا ف انتاعبف

 انسوؤر قوف تبني نل يذلا رعشلا يقيلح
 .قرخا ةرم

 اربص نع هينيج ناج هبتك ام ناك له

 ثئثجلل ينارغوتوف فصو درحجم اليتاشو
 له . ؟للحتلا ءايميكو خسفتلاو ماكرلاو

 1 يي ل

 :اهتديخباي لخ تيل ةأرما فضي بت

 ًاديق ىرا نا لوألا يف ىنشهدا دقل»
 نم دتمي شامقلاو لبحلا نم ًالودجم ٠

 نيعارذلا لمجي امب رخآ ىلا مصعم
 فشكيو نابولصم اهبنأك ًايقفأ نيدو رفم

 ءامسلا ىلا هجوتملا خفتتملا دوساالا هجولا َ

 بايذلا ةرثك نم دوسا حوتفم مف نع :
 00 .ضايبلا ةعصان 0 تدب نائساو
 هت نا تود ودبي ا

 اص ةخرص خراص وا مستبم وا بطقم

 هيف ةلضع كرحتت

 فوصلا نم اهابروج تناكو

 ةيدرو روهزب سضوسقنم توثلاو ةوعببلالا
 ريصق وا ءىيشلا ضعب

 يتنامس نع : فشكي «يردا ال 1

 كلت امس نيتخفتنم نيوادوس .نيقاسلا

 اهسواجي يتلاو ةتهابلا ةيحسفتبلا مقبلا

 .«نيتنجولا ىلع نكادو تهاي يجسفنب .
 فونلاو توملا هملقب برضي هينيج |

 رثكأ ىرخا ةيؤرل قاسنيو .لوهجملاو
 اياضق .ةيقيقحلا اياضقلا لشم ءاقب
 يف ةرغث حتفي انه هنا .ممألاو بوعشلا
 ةعشا لك ابنم ذفنت .ةركاذلا رادج

 0 .قامغالا ىلا سمشلا ..
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ايظارافم مبا ٠
| 

 | اجل يرعشلا ثيدحتلا ةجل يف
 ةروطسسالا ىلا يبر علا رعاشلا 0

 ِق ابهتالالدو اهزومرب انيعتنم

 هليمحتو يرعشلا هعوضوم نع 0
 ا خانم ةطاحا يفو .ةرات ةديدج ةغالب :

 ' ةديدج ةيخيراتو ةيبيكرت تاقبظب ةديصقلا |

 ا كلت ءاوس رخال تاريخ ىلا ْ

530 

 ' حاولألا نم هيلا تلصو ىتلا ةنودملا
 : تاربخلا كلت وا .ىقللاو مقرلاو م

 - نامزأو بقح ربع ًايناسل ةلقانتملا ةيهافشلا ٠
 ١ أئيق تحبصاو اهملاعم تلمتكا ىتح ةفلت 1

 | ةيريسفتو ةيزيمرت تالالدو تاهاجتاو :

 | نيب ةثيدحلا مولعلا تقرف دقل . .ةيليلعتو .
 ا ىلع ىلووألا 50 ذا ةروطسالاو ةفارخلا

 | قراوخلاب ةنرشقملا ةيلوطبلا ةياكحلا
 ' نم اهصوخش نوكي ام ةداعو تاغلابملابو
 ىلع ةيناثلا تللد تقو يف رشبلا وا ناجلا

 2 اهراودا يدؤي يتلا ةسدقملا ةياكحلا ابنا '

 5 . ةطالا فاصنا وا ةهالا ٍ

 | وا يقطنملا لايخلاب اهلل ةقالع ال ةياكحلا
 لاعفاو عئاقو يه امناو يصصقلا بيكرتلاب
 / ناك نيح ىلوألا ةهلالا ةنمزا ىف تثدح '
 | روط يف وه وا ءامعلا ةحل ين لازي ام ملاعلا .

 | ةقيرطب ىرشبلا دقتعملا ديطوت ىلا لاقتنالا
 1 ْ .ةيئرارغ |

 ' ةفرمملاب ةروطسالا تألتمادقل
 1 سفنلا لخاودل يجراخ ساكعناك

 ١ لاعفالاو زومرلاب تدشتحاو اهنماوكو
 ! تلاحتسا اريخاو .تادقتعملاو قئالعلاو ْ

 | لضفا ايرعش الكش دهب نل وهو «عئار | يبدا صن ىلا ثيدحلا رعاشلا يدي نيب |

 - [ "خا خ1 تماطل خاجفلتات 07

 د هذه ثادحاو

 ةمحلملا هتوتحا يذلا يرعشلا لكشلا

 ىرخا الاكشا دج نلو هيلا تلصو ىتلا

 قيرفالا ريطاسا تاعيتسال لضفا

 اهتوتحا يتلا لاكشالا نم ةنعارفلاو
 يف وا يقطنم لازتخا يف عقي وهف كلذلو
 يلا ىلوالا ضومغلا تالاح نم ةلاح

 هتروريص يف نوكلا ىيشغت تناع
 ىلع تبيجوا ةلاحلا هذه . .ةيوينذلا

 ىف ارذخ رثكأ نوككي نا ثيدحلا رعاشلا

 نأل كلذ .ةروطسالا عم هلماعت
 .هاوس دنع اهريغ يه هدنع ةروطسالا

 يوغللا وا خرؤملا دنع ةروطسالا ريغ يه
 يدصتقلا همادتحا يف وهو فوسليفلا وا
 هؤايض تفخ ام اهيف ءيضي نا لواحي اهعم

 سأي ةلاح يف هنكلو .بقحلا قحاالت ربع

 9 صيصب ىتح اهيف لتقي .ةدينع

 سراحلا كلذ نذا هنا .!!يباخلا
 الو 0 اهاكشاو رصعلا ةغل نزتخي

 سراحلل ايزاوم نوكي 0 الا هل رايخ

 وا ىلوألا ةروطسألا عن اص .لوألا

 الا 0 اهيغناص

 افيرخت وا هسجلاعم:ىلا ليبس ال ابيوشت

 . عورألا يبدألا صنلل ادوصقم

 ةروطسالل يبرعلا رعاشلا مادختسا نا

 ىدم ىلع اهرطق عسوت ةرئاد نمض عقي
 نم تاب ىتح ؛ةريخألا اماع نيثالثلا

 عابتاو رطقلا كلذ تاسايق ةقحالم ريسعلا

 ءرضاعملا يبرعلا رعشلا ةيضرا ىلع هراثآ
 نع يعرش داز ةروطسالاو بايسلا ذئمف

 لْيَق تايسلا ناك اذاو . .هولماز وا هولت

 اهيلا أحلو ةينف ةقيرطب ةروطسالاب ناعتسا
 ةرصامعملا ةبرحتلا رصانع نم رصنعك

 ناف لاح ىلا لاح نم يرعشلا بالقنالاو
 لظ يف ةيلكش بعل ىلا نآلا لاحتسا رمألا
 حضاو ليم عم يتايحلاو يرعشلا كباشتلا

 دود رصملا غل يف ةروطسالا بيكرت ِ

 نم اريثك نا .ةيغالب وأ ةينف تاطارتش

 نود (ءاملا) ةظفل نو ركذي نآلا 4

 يروطسالا وأ يخيراتلا اهولدم اوعي نا
 مجعملا ظافلا نم ةظفل مهدنع

 هروصب الشمتم . .ينآلا لماعتلاو

 ءرحبلا .لودحلا .ربغلا . , ةددعتملا

 نيوكتلا جراخ (ءاملا) نا نيسانتم

 ةيروطسالا هتلالد ٍيفو ظفلك ىسوماقلا

 لوألا ىنيوكتلا لصألا وه ةيخيراتلاو

 : ةايحلل

 ىلع رثعن ةيقيرغالا ةروطسالا يف ©
 .قلخلا هايم ء يهدبلا ءسشنملا ( سونايقوا)

 . لوألا هايلا ىوس سيل وهو
 يف اريثك ترربكت ىلوألا ءاملا ةركف نا ©

 نا كلذ .ةيرموسلاو ةيلبابلا ريطاسالا

 اهنع قثبنا ىتلا ةيهدبلا هايملا يه (وغ)

 ءامسسسلا (يك)و (نا) تبجنا دق ملاعلا

 نا ىلا امهضعب نع نيلصفنملا ريغ ضرألاو
 (ليلنا) ركبلا امينبا (يك) نم (نا) بحنا

 نود هيباو هما نيب رشحنا ىذلا ءاوهلا هلا

 اعرذ قاض ثيح ةكرحلا ةيرح هل حانت نا
 هيبأ عفر ىلع مزعلا دقعف ةقيضلا هتحاسمب
 ىتح هما 4 .ءامسلا تناكف ىلعالا ىلا

 كرحتي نا كاذنا هل حيتاو يا راب

 . ءاش ايفيك امهيب
 وه (عر) هلالا نا ةئعارفلا ريطاسا يف ©

 ىلوألا هايملا نم جرحي يذلا لوألا هلالا

 .ىرخألا ةهالا تقثبنا هئمو

 نع ةرث تاراشا نيوكتلا رافسا ىف ©

 ةيلاخو ةبرخ ضرألا تناكو) يئاملا داليملا
 . (ءاملا هجو قوف فري برلا حورو

 راشا ميركلا نآرقلا نا ىلا ةفاضا اذه ©
 انلعجو) ةيحلا ءايشالا لصا ءاملا نا ىلا
 *« ىبش لك ءاملا نم

 دورو نا .لاح 0 ال اذه

 د نا دب ال ةثيدح ةديصق ىف ءاملاةملك

 نع ةيروطسالاو ةيخيراتلا ةيفلخلا هذه لك
 ليلدتلا نا ريغ .هتأشنو نوكلا لصا
 ةديصقلا تراص ءاملا ةظفلل يروطسالا

 اهاضوف يف يهف «هبنجتت لب هلفغت ةثيدحلا

 ةلا اذه نم ةبيرق نوكت نا نم ىانأ

 ءارعشلا نم ددع نآلا كانه .يلالدلا

 ًافقوم ةروطسالا نم نوفقي نيذلا برعلا

 وا اهيلا ةراشالا نوضفري مهف ءًاتمزتم
 ف نا لب ءاهزومر لالغتساو اهءاوتحا

 يرعشلا صنلا يف اهمادختسا بيعي نم
 ءم ًايفسعت يأرلا اذه ناك ءاوسو
 ةروطسالل ناف نكي مل وا ةروطسالا

 هرابتعاب رعاشلا ةبيكرت يف ايلقع ادوجو
 ريشتو هب يحوت امبو هنزتخم امب ايعو رثكالا
 يتلا كلت ةصاخ - اهنوك نع الضف هيلا
 اصوصن - ةحضانو ةلمتكم انيلا تلصو

 ىلكشلا ناقتالا نم ةريبك ةجرد ىلع ةيبدا

 ةيلمع حبصت ثيحب . .ينومضملاو
 عمن تاذ ريغو ةريسع ةيلمع اهتاكاحم

 يوغل مظن ىلا رمألا لاحتسال الاو ةتبلا
 يف تدجو نا قبس ةسدقمو ةريثا ةياكحلا

 ضعب كالتما ىلا اد هاج ثيدحملا |
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 . !هتاردق
 ةلالد الا حرطت ال ةلماك ةديصق نا

 ريغ يركفلا اهئاعو يف يه ةيروطسا
 قايس يف ةروطسالا ءىزتجن يتلا دم دقلا

 نمام زمر نم ديفتف ماعلا اهبنومضم
 اذه ىلعو .اهلماكب اهئاوتحا نود اهزومر
 وع ةروطسالا عم رعاشلا لماعت ْناف

 ةينادجولا ةبرجتلا ةعيبط هضرفت لماعت
 تاساسا نم دحاوك ةديصقلل ةيتايحلاو

 ةغللا يف لخدي يذلا يخيراتلا ناقتالا
 يرعشلا يعولا رصنع وه اثلاث ارصنع
 اهئاوجابو ةروطساللا تالداعمب ةقفتملا

 قلخلا يه قطنملا اذهب ةغللاو . اهتاءاحياو
 ىلا يضاملا نف بحسلا ةوقل رثؤملاو رخآلا
 ريغ ةيلافتحا ةيلمع نوكت.ال يكل رضاحلا
 ةوقلا كلت بايساب حوبلا ىلع ةرداق

 نم يخيراتلا باذحنالا ىلع ةقراخلا

 . يحلا نهارلا ىلا رثدنملا فلاسلا
 ىلع ًاريسعو ًادقعمو ًاكبرم ودبي رمألا

 د فاطملا ةياجن يف هنكلو عاقيإالا

 ةغالب زنتكا اذا اذه .هيف سبل الو احضاو

 اذا اما اع ةغللا ةغالبو ةروطسالا

 ىلا ةكبنملا ةغللا تاديقعت هتسبلت

 ىلا لوحتي هتاف كبنم رعاش (اهعدتبي)
 رسأي هنا ىنعمب يخيراتو يوغل رسا
 ضحمب وه ابتامأ ةيح ةغل ىف ةروطسالا

 دحي رعاشلا لذخي اذسو هتدارا

 ىلع ةلزعنم ةئفكنم اهيقبيو .ةروطسالا
 ال ىتلا ءايمعلا هظافلا دودح لخاد اهتاذ
 . ءيش يأ سملب يحوت الو ائيش سملتت

 ةروطسالا ريحفت ىلا ةجاحب نذا نحن

 يفبن ةغللا تيمانيد ةوقب لخادلا نم

 كلذ .ةديدجلا انتروطسا اهضاقنا ىلع
 ىلوألا ةيلقعلا ةرماغملا يه ةروطسالا نأل
 ةديلو نوكت ةيناث ةيلقع ةرماغم نم دب الو
 ءديب رصاعملا ناسنالا ساسحال ةركتبم

 ضيوقتب .هدوجو ةيعرشبو هتنونيك
 نوكت ال يكل اهتمادابو ءىلوألا ةرماغملا

 كانه نوكت نا نود بسحف ىلوا ةرماغم
 اهتيلومشب ةطاحالا َِق .ىرخا تارماغم

 0 .ةميدقلا ةروطسالا :

 417/19/45 رايآ ١681-١١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةراما دفا ىتيسأت يدوب

 رصعلا ىف ناتسيرع ميلقا ٍٍق هيب رسع

 , نيعشعشملا ةراما يه ثيدحلا

 ايسايس ارود ةرامآلا هذه تبعل دقو

 يبرعلا جيلخلاو ناتسبرع خيرات يف اريطخ
 . نمزلا نم نورق ةسمخ ءاهز

 ٍُق م ١ 25 ماع ةرامالا هذه تسسأت

 لصالا يف ةقيرع لئابق اهنكست ةقطنم
 ونبو ؛ثيل ونبو ؛ةدابع ةليبق :أابعم
 لا لئابقو دسا ونبو دعس ونبو طيطح
 وثبو بعكو ةعيبر لئابقو ةيدابلاو ع يزغ

 روقصلاو مال

 يف نيعشعشملا ةلود ءاشنا قأيو
 بعشلا لاضنل اجيوتن .ناتسب رعو ةزيوحلا
 نييناريالا نا ىلع :ةقطنملا هذه يف يبرعلا

 ةلودلا هذه عضال مهتلراعا قا اورمتسا

 اهفعض تارتف اولغتساو م 1 ديب

 .ناتسيرعل ةيلخادلا توؤشلا يف لخدنلل

 ىتح ةمئاق نيعشعشملا ةلود ترمتسا دقو

 ةلودلا اهلحم تلح ثيح م ١غ ماع

 بعك يب ةليبق ىلا ةبسن ؛ةيبعكلا
 ةيرملا

 يرسبملا عسانتلا ةنرقلا دنهش هسا

 ةرامالا سسؤم

 نمحرلا دبع خرؤملا ركذو يعشعشللا
 . يمشاه .ىشرق .يبرع :هنا يديوسلا

 طساو ةئيدم يف حالف نب دمخم دلو
 عرعرتو اهيف أشنو ه ٠١ 4 ةنس ةيقارعلا
 وهو .مولعلا ءىدابم سردو ملعتو
 .ةحداك ةقبط نم ردحني

 ىلا رداغ هرمع نم ةرشع ةعباسلا ينو

 يف ركفلاو ةفاقثلا زكارم نم ةلحلا تناكو

 غبن دقو .رابكلا ةيفوصلا دحا لحلا دهف

 هيلع دمتعي هخيش راصو يعشعشملا

 اطسق حالف نب دمحم لان امدنعو ءاريثك

 همالحا ققحيل ةلحلا رداغ ملعلا نم ايفاك

 ىلع فرعتلا عاطتساو . .هتاحومطو

 لئابق اهنم قارعلا بونج يف لئابقلا ءامعز
 يط ةليبقو بودلاو ةزيوحلا ةئيدم
 داجيا يف ركف هراصنا رثك امدنعو .اهريغو

 ةلود ءاشنال قالطنا ةطقن نوكت ةدعاق

 ةنس (ةفوش) ةيرق مجاهف .. ةيبرع

 اهلعجو بودلا ةقطنم مجاه مث م٠

 . هل قالطنا ةطقن

 تاراصتنا ققح ةريصق ةدم لالخو

 ارق نب نابسا ينامكرتلا دادغب

 ةعبات قطانم لتحا هناو اهيس ال .فسوي
 وحن هجوتو هشويج عمجف .همكحل

 دقو طساو لصو ىتح هتبراحمل ةزيوحلا
 ينب ريماو (ةعرزم) ةفئاط ريما هيلا مضنا
 ذاقنا يف امهدعاسي نا هنم ابلطف (لزغم)
 تعقوو .نيعشعشملا يديا نم ةزيوحلا
 اهيف رصنلا ناك نيفرطلا نيب ةديدع كراعم

 بحسلا دقو .نابسا ريمالا نشيج تفيلح

 ىلا ةزيوحلا نع هشيج عم حالف نب دمحم
 ةزيوحلا ىلإ نابسا لصوو (ةليوط)
 لصحو اهيف لزنو ارصتنم هشيجب اهلخدو
 نماعومج لتقو ةريثك لاوما ىلع
 لطي مل نابسا ريمالا نكلو .نيعشعشملا
 الو .دادغب ىلا عجر امناو ةزيوحلا يف ءاقبلا

 ةزيوحلا مج -اه كلذب رعشعمملا دمحم ملع

 اهلعجو هيلع ىلوتساو ةعراب ةكرحب

 ندم مظعم ىلع موجهلل مهم ازكرم
 ةيبوشحلا قارعلا تابالوو ناتي رغ
 . ىطسولاو

 تراص تاراصتنالا هذه رثا ىلعو
 ءالولاو ةعاطلا ةنلعم هيلا دفاوتت لئابقلا

 ونبو دعس ونبو دابعلاو دسا ىنب ةليبق اهنمو
 يوق كلذبو . . مهريغو طيطح ونبو تب

 0 دب با

 .اهيلع ىلوتساو (لوفزدو قرودلا
 ةراما سسؤي نا عاطتسا اذكهو

 ةنس (ناتسيرع) زاوحالا يف نيعشعشملا
 ةنيدم ذختا دقو م1475 /ه

 , هترامال ةمصاع ةزيوحلا

 ةرامآلا اذه مكحي حالف نب دمحم لظو
 نع م116١  ه م٠ ةنس يفوت ىتح

 ىلوت دقو .نيتسلاو ةسداسلا زهان رمع
 هئانبا نم ددع هدعب ةرامالا مكح
 . هدافحاو

 ةبقح ةرامالا كلت ترمتسا دقو

 تسوتو .اهسسؤم ذيب نزلا نم ةليؤط
 نا نم مغرلا ىلع هدافحاو هدالوا دهع يف

 نيبو اهنيب رزجو ذم نيب ناك عسوتلا اذه
 نييراشنالاو نييوفصلا ناريا ماكح
 .نيينامثعلا قارعلا ماكحو نييراجاقلاو

 يف يديبزلا نيسح دمحم روتكدلا ركذي
 ةرامالا هذه نا ءهل ةقمعم ةسارد
 ةقطنملا خيرات يف ةمهم ثادحا ترصاع

 ةيب رعلا

 و نيالا ةلوسلا نوهت
 تذخاو ةقطنملا ىف ةيراض ةوقك لوضنالا
 نطولا نم ةديدع ماسقا ىلع اهذوفن دمت
 ةرامالا ىلع ةرطيسلا لواحم و يبرعلا

 . حالسلا ةوقب ةيعشعشملا

 جيلخلا ةقطنمل يبوروالا وزغلا

 نيب عقو يذلا حلسملا عازنلاو يبرعلا
 نييسنرفلاو نييدنشوفلاو نييلاغتربلا
 دارفتالا ىوقلا هذه ةلواحمو ةيلكنالاو
 .اهريغ نود يبرعلا جيلخلا ىلع ةرطيسلاب
 دقع ىوقلا هذه ضعب تلواح دقو

 وا نيعشعشملا ةراما عم ةيركسع تافلاحت
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 . اهنم يركسعلا نوعلا لوصح

 ةلودلا يف تلثمت ةديدج ةوق روهظ - "

 ةلودلااهدعبو .ةيسرافلا ةيوفصلا

 ةلودلا اريخاو ةيدئزلا ةلودلاو ةيراشفالا

 . ةيراجراقلا
 ناتوقلا تمدظصا رتفلا هذه ىو

 ةينامثعلا ةلودلا) مهضعبب ناتريبكلا
 كراعم اههنيب ترجو (ةيوفصلا ةلودلاو
 ةقطنمو قارعلا ىلع ءاليتسالل ةفينع

 بورخحملا هذه ترمتسا دقو .زاوحالا

 .ةديدع انورف

 تيبلا نم ةرامالا مكح ىلع ىلاوت

 مه ءارمالا نم ددع ةعشملا

 ١ يعشعشملا حالف نب دمحم نب ىلع- :

 حالف نب دمح هيبا ةايح يف مكحلا ىلوت

 شويجلا داق «(ةرادالا مامزب كسماو

 ندملا نم اريثك لتحاو .هسفئب ةيعشعشملا

 لبج ىلا بهذ الو ىزاوحالا ُق ةعقاولا

 851١ ةنس ناهببم ةعلق رصاحو (هيوليك)

 ءانثا يف هلتف شئاط مهس هبايصا ه

 .رابشخلا
 : حالف نب دمحم نب نيسحت - '؟

 ةافو لبق ةرامالا مكح نسحم ىلوت

 ريمالا اذه عاطتساو اييرقت نيتنسب هدلاو

 تاهج تلمشف «ةرامآلا ةعقر عسوي نأ

 هتراما ىلا مضو ٠ سراق دالب نم ةعساو

 يشوش .زرهمار .تشهدو ةوك

 ماق دقو :ناشتمرك ؛ناهبهب :هوكشب
 ةزيوحلا ف ةينارمع لامعاب نسحم

 ةديدج ةئيدم ىنبو .ةعساو تاحالصاو
 ةئيدم ءانب ددجو (ةينسحملا) اهامس

 (قرس) قرودلا ةنيدم رمعو ةزيوحلا
 ابنكست بصقلا نم كانه رودلا تناكو

 عالقلا نم اددع كلذك قبو .بارعالا

 .ه 4٠68 ةنس نسحم فوتو ةيركسعلا

 : نسحم ادلو بوياو يلع - "'
 , مكحلا ديلاقم بوياو ىلع ىلوت

 ةرامالا يف اعم اكرتشاو ةوقو مزحب امهيبا

 لافي كارايل اكسو اهل ”ىومالا نيوصد
 فاصناو

 هاشلا لتحا ه 41١54 ةنس يفو

 يلع لتقو ةرامالا يوفصلا ليعامسا

 ءابتاوعا نم اريبك اددعو ناردب هاخاو

 رئاسو ةزيوحلا ىلع يوفصلا ىلوتساو
 ىلع هناوعا نم اريما نيعو ناتسب رع ءاحنا

 تماق بوياو ف لق دان دعب

 لها راثو قطانملا كلت يف تابارطضا

 اوكلمتو كفتنملا لهاو مهضرا يف ةزيوحلا
 ريما راوثلا لزع دقو :ءاسحالاو ةرصبلا

 اريما ليعامسا هاشلا هنيع يذلا ةزيوحلا

 ىدا امم سرفلا نم اددع اولتقو هلبق نم
 ةمزالا لح يف ركفي نال ليعامسا هاشلاب

 رومالا ةداعاو نيهشعشملا رطاوخ ةثدبت

 ةقطنملا كلت ىلع مهدحا نيمف مهيلا

 ةزيوحلا ىف يبرعلا بعشلا نا اك ؛ ةيبرعلا

 نيعف اديدش اكسمت برعغلا هماكحيب كسمت

 ,.ه 41١4 ةنس ةزيوحلا ىلع اريما احالف

 ةمزالا لحي نا هاشلا عاطتسا اذسو

 لاوزلاب همكح ترذنا ىتلا ةريطخلا

 لبق نم هندم ضعب ىلع ءاليتسالاو
 يب دقو . . مهنم دحاو نييعتب نشعشعشملا

 ةنس فوتو . تاونس عبس مكحلا يف حالف
 ,.ه

 :حالف نب ناردب 6

 هيبا ةافو دعب ةرامالا ناردب ىلوت

 ,ةعاجشلا ةياغ يف ناردب ناكو .حالف
 ةرطيسلا نم صلختلا ارارم لواحو

 اهتاطلس تطسب دق تناك ىتلا ةيوفصلا

 ؟/ ناردب مكح ماد دقو .ةرامالا ىلع
 هاشلا نمز يف اهنه تاونس رشع ىضق ةنس

 رصع يف تاونس ينامثو لوالا ليعامسا

 ةئس يفوتو لوالا بسامهط هاشل

 .ه

 :ناردب نب داجس . "

 هدلاو ةافو دعب ةرامالا معحي ونت"

 . ملحلاب ريمالا اذه فصتا دقو .ناردب

 همكحل تنادف هتراما تعستا هدهع يفو

 ةكسدايعب قركو .اناتسيرف تاهبج عج
 يلوت يف ةرامالا ترمتسا دقو .ه 7

 ءارمالا مها نمو .ناتسبرع نوؤش

 كرايم ةرامالا هذه ديلاقم اوملست نيذلا

 (ه 7١ه )498  بلطملا دبع نب

 رضعلا ريمألا اذه مكح ةرتف ربتعتو

 عاطتسا ثيح ةيعشعشملا ةرامالل يبهذلا

 ناتسب رع ميلقا عيمج ىلع هترطيس ضرف
 ناتسي رع ندم نم يناريالا شيلا درطو

 يف ةيعشعشملا ةرامالا نوؤش ىلوت

 ةرامالا نا ركذلاب ريدحلاو ناتسيرع

 تعتمت ةلقتسم ةلود تناك ةيعشعشملا

 جراخلاو لخادلا قف ابتدايس لماكب

 ةيسرافلاو ةينامثعلا نيتلودلا فارتعاب

 ةنس عبارلا دارم ةلهاعم بجومب

 .م 8

 ايلعلا ةطلسلا هعشملا ريمالل ناكو

 ةرامالا تعتمتو ناتسي رع ميلكا ءاحونا ْق

 اننا ايفرهاظس حنو ةنجيوانلا ةداوسلاب
 ةلود طالب ىلا امهيقم اريفس لسرت تناك

 ِق ميقي ريفس اه ناكو دوسالا فورخلا

 . ةيسرافلا ةيوفصلا ةلودلا طالب

 عم مويلا لضاني ناتسب رع يف انبعش نا
 نم ىرخألا ةيناريآلا .بوعشلا نبا يق
 حيطي ناريا يف ديدج رجبف غزبي نا لجا

 .نارهط ِق مئاقلا يرصتنعلا ماظنلاب

 مهافو - - ناريا يف ةدوجوملا تايلقالا حنميو

 ةايحلا ُّق ةعورسملا مهقوقح - برعلا

 0 يتاذلا لالقتسالاو ةميركلا

 اييبرفلا اهلا راودأ
 رطْمأو ّرطَم كنب

 ْرَطَمْأ) ةمقثلا نم وه ام يفو (ًاثيغ ءاهسلا انْئَرْطَم) ةمحرلا نم وه ام يف لاقي
 . ليس نب راجح اع

 َلَمْغَأو َلْفَغ

 هكرت اذإ (ءيشلا نالف َلَمْعَأ) :لاقيو .ًاوهس هكرت ( ءىيشلا نع نالف لفغ) لاقي
 . نايسن ريغ نم ًالامهإ

 قرشأو قرش

 دنع تءاض اذإ (ًاقارشإ تقرشأ)و :؛ٌتعلط اذإ (اقورش سمشلا تقرش) لاقي
 . .اهعولط

 ٌتفلخأو فلخ

 هنبا يفوت اذإو :(كيلع هللا فلخ) : هل ليق ؛هبيرق وأ هّمأ وأ لجرلا وبأ ينوت اذإ
 . (كيلع هللا ٌفّلخأ) :هل ليق .هنم ضاعتسي ءيش وأ لام هل بهذ وأ

 كعضو دعس

 ؛(ًاديعصت لبجلا يف ٌدَعَص)َو (ًادوعص مّلسلاو جردلا يف نالف دعص) لاقي

 لع ىلإ ٍلْفَس نم ديعصتلا ةبوعص ىلع ًاليلد (َدُعَص) نم نيعلا ديدشت اولعج مهن :ال

 . اذوذش الإ (لبجلا يف َدِعَص) لاقي الو ؛ ىنعملا ظفللا قياطيل

 سرعغو َعَرَز

 الك لمعتسي ْنا زوجي الو احمق هضرأ َعَرَد)و (ًارجش هضرأ نالف َسَرْغ) لاقي

 1 عززلاو ءرجشلاب صوصخم ٌسْرغلا نأل ؛ رخآلا عضوم يف كا م نيلعفلا

 ىكبلاو ءاكبلا

 جارخا وه رصقلاب (ئكبلا)و .اعم ا 0 جارخا وه ٌدملاب (ءاكبلا)
 لهأ نم قيرف اذبس لاق / . طقف عمدلا

 قدعتي وهو ٠ .نيلمعتسم ريغ هعراضمو هيضام هكا : ىنعمب رمأ لعف (َبَه)

 نيمو (ًاقداص ُهْبَعرو (ًاعقاو ّرمألا ٍبَه)و (ًاقيدص ًارماع ْبْه) :وحن نيلوعفم ىلإ
 . (ابطغ َكْبَم)و (ًاصلخم

  ةلثمألا يف امك |بغيب لصاف ريغ نم هلوعفمب لصتي نا لعفلا اذه يف بجيو
 ىننا ٌبُهرو (اذك رمألا نا ّبُْه) :لوقي ْنَم مايألا هذه باتك نم .ءىطخيو
 6 .كلذ ىلا امو (رفاسم كنا بَه)و (كتضراع



 ١ دعوب تءاج دق ىلوالا ةيملاعلا يلا تناك اذا»
 ةلودلاب يتاقس ةيناثلا ةيملاعلا برحلاف ,روفلب ٠

 نالعا بحاص .نويروغ نبل لوقلا اذه . .«ةيدوهيلا

 يفارق يذلاو ,:194م رابأ 1 مود «ليئارسا» مايق

 .ريثكب تقولا اذه لبق ققحت ام انعقاو
 طارخنالا : نيتقيرطبي ةينويهصلا ةدايقلا تلمع دقل /

 ةيركسعلل ةعراصملا ةيلايربمالا ةيبرغلا ةيركسعلا يف ,

 ةدعامجلا ةيدسجلا ةيفصتلا ىلع تمصلاو ,ةيناملالا :

 ةئيهت :نيقيرط ف ريسلل كلذو :ةيزانلا فرط نم دوهيلل
 2 نولكشيس نيذلا نيدراحملا نم فالآلا تارشع
 " نضاريف ةمتساَحلا' ةيركسعلا ةاذالا - نوغرالاو اناجاهلا
  ناقنا عئارذ تحت .:ةرجهلا ديدشتو .«ةلودلا» مايق
 يف بعرلا اوثب نا دعب .ءانفلا نم يدوهيلا ناسنالا
 دالج نع لصالا قيط ةروص هولعجو .هتينابسنا

 ذنم انه ناك ّينيطسلف ضرأ يف .«باصا ؛رخآو ءاطخأ»

 يفو رجحلا يف و رجشلا يف لري ملو ,ناعنك انه تناك نا
 ٠١ .نطملا

 ترسخ يتلا ةيديلقتلا شط ملقا ةدائقلا اما

 ةروثلا ترسخ نا ذنم .ريثكب تقولا اذه لبق 48 برح
 ِق ,ىرخالا يه .تلمع دقف ب 0 مكب نيب

 «ضيبالا باتكلان» ةلئثمتملا ةميدقلا ارتلكنا دوعو

 ,دوبسا ىلا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا فورظ هتردغ. يذلا

 يتلا ةليمغلا ةينوتركلا ةيبرعلا ةمظنالا دوعو يف وا
 ىلا تبلط نا ةظحل انيديا نم انتيضق عازتناب تحجن ْ

 نا نود :«شويجلل» قيرطلا حسفيل جورخلا انبعش

 يف هارويسايد أدب دق ١94/8 رايا ١5 ذنم هنا فرعي
 ثحبي دعي مل يذلا ملاعلا فو ٠ ,عّيضملا نطولا يقاب ]

 هتدقفا نا دعب .ءبذعملا حيسملل ىرخا ةروص نع

 2 يرحل زج ريش
 ” .ةالنمملا اهئاقدصاو ةلجملا

 ف مهئارآب هنم نولطي .اهطخب
 4 ديرعلا ةادحلا الة

 سكعن نأ ةرورضلاب سبلو
 .ةلجملا ةسايس مهّؤارأ

 م1 لل امو

 نل فئذ ةدقعل ادهن هتكرت ءوآ .تاذلا ةرولص 'برحلا
 وا ةيضام اريص يف ينيطسلقلا مدلا ناضيف اهكفي

 .ةدتا ىرخا اليتاش

 انآف ايل نع ا و .مايالا كلت ركذأ !

 قف ةحزانلا ندملاو .ةديدعلا شيتفتلا طاقن ركذا

 اهانذخا يتلا ةميدقلا ءادوسلا ةرايسلاو .«نويمك»

 اورداغب مل نيذلا لهالاو يبا ةدلب سلبان ىلا افاي نم

 ,ةيئاخلا دوعولا ىلا  ميزرجو لابيع - نيدبجلا
 | رابخا ركذأو ٠ تاراغلا تاوصأ :عمسا لزأ ملو .ركذاو

 ..انيلع نيسان ريد ىف تراص ينلا كلت رثاو .رزاجملا

 املثم .رزاجملا انتكد :نيلبجلاب نينصحتملا نحن ىتح

 0 طاقنو دللاو ةلمرلا نم باحسنالاب رماوالا انتكد

 رثكاو .دونجلا نم نوصلخملا نودرمتملا اهررح ىرخا
 ةيجتمي انيلا ءاج يذلا يئادقلا يلاخ ةعلط ركذأ ام
 . . وع ينن لك ىهتنا» نا دعي سلبافم ىلا . يبا

 !, .راهنلا بابض نم جرخي وهو .ةربغملا
 نعو .ةيرقلا ةروطسا نعو :لاتقلا نع يلاخ ثدحت

 لينل فدهت نكت ملو .ترح يذلا «تاراحتنالا»

 عنص .يلاتلا مويلا يفو ءرماوالا نع ثدحتو ..ةمسوالا
 نحن اما .ةمظنالا ةقيرط ىلع ال هتقيرط ىلع هتدوع
 ' رانا ١5 رظتنن نا انيلع ناكف :«نييوكنم» انرص نيذلا

 رخا ادعوم مويلا ذخأنأ .ةنس دعب ةنس نيثالثو يئامث

 اوناك املثم .«سدقلا يف ةمداقلا ةنسلا» :لوقن مأ : قه

 : .مويلا يطيل نوناق وه ليحتسملاب لمألا ؟نولوقي
 ' .رخآ لما نم انل دعب ملف

 . : قتخبلا يصجعا لوح من تاراملا ثالثو

 ..ءادوسلا ةرايسلا

 ميو يباب



 . يابتياق ءارحص يف يابسرب فرشالا دجسم

 : داوجلا دبع لامك  ةرهاقلا

 قي :ميركلا رهشلا لولح. عمو ماع لك ف .
 ايل لأوط قالثت يتلا فلألا همدان وهز نا ةيبرعلا ةرهاقلل
 انرصع ىلا تلصو يتلا دجاسملا مخضا , ميركلا رهشلا

 يف ميقا دجسم لوا نم ًاءدب ؛ .ةفلتخملا روصعلا نم

 ىلا , طاطسفلا يف صاعلا نب ورمع دجحسم .ةرهاقلا

 ةقيرعلا ةيبرعلا ةمصاعلا دجاسم ثدحا حفلا دحسم

 ناديم) ةمصاعلا نيدايم ربكأ ّق هتنذئثم عفترت يذلا

 كلذ نيب امو .ارتم نيرشعو ةئام غلبي عافترا ىلا (سيسمر

 ,كيلامملا نيطالس اهديش ىتلا ىمظعلا دجاسملا دجن
 رمأب مكاخلا دحسمو .نووالق نب دمحم رصانلا دجسم

 :يابسربو ,. يابتياف دحسمو .نولوط نبا دححسمو هللا

 هذه نذام ةفاك , نيسح ناطلسلاو ,يومحلا خيش ث ديؤملاو

 ا تاملظ ددبت ءوضلا نم دئالقب ةنأدزبم دحام

 ةطخ نؤكت ماعلا اذه .يفو ..ناضمر.لاوط .نيثالشلا
 هيمرتو ةنايص تقداهتسا يىتلاو تلمتكا دق راثآلا ةحلصم

 رامعملا نفل اينغ اثارت دعت يتلا .ةعئارلا دجاسملا هذه

 . يمالسالا

 اهالوت نا ذنم ةئيهلا هتأدب نيل ريبكلا طاشنلا نا
 ةطيحملا نكامألاف .هرامث يتْؤي أدب يردق دمحا رؤتكدلا
 اهمظعم ثاساسا ةيوقت تمتو « ءاهفيظنت مت دجاسملا هذهب

 اذه ناضمر نا لوقلا نكمي ثيحب .اهنم راهنا ام ميمرتو

 اهتامس ةرهاقلا حنمت ىتلا ةيبرعلا راثآلا هذه ىلع لحي ماعلا

 [ل . يبهذلا اهرصع قحب شيعت يهو .اهتيصخشو
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