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 ةيركفلا ,ةيبرعلا انتابح وزغت تأدب ةييرغ ةرهاظ ةمشا|

 ططخلمل ذيفنت اهناكو :ةردخالا ةرتفلا يف ,ةنسايسلاو ْ

 ,رمثملا يعامجلا لمعلا ىلع ءاضقلا فدهتسي سوردم :

 تاميظنتلا الإ .داجو لعاف لكشب هب ضهني نأ نكمي ال يذلا
 ٌنامنإ اهئاضعأ نيب عمجي يتلاو .ةحضاو سسأ ىلع ةيندملا

 ةيحضتلل ٍلاع ٌدادعتساو .هب نونمؤي ام قيقحت ةيمتحب قلطم

 .ةيدئاقعلا بازحألا يأ .فادهألاو ءيدابملا لييس يف .ءيش لكب

 تادقتعم ةّيهام يف ءانريغ يأر وأ ءانيأر نع رظنلا ضْغِبو
 .اهيلع وأ اهل ,يئاهنلا مكحلا نإف .ةفلتخملا ةيدئاقعلا بازحألا

 رايتخا يف ّقَّحلاو ةحلصملا ةبحاص .ةعساولا ريهامجلل اكلم لظب
 .اهتاياغو اهفادهأ اهل ققحي ام اهيف ىرت يتلا راكفألاو تادقتعملا

 ىلع يلو هسفن بّصني نأ ابزح وأ ناك أدرف .دحأ ٌقَح نم سيلو
 لضانتو بازحالا هب نمؤت ام قباطت رادقمب ذإ .ريهامجلا روما
 هوحن علطتتو ,بعشلا ريمض يف شيعي ام عم .هقيقحت لجأ نم
 وأ بزحلا اذه هحرطي امل ةيبعشلا ةباجتسالا نوكت .ريهامجلا
 .ءيدابم نم هب يدانبو .راكفأ نم كاذ

 درفلا ريثأت نم ربكا بزحلا ريثأت .لاوحألا قلطم يف .لظيو
 ممجم 'ل نيذلا دارفالا ريثأت لظيو .هابازمو هتاردق تناك امهم

 امهمو :مهتاءاقل تدذدعت امهم :ًادودحم ًاريثأت يدئاقع طبار مهنيب

 تناك امهمو .اهتشقانمل نوقتلي يتلا تاعوضوملا ةيمهأ تغلب
 اهنوغيسي يتلا باقلالاو .اهنولتحي وأ اهولتحا يتلا عقاوملا
 نم دارفألا لمع ْنأ كلذ .مهاياون تصلخ امهمو ...مهسفنا ىلع
 نإ و .مهنيب ام يف ءاقللا ءاهتنا دّرجمب يهتني ام بلاغ .عونلا اذه

 نم ةليلق ةعومجم دنعف .أرثأ كرت نإو .ةدودحم ةرتفلف شاع
 .لمعلا ىلع ىوقت الو مالكلا نسحت يتلا ةبخنلا

 ,دارفألا هب موقي امم صاقتنالا باب نم سيل ؛مالكلا اذه لوقن

 هيف نوري ام ىلإ ةوعدلا نع مهنم نيلَهؤملا ممه طيبثت لجأ نماالو
 تاسرامم تركت نأ دعي .هلوقن لب .اهتحلصمو ةمألا حالص
 .دارفالا نم ةعومجم اهب ماق :ةمهم ةيموق داعبأ تاذ تايلاعفو

 اهدقع ىلع اوبأد تاودنو تاءاقل لالخ نم .مهمرتحنو مهرذقن
 اهنع نيدعيتسم .نيتمرصخملا نيتنسلا لالخ .مظتنم هيش لكشب

 ريكفت .ةتوافتم تاجردب .تعبط .ةيساسأ ةيموق ىوقو ًابازحأ

 نم نوسفقاني ام يف ,ةيانعلا دشا ءةينعم يهو .مهنم دحاو لك
 :يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ديدحتلاب ينعنو .اياضق
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو

 امهالوأ .ةرهاقلا ىف ناتودن ماعلا اذه ةيادب ذنم .تّدقُع دقل

 لبق .ةيناثلاو .ةيروسو رصم نيب ةدحولا مايق ىركذ ةبسانمب
 امهاثتلك يف تدعيتساو .رصم يف ويلوي "7 ةروث ميوقتل :مايأ

 :«يكارتشالا يبرعلا ثعمفلا بزح نع نيلثمم وأ لثمم ةوعد

 ةمظنم نع نيالثمم وأ لثمم ةوعد .دقتعتن اميسح . كلذكو

 يف نيكراشملا ضعب ناك اذإ فرعن الو .ةينيطسلفلا ريرحتلا
 وأ ةيقرشم وأ ةيبرغم ىرخأ بازحاب نوطبتري نمم نيتودنلا
 .مهبازحأ نع نيلثممك وأ :ةيصخشلا مهتافصب اوُعُد دق .ةيرصم
 ؟كلذ ثدحي ملف

 وهو .ازهاج .:تاودنلا اومظن نيذلا ىدل .باوحلا نوكي دق

 مهنال ,نيلقتسمك اولمعي نأو اوكرحتي نا مهسفنال نوديري مهنا
 ال مهْنأ وا !تاموكحلا قوفو ,بازحألا قوف .مهسفنا نوريتعب

 . مهتاطاشمن يف ام رطق ىف ةطلس اهل يتلا بارحألا ةكراشم نوديرب

 .اهقفو نوكرحتي يتلا ةقيرطلا رايتخا يف رارحا مهنإ
 .اهيف مهسفنا نوعضي يتلا ةناكملاو . اهنودمتعي يتلا ةغيصلاو
 :تاودنلا هذه ىودح نع لؤاستلا نم ًادحأ عنمي ال كلذ نكلو

 يناعت يتلا ةداحلا تالكشملل لولح نم همدقت نا نكمي اًمعو

 ريغ ؛تدجُو نإ ءاهتاررقمو اهلامعا تماد ام .ةيبرعلا انتما اهنم

 4 - [ : مان نزل[ 6م هما نشات - ١9/5 رايأ ١58 .١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ع



 ىلع لمعيو ءاهنع عفاديو ءاهانبتي نم دجت الو .دحأل ةمزلم
 .اهقيبطت لجأ نم لضانيو .اهلوح ريهامجلا ةئبعت

 فو ؛ةمألا مهت يتلا ةفلتخملا ةيريصملا اياضقلا ةشقانم نا
 ةديدعلا براجتلا ةسارد كلذكو .ةيبرعلا ةدحولا ةيضق اهتمدقم

 نيركفملاو نيفقثملا لك ىلع بجاورمأ ,ءيبرعلا اننطو اهدهش يتلا
 اذإ ةساردلا كلتو ةشقانملا هذه ةدئاف ام نكلو .يبرعلا نطولا يف

 براجتلا نم ربعلاو سوردلا صالختسا .اهنم فدهلا نكي مل
 فيكو ؟ةقحاللا براجتلا ءانب يف اهنم ةدافتسالا دصقب :ةقباسلا
 ءعانيل ةلهؤملا بازحالاو ىوقلا تمادام ,كلذ قيقحت نكمي

 تاءاقللاو تاودنلا يف ةكراشملا نع ةدعبتسُم :ةقحال براجت

 اهنأو اميس .براجتلا كلتو اياضقلا هذه ةشقانم اهيف متت يتلا
 ؟اهيف ةكيرشو اهب ةّينعم

 .ةيروسو رصم نيب ةدحولا عنص يف كيرش ثعبلا بزح نإ
 .اهداعبأ لكب ةبرجتلا كلت شياع نم هرداوكو هتداق نيب دجوبو
 يف و ءاهرارسأ نم ريثكلا فرعيو ءاهعنص يف مهاس نم مهنم لب
 .قلفع ليشيم ذاتسالا ماعلا هنيمأو ثعبلا سسؤم مهتمدقم
 ءاوضألا ضعب وأ ءءوضلا ءاقلا ىلع ردجأو مهريغ نم ردقأ مهو
 لك بلق ىلعو .مهبولق ىلع أريزع المأ تلثم يتلا ةبرجتلا كلت ىلع
 ؟؟مهلهاجت ناك ٌملف .صلخم يبرع

 مهل انريدقت عمو «نييرصانلا نم ددع ةودنلا ىلا يعد دقل

 .ةدحولا كلت عنص يف يساسأ رود هل نكي مل مهنم ًاَنأ نإف .اعيمج

 اوناك ول .ةودنلا باحصأل ةبسنلاب .ةيرورض لب ًاديفم نكي ملفأ
 ىلا اوعمتسي نأ :نولعفي اميف ةيذجلاو ةيعوضوملا نوخوتي
 ديرب يذلا دوصقملا لهاجتلا هنأ مأ ؟؟ةيرجتلا كلت يف ثعبلا يأر
 امنإو .بسحف ثعبلا ىلا ةءاسالا سيل .هلالخ نم .هباحصأ

 ؟؟ماع لكشب برعلل ةبسنلاب هلثمت امو ةبرجتلا شيمهت

 ,ويلوي "7 ةروث ةبرجت ميوقنل ءاقل ةرهاقلا يف دقع .مايا لبقو
 زاحنم وه نم مهنم .«نييسايسلاو نيفقثملا» نم طيلخ هيلا يعد
 ؛قلطم لكشب اهيداعي نم مهنمو ؛ءقلطم لكشب ةبرجتلا كلت ىلا
 ىنب نم مهنمو . تهتنا ةبرجتلا نأل .نآلا كلذب حرصي ال ناك نإ و
 ٌدَحأ هيلا ٌعدُي ملو .اهشماه ىلع يسايسلا هديصر ءانب لواحي وأ
 ةبرجتلا هذهب ًامامتها رثكا نييثعبلا نأ عم .ثعبلا نولثمي نمم
 ءاقللا ىلع نيفرشملا نم ًادحأ نظن ال ةديدع بابسأل مهريغ نم
 دوصقم لهاجت هنأ مأ :نايسن ةجيتن كلذ ناك لهف .اهلهجي
 ف يمدقتلا يموقلا موهفملا ةرولب يف اريثأتو ةيرذج رثكألا ةكرحلل
 !؟ةيبرعلا ةايحلا

 ةيبرعلا ةايحلا هراكفأي عبط دقف :هلهاجت نكمي ال ثعبلا نإ
 ء.اهرسأب ةمالل اعاشم ةيساسألا هئدابم تحبصاو .ةرصاعملا
 لكب اهنويراحي نيذلا كتلوا ىتح ءاهب ناميالاو اهلمحب رهاظتي .
 نمم نوريثك اهب حّسمتيو .توربجو ةوطس نم نوكلمي ام
 اوناك نإو .ةيسايس ةناكم مهسفنأل اودجوي نا نوديري
 هذه لثم ىلإ جاتحي ال وهو .نييقيقحلا اهباحصأ نولهاجتي
 ققح دقف .هراكفا حرطي يكل وأ .هدوجو تدثب يكل تاوعدلا

 وأ ةيبرع ةكرح ةيأ هقيقحت ىلإ حمطت مل ام ؛ةليلق تاونس لالخ

 ف راكفألا رشن ديعص ىلع ءاوس :ةينمزلا ةرتفلا هذه لثم يف ةيملاع

 - 1:61 م7 ننعم مم 5

 امك ؛:عقاولا ضرأ ىلع تازاجنالا قيقحت ديعص ىلع وأ ,اهطيحم

 .ثعبلل ةيقيقحلا ةبرجتلا ثيح «قارعلا يف يرجي
 هذه حرطو :ةرهاظلا هذه دنع فقوتلا ىلا انعفدب ام نأ ريغ

 :نارمأ ,تالؤاستلا

 نيذلا دنع ةيعوضوملا رفاوت ةرورضي انداقتعا :الوأ

 ,ةمألا اهتدهشش يتلا براجتلا ةسارد .فيرش دصقب .نولواحب

 نم ةييصعلا ةرتفلا هذه ىف اههحاوت يتلا تالكشملا ةجلاعمو

 .اهتايح
 ,ضعبلا هيلا وغدي يذلا جهنلا ةروطخ ىلا هيبنتلا :ايناث

 عامتنإلا حور فاعغضإ دصقت .«نيلقتسملا بزح» نيوكتل

 يبزحلا لمعلا ةروص هيوشتو .نيفقثملا فوفص يف يميدمصلا

 .هلالخ نم الإ ىربكلا فادهألا قيقحت ىلا لميس ال يذلا .مظنملا

 نأ مهقح نمو :نوؤاشي ام اولعفي نأ «نيلقتسملا» قح نم نإ
 نأ مهقح نم سيل نكلو .نوديري امك اوشقانتي ناو اوقتلي
 مهنال ؛مظنملا يبزحلا لمعلا ةبراحمل ةاعد مهسفنأ نم اولعجي
 ,.ةمآلا ءادعا عم .اودصقب حل مأ اودصق كلذ ْق ,نوقتلن

 نا مهرودقم يف وه الو .ْمِهَقَح نم سيل امك .مهفادهأ نومدخيو

 اومّدق نيذلا نييروثلا نيركفملاو نييقيقحلا نيلضانملا اوزواجتي
 كلم اهنأكو ,مهسفنا ىلا اهودسنيو نيركفملا ءالّؤه راكفا اولحتنب

 .مهل
 :تاءاقللاو تاودنلا هذه دقع ىلا نودانتد نيذلا لك نيب سيلف

 هيلإ رظني امك يبرعلا لبقتسملا ءانب يف رصم رود ىلا رظني نم
 رثكأ وأ ةيبرعلا ةدحولا ىلع صرحأ وه نم مهنيب سيلو .ثعبلا
 , رصم لجأ نم لمع وأ لاق نم مهنيب سلو . ثعبلا نم اهب ًاناميا

 دئاق لمعو لاق امكو ماعلا هنيمأو ثعبلا سسؤم لمعو لاق امك

 تاءاقللا هذه نع عمسن اننإف :كلذ عمو .قارعلا يف ثعبلا ةروث

 هريغ نم ردجألا وهو .ثعبلا رود بايغب .اهيف يرجي ام عباتنو
 .رودلا اذهب

 رودلا اذهب ردجألا وه ماد امف .ثعبلا نم ريصقتلا ناك امبر
 «تاءاقللا هذه لثم ىلا يعادلا نوكم نأ هيلع ناك دقف .دا وس نم

 ,يخيراتلا رودلا بحاص وهف .اهيلا ةوعدلل رظتنملا سمدلو

 نا هريضي الو .دحأ هنع بوني ال يخيراتلا رودلا بحاصو
 تناك امهم .نورخآلا طقتلب نا هريضي ال امك .دحأ هلهاجتي
 ناو ءيبرعلا لبقتسملا ءانبل هتاوعد .مهعقاومو مهتافص
 دقف .نيقيقحلا اهباحصا ىلا ةراشالا نود مهسفنأ ىلا اهوبسنب
 ,مهملاو .ةمألل اعاشم هعيراشمو هراكفأ حبصت نا .ثعبلا دوعت
 لكشلاب قيبطتلا عضوم عيراشملاو راكفالا هذه عضوت نا .هدنع
 ةدام حيصت نا ال ,مهسفنال نورخآلا اهيسن نإو .حيسصصلا

 نا الإ نكمي ال خيراتلا نأ نمؤي هنال .ةديازملاو ةرجاتملل
 0. افصنم نوكد

 ريرحتلا سن)
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 :نطنشاو يف يبرع سامولبد

 نفد دف قاقحتسالا ةغاس نا وديب

 عقوتي ديدج ويرانيس
 ةدعاق توريب حبصت نا

 !عيرسلا لخدنلا تاوقل

 "  ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١68 ١5 رايا 15245

 50 ةدحتملا ممالاو ...نطنشاو طاسوأ

 يناروم ديلو  كرويوين

 ويكوط يف ةيعانصلا ةمقلا لود تعاطتسا كنب
 .مهنيب قرفت يتلا ةداحلا اياضقلا ةراثا بنجت

 تاسايسلا لوح ردص يذلا كرتشملا نايبلاف -
 نكمي لكشب اسوردمو ًاددحم ناك داصتقالاو ةبملاعلا

 نع ثدحتي نا عبسلا لودلا ءاسؤر نم سيئر لك
 .هدلب يف ماعلا يأرلا ماما ةمقلا حاجن

 ايبيل ويكوط يف ةيداصتقالا ةمقلا تنادا ًاعبط

 - يناطيرب  يكريما بلطم ىلع ءانب باهرالل اهمعدو
 لودلاو باهرالا دض تاءارجا ذاختاب تبلاطو ,يدنك

 هذهل ةحلسالا عيب عنم كلذ نم ,باهرالا معدت يتلا
 يف ددشتلاو ةيسامولبدلا تاثعبلا ددع صدلقتو لودلا

 ىلا ةفاضا .رفسلا تاريشأت عنمو .ةرجهلا نيناوق

 نادلبلا نيب تارباخملا ديعص ىلع قثوا نواعت
 .ةيعانصلا

 وبصت تناك امم لقا ةمقلا جئاتن تبقب كلذ مغربو
 يف يركسعلا رايخلا ةمقلا ىنبتت مل نا نطنشاو هيلا
 هاجت ةدحتملا تايالولا تلعف امك .باهرالا ةهحاوم
 .اينبل دض ةددحم ةيداصتقا تايوقع ذختت ملو .ايبيل

 رتوت ةدح تهتنا ةيعانصلا ةمقلا ءاهتنا عمو

 ةجهل أدبتل ايبيل هاجت ةيسايسلا طاسوالاو مالعالا
 :نطنشاو اهءادصا تفقلتو «ليئارسا» اهتادب ىرخا

 نيب بضنف"و وا بشت دق ىلا برحلا ةجهل ئهو
 لمع نع ثيدحلا دايدراو ءينويهصلا نايكلاو ةيروس
 تماق ام هبشي ةدحتملا تايالولا هب موقت رخا يركسع
 وا ةرملا هذه ةيروس دض نوكي دق هنكلو .ايبيل دض هب
 .نانبل يف

 اهتالالد اهل ةربثك ثادحا ىلا انه ةراشالا ردجت
 ةهجتم اهلك راصبالا تناك يذلا تقولا يفف .ةريبكلا
 دض ةدحتملا تايالولا ةبرض راثآ ةجلاعمو ويكوط ىلا

 نيبار قحسا ينويهصلا ودعلا عافد ريزو ناك ءايبيل
 عقو ثادحالا عراسست ةأمح يفو :نطنشاو روزي

 «ليئارسا» نيب يجيتارتسالا عافدلا ةدهاعم
 سامح راثا هسفن راطالا فو :ةدحتملا تايالولاو

 عيب ضفر هاجتاب ءادعلا ديعصتل ينويهصلا يبوللا
 ةيكريمالا ةرادالا نم بلطو :ةيدوعسلل ةحلسالا
 يذلا «يفال ةيليئارسالا» ةلتاقملا عورشم ليومت

 طاسوالا لوقتو .ةيفاضا رالود نويلم )3١٠١( فلكيس
 مغرب عوضوملا يف رظنلا ددصب ةيكريمألا ةرادالا نا
 ةلتاقملا ةيكردمالا تارئاطلا ةعانص تاكرش ةضراعم
 لاومأب لومي اهل اسفانم «يفال» ع ورشم ربتعت يتلا

 .ةيكردما

 طاسوالا تفشك ثادحالا نم ةرتفلا هذه لالخ
 (؟١ ,ه) ةميقب ةحلسا ةقفص بيرست ةيلمع ةيمالعالا
 يتلا ةعرسلابو .«ليئارسا» ربع ناريا ىلا رالود نودلب

 .اهراثآ تدمخا ةيضقلا اهيف تفشك

 !ةدطاقلا نطدشا و ةلدأ

 طروت نع ثيدحلا أدب ويكوط ةمق دعبو نآلاو
 نا رمالا يف بيرغلاو .ةيباهرا تايلمع يف ةيروس
 ىلع ةدحتملا تايالولا برض يتلا ةيباهرالا لامعالا
 .ةيروس ىلا نآلا بسنُت يتلا اهسفن يه .ايبيل اهساسا
 ةلدا اهيدل نا تلاق ناودعلا تررق امدنع نطنشاوف
 لمعلاب تماق ايبيل نا ىلع .كشلا اهبلا ىقري ال ةعطاق
 ترخبت دقو :ةيبرغلا نيلرب قف ليللا ىهلخلا يق يباهرألا
 ةيروس نا ىرخا ةلدا رهظتل ةدكردمالا ةعطاقلا ةلدالا
 ةلمحلا فده نع لؤاستلا ريكدو .ةيلمعلا ءارو
 ةيروسل ةهجوم ةبرض نع ثيدحلا رثكيو .ةديدجلا
 .عاقبلا لهس يف ةيكريما نوكت دق

 ويرانيس حرط يف ةيروس كرتشت ىرخا ةهج نمو
 نودعب اهءافلحو ةدحتملا تايالولا نا لوقد ديدج

 ةدعاق اهلعجو :ةيبرغلا توريبل لالتحا ةيلمعل
 .عيرسلا راشتنالا ةوقل ةيضراو :ءافلحلل ةمدقتم
 .«ةيليئارسا» - ةيروس برح نع ثيدحلا ربكيو

 نم اهل ربخ يف ةيكريمالا «©185 سا . يب .يس» ةكرش
 ءاوجا شيعت «ليئارسا» نا ىلا ريبشت بيبا لت

 .يردي دحا ال :نياو ىتم نكلو ءام برح ىلا ريضحثلا
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 طروتلا ىلع أرجتت نل ةيروس نا دقتعي نيبار قحساو
 نا هلوقب كلذ رسفيو «ليئارسا» عم برحب نآلا
  ةيقارعلا برحلا رارمتسا نم ةديفتسم «ليئارسا»
 شيجلا اذه لاغشنا ينعي اهرارمتسا نأآل .ةيناريالا
 ىلا شيجلا اذه غرفت ينعي اهءاهتناو يوقلا بردملا
 عم برح يف شيجلا اذه ماد امو .ةيقرشلا ةهبجلا
 .ةحاترم  «ليئارسا ةهبج»  اننهيج ناف ناريا

 امام نحل 8 مهعفل 7

 دض برحب ةيروس مايق داعبتسا نيبار لواح دقل
 لالفتسا دعيتسي نل كلذ نكلو :«ليئارسا»

 برضل ةيروس دارفتساو .مئاقلا عضولل «ليئارسا»
 ةيتايفوسلا تالواحملاو يروسلا  يندرالا براقتلا
 ءارجاو .؛ةينيطسلفلا ةمواقملا ءاوجحا ةيفصتل

 .ةيروس عم ةمواقملا هذه لئاصف ةحلاصم

 ام ثدح فرن

 طاسوالا ىف نآلا مئاقلا عضولا فصو نكمي نذا

 ْق وا نطنشاو ِق ءاوس ةيساموليدلاو ةيسايسلا

 عضو هنا ةدحنتملا ممالا ْق نييساموليدلا طاسوا

 وا :هديدحت نكمي ال نكل نيعم ثدح بقرت .بقرتلا
 كلذ نا ىلا ريشت لئالدلا لك نكلو .هنامزو هناكم ديدجت

 دحا نا ىتح ,طسوالا قرشلا حرسم ىلع نوكيس

 ةعيلطلا» ل لاق نيعلطملا برعلا نييسامولبدلا
 ,تقد دق قاقحتسالا ةعاس نا ودبي» :«ةيبرعلا
 ءيش ىلع ظفاحب امئاد ناك طسوالا قريشلا يف عضولاف

 لادتعالا امهنيبو ءنييمظع نيتوق نيب نزاوتلا نم

 ها ةيعافدلا ةيدوعسلا ةرادق : نئكجنصأ

 ,ةوق تلاز دقف نآلا اما .نزاوتلا اذه ةماقا لواحب

 رود باغو .ةدحاو ىمظع ةوقل حرسملا يقبو

 .«راهنا دق نزاوتلا نا ينعي اذهو .لادتعالا

 اذه نم لضفا دجويال» :الئاق يساموليدلا فيضيو

 مايقلل «ليئارسا, اهتفيلحو ةدحتملا تايالولل تقولا
 .ةيسامولبدلا قرطلاب هذيفنت نع اتزجع ام ذيفنتب
 برحل ةبيرق ةياهنب لما الو فزنتسي قارعلاف
 تاسالولا اهءاروو «ليشاريسا» تمادام هذه فازنتسالا

 مدخي برحلا هذه رارمتسا نأ نادقتعت ةدحتملا

 ةسايسلا هذه فدهو .طسوألا قرشلا يف امهتسايس

 تايفصتلا دعب ام ىلا ناريا ةهبج يف قارعلا لغش وه

 عضولا كلذ ىلا فاضي :طسوالا قرشلا يف ةيسايسلا

 لامش لودو نانبلو ةيروس يف مئاقلا يداصتقالا
 تادعاسملا ىلع شيعت تحبصا يتلا ايقيرفا

 لود ديصرو ايداصتقا ةسلفم ايبيلف .ةيكريمالا
 ةلاح ىلا لصيسو لءاضتي يطايتحالا نم جيلخلا
 ال يذلا دحلا ىلا تضقفخنا لورتبلا راعساو ,بوضنلا
 ودعلا ماما قبي ملو ,.ديدج يبهذ رصعب رشبي
 ةدحتملا تايالولا عم ضاضقنالا ىوس ينويهصلا

 .«ةيئاهنلا تادفصتلا ءارجاو تالداعملا رييغتل

 *لاق ةدحتملا ممالا يف يكريما يسامولبد ردصم
 تقتلا تاقوالا نم تقو يف» «ةييرعلا ةعيلطلا» ل
 ةسادسلا لاشفال «ةيليئارسالاد و ةيروسلا ةسايسلا

 كلذ يف اتحجن دقو طسوالا قرشلا و نانبل يف ةيكريمالا

 لاشفا يف ةيكريمالاو ةيروسلا ةسايسلا تحجن اهلبقو
 تحجن ةثلاث ةوطخ فو .نانيل يف ءليئارسا»
 يف ةيروس لاشفا يف ةدحتملا تايالولاو «ليئارسا»
 ةبكريمالا ةيسايسلا يقدلت نآلاو» ؛فاضاو .:«نانبل

 مت دقو «نانبلو طسوالا قرشلا يف «ةيليئارسالا» و
 ىلع ليلد اذهو , يجيتارتسالا عافدلا ةدهاعم عيقوت
 .«كلذ

 جدلخلا ةحالم ةيرح

 ةيسايس اطاسوا ناف رهاظلا رتوتلا لئالد مغربو
 عضولا نا لوقت ذا فلتخم هجوب ةروصلا ىرت ىرخا
 دعب ام ءودش وا دوكر ةرتف ىلع لبقم طسوالا قرشلا يف

 رطخلا ريفن قدت يتلا نطنشاو ءاوجا ناو :ةفصاعلا

 .ةيدوعسلل ةحلسالا ةقفص زاجنا راطا ىدعتت ال دق

 وهو ويكوط ف ةيداصتقالا هتمق نم ناغير ةدوع ذنمف
 يتلا ةيدوعسلا حالسلا ةقفص ىلع هدوهج زكري

 لواحيو .ةقحاس ةيبلغاب سرفنوكلا اهضفر
 قالطا هترادا ءاضعاو ناغير سيئرلا وراشتسم
 ف ةمخضلا ةضراعملا زواجتل ةديدج ةيجيتارتسا
 قطانلل حيرصتب تأدب دقو .باونلاو خويشلا سلجم
 يذلا سكيبس يرال ضيبألا تيبلا مساب يمسرلا
 يف طفنلا تالقان ىلع ءادتعالا تايلمع نع ثدحت
 لوح ةرادالا هذه قلق نع ربعو .يبرعلا جيلخلا

 هايملا ىف تالقانلا ىلع ءادتعالا تايلمع دعاصت
 تالقان ضرعت ىلع زيكرتلا اديدحتو .ةيلودلا
 فيثكت ينعي امم ,ةيناريا تامجهل ةيدوعسلا
 يف مالسب لمعت يتلا ةيراجتلا نفسلا ىلع تايلمعلا
 .جيلخلا هايم

 باونلا سلجمو سرغنوكلا سكيبس يرال ركذيو
 عم ضراعتي ةيدوعسلل حالسلا ةقفص امهضفر نأب

 :جسيلخلا ىف ةحالملا ةيرحب ةدحتملا تابالولا مازتلا

 ىلع ناريا عجشب حالسلا ةيدوعسلا ءاطعا ضفر ناو

 تاردق ناو اميس .ةلدتعملا لودلا دض برحلا عيسوت

 سكييس لقتنيو .تلءاضت دق ةيعافدلا ةيدوعسلا

 ةيامح ىلع ةدحتملا تايالولا رارصا ىلع ديكاتلل
 .زمره قيضم يف اهتيرح رارمتساو ةيلودلا ةحالملا

 رخآلا يبوللا
 لصح دق ناغير نا ديفت نطنشاو رداصم نآلا ىتح

 كرحتلا مدعب :ينودهصلا يبوللا /كابيا» نم دعو ىلع
 يبول ةمث نكلو .ةقفصلا ةهجاوم يف لقالا ىلع
 يتلا ةينويهصلا ةيلاردفلا ىمسي رخا اينويهص
 )٠١( نم رثكا ترشن دقو ةقفصلل اهتضراعم ف تطشن
 ةقفص دقتنت ةيكريمالا فحصلا فلتخم ف انالعا
 رطخلا وه قارعلا نا ىلا ريشتو .ةيدوعسلل حالسلا
 0.«ليئاربسا» ىلع ديكالاو ربكالا
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 ةمواسملل اهضرعي يروسلا سيئرلا اهب بعلي ناك يتلا 7 كا
 طوغضلا سوباك نم جورخلا ءاقل مايالا هذه

 ...رخا ىلا هه وك ىلا ةاوسسلا و
 هما تلصو ام ىدم رثكأف رثكا فشكتب ال

 ماظنلا اهيف طبختبي يتلا ةقناخلا تامزالا امل

 ...هريصم ىلع اطغضو امقافت دادزت يهو يروسلا

 ةفقسو نم عضول مات اهبانشم قاحلا هعضو تاب ىنح

 يف هتاذ هطيبخت مهسيف ةكرختملا لامرلا تاعقنتسم يف

 هذه رهاظم ضعب نع ةعيرس ةحمل نم دب ال انهو
 :لاجم نم رثكا يف ةدحلا ةمقافتملا تامزالا

 ريفوت نع ماظنلا زجع عم :يداصتقالا ديغصلا ىلع

 تادعاسملا ةحش نمز يف ةليدب وا ةديدج دراوم

 وا يدقنلا ليومتلا ةردق رايهناو .ةيبرعلا ةيطفنلا
 دراوملل نمزملا ردهلا كلذكو ...ةيناربالا يطفنلا

 ةيروس يف ةيداصتقالا ةمزالا تغلب .دالبلل ةيلخادلا

 .اهل قباس ال تايوتسم
 ددع يف ةيروسلا تارافسلا نا كلذ ىلع اليلد يفكيو

 مل .ةيبرغلا ابوروا تاذلابو .ةيبنجالا نادلبلا نم
 ةبلط ناو .رهشا ةثالث ذنم اهيفظومل بتاور قلتت
 ,رهشا ةسمخ ذنم بتاور نودب ةيموكحلا تاثعبلا
 اوقلتي مل فارشالا تحت نيعوضوملا ةبلطلا ناو
 نادقف بيسي ةدملا هذه لاوط مهل مهيلاها تاليوحت

 دحتت كلذ نم رثكا لد ...ةلودلا ىدل ةبعصلا ةلمعلا

 هلك فارشالا ماظن نا نع ةيروسلا ةيبالطلا طاسوالا

 .ةيلك هئاغلا قيرط ىلع ايلاح هديمجت ىرج دق
 ةينمالا ةزهجالا يناعت :ينمالا ديعصلا ىلع ''

 ةجوم ةهجاوم يف طبختلاو علهلا نم ةلاح ةيسايسلاو
 عيباسالا يف ةيروس اهتدهش يتلا ةيلخادلا فنعلا

 رارق نم مغرلاب ةرمتسم لازت ام ةجوم يهو .ةيضاملا
 نع ءيش يا ةعاذا رظحو اهئابنا ىلع ميتعتلاب يمسر
 .ةديدجلا اهثادحا

 يف حوضفملا براضتلا وه ةلاحلا هذه ىلع ليلدلاو
 وا ةهجلا لوح ةطلسلا نع ةرداصلا تاماهتالأ
 .فنعلا ةلمح ءارو فقت يتلا ةيجراخلا تاهجلا

 يذلا وه قارعلا نا ايمسر ماظنلا معز ةيادبلا يفف

 نوباقلا نيب ام قيرطلا ىلع ةنحاشلا ريجفت ةيلمع ربد
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 ةنيدمل يلامشلا لكدتا نيبو (تا ركيشفس ةقطنم)
 هتارياخم ريراقت تفشك نا دغي داع مش .قشمد

 ىلع ةيروسلا ريهامجلا لعف دودر ةينمالا هتزهجاو
 تاذلابو هل اهتطعا ينلا تاردسفتلاو ماهتالا اذه

 ثداحلا رببدتب اهسفن ةيموكحلا ةزهجألل اهماهتا
 دعب قارعلا عم يبعشلا فطاعتلا ةلاح صاصتمال

 قارعلل ماهتالا هيجوت نع داع .وافلا ىلع ناودعلا
 ...نانبل يف ءاهئالمعو ليئارسا» وحن هب هجتاو

 يسايس قايس نمض نمو ,ةريصق ةرتف دعبو
 دادعتسالا ءادبا نمضتيو دعب اميف هل قرطتنس

 ةيلمع ةكرابمل وأ ينويهصلا نايكلا عم ضوافتلل
 نع ةمهتلا طاقساب ماق .هعم هريغ اهيرجي تاضوافم

 !ةيناث قارعلا ىلا اهب داعو ينويهصلا ودعلا
 دق ةيروس يف لاقتعالا تالمح نا ملعلا عم اذه

 نينطاوملا ضعب  مهتلمش نم نمض  تلمش

 هنا ضارتفا ىلع ةينوراملا ةفئاطلا ءانبا نم نييروسلا
 تلمش امك .«ةينانبللا تاوقلا» عم تالص مهل نوكت دق

 دئاقلا ةقيبح يليال ةعباتلا ةينانبللا رصانعلا نم اددع
 قافتالا ىلع نيعقوملا دحاو «ةينانبللا تاوقلل» قباسلا
 «ةلبودلا» ةمهتد قيقحتلل ءالؤه ضرعتبو .ينالذلا

 ةزهجا عم وا هتزهجاو عجعج ريمس عم لماعتلاو
 ةطلسل عضاخلا ينانبللا شيجلا يف تارباخملا
 .ليمجلا نيما سيئرلا

 ىف لاقتعالا تالمح ىلا اضيا ةفاضالاب اذه
 طاسواو .ةينيدلا ةضراعملا) ةيروسلا فوفصلا
 ةيمدقتلاو ةيموقلا ةضراعملا ظاسوالاو ثعبلا
 ضعب لقانتتو .نييركسعلا ضعب كلذكو .(ىرخالا
 ةنيعم تاياور ةيروسلا ةزهجالا نم ةبيرقلا رئاودلا
 نم اجن دق ترجفت يتلا تاصابلا يقئاس دحا نا اهنم

 هتيرق ءانبا نم شيجلا يف ادعاسم نا ىورو ةثداحلا
 ةبيقح عضوو ادعقم زجحو قالطنالا زكرم ىلا رضح
 امدنعو :ىرخا اضارغا يسن هنا ىعدا مث قئاسلا ىدل

 قئاسلا ماق نيرخآلا باكرلا طغض تحتو ًاريثك رخآت
 لزنم ىلا ةبيقحلا لاصيا ةين عم .هنود رفسلاب
 يتلا ةرجفتملا يه ةبيقحلا تناك مث .دعاسملا اهبحاص
 .قيرطلا يف صابلا تفسن

 ىدم دكؤت ؛ىرخا ةريثك تاياور عبطلاب كانهو
 ةيسايسلا ماظنلا ةزهجا فوفص يف ةلبلبلا عاستا
 سوفن ىلع رظيسي يذلا علهلا ىدمو .ةينمالاو
 نع ثيدحلا ةجرد ىلا رمألا لصيو .هعابتاو هرصانع
 ءايرشا رارغ ىلع) ماظنلا ءايرثا نم ديدعلا مايق
 مهتالئاع ريفستب نييركسعلاو نييندملا (برحلا
 هذه نا لاقيو جراخلا ىلا مهلاوما بيرهتو
 نادقف ةمزا ةدح تفعاض دق ةصاخلا تاليوحتلا
 ةميقلا ىلع اريثك ترثاو دالبلا ىف ةيبنجالا ةلويسلا
 نيينعملا نا رابتعاب .ةيروسلا ةلمعلل ةيقيقحلا
 ةينانبللا قوسلا نم ةيبنجالا ةلمعلا ءارشب نوموقي
 .ةيروسلا تاريللاب ةريبك ةمخت نم وكشت تتاب يتلا

 ىلا ةينلعلا تابطعملا ربشت :يسايسلا ديعصلا ىلع ' 

 يروسلا ماظنلا ناك املاط يذلا يلودلا ءاطغلا نا

 .ةرتفلا هذه يف ةيلك هنع بحسنا دق ؛هب عتمتي
 ىلا ىتحو .ةليوط تاونس لالخ برغلا ناك امنيبف

 ماظنلل رود يا ىلا ةراشالا بنجتي .رهشا لبقام
 ىلع ةغماد ةلدا كانه نوكت امدنع ىتح يروبسلا

 حالص ذاتسالا لايتغاك) ةيباهرا تايلمع يف هطروت
 يف يسنرفلا ريفسلا لايتغاو ,سيراب يف راطيبلا نيدلا
 ةيبرغلا لودلا نا نآلا دجن (ريثك كلذ ريغو توريب
 هجوت تذخا دق .اهدعبو ويكوط ةمق ليبق ؛اهعيمج
 وا يرجي ام لك نع ةرشابم يروسلا ماظنلل مهتلا
 ةناخ يف برغلا اهفنصي لامعا نم يرجي هنأب كشي
 :..«تاهرآلاو

 درط ىلا ةيناطيربلا تاطلسلا عراست ندنل يفف -
 مهل ةقالع دوجو ةمهتب نييروس نييسامولبد ةثالث
 ىدحا دض اهلوصح ليق اهفشك مت يتلا ةيلمعلاب

 .ةينويهصلا «لاعلا» تارئاط
 ةرافسلل ماهتالا هيجوت يرجي ةيبرغلا ايناملا يفو -
 ريجفت ةيلمع يف طروتلاب ةيقرشلا نيلرب يف ةيروسلا
 اهب تمهتا نا ةيكريمالا تارباخملل قبس يتلا ىهلملا
 اذه ءوض يف ترربو هييسامولبيدو يبيللا ماظنلا

 !ايبيل ىلع يناثلا اهناودع ماهتالا
 صاخشا ةرشع نم ةكبش لاقتعا يرجي اينابسا يف و-
 .يروسلا ماظنلل ةبسانملا هذهب ماهتالا هجويو
 ةجرد ىلا ةدحتملا تايالولاب رمالا لصب كلذ نم رثكا

 ةيروسلا تاطلسلل ينلعو يمسر راذنا هيجوت
 ةيروسلا يضارالا نم لاضن وبا ةعامج درط بوجوب

 تاوق ةرطيس تحت ةعقاولا ةينانيللا يضارالاو

 .«عدرلا»

 حتف ةمهم برغلا يف ةذفان مالعا ةزهجا ىلوتتو

 نا دعب ؛لقحلا اذه يف يروسلا ماظنلل ةميدقلا تافلملا
 تاهيجوتل ةجيتن متي تافلملا هذه ىف امع تمصلا ناك

 .ايلع ةيمسر
 ةقدب ماظنلا سيئر هؤرقي يذلا لوحتلا اذه لثم نا

 ماظنلا نع ءاطغلا بحس وه دحاو ءيش ىوس ينعي ال

 ةهجوملا وا ةلاسرلا باحصا اهكردب امك ةلأسملاو
 ام ردقب الا هتاذ دحب «باهرالا» ةلأسم تسيل .مهيلا
 قلعتت .ءرطخاو مها ىرخا فادهأل ةلظم كلذ لكشب

 ةقطنملا يف ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاططخملاب
 .ةيبرعلا

 ماظنلا قارؤا ضورع
 يف ةصرف اورفوي مل قشمد ماكح نا ركذلاب ريدجلاو
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 نم جورخلا لما ىلع ةمواسملل مهقاروا ضرع ةيلمع
 :اهبلا راشملا طوغضلا سوباك
 ةحفاكم ةلمح باحصا ىلع «مهتامدخ» اوضرع دقف
 عم دسا ظفاح راوح رادم ضرعلا اذه ناكو «باهرالا»

 .دارغلب يف اهمئاقل لالخ ةيبرغلا ايناملا ةيجراخ ريزو
 اليلد كيلعب يف «للا بزح» عم مهتاوق كابتشا اومدقو
 .ضرعلا ةيدج ىلع

 ريزو نلعا امدنع نكمم ىدم دعبا ىلا هب اولصوو

 !«باهرالا دض كرتشم يل ود لمعد يف

 - يبرعلا عارصلا ديعص ىلع ىرخا اقاروا اوضرعو-

 «ليئارسا» ماهتا نع ةدوعلاب ءاوس . ينودهصلا

 يف نامعل دسا ظفاح ةرايزب وأ ةيروس يف تارجفتملاب
 نيلوؤسملا نم هريغو زيريب هيف ناك يذلا تقولا
 يعاسم دوجو نع ةحارص نونلعي ةنياهصلا
 رمألا لصوو ...نامعو بديا لت نيب ةئداه ةيسامولبيد

 ىلا فيلراب ميياح ينويهصلا ةطرشلا ريزو عم اريخا
 ىلع متت ةئداه تالاصتا نا فورعملا نم» لوقلا

 ي وذ صاخشالا ةفاك لالخ نم ةيلمع تايوتسم

 اذا ام ىلع فرعتلا ةلحرم يف نحنو ةنسحلا اياونلا

 نمو !«ينلع راوح ىلا لصوتلل ةصرف كانه تناك

 لخدت اينامورل دسا ظفاح ةرايز نع نالعالا نا دكؤملا

 ةماه ةطحم لكشت تسراخوب نا رايتعاب بابلا اذه يف

 .بيبأ لت عم رشابملا ريغ ضوافتلل

 لداخ. نم: خيلخلا برخ و مهرود ةفقرو اوضرعود
 وراتفك دمحا خيشلا ةيروس يتفم ههجو يذلا ءادنلا
 نا» :هيف لاقو كرابملا ناضمر رهش ةيادب ةبسانمب
 ىلعو اروف فقوتت نا بجي قارعلاو ناريا نيب برحلا
 قفتي مكح هردصي مكح لوبقو راوح ءدب عازنلا يفرط

 مكاحلا ال مهالا ىلا يرو
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 ال هنا هتاذ وراتفك نع فورعملاو .«نابناجلا هيلع
 .اهاضرو ةطلسلا ةبغر نودب انكاس كرحي
 نا ددرت دقو ...رصم عم ةحلاصملا ةقرو اوضرعو

 ىلع تزكرت دق نامع يف دسا تاثداحم نم اريبك ايناج
 .عوضوملا اذه

 نع بارعالا لالخ نم ,ةينانبللا ةقرولا اوضرعو -
 قافتالا» صخي امدف تالزانت ميدقتل دادعتسالا
 ماظنلا سيئر ثيدح يف ةحارص كلذ درو دقو .«يثالثلا

 عامتجا اودقع نيذلا برعلا نيماحملل يروسلا
 مهيام ناد :لاق ذا .قيشمد يف ارخؤم مئادلا مهيتكم

 ءاش اذا اما .هتيحور وه يثالثلا قافتالا يف ةيروس
 اذه لثم نأب املع .ءاندنع عنام الف هليدعت نوينانبللا

 ماكح لبق نم ةنايخلا ةبترمب ربتعي ناك تاذلاب مالكلا
 .ةليلق عيباسا لبق قشمد
 ءاحيالا لالخ نم ةينيطسلفلا ةقرولا اوضرعو
 ريرحتلا ةمظنم عم راوحلا ديدجتل دادعتسالاب

 نم ةروصب ةيتايفوسلا ةقرولا اوضرع كلذ نم رثكا -
 ةزهجالا ضعب ربع نويرسي اوحار نيح روصلا
 تاقالعلل ةيبلس ةروص مهيلع ةبوسحملا ةيفاحصلا
 ةرتفلا نا نع نوثدحتيو ةيتايفوسلا  ةيروسلا
 ةبقحلا لالخ تناك تاقالعلا هذه يف ةديحولا ةيبهذلا
 ةماعز بصنم فوبوردنأ اهيف لغش يتلا ةريصقلا
 .نيلمركلا

 اهتيدج نع رظنلا ضغبو ءضورعلا هذه لك فو
 نم هيلع هبترت امم صلمتلا ىلع يروسلا ماظنلا ةردقو
 هلك رمالا ناك ءليصافتلا ىلا لوصولا دنع تاعبت
 بحس ةيلمع ةيدج ىدمل فاشكتسا تالواحم درجم

 تغلب امدنعو ماظنلا نع يلودلا يسايسلا ءاطغلا
 عروتي مل اهجئاتن تدكأتو اهافتبم هذه ربسلا ةيلمع
 ىلع هبتع نع ةحارص نالعالا نع يروسلا ماظنلا
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 هلاودبا دق اوناك نيذلا نيبكريمالا نيلوؤسملا

 اريخا اوعجارت مهنأل ءراوحلا فانئتسال ادادعتسا

 حيرص لكشب بتعلا اذه درو دقو .دادعتسالا اذه نع

 85/5/٠١ خيراتب قشمد ةعاذال يسايس قيلعت يف
 نيلوؤسملا ءالؤه ضعب نا بيرغلا نم» هيف ءاج
 هتاحيرصت ةديدجلا هتاحيرصن يف فلاخ نييكريمالا
 يف ةبغرلا نع ةميدقلا هتاءاعدا ضقنو ةقباسلا

 .«ةقطنملا يف يباجيالا ةيروس رودو راوحلا

 ؟ءاطفلا بحس ءارو ادام

 لك دعب يلاحلا ماظنلا نا يه .ودبي ام ىلع :ةقيقحلا
 تازكترملا رده ديعص ىلع «تازاجنا» نم همدق ام

 تيتفتو .اهبعشو ةيروس رودل ةيموقلاو ةينطولا
 ةروثلا هل تضرعت ام ةمدقملا فو ةماع يبرعلا فقوملا
 مايق تاناكما هل تضرعتو .هيدي ىلع ةينيطسلفلا
 ام دعبو هلك اذه دعب ...ةلتاقم ةيلامش ةيقرش ةهبج
 ةرشابم ةطبترم ةيليفط ةيداصتقا ىوق نم هلظ ف امن
 هنم ابولطم حبصا ,ةيبرغلا ةيلامسارلا تاكرشلاب
 عارصلا :نييساسا نيعارص ديعص ىلع ةيئاهن تامهم
 ام لك ىلا ةيلاحلا ةيكريمالا ةرادالا رظنت ثيح يلودلا
 يه ةدحاو ةيضق لالخ نم ملاعلا اذه يف يرجي

 يميلقألا عارصلاو ...يتايفوسلا  يكريمالا عارصلا
 .(ينويهصلا  يبرعلا)

 ةدحتملا تايالولا تتاب لوالا عارصلا ديعص ىلعف

 يف تيايفوسلا روضحلا ىلع زاهجالاب ماظنلا بلاطت
 ىلعو ...تايفوسلا ءاربخلا درط تاذلابو ةيروس
 شيجلا ةيلكيه كيكفتب هبيلاطت يناثلا عارصلا ديعص
 ةيتاداسلا تالوحتلا زاجناو يروسلا يبرعلا

 اهزاجنا ىلع هتردق نع رظنلا ضغب ,ةيئاهنلا
 ةيبرعلاو ةيلخادلا) ةيروسلا تايطغملا فالتخاو
 .تاداسلا رصم تايطعم نع (ةيلودلاو

 ينويهصلاو يكريمالا نيبناجلا نا رظنلل تفلملاو
 لوح نافلتخي ,بلاطملا هذه ىلع نيقفتم ناودبي نيذللا

 ىلا يدؤي لئاسولا فالتخا نال ؛اهقيقحت لئاسو
 . جئاتنلا فالتخا

 ىلا ةدحتملا تايالولا هيف ليمت يذلا تقولا يفف

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا طوغضلاب كلذ قيقحت
 «يلاحلا هلكشب ماظنلا يدبا ىلع نكي مل ناو .ءاهريغو

 يف امب هيف تارييغتلا ضعب ءارجا قيرط نع نكيلف
 يف ةيساسا ىوق نهارت تقولا اذه يف ...اهتاذ هتمق كلذ
 ةيكريمالا طوغضلا هذه لشف ىلع ينويهصلا نايكلا
 وهو ينويهصلا رايخلاب نطنشاو لوبق ىلع يلاتلابو
 نم ىوقلا هذه ذختتف .ةوقلاب فادهالا هذه نيفنت
 ةبرض هيجوتل ةصرف اهل يطعي يكريما رضخا ءوض
 رطقلا ةدحو كيكفت اهضرغ ةيروسل ةيركسع
 ةينطواللا ماظنلا اذه ةسادس رامث فطقو «هتننبلو»

 تيتفت ىلع ةليوط تاونس تلمع يتلا ةيوئفلاو
 راحب يف دقحلا روذب عرزو بعشلل ةيئطولا ةدحولا
 .هيدي ىلع ةيروسلا ندملا اهتفرع يتلا رزاجملاو ءامدلا

 ينايفوسلا فقوملاو ...ةيتعفرلا» ةلأسملا
 يسايسلا قيلعتلا يف ءاج امك نسا ظفاح لازي ام

 ةيفاحصلا تابيرستلا يحوت امكو قشمد ةعاذال

 تايالولا عم مهافتلا ةيناكما ىلع نهاري  ةفورعملا

 ب طوغضلا نم هيف يناعي يذلا تقولا يف وهو .ةدحتملا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١94 ١5 رايا 1١445 - 4



 . وهي 1

 ليوحتل ىعسي ؛هماظن ىلع ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 نم دحت يتلا تابقعلا ليلذت هاجتاب طوغضلا هذه

 بابلا اذه يفو .ةيكريمالا بلاطملا زاجنا ىلع هتردق
 نا لوح هتعامجو تعفر هقيقش تالوقم مدختسي
 ةدوع» بلطتت ةيسايسلاو ةيلاملا ةمزالا نم جورخلا
 لحلاو لاومالا» هعم بلجيس يذلا  تعفر يا «دئاقلا

 !«ةيطارقميدلاو

 طايضلا ىلا اديدحت هجوم مالكلا اذه لثمف

 ذيفنت مواقي لازي ام يذلا يروسلا يركسعلا طسولاو
 ءاربخلا درط ديعص ىلع ءاوس نطنشاو بلاطم

 شيجلا ةيلكيه كيكفت ديعص ىلع وا :تايفوسلا
 مالكلا اذه نا رظنلل تفلملاو .يروسلا يبرعلا

 ىنعم هتايط يف لمحي رخآ مالكب بوحصم «يتعفرلا»
 نم الدب ةليود مكحب» لوبقلل دادعتسالا وهو ديدهتلا
 !«ةننبللا» رايخب حيرص حيولت وهو !«ةلودلا

 ارشابم افرط يتايفوسلا داحتالا لعجي عقاولا اذه

 هتيمها هل فرط وهو .ةيلاحلا ةيروسلا ةمزالا يف
 ىلا ةفاضالاب .يلخادلا ىوتسملا ىلع ىتح ةريبكلا

 ةيميلقالاو ةيبرعلا ةيسايسلا ةلداعملا ىوتسم
 .ةيلودلاو

 ال يتايفوسلا رودلل ةقيقدلا دودحلا مهف لجا نمو
 لالخ ةيروسلا ةبرجتلا هتدكا ام ىلا ةراشالا نم دب

 نيبو ةيروس نيب تاقالعلا نم دوقع ةعبرا نم رثكا
 يف اتباث نوكي داكي نوناق وهو .يتايفوسلا داحتالا
 رشحني امدنع :يلي ام هاوحف قشمد نم وكسوم فقوم
 دلبلا نيب رايخلا يف ةيروس هاجت يتايفوسلا فقوملا
 ريخالا نع ىلختلا نع عروتي ال هناف ماظنلا نيبو
 .ةيروس يف ءاقبلا حلاصل

 - ةيروس يف ام ماظن حبصي امدنع ءرخآ لكشب يا
 طوقسلاب اددهم  تايفوسلا بلق ىلع ازيزع ناك امهم
 ةددهم ةيروسلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا حبصتو
 ناف هب اهكسمت وكسوم تلصاو ام اذا هعم طوقسلاب
 كلذ نع يلختلا ىلا ةبسانملا ةظحللا يف عراسي نيلمركلا

 تاعاس يف 117١ ماع لصح ام تاذلاب اذهو .ماظنلا

 هموصخو «ينيمبلا» دسا ظفاح نيب ةريخالا عارصلا

 «راسيلا» نم يتايفوسلا ديبأتلا لقتنا ذا «نييراسيلا»
 زئافلا «نيمدلا» ىلا رساخلا

 ىلا دسا ظفاح نم يتايفوسلا فقوملا لصو لهف
 ؟ةلحرملا هذه

 :هاجتالا اذه يف ةماه تارشؤم كانه نا
 يروسلا يعودشلا برحلا هردصا يذلا نايبلا- ١

 - ةيناريالا برحلا لوح ارخؤم (شادكب ةعامج)
 فقوملا دض اداح افقوم هيف ذختاو .,ةيقارعفلا

 نع ردصي نا نكمي ال نايبلا اذه لثمف ...يناريالا
 يمسر ريغ رشؤم نع ةرابع امئاد هفقاوم تناك , بزح
 كانه نكي مل ام .ةيروسلا  ةيتايفوسلا تاقالعلل
 ماظنلا رود نم ىضرلا مدع نع ربعي وكسوم نم زاعيا
 .ةروكذملا برحلا يف يروسلا

 ردصم هب ىلدا ةروطخلا غلابو رشابم ثيدح - ١
 ةيتيوكلا «سبقلا» ةفيحصل يتايفوس يسامولبد
 عقوتم وه ام ليصافت ىلا ودبي ام ىلع - هيف قرطتو
 ةيسيئرلا طاقنلا هيف تزرب دقو ...ةيروسل ةبسنلاب
 :ةيلاتلا

 يف قاطنلا ةعساو برح بوشن وكسوم دعبتست - |
 تغلبا دق يهو .طسوالا قرشلا يف ادج بيرق تقو
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 يو“ فالخلا ختورضوم كيس

 ديدج نم ةدوعلا ةمغن : دسا

 قاما يدبالا ةقوتكم فقت نل» اهنا ةحارص نطنشاو

 ةيروس ىلع كرتشم وا يكريما وا يليئارسا ناودع يا
 يضارالا نع عافدلل امدقتم ازكرم اهربتعت يتلا
 يف ايفارغج ادعب انل لثمت اهناو ةصاخ ,ةيتايفوسلا
 .«ةيبرعلا ةقطنملا يف ندع الا هلثمت ال انتيجيتارتسا
 نا يفدد هل مراصلاو حضاولا فقوملا اذه نكل ب

 نا نود برحلا ءاوجا رمتست نآ» (!) عقوتت وكسوم
 ال لكشب رومالا تدعاصت اذا نكلو ؛ةيدج كراعم عقت
 تايلمع دهشن دق انناف مادطصالا ىدافت نم نكمي
 قطانملا ضعب ىلع زكرتت تاراغ لكش ذختت ةدودحم

 طاقسال ةلواحم يف ةيداصتقالاو ةيركسعلا ةيويحلا
 !«ةلدتعم ةدايقب هلاديتساو ةيروس فق ماظنلا

 ينايفوسلا حرطلا اذه اهلمحي يتلا ةلاسرلا نا
 يذلا نوناقلا عم ماجسنالا لك مجسندتو ادج ةحضاو

 .ةيروسلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا مكحي هنا ىلا انرشا

 ةبسنلاب نيديدش ريذحتو ضارتعا ةلاسرلا هذه يفف
 نم طوغضب لوبقلا عم ؛ةيروسك ةيروس ىلع ناودعلل
 دعتت الا طرش ةلدتعم ةدادقب ماظنلا لادبتسا لجا
 ذختت يتلا ةدودحملا تايلمعلا» دودح طوغضلا هذه

 ةيويحلا قطانملا ضعب ىلع زكرتت تاراغ لكش
 !؛ةيداصتقالاو ةيركسعلا

 بحس ةميلمع نا حضتي ةءارقلا هذه ءوض يف

 ةيبيرغ ةيلمع دعت مل يروسلا ماظنلا نع ءاطغلا

 اذاو .دحاو نأ يف ةيقرشو ةيبرغ تحبصا لب بسحف
 رفود ناك يذلا وه جودزملا ءاطغلا اذه نا انملع

 ,ةقباسلا لحارملا يف رارمتسالا ىلع هتردق ماظنلل
 ايلاح ءاطغلا اذه بحس ريثأت ىدم ءالجب انل حضتي

 ةيسايسلاو ةيداصتقالا هتامزأ يف قراغلا ماظنلا نع

 [.ةينمالاو

 ردب نائدع

 ةارصلا راحتنا
 راو

 ةكرش بحاص «قزر يركش ابيلص عضو امدنع

 راحتنالاب هتايحل ادح «ةفارصلل قزرو اييلص»

 حلطس ىلع تفط يضاملا عوبسالا رخاوا ْق

 ةيفرصملاو ةيلاملا لكاشملا زربا نم ةلكشم ةينلعلا

 كوندلا رئاودو لاملا قاوسا تزكها امك .ةيندرالا

 .ةيندرالا ةحاسلا قوف فراصملاو مهسالا ةكرحو

 ظحال نيح عيباسا ةعضب لبق ةصقلا أدبن

 يتلا ,ةكرشلا نا «قزرو ايبلص» ةكرش ىدل نوعدوملا

 دئاوفي ةبعرملا نيناوقلل افالخ عئادولا جردتست تناك

 .اهيلع ةبترتملا ةيلاملا تامازتلالاب ءافولا ىلع ةردقلا
 مهرودص يف ترس نيذلا نوعدوملا رداب امنيحو

 ةداعتسا ةلواحم ىلا بايترالا عزاونو كشلا لماوع
 ةملؤم لا ةقدقحلا فاشكنا ةظحل تعراست .مهعئادو

 نم ارس يناعت تناك يتلا «قزرو ابيلص» ةكرشل
 .رتتسم سالفا ةأطو تحت ءودتو .ةريطخ بعاصم

 عضيو .هسالفا رهشي نا قزر ابيلص لواح
 صرح نا ريغ ,عقاولا رمالا ماما نيعدوملاو ةموكحلا
 ضورقو نيعدوملا لاوما ىلع يندرالا يزكرملا كنبلا
 لاح .هتمزا كف ةلواحمل ابيلص اهب ناعتسا يتلا كونبلا

 ءازا هتكرش تامازتلا نم صلمتلاو هسالفا راهشا نود

 اولاز ام قزر ايبلص ءانبا ناو اصوصخ .هنئابز

 .ندنل يف ةحجان ةيفرصم ةسسؤم نوكلمي

 [0 - 1 :مكتحربل نيتردرا مهفقأت -



 تاعئاشلا نم هن ةح

 تتسم كو
 قيقحتلا جئاتنو يزكرملا كنبلا ىلا

 2 1ةر

 همدب اجرضم قزر فارصلا دجو بيرق حابص تاذ

 :اهيف لاق هدي طخب ةريصق ةلاسرو سدسم

 ةيلاملا طاسؤالا يف تالؤاست :نامع

 نما مز نم ما ممتع - 1

 لمكا نا يعسبوب سيلو ؛تسئي يننال ترحتنا يننا رقا»

 دقو :غلابم ةدع يتمذب مهل صاخشا دجوبي .ةايحلا

 نا هللا نم بلطاو :سانلا دادسب يتجوزو يدالوا تيصوا

 .«يل رفغي

 «قزرو ابيلص» ةكرش ةينويدم مجح طبضلاب فرعت مل
 رانيد نويلم )١١( خدبت دق اهنا ريغ .ةقدي ةفارصلل

 ةفاك ىدل نيعدوملا ةظيفح راثا يذلا رمالا ءيضدرا

 يناعي اهضعب نا لاقي يتلا ةيندرالا ةفارصلا تاكرش
 .«قزر اييلص» ةكرش هتناع ام تاوئس ةدع ذنم اريس

 مظعم نا نولوقي انه نويداصتقالا نوللحملا
 اهلامعا دودح تزواجت دق ةيندرالا ةفارصلا تاكرش
 .ةينوناق تافلاخم ةلمج تبكترا اهناو .ةينوناقلا
 دادتما ىلع ةهوبشم تاقفص دقع ىلع تمدقاو

 دق اهمظعم نا ىلع ةوالع .ةيضاملا رشعلا تاونسلا
 ةأجف بهذلا راعسا رايهنا ءارج ةحداف رئاسخح دبكت

 . تاونس عبرا لدق

 حرص دقف يندرالا يزكرملا كنبلا ظفاحم بئان اما

 ةريخالا ةرتفلا يف ماق دق قزر موحرملا نا فحصلل

 امم ةريبك رطاخم ىلع توتحا ةيلام تاقفص ةدع مارباب
 عفدلا ىلع هتردق مدعو ةميسجلا هتراسخ ىلا ىدا

 .هدنع عئادولا باحصال

 طاسوا ىف ت ,ريشتنا يتلا ةريثكلا تاعئاشلا ءازاو

 يف يفرصملاو يلاملا فقوملا ةمالس ىلع اظافحو ,نيعدوملا
 قزر راحتنا بقع انايب يزكرملا كنبلا ردصا ندرالا
 :هنف ءاج

 اولادنا اه ويضخيللا يفارسلا نعم كانه نا نقدقلم
 ةفارصلا نوناق ماكحال ةفلاخم الامعا نوسرامي

 نم الاوما مهيقلت ةصاخو .هاضتقمب ةرداصلا تاميلعتلاو

 ةيدقن تاناما وا ةيراج تاياسح لكش ىلع نينطاوملا

 .اهيلع اقفتم دئاوف نايحالا ضعب يف ىضاقتت

 روهمجو نيفاّرصلا هبن نا يزكرملا كنبلل قيس دقلو
 تاكرشل نكمي ىتلا تايلمعلا عاونا ىلا مهعم نيلماعتملا

 يف اهب مايقلا زوجي ال يتلا تايلمعلاو ؛اهمدقت نا ةفارصلا
 .نأشلا اذهب ةيعرملا نيناوقلا للظ

 نا نم اقباس هنم رذح ام رركي نا يزكرملا كنبلا دودو
 قاوسا يف لماعتلاو ءاهلاكشا ىلع تانامالاو عْئادولا لوبق

 وا ءنيفارصلا باسحل علسلاو ةنيمثلا نداعملاو بهذلا

 خينتاربصلا قع نوظمللا' تازلمغلا: نم يه زيفلا ياصعل
 تاس .ةنيسح نطاقس عمسام يولس 1 اهي رواق
 :تتظ]وملا لاوس كادهت ةزفنك

 ةفارصلا تاكرش ىدحا نا ةريخالا ةنوآلا يف ثدحو

 ةرداقريغ اهلعج امم «ةيلام تاكابترا يف تعقو دق ةصخرملا

 حضوي امك .اهعم نيلماعتملا هاجت اهتامازتلاب ءافولا ىلع

 كونبلا ىدل ةروكذملا ةكرشلا تامازتلا ناب ىزكرملا كنبلا

 .ةيفاك تانامضب ةاطغمو ةدودحم تامازتلا يه

 عتمت رارمتسا يزكرملا كنبلا دكؤي ةبسانملا هذهبو
 ةمالسلاب ةكلمملا يف ةلماعلا ةيلاملا تاكرشلاو كونبلا عيمج
 يتلا تاميلعتلاو نيناوقلا ماكحاب اهديقتو :ةيلاملا ةناتملاو
 نم ةرمتسملا ةباقرلل عضخت اهناو ءاهلامعا فلتخم مكحت

 .«يزكرملا كنبلا

 تس مل رعألا ةجوه
 ةدح فيفخت يف مهاس يزكرملا كنبلا نايب

 مل هنا ريغ نينطاوملا ىدل رعذلا ةجومو تاعئاشلا
 ةفاحصلا ناو اصوصخ .روذجلا نم اهلصاتسي
 ترصاو «ندرالا يف ةفارصلا فلم تحتف دق ةيندرالا
 ىأرم ىلعو ءانلع ةمزالا هذه ةشقانم ةرورض ىلع
 ف لوالا قحلا بحاص يندرالا ماعلا يارلا نم دهشمو
 .ليقتسملا ىلع نانئمطالاو رودي ام ةفرعم

 يداصتقا للحم زربا ,كنافلا دهف روتكدلا بتك دقو
 ابلبلحت الاقم «يآرلاد» ةددرج قف ةيددرالا ةحاسلا ىلع

 ةيلاملا ةريسملا ةعجارم ةرورضب هيف بلاط
 دقل» :لاقو .ةدافتسملا سوردلاو ريعلا صالختساو

 نيفارصلا حنم يزكرملا كنبلا نا نم اريثك انوكش
 تايرحو قوقح ىلع اريثك ديزن تايرحو اقوقح انمض
 تالمعلا ليوحت نوعيطتسي مهف .ةصخرملا كونبلا
 ال نيح يف ,دويق ةيا نودب اهعيبو اهءارشو ةيبنجالا
 كنبلا نم ةقيسم ةقفاومب الا كلذ كونبلا عيطتست
 نا نآلا عيطتسي يزكرملا كنبلا» :لاقو ..يزكرملا
 مدعل روهمجلا ةوعد نم الدبو .ءودهب ريثكلا لعفي
 ىلا هرما هجوي نا نكمي نيفارصلا ىدل عاديالا
 اهباحصا ىلا اهتداعاب عئادولا اولبق نيذلا نيفارصلا
 .اهنم لك قاقحتسا دنع ايجيردت

 ةماعلا ةقثلا زرعي نا يزكرملا كنبلا ىلع نا ىقبيو
 حصنيو ديري امك .اهلويذو ةلكشملا نع هدي عفرب سيل
 ريونتو جئاتنلا رشنو ءاهيف قيقحتلاب لب .ضعبلا
 لدب تامولعملا ىلع اودمتعي ىنح قوقحلا باحصا
 لهو ,لاومالا تبهذ نيا فرعن ىتحو .تاعاشالا
 ةرطاخمو ظح ءوس درجم ما ؛ؤطاونو ةين ءوس كانه
 نم يبناج دادرتسا تالامتحا يه امو .ةيوسحم ريغ

 نيناوق ةيال موزل كانه سيل !؟ةرودهملا قوقحلا
 ةصخرملا كونبلاو يزكرملا كنبلا لامعا ميظنتل ةديدج
 رثكا ةيلاحلا نيناوقلاف ,نيفارصلاو ةيلاملا تاكرشلاو
 نيناوقلا هذه مرتحن نا بولطم وه ام لك .ةيفاك نم
 (0.«لهاست نودب اهقبطنو
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 * .ىاقزالا زكام نرتشل ةئرتع .ةيكريما ةقفض نع ءانثا

  ةيفلعا تتايوت اينوريتعي نوبشللا نولوؤسلاو ..
 0 ا اة

 ةيبرعلا ةاساموكردلا رئاودلا ضعب تفقوت

 ةردخألا تاحيرصضتلا ةليسلس دنع ةيسوروألاو

 هتيجراخ ريزوو يروسلا سيئرلا اهقلطأ يتلا | ٠
 نع ربعت ةضماغو ةأزتجم اهتربتعاو ,عرشلا قوراف
 تاريغتملا لظ يف كابترالاب ةيروسلا ةسايسلا ةباصإ
 ةسايسلا نا رئاودلا كلت تأرو .ةيلودلاو ةيمدلقالا

 باعيتسا نع ةريخالا ةنوآلا يف .تزجع ةيروسلا
 نيب تاقالعلا يف ةيساسألاو ةيهيدبلا قئاقحلا ضعب
 قشمد نا رئاودلا هذه دقتعتو .نطنشاوو وكسوم

 ضعب اهرشنت يتلا تامولعملاو ءابنالا ءارو فقت
 ةيروس ةقفص دقع لامتحا نع ةينانبللا مالعالا ةزهجأ

 ايلك هروذج ثاثتجاو باهرالا زكارم برضل ةيكريمأ
 يروسلا ةيجراخلا ريزو ثيدح نوكي امبرو .نانبل نم
 ءاحيالا نم اءزج .ةيبرغلا ةيناملالا «ءلغيبشريد» ةلجمل
 باهرالا نم لصنتلاب فتكي مل ذإ ,غانملا اذهب
 لمعب مايقلا ةيروس دادعتسا» ضرع لب .هتنادإو
 سيئرلا ةرايز جردنتو .«باهرالا دض كرتشم
 ةيجراخ ريزوب هعامتجاو ايفالسغوي ىلا يروسلا
 راطالا يف ,رشنيغ شيرتيد سناه ةيبرغلا ايناملا
 لوصحلا ىلا ةلحرملا هذه ف فدهت ةيروس نا ذإ .هسفن

 عاقبلا يف اهتاوق دوجول «ةيلودو ةيبرع ةيعرش» ىلع
 باهرالا زكارم برض لالخ نم ٠ .لامشلاو طسوألا

 .ايبوروأ و نطنشاو بناج ىلا كرتشم لمع يف اهلوخدو

 يروسلا سيئرلا ىدبأ اهسفن فادهألاو بابسأللو
 يذلا «قشمد قافتا» ف رظنلا ةداعإ ىلع هتقفاوم

 ليقتسم الو .اتيم ةلعافلا ةينانيللا طاسوألا هريتعت

 فقوملا يف عجارتلا وأ حيرصتلا اذه ءاج دقو .هل

 سيئرلا ةرايز باقعا يف «قشمد قافتا» نع يروسلا

 "١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١98 ١5 رايأ ١9/5

 نع الضف .ةيبرعلا ةعماجلا فو اهيف نيلوؤسملا
 فلخ حالص ينيطسلفلا لوؤسملاب ينلعلا هعامتجا
 نع ثدحتت ءابنالا تناك يذلا تقولا يف .(دابأ وبأ)

 ىقتلا ثيح ةرهاقلا ىلا ليمجلا اهب ماق ةيرس ةرايز
 ةرايزلا تناب دقو .كرابم ينسح يرصملا سيئرلا
 يفن نأب تلاق ةعلطم ةينانبل رداصم نأ ذإ :ةدكؤم
 يف ةلبلبلا ثادحإ فدهب ًادمعتم ناك ةرايزلا ءابنا

 لادجلاو شاقنلا نم ديزم .قلخو :.موصخلا فوفص
 ةرئاد عيسوت هاجتا يف ةيقترملا جئاتنلا نايفخي نيذللا

 هسفنب ليمجلا فشكتسا دقو .نانبل ىف يبرعلا لحلا

 هلاصتاو رصمو سنوت نم لكل هترايز لالخ نم
 «ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلاب لوطملا يفتاهلا
 رداصملا لوقتو .ةيبرعلا تاقالعلا ىف تاريغتملا ملاعم

 ني ايفا © ايدل أ 2ع يمس نجلا نا اهسفن
 نانبل ةدحو ىلع ةيبرعلا لودلا نم ددعو ريصم صرح
 جيلخلا لودب ةرتوتملا ةيروس ةقالع نعو .هتدايسو
 ليمجلا عمسو .ةيميلقالاو ةيلخادلا اهتامزاو ,يبرعلا
 فقوملا فلخ حالص نمو نييسنوتلا نيلوؤسملا نم
 ىلع ددش .ينيطسلفلا لوؤسملا نا ىفخي ال ذا .هسفن
 ةدحو بناج ىلا فوقولاب يفتكت نل ريرحتلا ةمظنم نا
 فقاوملا هذه ةمجرت ىلا دمعتس امنإ .هلالقتساو نانبل
 ةحاسلا ىلع يركسعو يدام لقث نم هكلمت امب
 ةيعرشلا ةيمسرلا تاسسؤملا ديحوت ةداعال .ةينانبللا
 ةردابملا مامز عازتناو نانبل ديحوت ةداعا ىلع ةرداقلا

 .ةيفئاطلا تايشيليملا يديآ نم
 ام .اروطتم ًفقوم ةينانبللا رداصملا هتربتعا امو

 لالخ .ديدج نب ينذاشلا يرئازجلا سيئرلا هغلبا

 اي يا سشئوت ىلا 7 قادشجلا يف ينانبللا

 هيف برعأ يذلاو ,ءليمجلا عم لوطملا يفتاهلا لاصتالا
 يذلا «قشمد قافتا» ىلع رئازجلا ظفحت نع ديدج نب

 نم ةماود يف نانبل لخدأو قافولا ةريسم لقرع
 ةعلطم ةينانبل رداصم فيضتو .ةيفئاطلا تاعارصلا
 تناك رئازجلا نا :ليمجلل لاق يرئازجلا سيئرلا نا
 ةيادب ذنم قافتالا ىلع اهظفحت ةيروس تغلبا دق
 ناك هناو .ثالثلا تايشيلنملا نيب هذيفنتل اهتالواحم

 برحلا فاقيال ينطو فافتلا عسوا قيقحت اهيأر نم
 يتلا ةيحالصالاو ةيسايسلا نوؤشلا يف لوخدلا لبق
 .مهدحو نيدئانبللا صخت

 ضعب ناف جئاتنو تامولعم نم كلذ ادع اميف اما

 دق ةلبقملا فورظلا نا ىلا ريشي نيينانبللا نيلوؤسملا
 ملو .يبرعلا لحلا ةرئاد عيسوت ىلا ايلمع يدؤت
 ةفطاخ ةرايزب ليمجلا مايق نولوؤسملا ءالؤه دعبتسي
 سيئرلا تاثداحم جئاتن ىلع عالطالل ندرألا ىلا
 نولوؤسملا ءالؤه حجريو .نيسح كلملا عم يروسلا
 نا لقألا ىلع وأ ,ليمجلا ةمجاهم نع قشمد فكت نأ
 ريغ نم ذإ ؛ندرألل هترايز داقتنا نع ةزجاع اهسفن دجت
 .اهردغ ىلع همرحت ام اهسفنل حيبت نا لوقعملا

 :تقولا اذه ف ,نوينانبللا نولوؤسملا ظحاليو
 ضعب لوافتو .فحصلا يف رابخألا ضعب بيرست
  ةيكريما ةقفص دقع لامتحال .ةيفاحصلا مالقألا

 ةيركسع ةيلمع ذيفنت ةيروسلا تاوقلا ىلوتتل ةيروس
 يف ةرشتنملا ةيبهذملاو ةيفئاطلا تاعومجملا لك دض
 قطانملاو فوشلاو بونجلاو ةيبرغلا توريبو عاقبلا
 تاليوهتلا هذهل مهبارغتسا نوديبو .ةيقرشلا

 داعبا ىلا اهئارو نم ةيروس فدهت يتلا ةيمالعالا
 هذهب اهتاقالعو اهرود ىلع ةطلسملا ءاوضألا

 تحت كبلعي ىف ةدوجوملا كلت اصوصخ .تاميظنتلا

 .ةيروسلا تاوقلا ةرطيس
  ةيكريمألا ةقفصلا نع ءابنالا هذه قفارتو

 ؟ ةلبقملا ةقفصلا نوكي له :نانبا
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 نع ىرخا ءابنا :نانبل يف باهرالا دض ةيروسلا
 ةمساحو ةعجوم ةيركسع ةبرضب ةيروس ْمايق لامتحا

 سيئر طاقسإ اهلالخ نم متي ةيقرشلا قطانملل
 هذه ىلع نوينانبللا نولوؤسملا دريو .ةيروهمجلا
 ةيمالعالا تاليوهتلا قاطن يف لخدت اهنأب :تاعاشالا

 ؛نانبل يف اهقي وست ىلع قشمد يف مكحلا لهأ جرد ينلا

 يتلاو ءاهنم نوناعي يتلا تامزألا نع راظنألا فرصل

 .نامع ىلا ةرهاقلاو سنوت دعب :ليمجلا

 . [ مكامن نهم معممع - 13

 ا

 هذه نوكت دقو .مكح ةمزا ةيروس يف نا ىلا ريشت تناب
 نظ اميرو :ةحوتفم تحبصا اهنكل ءاهنيادب يف ةمزألا
 ريجفتب اهتثدهت نكمي هنا نويروسلا نولوؤسملا
 تاهج اهجورت يتلا تاعاشالاب وأ نانبل ف فقوملا
 .راجفنالا برق نع قشمد نم ةبرقم

 نيبقارملا ناف ؛ةلبقملا تاروطتلا نكت اياو
 ةءارق يف نوفلتخي :هجراخو نانبل يف نييسايسلا
 .ينانبللا سيئرلا اهجهتني يتلا ةديدجلا ةسايسلا
 ويام /رايا يرهش لالخ ادعاصت دهشتس يتلاو
 ىلع نيعلطملا نكل .لبقملا وينوي /ناريزحو .يلاحلا
 طاقن ىلا نوريشب ةلدقملاو ةنهارلا ةرثفلا ايبافخ

 :ةئلاخلا يه ةيسايسأ

 ريغ ةيروسلا ةسايسلا يف لصاحلا كايترالا ١
 رمألا :تيدملا ءقشمد قافتا» يف يروسلا سيئرلا هنع
 ىلا ةينانبللا ةيسايسلا طاسوألا ضعبب ادح ىذلا
 ايلك ال ادوجوم» دعي مل قافتالا نأل «ةروانم» هرابتعا
 ليمك قبسالا سيئرلا ريبغت دح ىلع ءايئرج الو
 يروسلا:ةبجراخلا ريزو حيرصت نوكي دقو .نوعمش

 باهرالا دض كرتشم لمعل نودغتسم :عرشلا

 رثكألا ةيناملألا ءلغيبشريد» ةلجمل عرشلا قوراف
 باهرالا ةناداب فتكي مل نإ ؛كابترالا اذه نع ًاريبعت
 لمعب مايقلا هدالب دادعتسا ضرع» لب هنم لصنتلاو
 .«باهرالا دض كرتشم

 روليت راظتناو ةيناريالا  ةيروسلا تاقالعلا - ”
 بيردتلا تاركسعم نم قشمد يف مكحلا لهأ فقوم

 دجاوتن ثيح طسوألا عاقبلا يف ةدوجوملا ةيناريالا
 تمدقتسا قشمد نا ىفخي ال ذإ .ةيروسلا تاوقلا
 دقو .«ينيمخ سرحل» نيعبات يناريا فلا نم رثكأ
 نا ريغ :نارهط ىلا مهتداعإ ةينانبللا لودلا تدلط

 يف نودوجوم مهنا هلوقي بلطلا ىلع در يناريالا ريفسلا
 .ايصخش يروسلا سيئرلا عم قيسنتلاب كبلعب

 نييبرغلا نئاهرلا حارس قشمد قلطت نا “' 
 ةيجراخ ريزو نا تامولعم لا ضعب لوقتو .نيزجتحملا
 سيئرلا عم هتاقل لالخ .ثحب رشنيغ ةيبرغلا ايناملا

 نا نع ىرخا تامولعم ثدحتتو ..«مهقالطا ةرورض

 راز دق ناك يذلا يبرغلا يناملالا ميعزلا سوارتش
 يروسلا سيئرلا عم ثحب .نيرهش يلاوح ذنم ,قشمد
 دوهنلا نع لأسو نييبرغلا نيفوطخملا ةيضق يف

 دق اناك نيذللا «نييليئارسالا» نييدنجلاو نيينانبللا
 ًايلط هغلبأو .رهشأ ةعبيرأ يىلاوح ذنم افطتخا

 يتلا ةيمهألا عمو .امهقالطا ةرورضي «ًايليئاربسا»

 جارس قالطا ىلع ةيبرغلا ايوروأو نطنشاو اهقلعت
 يدؤتال دق اهناف ,ةنس نم رثكأ ذنم نيفوطخملا نئاهرلا

 قريشلاو ناننل يف ةمئاقلا ناقتحالا ةلاح ءاهنا ىلا

 تمدقا لاح ىف ةوطخلا هذه يلد نا ديال دا ,طسوألا

 نم اليدب نوكت تاوطخلا نم ةلسلس ؛قشمد اهيلع
 دقو .اهنع ثيدحلا يرجي ينلا ةيركسعلا ةيلمعلا

 ميدقت ىلا رطضملا عقوم يف ةيروسلا ةمصاعلا نوكت

 يف رارمتسالا نع اهزجع ىلا أارظن لزانتلا اذه لثم

 ًاطوفغض اهيلع ترج يتلا فاطتخالا ةسايس

 .ةديدش ةيسانسو ةيركسعو ةيداصتقا

 ةيبرغلا توريب نم اهفقوم ةيروس مسحت نا - ؛
 «سامتلا طوطخ ىلع مهتعرز نيذلا نيحلسملا بحستو

 ..ةيبرغو ةيدقرش ىلا ةينانمللا ةمصاعلا كلذب تمسقو

 .ةيمسرلا تاسسؤملا قوقح عازتنا نع فكت ناو

 توردب راطم يف امك ةيفئاطلا تايشيليملل اهتاطعاو

 ددعو «لمأ» ايشيليم ف نوحلسم هريدي يذلا يلودلا
 ةعماجلا يف امكو ..ةيروسلا تارياخملا طايض نم

 .لافقالاب ةددهم تتاب يتلا ةيكريمألا

 بيبلاود يف ةعطاقملا يصع عضو نع فكت نا ه5

 ,ةيمسرلا اهتايسسسؤمو ةيناثبللا ةلودلا ةزهجحا

 سلجمو ةيروهمجلا ءاسؤر ىلع طغضلا نع فقوتتف
 .اضعب مهضعب ةعطاقمل ةموكحلاو باونلا

 ةيركسعلا تادعملاو ةحلسالا قفدت فقوت دقل- 5

 ةمزا شدعت يتلا ةيفئاطلا تامبشميلدملا ىلا رئاخذلاو

 شيجلا ةوق هبف دعاصتت يذلا تقولا يف :ةقناخ ةيلام

 يف غلب هدونجو هطابض ددع نأب لاقي يذلا ينانبللا

 تادعمب نيزهحم آافلأ 7 يىلاوح ةريخألا ةرثفغلا

 .ةقيقدو ةثددح ةيركسع

 نع اهلزع نكمي ال ؛هذه ينانبللا عضولا ةروص
 يذلا لحلا ناك اذاف .ةيلودلاو ةيميلقالا تاروطتلا

 دق «قشمد قافتا» ربع نانبل يف ةيروس هيلا تعس
 قيسنتلا فقو ىلا «نامع قافتا» ىهتنا املثم :ىهتنا

 ليدبلا ناف :ةيننطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ندرألا نبب

 اهريتعت تتاب يتلا برحلا وه ةحورطم حيصب يذلا

 .ةيوستلا ماما قيرطلا حتفل ادبرورض اطرش نطنشاو

 ىلع ةيلخادلا ةيروسلا عاضوألا نوعباتي نيذلاو
 رابك تاحيرصت دنع نوفقوتيو .تايوتسملا فلتخم
 نم جورخلا لجأ نم برحلا رايخ نا نوري :نيلوؤسملا
 تاب ءرشابملا ضوافتلا ىف لوخدلاو .ةقناخلا تامزالا

 لظ يف :ةيروس يف ةمكاحلا ةيلقعلا ىلع رطسمملا وه

 ىتش يف ةعزوملا ةيسايسلا قاروألا ةململ نع زجعلا

 ,ةهجاوملا ةحاس نانيل نوكد نا حجرملاو .تاهاحتالا

 ىلع احوتفم لازي ال يذلا يبيرجتلا لقحلا هرايتعاب

 ةيلمعلا نوكت نا اهيفامي تالامتحالا ميشج

 [1..ةدودحم ريغ ةلبقملا ةيركسعلا

 شلك زاوف
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 نعل .اريذب ةقننلا ديق ةديدجلا / ةيقارعلا ةميئارتسإلا

 ا 1و خماس لاوطاسس طوخ مجبوو#

 :نسح تب سو نم - قاقكم

 ٠/5١ ةفاسم تعطق يتلا ةيقارعلا تارئاطلا
 ىلع تراغاو .يناريالا قمعلا يف ارتموليك
 سيمخلا موي نارهط بونج طفنلا يفاصم

 ديدج نم تمسر .يراجلا ويام /رايأ 8 فداصملا
 قوفتلاو ةيناريالا ةيهجنعلا نيب لصافلا طخلا
 راصتنا مهوب ةردخم نارهط تناك امنيبف .يقارعلا
 املك اهتاوقل ةققحم ةثراك نم قلقلاب جوزمملا وافلا
 ةأجف تحص .ةقرحملا فيصلا سمش ةرارح تدتشا
 ءاحنا لك يف عمست ةيودم تاراجفنا توص ىلع
 ةدمعأو نارينلا ةنسلا تلاعت نا تثبل امو .ةمصاعلا
 ١ دعب ىلع نم دهاشتل ءامسلا نانع يف ناخدلا
 ,نارهط يف «رتيور» ةلاكو لسارم لوقي امك .ارتموليك
 نم ةيسنرفلا ةلاكولا مهب تلصتا نيذلا بناجالاو
 ارجاع ناك يناردالا يوجلا عافدلا نا اوركذو ءسيراب

 ذيفنت دعب الا قلطت مل راذنالا تارافصو .امامت
 ةدوعلاب ةيقارعلا تارئاطلا عورشو .ةيوجلا ةبرضلا
 .اهدعاوق ىلا

 ةديرف ةيلمع
 دئاق اهفصو امك اهنا ةيقارعلا ةراغلا هذه ةبمها

 نابعش ديمح رايطلا قيرفلا ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا
 هركذتس يذلا ينفلا زيمتلا ثيح نم ةديرف ةيلمع
 ةقدو دادعالا ةيلومش ديعص ىلع ةيوجلا تاساردلا
 حورلاو .ذيفنتلا ةعورو بسحتلا ةيعقاوو .طيطختلا
 قاحلا ىلا تدا اهنوك نم طقف ىتأتت ال ةيماحتقالا
 ةيويحلا ةيداصتقالا تأشنملا دحأ يف ةريبكلا رارضالا

 © ١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١98 ١5 رايآ ١45
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 هلدعم ام نارهط قاصم ةقاط مسعف ثنح .ةيناردالا

 ةمصاعلا لك يذغتو ًايموي ليمري فلأ )5١(

 يذلا اهتيقوتل امناو ,ةيطفنلا تاجوتنملاب ةيناريالا
 بيلاسأ نم ةديدج ةحفص حتفب قارعلا رارق عم ءاج

 يضارألا يف ىرخا ةرم لغوتلا وهو .ناريا عم برحلا
 يف ناريا شيج ةقحالمو ءاهيف زكرمتلاو ةيناريالا
 .قمعلا

 ,ىلوألا تسيل ةيقارعلا ةراغلا هذه لثم نا حيحص

 لالتحاب يقارعلا رارقلا بقع ةريخآلا اعطق نوكت نلو
 ةلسلس عم نآلا اهذيفنت نكلو .ةيناريا ضار
 تاشنم ًاضيا تلمش يتلا ىرخألا ةيوجلا تايلمعلا

 ةلسلس عمو :ةيناريا ةيويحو ةيداصتقا قفارمو
 ىلع ةراغلا تيقعاو تقبس يتلا ةيربلا تايلمعلا
 ملاعملا ةحضاو ةروص مسريل ءاج .نارهط يفاصم
 نا» :اهناونعو ةلحرملا هذه يف ةيقارعلا ةيجيتارتسالل
 يف يذلا سيلو ,ةيقارعلا عارذلا اهيلا دتمتس ناريا لك
 ةيناريالا تاوقلا ةدراطم رخا ىنعمبو ..طقف اهلوانتم

 يف ةلآلا هذه مدخت يتلا تادوهجملاو ةيبرحلا اهتلاو

 ةيوجلاو ةيربلا ةحلسألابو :ناكم يأو .ناكم لك
 .ةيرحبلاو

 ودهلا ضرا قارتخا
 ةلسلس ةيقارعلا تاوقلا تذفن قايسلا اذه نمضو

 يف ةيناريالا تاعطقلا ىلع ةيموجهلا ةيربلا تايلمعلا
 قرشو يلامشلا :نيعطاقلا يف تزكرتو ءيضاملا عوبسالا
 لك نم نييناربالا درط ىلا تدأ تايلمعلا هذه .ناسيم

 ىلع ةقباس تاقوا يف اهتلتحا يتلا ةيقارعلا يضارالا
 عطاقلا يف ةصاخو .ةيضاملا ثالثلا تاونسلا رادم
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 .نيدلبلا دودح ىلع لابجلا ةلسلس ثيح .يلامشلا
 تاوقلا ةقحالمب يقارعلا رارقلا ةيادب ذنمو

 سماخلاو لوألا ناقلدفلا زفن .قمعلا يف ةيناريالا

 ةدع قارعلل ةيلامشلا ةهبجلا ةيامح نايلوتي ناذللا
 نع ترفساو حاجنلاب اهلك تللكت ةيموجه تايلمع
 ةمهم ةيجيتارتسا ةيلبج مقاورو ضراوع ريرحت
 ,ةهج نم ًامئالم تايلمع حرسم ةيقارعلا تاوقلل تنمأ

 دارفالا ىف ةديدج رئاسخ ناريا ديبكت ىلا تداو

 .ىرخا ةهج نم .ىرسالا تائم ىلا ةفاضإ .تادعملاو

 ةرلمع ةحجانلا ةيموجهلا تايلمعلا هذه رخا ناكو

 ءاعبرألا موي ةقهاشلا همقاورو دنمدرك لبج ريرحت
 لبجلا اذش ريرحت ةيلمع بستكتو .يضاملا

 دقف ؛قارعلل ةبسنلاب ةيقوس ةيمها يجيتارتسالا
 هذه ىلع ةرطيسلا لالخ نم ةيقارعلا تاوقلا تنمأ
 :ةمقلا

 اذه نوكل يقرشلا لامشلا ف اهدالب نما :الوا -

 .تايار نارمع جاح ضوح ىلع لطي لبجلا
 كسمت يهو ؛عتمتت تاوقلا هذه تتاب :ايناثو

 يركسعو يلاتق فقومي .هتمق ىلع ةديدجلا اهعضاومب

 ,ةلباقملا نايدولا يف ةيناريالا تاوقلا ددهي زيمتم
 قمعلا يف ةقحال ةيقارع تايلمعل قيرطلا حتفيو
 .ىرخا ةهج نم يناريالا

 لوانت دنع ةراشالاب ةريدجلا ةظحالملا ىقبتو
 تاموجهلا ةلسلس لك نا يلامشلا عصاقلا تايلمع

 ىلع اهذيفنت رصتقي مل ةحجانلا ةيقارعلا تاضرعتلاو
 .اهيف تكراش لب .طقف ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا

 - | ماما نر طاطا معمطعتت 5

 ١ نارهط قوف ةديرف ةيلمع :نابعش ديمح رايطلا قيرفل

 داركألا نيلتاقملا نم جاوفا ظوحلمو زيمتم عافدنابو
 مل ايسايس أدعب تايلمعلا هذه بسكا امم نييقارعلا
 ةقباسلا اهتامجه لك فو :ناريا نا كلذ .دحا ىلع فخي
 تناك ثالثلا تاونسلا رادم ىلعو .عطاقلا اذه يف
 لالخ نم ةيقارعلا ةينطولا ةدحولا قش ىلع نهار
 هذه نكلو .داركألا نم ةنوخلا ضعبب اهتناعتسا
 تنفدو :لوألا موجهلا دنع تطقس ام ناعرس ةنهارملا
 داركألا نيلتاقملا نم تائملا تارشع عراس امدنع امامت
 ءاوتحا يف ةيقارعلا تاعطقلا ةكراشمو عوطتلا يف
 لك ريرحتو هريمدت مث نمو .الوأ يناريالا وزغلا
 .ايناث ةدلامشلا دودحلا دنع ةيقارعلا ضرألا

 عطاقلا يف ةيقارعلا ةيركسعلا تايلمعلا هذه

 عم اهتاتيقوت ضعب يف تنمازتو لب تقفارت يلامشلا
 عطاق يف عبارلا قليفلا اهذفن يتلا ةيموجهلا ةيلمعلا

 ترطيسو .كرابملا ناضمر رهش ةيشع ناسيم قرش
 ىرخا عبرم رتموليك ةئام ىلع ةيقارعلا تاوقلا اهيف
 نا قبس ضرا دادتما يه ةيناريالا يضارألا نم

 كلذبو .يلاحلا رهشلا ةيادب ةيقارعلا تاوقلا اهتلتحا
 ضرألا ةحاسم تغليف .ةديدج ةحاسم اهيلا تفاضا

 عطاقلا اذه يف قارعلا اهيلع رطيسي يتلا ةيناريالا
 ةحاسم ريثكب قوفت يهو ,عبرمرتموليك )٠١( يلاوح
 .وافلا ثلثم يف ناريا هلتحت ام

 يفا رعلا مافددالا فادهأ

 هفده سيل يناريالا قمعلا يف يقارعلا عافدنالا
 لقعلا ناك لب :ةيناريا ضارا ىلع ةرطيسلا درجملا
 فدهتسي :عافدنالا اذه ,ذفنيو ططخي وهو .يقارعلا
 :ةيساسا ضارغا ةثالث

 ناريا ديبكت - لصاح ليصحت وهو - لوألا -
 موجهلا لالخ نم تادعملاو حاورألا ىف ةحداف رئاسخ
 تناك نا دعب ,قمعلا يف ةيناردالا تاعطقلا ةقحالمو
 قياسلا يقارعلا رارقلل ةجيتن ةحاترم تاعطقلا هذه

 مزلا يذلا رارقلا وهو يعوطلا باحسنالا بقعا يذلا
 دودحلا دنع فوقولاب ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا
 .نرملا عافدلا ةسايس جاهتناو ةيلودلا

 ءاوللا لوقي امكو ءوهف ضارغالا هذه يناث اما
 تذفن يذلا عبارلا قليفلا دئاق ناطلس تباث نكرلا
 :قمعلا يف ةيناريالا تاوقلل حاستكالا تايلمع هتاوق

 اهتوق ريمدت لالخ نم ةقطنملا يف ناريا اياون طابحا»
 يف موجهلل ةليوط ةرتف ذنم اهدشحت يتلا ةيركسعلا
 ةيقارعلا تاديلمعلا هذه نا رخآ ىنعمبو .عطاقلا اذه

 تكيرا ةهج نم يهف :دحاو نأ يف نيتمهم تققح دق
 هذه يف بقترم موجه يأ نش يف ةيناريالا ططخلا
 لتق تايلمع حرسم ةيقارعلا تاوقلل تنماو ,ةقطنملا
 ةهج نم .موجهلا اذه نشب مايقلا ةلاح يف مئالم
 يضارألا هذه لثم ىلع تاوقلا هذه ةرطيس نا .ىرخا

 ,ايلاح ةيعافدلا اهعقاوم ززعي ةيوبعتلا ةيناريالا

 يناريا موجه يا ريمدت يف ةروانملاب اضيا اهل حمسيو
 اهناف كلذل ةقيقحلا هذه تعو ناريا نا ودبيو .بقترم
 عاجرتسال ةبقاعتم تاموجه ةلسلس نش ىلا تدمع
 .عيرذ لشفب تينم اهنكلو .اهيضارا

 .ةصاخ ةيمها لثميو .ضارغألا هذه ثلاث ىقبي -
 نم اهب عتمتت امب ةيناريالا يضارألل يقارعلا قرخلاف
 ةروانملا ىلا اهترطضا وا :ناريا تلعج ةيركسع ةيمها
 قطانم نم تاعطق بلحج يا .ةيركسعلا اهتاعطقب
 اذه يف هنم دحلا وا يقارعلا عافدنالا ةهباجمل ىرخا
 ىلا ىدا امم .البقتسم رخا عطاق يأ يف وأ عطاقلا
 ةقطنم يف ةزكرمتملا ةيناريالا تاوقلا تيتشتو ةلخلخ
 لكب اقباس ناريا اهراتخت تناك ةدودحمو ةنيعم
 .ةيرح

 لاثملا فرظلا
 رظني انذخا اذا ةصاخ .ديدجلا عقاولا اذه لثمو

 يف ديج لكشب ةروانملا ىلع ناريا ةردق مدع رابتعالا

 يف ايلاثم ايلاتق افرظ قارعلل ايه ةيركسعلا اهتاعطق
 ةدناردالا دوشحلا طغض ففخ نا دعب موجه يا نش

 .قارعلا ةهبج نم ةنيعم ةقطنم وا عطاق يف
 قارعلل ايهتيو أيهت يذلا يلاثملا يلاتقلا فرظلا اذه

 قمعلا يف عافدنالا تايلمع رارمتسا عم ةصاخ
 يتلا وافلا ةهبج نع ثيدحلا ىلا اندوقي يناريالا

 ةباثمب نآلا اهنأب نيدقارعلا نييركسغفلا دحا يل اهفصو

 بونج فيص ةرارح تدتشا املك انايلغ دادزي لجرم
 ةقطنملا يأ اهنا امامت نويناريالا كردي ثيح .قارعلا
 :مهتاوقل خلسم ىلا اهاحضو ةليل ف لوحتتس

 ىلع نييناريالل ةبسنلاب ,ةقطنملا فلغي يذلا ءودهلاف

 هزهف .ةفصاعلا قبسي يذلا ءودهلا ةباثمب وه لقالا
 تدقف هتلتحا يذلا ثلثملا ةسيبح تتاب يتلا تاوقلا
 ةقرطملا نيب نآلا تحيصاو امامت ةروانملا ىلع ةردقلا
 تالواحملا لك تلشف نا دعب نييقارعلا نادنسلاو
 .اهنع قوطلا كفل ةيناربالا

 راظتنا يف نآلا تاعاسسلا لب مايألا دعت تاوقلا هذه

 ةيقيقح منهج ىلا وافلا لوحتل ةيقارعلا ةقعاصلا
 [1.!؟ديزم نم له :لوقت
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 رودصلا ىلا اهقيرط يف تاءارجالاو نيناوقلا نم ةعومجم

 3 د لا 2 ويتصل تقشو :نمشلاو

 يديلقتلا اهعقوم نم اكريما تزفقف .اهمالحا

 تنبتو اهيناج ىلا ديدج عقومل «ليئارسا» ءارو

 دق انكو .اهدناست تناك نا دعب ةينيطسلفلا اهتسايس
 اكردما نيدزييمتلا نا ةقياس تالاقم يف ةرم نم رثكأ انلق

 دعي مل ةينيطسلفلا ةيضقلاب قلعتي اميف «ليئارسا»و
 تعستا ةكارشلا نا وه عوضوملا يف ديدجلاو .انكمم
 ةبراحم ىلا ةفاضالاب نيينيطسلفلا ةبراحم لمشتل
 .مهقوقح

 ىف تاكرحت لكش ديدجلا هاجتالا اذه ذختاو

 نم ةلسلس ناسين رخاوا يف ادب يذلا سرغنوكلا
 ةسايسلل ينوناق راتس ءاطعال ةيعيرشتلا تالواحملا
 روتانسلا حتتفا ,ناسين 1١ يفف .ةديدجلا ةيكريمألا
 سلجم يف ةيئاضقلا ةنجللا سيئر ,«نوتند هياميريج»
 تاءارجالا» هتمسا ام ثحبل ةسلج .خويشلا
 مزع نع اهيف نلعا ءباهرالا ةحفاكمل ةيئاضقلا
 نيناوقلا نم ةعومجم رارقإ ىلع سرغنوكلا
 ةينيطسلفلا ربرحتلا ةمظنم مدرجتل تاءارحالاو

 ىلع ةجراخ ةيمارجا ةمظنم اهئامعزو اهنالعاو
 .اهميطحتل اديهمت نوناقلا

 ةحتاف نوكتس هتنجل ةسلج نا «نوتند» لاقو
 ةيرادالا تاءارجالا يف رظنلل تاسلجلا نم ةلسلس
 اذه يف ةدحتملا تايالولا ةموكحل ةحاتملا ةيئاضقلاو
 تاءارحالا ةلمج نمو .ربرحتلا ةمظنم ىلع برحلا

 :يلي ام اهيف رظنت فوس هتنجل نا لاق يتلا
 ةتمكاحمو ةلاقتماو تافرع رتشاب ةئاوآ ةيفاكفا د

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- ١64 ١5 رايا ١

 .«باهرالا» ةهجاوم راتس تحن مومحم كرحت :سرغنوكلا

 يكريمألا لامعألاب مئاقلاو اكريما ريقس لايتغا يف هطروتل
 .1517/7 راذآ يف موطرخلا يف

 ق.قيقحتتلا نيفلحم ةكيم لبكشح لع لمعت فوس - ؟
 .نيرحتلا ةمقفتلا يفارجالا طمنلا

 لع فرعثلل اهم لومعلا نيناؤقلا نييرذت“ كوس *
 دحلل ريرحتلا ةمظنم دض ةينوناق تاءارجا ذاختا ةيناكما

 .نوناقلل ةفلاخملا اهتاطاشن نم

 ةرازو ءاطعال ةديدج نيناوقل ةجاحلا سردن فوس-

 ءانطعالو  تاهرألا ةيراحتلا ةطئلسنا لم ةجاقحك اب لدعتأ

 نم تاضيوعت ىلع لوصحلل ةمزاللا لئاسولا هاياحض

 ةتس اهتميق غلبت يتلاو اكريما يف ريرحتلا ةمظنم تاكلتمم
 2 هه (اذك) تارالودلا نم تارايلم

 نوتند ىنبت .ةنياهصلا هدايسأل هقافن يف يدامتللو

 ةجلاعم ةيمها ىلع دكؤي نا ديرم هنا لاقف مهمعازم

 نم ريرحتلا ةمظنم اهتقرس يتلا» نيينيطسلفلا ةيضق
 ةمظنم نيب زييمتلا ىف رمتساو .«ينيطسلفلا بعشلا
 نيبالم ةدع نا» هئاعداب ينيطسلفلا بعشلاو ريرحتلا

 يف هتينابزو تافرعب قاحللا اوضفر نيينيطسلفلا نم
 .:يباهرالا مهلمع

 ةمظنم دض هباطخ ْيف أسامح روتانسلا دادزاو
 ,اهدض ىرخا تاءارحا نع هتيرقيع تقتفتو نيرهتلا

 ءاهذاختا مرعب ينلا تاءارحالا ةمئاق ىلا فدضمد داعف

 :يلب ام اهنم دّدعو

 لوخدلا تاريشأت حنم عوضوم سردن فوس- ٠١
 اهريغو ريرحتلا ةمظنم ءاضعال ةدحتملا تايالولا ىلا
 يقيرفالا ينطولا رمتؤملا لثم ةيباهرالا تامظنملا نم
 .وباوس ةمظنمو

 ةمظنمل بتكم دوجو ةينوناق يف رظنن فوس - ؟
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 اا ا

 «نطنشاو يف :ينبطسلفلا مالعألا بتكم وهو :نيرحتلا
 يف ةدحتملا ممألا ىدل ريرحتلا ةمظنم بتكمو

 .كرويوين
 نم ريرحتلا ةمظنم نكمت بتاكملا هذه نا فاضاو

 يف يثاعدلا اهزاهج عيسوت نمو «ةيباهرا ةكيش» ءانب
 ءارو ريدملا لقعلا حبصا تافرع نا لاقو .اكردما

 .ىلودلا باهرالا

 ام ةحص ىلع ةلالدلل الا لاوقألا هذه درون ال اننا
 ًاقيدص دعت مل اكريما نا وهو :قباسلا يف ًارارم هانلق

 ىلع اهنشت يتلا ةدابالا ةلمح يف بيبا لتل اكيرش لب
 هذهب ءدبلاب ةراشالا تءاجو .ينيطسلفلا بعشلا
 يف ارارق ذختا يذلا ينويهصلا يبوللا نم ةلمحلا

 كارشاب ناسين رهش لئاوا يف ريخألا يونسلا هرمتؤم
 اهنالعا ىلع اهلمحب ريرحتلا ةمظنم ىلع برحلاب اكريما
 يف اهل ةعباتلا بتاكملا قالغاب نوناقلا نع ةجراخ
 . .ةدحتملا تايالولا

 ةينويهصلا ةكرحلا نا نظي نم ءىطخيو
 فدهتست ةيكريمألا ةموكحلا يف اهءاكرشو
 دنض ةلمحلاف .برعلا نم مهريغ نود نيينيطسلفلا
 يف مالعالا لئاسو قياستتو .دعاصتت ةفاك برعلا

  ةيكريمألا برحلل ةيبرعلا فادهألا عيوننت
 ىلا لقتنت مث ايبيل ىلع زكرت موي يفف .ةينويهصلا
 «باهرالا» معدو ليومت ىلع ةيدوعسلا مولت مث ةيروس
 ىلا قارعلا ةفاضاب ةينودهصلا كاببا ةمظنم بلاطتو
 .همعدتو :باهرالا» سرامت يتلا ةيبرعلا لودلا ةمئاق

 ةيداعملا ةينويهصلا  ةيكريمألا ةلمحلا فقت الو
 مالكلا دنع ةصاخ نيينيطسلفلاو ةماع برغلل
 ةعونتم ةدلمع تاءارجا لكش ذختت اهنكلو .ديدهتلاو

 ,ةيوجلا تاراغلاو :حالسلا عيب ضفر لمشت
 يسامولبدلا بيلاتلاو :ةيداصتقالا تاءارجالاو

 دهمي نا سرغنوكلا ديري نآلاو .مهريغو نييبوروألل
 يف ريرحتلا ةمظنم بتكم ريدم اهفصو ىرخا تاءارجال

 ةسايسلا ةنيهص اهتلصحم ْف ينعت» اهنأب نطنشاو
 ةمظنم لثمم لاقو .ءطسوألا قرشلا يف ةيكريمألا
 ددص ىف 1485/0/7 خيراتب فاحص نايب يف ريرحتلا
 ةيكريمألا ةسايسلا يف مداق ريطخ فاطعنا نم ريذحتلا

 يناثلا نيرشت ْيف) ةيعيرشتلا تاباختنالا مسوم نا»
 ةصرفلا ةينويهصلا تامظنملا يطعي (مداقلا
 معدلا نوقلتي نيذلا نيحشرملا نم ديدعلا باطقتسال

 نم مهفادها قيقحتو ةنياهصلا نيعربتملا نم ييلاملا
 حلاصملاب يوضع ةدحتملا تايالولا ةسايس طبر لالخ
 هجوتلا اذه داعبا نا» لوقلا ىلا صلخو .«ةيليئارسالا

 نم ةدحومو ةداج ةفقو بلطتتو أدج ةريطخ هجئاتنو
 ناودعلا ِق يكريمألا يدامتلا اذه فقول برعلا ةفاك

 .«مهحلاصمبو مهب راتهنسالاو برعلا ىلع
 فيك :وه ةيمها رثكألا لاؤسلا ىقبي ةياهنلا يفو

 اهقحب نورتهتسي نم عم ةيبرعلا ةمآلا لماعتت
 ةهافت ىلع انءادعا اندوع دقل ؟اهتمارك نوسوديو

 تلاز امو ترهدزا ةيكريمألا حلاصملاف .مهناودع ةفلكت

 زعا يش اكريما نأكو يبرعلا نطولا يف رهدزت
 ةعفص لك دعب اهبلا دوعن اننا اهاندوعو .انئاقدصا

 5: .انيلا اههجوت
 نم نالعجت ملاعلا يف اهذوقنو اكريما ةوق نا كشال

 اهرارمتسا نكل .اهيلع درلا ةيفيك يف نّعمتلا ةمكحلا
 0.اهيلع درلا نامتحت اندض ناودعلا ف اهقارغتساو
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 ةرغا هلش اضرعتم

 _ تاداسلا ةلمرأ ًاماشو ةيلاما ةن ةنمذ ىلا

 ةرئا د حسوي دفولا
 نترات
 هب وجشسا أ نع
 معلا سيئر .بوجحملا روتكدلا بكترا له 57

 ا

 لوقي امك «ةيموق ةحيضف» رصم يف يباينلا |
 ةلمحلا فده نا ما .هتفدحصو دفولا بزح |

 ؟هنع يىلختلل مكاحلا بزحلا جارحاو .هب ريهشتلا

 يلوت لبق .تلخ تاونس ىلا عوضوملا عجري
 ةعماج يف هفئاظوب طيتريو .يلاحلا هبصنم بوجحملا
 ينيعلا رصق عورشم حرط امدنع اميسالو ةرهاقلا

 ةسائر بوجحملا ىلوت نبح ةصاخو ,ةعماجلل عباتلا

 داصتقالا ةبلك ديمع هتفصب ١11/87: ماع ٠ .ّتنلا ةنحل

 .كاذنآ

 ؛:تاداسسلا ناهيجو بوجحملا نا ماهتالا لوقبي

 ىنبملا ءاشنا دقعب زوفلا ىلع ؛ةيسنرف ةعومجم ادعاس
 اهرادقم ةفلكب .ينيعلا رصقلا ىفشتسمل ديدجلا

 عافترا مث :لضفا ضورع ضفرو .هينج نويلم 5
 هيشح نودلم 5١ال ىلا ةفلكلا

 هذه ءافخاب بوجحم روتكدلا دفولا بزح مهتب امك

 عورشملا رجح عضو يذلا كرابم سيئرلا نع ةقيقحلا
  عورشملا نا ملعلا عم .1484 ماع رخاوا يساسالا
 ضارمالا ىفشتسم ىنبم لفغي  دفولا بسح

 نوثالث هئانب فيلاكت نا عم :هتلازإب بلاطيو ةينطابلا
 .همده تضفر ةعماجلا تناكو .هينح نوبلم

 فلا نيسمخ ضبقب بوجحملا روتكدلا دفولا مهتيو
 .عورشملا دقع ةبانك ةرجا هينج

 معنملا دبع يدفولا بئانلا باوجتسا نمضتو
 باطخ ةروص .يباينلا سلجملا ىلا مدقملا .نيسح
 هيف يصوت .ريمعتلا ريزو ىلا تاداسلا ناهيج ريتركس
 ةنجل ليكشت دقتناو .ةيسنرفلا ةعومجملا رايتخاب
 ةكراشمو .تبلا ةنجل نم عورشملا دقع ريرحت
 .نوناقلا افلاخم .نيتنجللا ىف بوجحملا

 :هتصنم نع ىلخت نا دعب .بوجحم روتكدلا در

 ناك يسنرفلا ضرعلا نا لاقف .باونلا نيب سلجو
 ىلع صن هناو ةصاخ ءاينفو ايداصتقا ضورعلا لضفا
 اما .ةرسيم اضورق نوكتس فيلاكتلا نم /848 نا

 ,فيلاكتلا يف ىلاغت اهلكو ؛ةثالثف ىرخألا ضورعلا
 نا :فاضاو .ةنومضم ليومت رداصم ىلا رقتفتو

 ةيسنرفلا كونبلاو ؛ةلودلا سلجمو .ءارزولا سلجم
 .هتازيمل يسنرفلا ضرعلا تلضف

 ةعماج سيئر نا لاقف .دقعلا ةباتك نع ثدحتو
 ,اهباعتا لمحت ىلع يسنرفلا بناجلا عم قفتا ةرهاقلا
 ةغايص لضفا هناو .هينج ينويلم رصمل رفو دقعلا ناو
 .عيراشملا هذه لثم ىف تعضو ةيداصتقاو ةينوناق

 قلغاو .بوجحملا رظن ةهجو مكحلا باون ديأ دقو
 عيسوت ىلع حلتو .هتنت مل دفولا ةلمح نكلو ,فلملا

 .اهجوز مكح نابإ تاداسلا ناهيج رود لمشتل اهترئاد
 رشي ملو اهرود ينطولا بزحلا باون ركذي مل امنيب
 .اقالطا هبلا

 يقيقحلا ةلمحلا فدشه نا نودكؤي نوبقارملا

 ضحعب راشا امك .هب ةحاطالل بوجحملا ةعمس هيوشت

 لصتت قئاثو ىلع دفولا بزح لوصح ىلا نيعلطملا

 بزحلا لخاد ذوفنلا باحصا ضعب نم عورشملاب
 .بوجحملا نع يلختلا يف نيبغارلاو ,ينطولا

 بزح ققحي لهف :ةبيرق سلجملا ةسائر ةكرعم
 ريغ ةروصلا ؟بوجحملا باختنا داعي ما ؛هتياغ دفولا
 6 .لاح لك ىلع :نآلا ىتح ةحضاو

 أ1/- ١945 راياآ ١١64 - ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 قايفل 3 لوتولا ةيناكماب ىينقا هؤنسلا لؤافت -
 ُِق حلسملا عارصلل يسايس لح ىلا بدرقلا

 نم مؤاشتلا داس ذا .اليوط مدي مل بودجلا |
 ,موطرخلا ةمصاعلا يف ةيسايسلا ىوقلا طاسوا ديدج
 ةكرحلا» ميعز غناراغ نوج ديقعلا بيخ نا دعب
 يف هتكراشم يف لمالا ؛نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا
 .ةموكحلا

 عم ضراعتي اذه هفقوم غناراغ ديقعلا ربتعي الو
 ةموكحلا سيئر عم ضوافتلا ىلع ةيئدبملا هتقفاوم
 نبب اريبك اقرف ةمث نا ىري ذا .يدهملا قداصلا ديسلا

 ىلع لبقي يسايس لح ىلا لوصولا لجا نم ضوافتلا
 ,دالبلا بونج يف يركسعلا هطاشن فاقيا هساسا
 .مكحلاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملا نيبو

 ديقعلا ةيجيتارتسا نا ,موي دعب اموي حضتي
 ةيسايسلا ىوقلا ةيجيتارتسا نع ةفلتخم غناراغ

 ةيجيتارتسا نع اضيا ةفلتخمو .ىرخالا ةيبونجلا

 كانا مومهلا 5 تاق 00 قداصلا

  8ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١54 ١5 رايا ١93

 0 ا تل“

 يقنخي نادوسسلا كفيلا

 :لاليلا يف ةيسايسلا ةطيرخلا مسر ةداعا هفده نآل
 "دل يسيل يف وا سل ال ا وو هى دا هوا كجببب جس" هت سمت“ هاا د ابتسام “طم دقات

 ' 0 ءاطخأ نم ديفتسي خفراف

 لكل ساراس جرطيو
 ورح وددت #7 .٠ فتة“

 يتلا ةقباسلا حسك ةيلاصفنالا ةسونحلا ةكرحلا
 .«اينانالا» ميساب فرعت تناك

 !؟غناراغ ديقعلا ةيجيتارتسا يه ام
 ْق حطسملا عارصلا تداق يتلا «ادنانالا» ةكرح تناك

 قافتا نالعا خيرات وهو) 19177 ماعلا ىتح بونجلا
 تناك ,(ءاينانالا» ةدايقو يريمن ماظن نيب ابابا سيدا
 لصف ةرورضب يدانتو ةيلاصفنا تاراعش عفرت
 لامشلا نع ,ةيقيرفالا ةيناكسلا ةيرثكالا يذ بونجلا
 .ةيبرعلا ةيناكسلا ةيرثكالا يذ

 لح ىلا لوصولاب تضترا امدنع يهف يلاتلابو
 يتاذلا مكحلا قيبطتب تبلاط .يريمن ماظن عم يسايس
 يف مكحلا نوؤش يف لخدتت ملو :ةيبونجلا قطانملا يف
 ىوقلا .ّمحوطرخلا دالبلا ةمصاع ىو لامشلا

 يف ايلاح ةدوجوملا ىرخالا ةيسايسلا بازحالاو
 عمجتلا ؛يمدقتلا بعشلا برح لثم) بونجلا
 ينادوسلا رمتؤملاو ءنادوسلا بونجل يسايسلا
 ةيبونج ابازحاو ىوق اهسفن ربتعت :(خلا ...يقيرفالا

 نا دغو برعلا نيب نزاوتلا» راعش ءارو يفتخي
0 7 232111 

 .ةيلاصفنا تاراعش عفرت ال اهنا مغرو .ىلوالا ةجردلاب
 ةيسايسلا .دالبلا ةايح يف ةكراستملا ىلع صرختو
 هتاذ تقولا يف اهناف ؛موطرخلا ةمصاعلا يف دجاوتتو
 نم ديدعلا يف اهرظن تاهحو فالتخا مغر  قفكت

 ةيقافتا يف درو امك يتاذلا مكحلا قيبطت ىلع  لئاسملا

 .191/7 ماع ةعقوملا ابابا سيدا
 ةفلتخم ةيجيتارتسا حرطيف غئناراغ ديقعلا اما

 هنا كلذ .ديعبلا ىدملا ف ةروطخ رثكا اهنكلو ءامامت
 ةكرح «نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا» ريتعب

 .بسحف هبونجل ال :نادوسلا ءاحنا عيمجل ةيسايس
 ,دالبلا يبونج يف حلسملا هطاشن زكرت نا ىري يلاتلابو
 ةيركسعو ةيسايس ةوق هتكرح نا ةرورضلاب ينعي ال
 .بسحف ةيبونج

 مض ىلع غناراغ ديقعلا صرح ببسلا اذهل اميرو

 مهزربا نم ؛هتكرح ةدايق ىلا ةيلامشلا رصانعلا ضعب
 لحارملا لالخ اردزو ناك يذلا دلاخ روصنم روتكدلا

 .يريمن مكح نم ىفوآلا
 ٌعناراغ ديقعلا صرحي ءاضيا بيسلا اذهل امبرو

 يف ةيسايسلا ىوقلا ضعب عم ةقيثو تالص ةماقا ىلع
 .دالبلا لامش

 عون ةماقا ىلا غناراغ ددقعلا ىعسب .كلذ نم رثكا

 يتلا ةيسايسلا تارايتلاو ىوقلا نيب فلاحتلا نم
 لجا نم قلطنيو .ةيفئاطو ةيقرع دعاوق ىلا دنتست
 «نزاوتلا» نم عون ةماقا ةرورض ةركف نم ءفدهلا اذه
 .نادوسلا يف برعلا ريغو برعلا نيب يسايسلا

 عمجتلا» دفو ءاضعال غناراغ ديقعلا دكا دقف

 يف تاباختنالا ليبق هاقتلا يذلا «ءنطولا ناقنال ينطولا
 ام يسايس ضوافت يا ءارجاب لبقي نل هنا ءابابا سيدا
 مكحلا ليقتسمب رظنلا ةداعا» ساسسا ىلع اينبم نكي مل

 ةيزكرملا ةطلسلا ةيلكيه رييغتو .لكك نادوسلا يف
 تاقالعو ةينادوسلا ةيوهلا ديدحتو يميلقالا مكحلاو

 ةلازا ىلا غناراغ ديقعلا اعدو .«ةيجراخلا نادوسلا
 تاثفلا رئاس كارشاو :مكحلا ىلع ؛ةيلامشلا» ةرطيسلا
 ال ايلعف يسايسلا رارقلاو ةطلسلاب دالبلا يف ةيناكسلا

 نيعب ذخأي ال راوح يا نا غناراغ ديقعلا فاضاو

 راوح» ب هبشا نوكي فوس عئاقولا هذه رابتعالا
 .ةجيتن ةيا ىلا يدؤي نلو «ناشرطلا

 يف نذا نمكت ؛غناراغ ديقعلا ةيجيتارتسا ةروطخ
 يف يسايسلا عضولا ةغايص ةداعا لواخت اهنوك
 تاراعش نمض هدحو بونجلا يف ال لكك نادوسلا

 ةيقرع اروذب لمحت ساسالا يف اهنكل يودحو اهرهاظ
 .ةيلاصفنا

 مدت اهنا ء.اضيا ةيجيتارتسالا هذه ةروطخو
  ةيكريمالا ةيجيتارتسالا درت مل ما تدارا ءاوس
 نايكلا فاعضاو ةيبرعلا ةقطنملا كيكفتل ةينويهصلا

 .قرطلاو لئاسولا نم ديدعلا ربع هتيتشتو يبرعلا
 دودح زواجتت غناراغ ديقعلا ةكرح فادها نآلو

 ةيسايسلا طاسوالا ضعب ىرت .نادوسلا بونج
 حشرم حلسملا عارصلا نا موطرخلا يف ةعلطملا
 ةصلخملا ىوقلا هيف لمأت يذلا تقولا يف .لعافتلل

 رئاس عم نواعتلاب يدهملا قداصلا حجني نا دالبلل
 0.نامالا طش ىلا نادوسلاب روبعلا يف ةينطولا ىوقلا

 يبعرملا زياف
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 رئازجلا يف اسنرف ةيجراخ ريزو

0 8 000 

 07 .طابرلا ىلا :نوممز ناترم ناجح فيتسلا يسترفلا |
 ةقيدصلا نادلبلل ةيلوألا عالطتسالا ةلحرم | ٠

 يف ةيسنرفلا ةيسامولبدلا لوؤسم لح .اسنرفل
 ةمصاعلاب (ويام) رايا رهش نم يناثلا عوبسالا
 برغملا نادلب يف هلقنت نم ةيناثلا ةطحملا ةيرئازجلا
 ةيجراخ ريزو لباق دق نومير ديسلا ناكو .يبرعلا
 سيراب يف عيمجلا لبق يسبسلا دياق يجب ديسلا سنون
 .رهسش نم رثكأ ذنم

 رئازجلا ىلا هيسرود يكلل لوألا لوؤسملا ةرايز
 ةثيثحلا تاكرحتلل رظنلاب كلذو ؛:ةصاخ ةيمها يستكت
 ةسائرب ةديدجلا ةينيميلا ةموكحلا اهب موقن ينلا
 يتلا ةعونتملا تاقالعلا شاعنال كاريش كاج ديسلا
 ف ةقيدصلاو ةفيلحلا نادلبلا نم ديدعلا عم اهطبرن
 عباطب تاقالعلا هذه غبص ةيغبو .ةيقيرفالا ةراقلا
 نم ءيكارتشالا دهعلا نع زيمتتن اهلعجي يصوصخ
 ةعوبطم تناك يتلا ةقياسلا ةفلألا اهل ديعيو ؛ةيحان
 1481١. ةنس مكحلا نيميلا رسخي نا لبق اهب

 ةيسنرفلا  ةيرئازجلا ةيسامولبدلا ةمقلا نا ديب
 ةعزنلا هذه نم ربكأ ًاداعبا كلمتت رئازجلا يف ةريغصلا
 سيراب نيب تاقالعلا نا مولعملا نم نا :ةيمومعلا
 ضعي راسيلا مكح دهع ىلع تفرع ةمصاعلا رئازجلاو
 بيست كاذو بئاجلا اذه نم ٠ «لعفلا دودرو :تازهلا

 ةسرامملا ةعيبط لوح رظنلا تاهجو يف نيابتلا
 يهو .يبرعلا برغملا نادلب هاجت راسيلل ةيسامولبدلا
 ,نييرئازجلا نيلوؤسملا ريدقت يف ءيغبني ناك ةسرامم
 باسح ىلع يلاتلابو ؛مهحلاصل ةيزايتما نوكت نا
 ىضق رخآ يأر نارتيم سيئرلل ناك اميف برغملا مهراج
 ءاقدصالا لكو برغملا عم ةيخيراتلا تاقالعلا معدب

 ةحلصملا عضي يذلا يلوغيدلا جهنلا قفو .ةقرافالا
 ةاعارم وا يجولويديا رابتعا لك وف اسنرفل ايلعلا
 ةيسامولبدلا تفرصنا نا كلذ ةجيتن نم ناك .ةيفرظ
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 صوصخلابو .ةيبرغلا اهتاقالع عيونت ىلا ةيرئازجلا
 .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ىلع اهحاتفنا معد ىلا

 نيتلودلا ةيسامولبد نيب يرهوجلا فالخلا نا ىلغ
 عازنلا عوضوم ىلع ةريخألا تاونسلا يف بصنا
 نويرئازجلا نولوؤسملا ناكو .ةصاخ يوارحصلا
 اهمازتلا رارمتسا نم سيراب لدعت نا نوعقوتي
 كلذكو هل ةيركسعلا ةربخلا ميدقتو برغملا حيلسنب
 حلاصلا زايحنالا ضفري يذلا يئدبملا اهفقوم يف

 .فدهلا وه نزاوتلا :نومير رانرب ناج

 يبرغملا ثيشتلا باسح ىلع ةيرئازجلا ةحورطألا

 تاعطاقت كانه ناف كش ريغ نمو .ةيبارتلا هتدحوب

 .يبيللا  يبرغملا داحتالا عوضومب تنرنقا ىرخا

 دلوب حاطا يذلا ايناتيروم يف يركسعلا بالقنالاو
 اياضق ةلمجو .ءعياطلا دلو ةيواعم حلاصل هلاديه
 ,ةيقيرفالا ةراقلا ف ةيسنرفلا ةسايسلاب لصتت ىرخا
 نم قحل امو .ةيداصتقالا تاقالعلا ةريتو نع الضف

 نيدليلا نيب معدلا بيلابساو تالدابملا ىلع تالالتخا

 نكلو /١6١0(. ددع ,ةيبرغلا ةعيلطلا» رظنا)

 دهشن انتبو .تباخ اهلج وأ اهلك ةيرئازجلا تاريدقتلا
 لحم ايجيردت لحت ةيداعلا تاقالعلا نم اعون
 رئازجلا نيب ةقباسلا ةيزايتمالا ةيخيراتلا تاقالعلا
 .قياسلا اهلوبورتمو

 ,لثمت يسنرفلا ةيجراخلا ريزو اهب ماق يتلا ةرايزلا
 نا عقوتي ال ناك ناو ءليوط ناهر وحن ىلوا ةوطخ
 باسحلا حلاصل ىودجلا ريبك اروطت ثدحت
 ةيسامولبدلا هيف بغرت ام لك نا ذا :يرئازجلا
 اسنرف ناب نييرئازجلا نيلوؤسملا راعشا وه ةيسنرفلا
 ةعومجم عم اهتاقالع يف نزاوت ةماقا ىلع ةصيرح
 ,تافك نم حجر ام طبضب يأ .يبرعلا برغملا نادلب
 رانرب ناج ديسلا دجو راذتعالا هبشي امبو ءاذلو
 هكرحت نشدي هلعج امل اريربت مدقي هسفن نومير
 هبضامب ةقالع اذ هريتعا اميف .الوا طايرلا ةرايزب

 طايرلا يف هدالبل ريفس بصنم لغش ذا) يساموليدلا

 .(تاونس عبرا ةدمل

 ةلاسر لوألا يسنرفلا يسامولبدلا ةبيقح تنمضت
 نب ىلذاشلا سيئرلا ىلا .كاريش كاج نم ةيصخش
 نم رثكأو :ةيصوصخ تاثداحم لالخ تملس .ديدج
 ع وضومو .ةيفاقثلاو ةيداصتقالا تاقالعلا لوح فلم

 لبس ثحبو اسنرف يف ةيرئازجلا ةلماعلا ديلا صيلقت
 يذلا ديدجلا عوضوملا مث :نطولا ىلا اهعاجرال ةقئال
 تاريشأت ضرف ىلا فداهلاو هتسارد يف اسنرف تعرش
 قوسلا ىلا يمتنت ال يتلا نادلبلا ينطاوم ىلع لوخدلا
 ىلع تحرط اياضقلا هذه لكو .ةكرتشملا ةيبوروألا
 لمع ناجل قلطنت فوسو .ىلوألا تاسمللا ىوتسم
 يتلا تارييغتلل اهعاضخاو تاقالعلا ريوطتل ةديدج

 لبقتسمل ةيرورض ةينيميلا ةموكحلا اهربتعت
 .تاقالعلا

 ةينعملا رداصملا ضعب ىرت هيسرود يكلا يف
 ,يبرعلا برغملا نادلب عم اسنرف تاقالع نأب ةعلطملاو
 يغبني ةينوفكنارفلا كلف يف ةكرحتملا ةيقيرفالا لودلاو

 نع اديعب رايتخاو ضبن سج ةيعضوب ايلاح رمت نا
 بيسب كلذو ,ىوصق تالوحت وا تارارق ىلع مادقالا

 .نيميلا نيب نكاستلا ةيعضول ةيلاقتنالا ةعيبطلا
 كاج ديسلا نا ىلا رظنلاب و :ةهج نم .اسنرف يف راسيلاو
 ةسايسلا ديلاقم يف ةيلك دعب مكحتي ال كاريش
 اهنا نكاستملا نارتيم سيتكرلا ربتعي يتلا ةيجراخلا
 .هتيدلغال هعيدضت مغر ىربكلا ةتاصاصضتخا ىدحا

 ةيسامولبدلا تاقالعلا ىقبت نا ردقملا نم ناف اذلو

 قباسلا اهعضو ىلع اهلمجم يف ةيرئازجلا  ةيسنرفلا
 نيمدلا ددحيس كاذ ذإ و ١98/8 فراشت يتلا ةرتفلا ىلا

 عم تاقالعلا نم_ ءاوتلا وا ددرت نودب أددجم هنيوه
 م.ةماع بونجلاو يقيرفالا لامشلا

 يواوزلا ناميلس
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 ويراسيلوبلاو برغملا نيد ةرشابملا ريغ سس نم ةيناثلا ةلوجلا دعب
0 

 اهتلقانت يتلا ىلوألا ءابنالا ىلا ادانتسإ |

 كرويوين نم ةيبرغملاو ةيرئازجلا فحصلا
 ريغ تاثداحملا نم ةيناثلا ةلوجلا تمتتخا

 .ويراسيلوبلا ةهبجو برغملا نيب ةيراجلا ةرشابملا
 نا مولعملا نمو .يراجلا ويام /رايا ؛ سيمخلا ةيشع
 ,ةدحتملا ممالا ةمظنم فارشاب متت تاثداحملا هذه
 ةيصخشلا راليوكأ يد بيلف ماعلا نيمالا ةعباتمو
 لكشم لوح ةعزانتملا فارطالا نيب ىلوا ةلوج تناكو
 نع لثمم اهيف كراشو .ءرهش ذنم تنشد دق ءارحصلا
 يىلاغينس لوؤسم صخش يف ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم

 اتدفوا نيتللا رئازجلاو ايناتيروم ةرشابم ريغ ةفصبو
 .كرويوين ىلا نيظحالم

 تربتعاو :ةيلمع جئاتن نع رفست مل ىلوالا ةلوجلا
 يبرغملا نيفرطلا عانقال ةيرورض ةيديهمت ةلحرم
 لبسلا جاهتناو راوحلا ةرورضب يوارحصلاو
 يف ءاتفتسالا ةدعاق قيبطت ىلا يدؤت يتلا ةمئالملا
 اهب ماق يتلا ىلوالا تاكرحتلا نأب املع .ءءارحصلا
 اهارجا يتلا تالاصتالا يف ةدحتملا ممألل ماعلا نيمالا
 عم قيسدتلل هتداق يتلا كلت وا .شازجلاو طابرلا عم

 ةيقيرفالا ةمظنملل يلاحلا سيئرلا يلاغنيسلا سيئرلا
 ةيئدبملا تافالخلا نم اريثك نأب تحوا .فويض ودبع
 نييناجلا نا حضتا دقو تعفر دق ةيلكشلا ىرخالاو
 لزانتلا نم عون ىلع امدقا يبرغملاو يرئازجلا
 نورصب اوناك نيذلا نويرئازجلا نولوؤسملاف .يلكشلا
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 هنت اوشا...
 تلا وت ل

 ةيرئازحلا ناوذلاو تالزاننلا سس اديزم رظنتت و ةلحتملا ممألا

 .ةيدرغملا ةدنم

 برغملا نيب ةرشايم تاضوافم ءارجا ةرورض ىلع

 اوعنتقا مهنا رمآلا ادب وأ ءاوعنتقا ويرايسسلوبلاو

 لفحملا اهيف طيسولا نوكي ةرشابم ريغ تاضوافمب
 يا ضفر هاجت يبرغملا ضفرلا نأل نيح يف .يممألا
 «ةقرترملا»و «نييلاصفنالا» ب مهيمسي نم عم ضوافت
 ريغ ضوافتلا لوبق فقوم ىلا لوحتيل :نال وأ فخ
 ,كلذد ءاظفاح .فويضو راليوكا يد ةطاسوب رشابملا

 بطاختلل ,كلذ عم .ًاقاسنمو .يئدبملا فقوملا ةمارك
 ةيبرعلا ةيروهمجلا» نع نيلثمم عم .رشابملا ريغ ولو
 يف تبثملا ويراسيلوبلل يسايسلا نايكلا .«ةيوارحصلا
 يف ةيرئازجلا  ةيبرغملا دودحلا ىلع فودنت تاميخم
 .رئازجلل يبرغلا بونجلا

 ءاهتنا بقع ةدحتملا ممالا نم رداصلا لؤوالا نايبلا
 وا رصانع ةيا نمضتي مل تاثداحملا نم ىلوالا ةلوجلا
 نأب يحوت وا ثدح دق امدقت نأب يحوت ةددحم تادافا

 ىلع ايلعف بلغتت نا تعاطتسا راوحلا فارظا

 ةيفيك لوح رواشتلل لاقتنالا قيرط ف ةمئاقلا تابقعلا
 نايبلا هنمضت ام لكو .ءاتفتسالا ةدعاق ذيفنت لجاو

 ليقتسمل ةبسنلاب لؤافتلا اياونو حور نالعا وه
 .اهل قحال دعوم ديدحتو .تارواشملا

 ؟ءأا

 ةددرو للفن

 مجانلا ضومغلا ماماو ةيلؤافتلا ةعزنلا هذه ءازإ
 ةيلمع رصانع كانه تناك ةقيقد رايخا دوجو مدع نع

 ةبيرلا ريثتو «ةهج نم ,ضومغلا ضعب ددبت ةددعتم

 وربة رام همام فم

 هذه .ةيناث ةهج نم سما الب لؤوافت يا نم رذحلاو
 ةيفيكلاو ةدحتملا ممالا سيلاوك اهردصم رصانعلا
 ةيبرغملا ناتفاحصلا اهب تجلاع يتلا ةبراضتملا
 يتلا تاجاتنتسالا رخآ وحن نمو , ثدحلا ةيرئازجلاو
 :ةياهنلا يف اهؤاقتسا نكما

 :ويراسيلوبلا دفو نا يممالا ردصملا ىلا دانتسالابف -
 ,ةفلتخم قرطب ءالواح .يرئازجلا ظحالملا هئارو نمو
 يف يدؤي امب ءراليوك يد ديسلا ةمهم نم اصلقي نا
 ةدئام لوح ةضوافتملا فارطالا عامتجا ىلا ةياهنلا
 بغر دقو .بابالاو باهذلا ةمهم ءاغلاو ةدحاو

 مهتيعرشل ينلع عازتنا يف كلذ ءارو نم نويوارحصلا
 نا يغبني فرطك مهلوحتو برغملا هاجت ةيليثمتلا
 ريزو يسيقلا سابع ديسلا نا نيح يف .ةرشابم رواحي
 ةسائرب يناثلا نسحلا كلملا هقلك يذلا يبرغملا ةلودلا
 تاميلعت ىقلت دق ناك تاضوافملا يف يبرغملا دفولا
 ةلاسرلا يف تدرو يتلا اهسفن يه ةموسحمو ةحضاو
 ةعيبط ديدحتب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمالا ىلا ةيكلملا
 نا ءاضيا ,كلذ ىنعمو .ةرشايم ريغ اهنأب تاضوافملا

 برغملا لثمم يولعلا يدهملا سيلو .يسيقلا ديسلا
 وه ,؛هيراشتسم دحا وأ . ةدحتملا ممالا يف مئادلا

 يا ءاغلا فدهتسي امم راوحلا يف ديحولا فرطلا
 .ويراسيلوبلل ةروانم شماه

 قيسنتبو .كرويوين يف يوارحصلا دفولا لواح
 يف ةلقرع نم رثكا قلخ .يرئازجلا ظحالملا عم رمتسم

 نع ىلخت نم فقومب انلع روهظلا نود رواشتلا ةدعاق
 ديب .ةيرئازجلا ةلودلا ةمذ ىلع ع وطقم يندبم مازتلا

 بييعلا يوس ندح حب قوألا حلمالعللا تزوختموا
 ذنم .ةبوسحم ةيسايس ةبعل راهظال يجيردتلا
 هنا نايبتو برغملا جارحا اهنم فدهلاو .ةيادبلا
 فرتعي ال موصخ عم تاضوافملا ىلا ةياهنلا يف ؛قاسنا

 هرجع ةقنشللا ::ءارسسلا
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 وهو مساح لزانت ىلع مادقالا هنم بولطملا ناو ,مهب

 قبس ةهبج نيبو هنيب رّْكّس نم دعب مئاق وه ام ةحازا
 تالاصتا ترجا اهنا ةقئاس تابسانم يف تنلعا ناو اهل

 ام وهو .ةبراغم نيلوؤسم عم ةرشابم تاراوحو
 يف هيلع قلُعو ؛:هنيح يف ةيلودلا ةفاحصلا هتلوادت

 نيب ةيسامولبد ةوفج ببسب ناك هنأب قحال تقو
 افلكُم ناك يذلا دليلا اذه .لاغنيسلاو برغملا

 ىدحا يف فودنت تاميخمو طابرلا نيب طسوتلاب
 .ايابا سيدأب ةيقيرفالا ةمقلا تارمتؤم

 ةيبرغملا ةفاحصلا ضعب اهنع تكس نئارقلا هذه
 تناك ءاوسف لك ىلعو .رخآلا ضعبلا اهدنف اميف

 ,ةنيعم ةيسايس اياون جيورت نم اهنا وا ةحيحص
 نا ىلا برغملا عفدل يوارحصلا ىعسملا لطبت ال اهنإف
 .رشابملا ضوافتلا كلس يف مظتني

 هيش اهناكو تدب ىعسملا اذه ىف ةقحاللا ةلحرملا

 رهجلا يأ .ءايشالا قطنم مكحب ةدراو وا ةموسحم

 تاءال ةلسلس يف ةلثمتملاو ءدب ىلع ادوع تاضارتعالاب
 ءاتفتسا لكل ال :يلاتلاك دهرصح نكمي ام يهو ,ةقياس

 يقبي ءاتفتسا لكل ال ةرشابملا تاضوافملاب قوبسم ريغ
 ال :ناكملا نبع يف ةيبرغملا ةيركسعلاو ةيرادالا تاينبلا
 يناكسلا ءاصحاألا عم ةيواجتم ريغ ةدعاق يأل

 لب ؛ويراسيلوبلا اهارن امك ةبخانلا تائفلا ةعيبطو
 ةيفصت راطا نع جرخت تاضوافمل ال اذه نم رثكاو

 .راطالا اذه تامزلتسمو رامعتسالا

 نكي مل (ةيرئازجلا) ةيوارحصلا تاءاللا لياقم

 ,ةمولعملا هتاءال ديدرت ةداعا ىلا ةجاح يف برغملا

 باب هفلخ قفص لقالا ىلع اهنيب نم وأ , اهبيسب ينلاو
 فلم هقالغا نع نلعاو .ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم
 ديسلا ناك دقل .ةيممالا ةعيارلا ةنجللا ىف ءارحصلا

 هيف امب انصحم يبرغملا دفولا سيئر يسيقلا سابع
 اذه يف برغملا نكي ملو ,ضفرلا اذه هاجت ةيافكلا
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 تالواحملا رارمتسا :راليوك يد

 هنكلو «عجارتلاو روانتلا تالامتحا نع الفاغ ,قانسلا

 قدصو .ةيغرلا ةحارص ىلع ديدشتلا لصاويو بغر
 يارلا ماماو :هبناج نم ؛قيرطلا ديبعت يف ةيوطلا
 . 191/6 ةنس نم لوطي عازن ءاهنال يل ودلا ماعلا

 طسولا نماصعلا

 :هسفن دحو دقف ةدحتملا ممألل ماعلا نيمالا اما ب

 عازنلا اذه صوصخبو :ةجاح يف ءىلوألا ةرملل امبرو
 .طسولا نم اصعلا كسمي نال :تاذلاب .يلاكشالا

 ىرجم نأب ارهظم لؤافتلا ةعزن مازتلا ىلا ليميو
 ةنرملاو ةرهاملا ةدسام ولددلا ناو فقوتب نل ضوافتلا

 نا ديري تاءاللا ةعبوز مامأف يلاتلاب و .ءيش لكب ةليفك
 ررمي ناو :ةدح ىلع ءال لك ضيورت وا دييحت ىلا دمعي
 نا وه لوالا هناشرو .ةعرج ةعرج ةحلاصملا ءاود

 ةدعاق قيبطت ليبس يف ةوطخ لوا ضرف يف حجني
 .رانلا قالطا فقو نالعا يا .ءارحصلا ْق ءاتفتسالا

 نا مهملا نمو .ةيلاتلا تاوطخلل ايجيردت لاقتنالاو

 طيترمو ءلؤافتلاب عوفشم نايب اياونلا هذه سبلتي
 .ةريشابملا ريغ تاضوافملل ةينمزلا ةلودجلا ةلصاومب

 يرئازجلاو يبرغملا نادفولا يقتلي ةيناثلا ةرمللو
 نم ةيناث ةلوج يف ةرشابملا ريغ تاضوافملا راسم يف
 نيب ةكرتشملا يعاسملا راطا يف ةيديهمتلا تاثداحملا

 .ةيقيرفالا ةدحولاو ةدحتملا ممالا يقطنم

 راليوكا يد زيريب ناديسلا سارت راطالا اذه يفو
 رسروتلا (لاخ نودقز و (ةذحتملا ممالل ماعلا نينالا)
 سيئرلل يصخشلا لثمملا :ةحلسملا تاوقلل يلاغنيسلا
 ةيلاتتم لمع تاسلج ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل يلاحلا

 خيراتب ويراسيلوبلا دفو عم مث يبرغملا دفولا عم
 اريفس لبقتسا تاسلجلا هذه بقعو ه9, 0

 فرط نم نيظحالم امهتفصي ايناتيرومو رئازجلا
 .راليوكا يد ديسلا

 ةلوجلا هذه جوت نايب كرويوين يف ردص دقو
 راوحلا فرط نا نايبلا ركذو .تاثداحملا نم ةيناثلا
 سيئرلاو ةدحتملا ممالا ماع نيمأل امهتيغر اددج

 يعاسملا نالصاويس امهنأب ةيقيرفالا ةدحولل يلاحلا
 ممألل ةماعلا ةيعمجلل 5٠ 4٠ ةحئالل اقفو ةلوذبملا

 ةيضقل مَئادو لداع لح داجيا لجا نم ةدحنملا

 ماعلا نيمالا نا ماتخلا يف نايبلا لاقو .ءارحصلا

 مييقتل يراجلا ويام /رامأآ 1١/7 موي ءاقل دقع ررق يممألا

 علطي مث نيسبلوالا نيتلوجلا ءوض يف تاثداحملا هذه

 ظ .ةلبقملا ةلحرملاب عازنلا فرط
 ةيرورضلا تامولعملا نآلا ىلا رفونت الو .اذه

 ةلوج هتققح يذلا مدقتلا ىدم زاربا ىلع ةرداقلا

 .صالختسا يتأتملا نم ناك ناو :ةيناثلا تاثداحملا

 لالخ نم نايبلا ءارو نم اياونلاو تايفلخلا ىدحا
 ةهبج بودنم كرويوين يف هب ىلدأ حيرصت
 ةسلج باقعا يف يلاولا ىلع دمحم ديسلا ويراسيلوبلا

 حرتقا يوارحصلا دفولا نأ هيف ركذ (85/4/48)

 نضصوصنو ىئامتت عازنلل ةطخ عضو تاثحابملا لالخ
 ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم نع ةرداصلا ٠١4 ةحئاللا
 ممالل ةماعلا ةيعمجلا نع رداصلا 4٠ 50٠ رارقلاو
 .ةدحتملا

 ءارحصلا عازن نا يوارحصلا لوؤسملا فاضاو
 هتجلاعم نكمي ال اذلو رامعتسا ةيفصت ةيضق وه
 نودب هنا هسفن تقولا يف اظحالم .يداع عارنك

 نم حيصي عازنلا يفرط نم يسايس قافنا ىلا لصوتلا

 .ريصملا ريرقتل ءاتفتسا ميظنت ناكمب ةبوعصلا

 :ةيفاك تانايب وا تاحيرصت دورو مدع نم مغرلابو
 بودنم نع ردص ام نإف .فارطأالا فلتخم نم

 لوقلا نكمي ةرشابملا ريغ تاضوافملا يف ويراسيلوبلا
 يوارحصلاو يبيرغملا نيفرطلا نأ نايبتل فاك هنا

 امهتاءال ناكم وا ءامهناكم ناحواري الازال (يرئازجلا)
 نيتحئاللاب راوحلا دييقت ىلع رارصالاو ؛ةضراعتملا
 وا يدج مدقت يا نا نايبتل هرودب ناك .نيتروكذملا
 باب ناب اذه ديفي نا نود نكلو :ققحتي مل سوسحم
 .ايئاهن قلغيس رشابملا ريغ ضوافتلا

 نيتمرصنملا نيتلوجلا دعب عقوتملا ناف اذهلو
 :يلاتلا ف رصحني
 لوؤسملاو ةدحتملا حمألل ماعلا نيمالا موقد نا 86

 تالاصتالاو تارواشملا ءارجاب (فودض) يقيرفالا

 اياونلا نيسحتل رئازجلاو طابرلا عم ةيرورضلا
 ىلع لوصحلل يفاضا دوهجم لذب ةيناكما صوصخب
 اقح ديراام اذا ةليقملا ةلحرملل «تالزانتلا» ضعب

 .لصاوتي نا ءاتفتسالا قيبطت وحن ضوافتلا لسلسمل
 فقوم ضين سجو تالاصتالا هذه ةلصحم نمو ١(

 ىدل ام مضقت نا ىلع لمعلل ةهج لك ىعستس نيفرطلا

 اذهب بعلت ناو ,فقوملا يف بلصت نم رخآلا فرطلا
 يف ةزجعم يا راثذتنا نكمي ال كاذو اذه نيبو

 ىلع صرحلا نا لوقلا نكميو ءلجاعلا بيرقلا
 يف ةيلج ودبت .ةققحتملا هتدئاف نال رمتسيس ضوافتلا
 تقولا يف و .رئازجلاو برغملا نيب ةهجاوملا حبش داعبا
 ناردجلا ءارو ةنصحم ءارحصلا هيف ودبت يذلا

 ةوطخ عطقت اهناكو رئازجلا ودبت ,ةيبرغملا ةينمالا
 لفاحملا يف ةيساموليدلا اهيساكم دعب مامالا ىلا
 [1.ةيلودلا
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 ه1 #1 ةيمتا### - حسا

 عيرلا يف يأ 0 ديعُم

 ريرولا ضرم نيبت نا دعبو 8١, ماع نم لوألا
 يداهلا كاذنآ يوقلاو قباسلا يسنوتلا لوألا

 سيئرلا راتخي نا عقوتي سنون يف دحأ نكي مل ؛ةريون
 دمحم ةيموقلا ةيبرتلا ريزو ةموكحلا ةدايقل ةبيقروب
 .يلازم

 حتفنملاو فقثملا ينيسمخلا لجرلا كلذ نا حيحص

 ةهجاوم يف اموي نكي مل كلذ عم هنكلو .لقألا ىلع ةنس
 تزه يتلا ةماهلا ةيسايسلا تارارقلاو ثادحألا
 كلذ لعجت ةروصب .ةدملا كلت ةليط اهتراثتسا وا دالبلا
 .ايسايس اهجو لجرلا

 مل .يلازم دمحم فيلكت ىلع سيئرلا رارقرق نا دعب و
 ريزولا نا ىلع ةنهارملا عيطتسي سنوت يف دحأ نكي
 تاونس تس هعقوم يف دومصلا ىلع ردقبي ديدجلا لوألا

 سنوت ىلع مداقلا لوهجملا تاماود طسو (مودلا ىلا)

 هعلوبو ضعبلا رظن يف ناك ديدجلا ريزولاف .كاذنا
 نبا ةمدقمو لجيه ةفسلفو نوطالفا ةيروهمجب ميدقلا
 ةسايسلا ةبعل ةسراممل ردقلا اذهب ٌالهؤم سيل .نودلخ

 .ةديدعلا تاناهرلا اهءانثا تطقسو تاونسلا ترم
 اهءانثا دالبلا تشاع لب .هلك الهس اهرورم نكي مل
 ةيرسلا نم بازحألا ضعب تجرخ .ةمح ًاثادحا

 يارلا ولقتعم جرخو .ةيعرشلاو ةينلعلا ىلا رجحلاو
 نم نطولا ءانبا ضعب داعو .نوجسلا نم نويباقنلاو
 ةباصوو ةنمده نم ًانمز تاباقنلا تقنعناو .مهيفانم

 ةسوملم تاوطخ زاحنا متو .روتسدلا بزحو ةطلسلا

 ًايسايبس يبرعلا اهقمع ىلا سنوتب ةدوعلا قيرط ىلع

 عم ةقالعلا ةيقنت عم كلذ قفارتو :ايفاقثو ايداصتقاو
 تانيعبسلا ةلزع نم صلختلاو ةيراغملا ناريجلا
 رئازجلا عم قافولاو ءاخالا ةدهاعم ىلا الوصو
 .ايئاتيرومو

 ىلع تسلا تاونئسلا تلجس كلذ لك لباقم يفو
 ةفلتخم بابسا ىلا دوعت ةيبلس طاقن ةدع يلازم دمحم

 ١4/3 رايا ١648 ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ؟ '

 رست مل ىوقلا نيزاوع
 ثادحأل ع رات مابا

 ا دوو ووو < سب ها وود واود

 11 100081 مدل تابفاي 37 زيزولل ادب ءاجتاي هرومألا ري يف امكحت لوهجملا سوباكو ءرارقتسالا مدع ةدع

 ُق قافخالا وا تاباسحلاو ريدقتلا اطخك يتاذاهضعب

 رخآلا اهضعيو .ةكرحلا شماه قيض وأ ةروؤانملا

 ةكرتلابو لخادلا ىوق نزاوتب موكحم يعوضوم
 ةيميلقالا ةقطنملا تاعارصبو ةليقثلا ةيداصتقالا
 هاحتالا تامكاحم تناكف .ةيلودلا ىوقلا تاباسحو

 نيذلا هييدايقو رايتلا اذه رصانع لاقتعاو يمالسالا
 ةضماغ تلاز ام «تانامض» قفو كلذ دعب مهنع جرفأ
 كالهتسالا علس نع معدلا عفر ناكو .مويلا ىتح
 84/1١/7٠ يف «نيخلا ةضافتنا» ىلا داق يذلا ةيبعشلا
 .اياحضلا تارشع طوقسو

 ابيل نم ةسئاوتلا لامعلا درط ةجوم تناك مث
 ةيلخادلا اهتاساكعناو سلبارط عم ةداحلا ةمزألاو

 بالقنالاو هنجسو روشاع برض ةيلمع اهتجوت يتلا
 .ةيباقنلا ةيعرشلا ىلع

 ينودهصلا ناريطلا بارسا تءاج كلذ لكل ةفاضا
 امارونابلا ىلا فيضتلو طشلا مامح فصقتل

 ضومغلاو ىضوفلا نم اديزم ةشوشملا ةيسنوتلا
 يذلا ةيموكحلاو ةيسايسلا تاريغتلا ةكرح اهمجرتت
 ةيفصتو يرادالا داسفلا ةقحالم تالمحو فقوتت ال

 ةمزألا ةحادف اهمجرتتو :ةميدقلا تاياسحلا ضعب
 .ةلحفتسملا ةيشاعملا

 يف قراغ يسنوتلا يسايسلا عراشلاو كلذ ذنم

 ليزت . تناك امهم ءام ةياهنل راظتنالا يف ىتحو ةلئسألا
 .لوهجملاو ضومغلا سوباك دالبلا نع

 ىلع ١١١ ف لا ةلومح ع وقو نم ةليلق تاعاس دعب

 نييسنوتلا نم ادادعا تحرخ يزاغنيو سلبارط
 يف ناكؤ .يكريمألا ناودعلاب ديدتتلاو رهاظتلل

 .ةيمسرلا ةيسايسلا ةضراعملا ناكرا ضعب مهتمدقم

 فاقياو نيرهاظتملا تيتشتي نمألا ىوق تماقو

 نيما يريثتسملا دمَحا اهتم قم تادابقلا نم ةعومجم

 قلطا اميفو :«نيدكارتشالا نيبطارقميدلا ةكرح» ماع

 تضق يتلا ةمكاحملل يريتسملاب ظفتحا ةئقبلا حارس

 رهاظتلا ةمهتب رهشا ةعبرا ةدم نحسلاب ًريخا هيلع

 .نينطاوملا ضيرحتو :ةصخر نود
 ًادفاك ناك ةعرسلا كلتب هتمكاحمو يريتسملا فاقيا

 نم ةلمج ةراثال ةيسذوتلا ةيسايسلا طاسوألا ىدل

 اذاملو ؟هردغ نود هدحو هفاقيا اذامل :تالؤاستلا

 كفلوا زارط نم سيل لجرلا نأ ةصاخ ؟هنجس

 يتلا هتكرحو .ًايلعف ماظنلا نوددهي نيذلا نيضراعملا

 تسيل .يلاحلا وبام /رانا يف مداقلا اهرمتؤمل دعتست

 ةقرفلا ةحمتن هيلع دسحت عضو يف ىرخألا يه

 سامح نا ىلا ةفاضالاب ءامهنم يناعت نبتللا ةلزعلاو

 ,ةديدع ةلئسا راشأ اكريما دض رهاظتلل يريتسملا

 ناكريمألل هئادع مدعي فورعم لجحرلا ناو اصوصخ

 !!تانيتسلا رخآ يف ةيلخادلل احجان ًاريزو ناك ذم

 ةيضق لوصف ةعباتم نم سانلا غرف ناامو

 ءاسم يف .ديدح ةراثإ نولاب رجفنا ىنح يريتسملا

 ًارصع عبرلاو ةسماخلا دودح يف و ناسين ١8 ةعمجلا

 يسايسلا سيلوبلا ةراش لمحت ةرايس تقلطا

 ةجارد نتم ىلع براه وهو يسنوت باش ىلع صاصرلا
 تحت هسافنا ظفل يذلا باشلا نا نيبت .ةيران

 نا نيبتو :يمالسالا هاجتالا رصانع نم فاعسالا

 نم ايساسأ أاركو نمألا فاشتكا رثا تمت هتدراطم

 ينورمهزلا ةيحاض يف يمالسالا هاجتالا ةكرح راكوا

 .ةمصاعلا زكرم نم تارتمولبك ٠١ دعب ىلع ةيبعشلا

 ايرس افيشرأ سيلوبلا دجو روكذملا ركولا يف
 ليتقلا باشلا نا يقب .«ةريطخ» قئاثوو ةكرحلل

 يف ةفورعملا ريغ رصانعلا نم «دومحم نب نامثع»

 نم يرسلا حانجلل آبستنم نوكي دقو ناوخالا طاسوا
 ةينوناقلاو حطسلا ةايح نيب ج وازت يتلا ةكرحلا

 نيبو ةهج نم يسايس بزح سيساتل ةصخرلا بلطو
 .ىرخا ةهج نم ةيديدحلا ةيرسلاو قمعلا ةايح

 .قلفلا عم ةهروص . | رسيرول ةعماج
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 ىلا يمالسالا هاجتالا ةدادق رومر ىدانت ام ناعرسو

 ىلاو هفورظو لتقلا ثداح يف قدقحت ةنجل نيوكن

 لايتغالا ةميرجب» ديدنتلل مهدعاوق ضيرحت
 ماع نيما «وروم حاقفلا دبع» ردتعا امك «يسايسلا

 ةمكاحلا ةطلسلا طروت» ىلع ًاليلد ثدح ام ةكرحلا
 .هلوق ّدح ىلع «ةلزع الإ اهديزي نل يذلا بولسالا كلذب

 ريزو يلع نب نيدباعلا نيز نا ركذن نا لفغن الو
 ماحتقا ةيلمع ىلع ًايناديم هسفنب فرشأ نمألا نوؤش
 نمألا ةزهجا لمع يف ديدج بولسا وهو ركولا
 .ةيسنوتلا

 نيعويسالا ةليطو ,؛كلذك ماق هسفن ريزولاو
 تايلمع ىلع فارشالاب ناسين رهش نم نيريخألا
 نماألا ىوق ةرشايم داقو ةيسنوتلا ةعماجلا ماحتقا
 ةمصاعلا يبرغ بادآلا ةيلك ةيلطب تمدطصا يتلا

 يف حجنت نا لبق تاعاس عبس ةليط ناسين 1١١ موي
 ةحلسملا ةيبالطلا ةيامحلا ناجل ةمواقم ىلع ءاضقلا
 .ضيبألا حالسلاو تاوارهلاب

 دعب مايا ةدعل سوردلا تعطقنا سنوت ةعماج يفو
 نمألا ىوق دض تابارضالاو تامداصملا نم ةلسلس
 رورملا ةكرح عطق ىلا ةرم نم رثكأ ترطضا يتلا ماعلا
 ةنيدملا نع اهلصفو ةعماجلا نم ةبيرقلا قطانملا يف
 فاقيا نع ةلمحلا ترفسا دقو .اهيلع ةرطيسلا ماكحال
 ظفتحاو مهنع جرفا بلاط ةئامسمخو نيفلا ةبارق

 تابلاطلا ضعب مزالت اميف ,قيقحتلا نهر مهنم 4 ١٠ب
 بالكلاو نمألا ىوق ماحتقا رثا كاحيرج ىفشتسملا

 .هزنملاو ودراب يف تابلاطلا تيبم ةبردملا ةيسيلوبلا
 ةيلطلا جاجتحا وه ثادحألا هذهل ريبكلا ناونعلا

 ايبيل بعشو بارت ىلع يكريمألا ناودعلاب مهديدنتو
 مادصلا بابسا ضعب نا ضعبلا لوقي اميف .ةقيقشلا

 زازفتساب ةصاخ تاميلعت بسح نمألا ىوق مايق وه

 - [ ما ملا تمص معمطع- 3

 دنع مهشيتفتو مهتايوه يف قيقحتلا دمعتو ةبلطلا
 .!ةدسنوتلا ةعماجلا تاباوب نم ج ورخلا وا لوخدلا

 يسايسلا عراشلا هيف شيعي يذلا تقولا يفو
 ةرصاحملاو تامادصلا ثادحا يعماجلاو ضراعملا

 ال ليصافت ةيسايسلا ةايحلا سيلاوك شيعت ,رتوتلاو
 .سانلا ةماع اهفرعم

 :يباقنلا عازنلا فارطا نيب تفاخلا راوحلاف

 ماعلا داحتالا ةدايقب ةلثمتملا ةيباقنلا ةيعرشلا
 نييبالقنالا ءءافرشلا»و ةهج نم لغشلل يسنوتلا

 ةهج نم «قيسنتلل يموقلا بتكملا» ىمسي امب نيلثمملا
 داحتالاب نيلثمملا نييقاقشنالا ةرتاسدلا مث ؛ةيناث
 لصاوتم .ةثلاث ةهج نم لغشلل يسنوتلا «ينطولا»
 .شوكبلا يداهلا مكاحلا بزحلا ريدم ةياعر تحت
 راوحلا اذه نم ةبرستملا ةحيحشلا رابخالاو
 اهجئاتن ينجي تاقفص ىلا ريشي اهضعب نكل ةبراضتم

 نم شوكبلا يداهلاو ةهج نم نييباقنلا ضعب ةفصانم
 .ىرخا ةهج

 يف ةراثالا هوحول ضرع نم مدقت ام ناك اذاو

 يلازم دمحم ةموكح كابرا فدهتسي لخادلا ويرانيس

 ةروانملا لاجم قييضت فدهب .ايصخش اهسيئرو
 ذاختا نع زجعلا ةلاح ىلا هلاصيال اديهمت .هماما
 لوألا ريزولا ءانع ناف ,مساحلا يسايسلا رارقلا
 نم دحاو موي دعب نا .طقف اذه ىلع رصتقب ال يسنوتلا

 ديقعلا ماظن دواع ايبيل ىلع ةيكريمألا ةراغلا عوقو
 تاطلسلا امهتم باقعلاب سنوت ديدهت ئفاذقلا
 حامسلاو سداسلا لوطيسالا عم ؤطاوتلاب ةيسنوتلا

 !؟ةيسنوتلا ءاوجألا يف رورملاب ةريغملا تارئاطلل

 يلازم عراس لب .ةمهتلا يفنب سنوت فتكت مل
 كاج اهلالخ ىقتلا ةفطاخ ةرايز يف سيراب ىلا رفسلاب
 يسنرفلا فقوملا داعبا ىلع نانئمطالا لجأ نم كاريش
 متكت عمو .ناودع يأل سنوت تضرعت ول اميفو

 عيضو كاريش ناف :ةرايزلا فادها نع يسنونلا مالعالا

 مدع نع رّبع ثيح يسنرفلا ناملربلا ماما ءالجب رمالا
 ىلع ءادتعالاب ةقطنملا يف ناك يأل اسنرف حامس
 .سنوت ةقيدصلا

 مل هنا سنوت نم ةدراولا رابخالا لوقت كلذ عمو
 يسنوتلا سيئرلا ناذآ نم نيبيرقلا ىلع ابعص دعي
 مل وهف حاتفنالا يف قفخا «حاتفنالا» لجر نأب هعانقا
 مكحلا دضو هدض ةضراعملا فالتئا ريغ دصحي

 ىلا «فيدخملا» يمالسالا هاجتالا نم ًاءدب يبيقرويلا

 .مزحلا» لجر نأبو ةيكارتشالا ةيطارقميدلا مئامحلا
 ددع ليسغ رشن لب .هتفاظنو همزح يف قفخا :ةفاظنلاو
 داسفلا تامكاحم ربع تاتشلا ماظنلا هوجو نم

 راوحلا» لجر نأب كلذك هعانقاو .ةريخألا ةوشرلاو
 كرتو عراشلا ىلع ةرطيسلا يف لشف «ةيطارقميدلاو
 ةبيه ىلع «نيشوشملا رمز» ءاوقتسال ًاحيسف لاجملا
 عم قافولا» لجر ناب اريخا هعانقاو .اهنماو ةلودلا
 يبرغلا باطقتسالا رئاود نع لالقتسالاو «ناريجلا

 نامض يف الو سنوت نع يفاذقلا ةيئادع ءرد يف حلفي مل

 بضغ مكحلا ىلع ّرج لب :ةيقيقح ةيرئازج ةقادص
 ةدورب عم رخآ ًانيح سيراب بتعو .انيح ناكريمالا
 ةلماجملا دودح موي اوزواجتي مل نيذلا نييجيلخلا
 !طقف

 ةرئاد ىلا يلازم عجارتب ةروصلا لمتكت اذكه
 ةحاّزا نم نكمت نا دعيف .فادهتسالاو راصحلا

 ءىجوف ,ةطلسلا لخاد هل نيئوانملا نم ةديدع فارطا
 هل ةيلاوملا رصانعلا ضعمب داعبا نم ءالؤه حاجنب

 مظعم نا مويلا كلذك حضاولاو .(الثم ريقش يرزاملا)
 ناوخالاو نويلاربيللا :ةيسنوتلا ةضراعملا ىوقلا
 يقتلت اهنيميو تاباقنلا راسيو يفاذقلا راصناو
 ريزولا ديصر نم ىقبت ام ىلع زاهجالا ةمهم يف اهعيمج
 كلذك حضاوو .رارمتسالاو ةوقلا بابسا نم لوألا
 فارطالا عم رشابملا ريغو رشابملا قيسنتلاب تادب اهنا
 فارطالا ىضرب كلذ لكو اهسفن ةطلسلا لخاد ةينعملا
 اهحلاصم ضقانتت دق يتلا ةيلودلاو ةيميلقالا
 هتفالخ ةيناكماو مكحلا يف يلازم ءاقب عم اهتاياسحو

 .ةبيقروبل
 لثملا اذه ؛هبيج يف هناطيشو بعلي دحاو لك»

 يتلا ىوقلا هذه ىلع قبطنب يبعشلا يسنوتلا
 .اهتانهارمو ةصاخلا اهتاباسح قفو فّرصتت

 يسنوتلا مكحلا زومر نم زمرك يلازم نأب مهملع عمو
 ناف نآلا ىتح رهظأ امم رثكأ نطبيو هتبعج يف يفخي
 لاز ام .يمدقتلا يموقلا لبيصفلا وا ؛نيييورعلا

 ةبعل ىف ةكراشملا نع نآلا ىتح عنتمي يذلا ديحولا

 يف طارخنالا ضفريو ؛مامالا ىلا بورهلاو بارخلا
 ةوهلا ةفاح ىلا ةكهنملا ةيسنوتلا ةبرعلا عفد ةيلمع
 يتلا ةيفاكلا تانامضلا بايغب ةصاخ .ةلوهجملا
 ةديعبو ةضحم ةيلخاد يسايسلا مسحلا ةيلمغ لعجت
 .يبرغلاو يميلقالا جراخلا تالخدت نع

 ةميدقلا لاثمألا برض مويلا ضعبلل ولحي
 ضعبلا اما .يلازم لوألا ريزولا لاح ىلع ةديدجلاو
 نوقبطي مهنإف ءيش لك لبق سنوت مهينعت نمم رخآلا
 يذلا دلبلا ىلع فوخو ةرارمبو ميدقلا يرعشلا لوقلا
 0.!...همحل نرسايت تايانج ديرط» العف ىحضا

 ددعلا وبأ يداه

 !؟ 19 _ ١945 رايأ ١654 ١9 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 جالسلا نوقرسي دوهيو برع
 ينويهصلا سيجلا نم

 نط ا لا ل ا

 ةينيطسلفلا ةمواقملا ايالخ ىلا تاعدوتسملا نم

 7 قوسلا راجن تشعذن تشعتنا- ..عالس ةعطق يفلا نمرثكا لقف 1915 ىنحو 116١ ذئم
 حالسلا بيرهتل قيرط :نانبل عم دودحلا

 ,«تابابدلا ءانثتسإب ءيش لك نوقرسي مهنإ» هب
 عافدلا ةرازو يف نيلوؤسملا دحا هلاق ام اذه

 ةرهاظ يمانت ىلع هل قيلعت يف .ةينويهصلا . 5

 .شيجلا تاع دوتسم نم ةحلسالا ةقرس

 ىلع بسحف نيموي دعب قيلعتلا اذه ردص دقو
 نم نامرتاب فسوي لينولوك تناتفللا هب ىلدا حيرصت
 يضاملا ليربا / ناسين رهش رخاوا ةينويهصلا ةطرشلا
 ةريبك تابمك نا نامرناب ّدكأ دقل .اهسفن ةرهاظلا نع
 شبيجلا تاركسعم نم تقرسس دق ةحلسالا نم

 ةكرحل ةعبات ايالخ ىلا تعيب مث نمو «يليئارسالا»
 فو نينج ءاضق يف ةزنعو نومايلا يتيرق ف ؛حتف»
 .ةرصانلا ءاضق يف يلبشلا برع ةيرق

 ةئداحلا هذه نا نامرتاب لينولوك تناتفللا لاقو

 يقلأ ةريخالا ةنوآلا يفف .اهعون نم ىلوألا تسيل
 نزاخم نم ةحلسا قزس «ليئارسا» يدنج ىلع ضبقلا
 ةيروبد ةيرق ناكس دحا ىلا اهعابو ةيركسعلا هتدحو
 عاب ريخالا اذه نا فاضأو .ةرصانلا ءاضق يف ةيبرعلا

 ةقطنم يف «حتفل» ةعبات ةيلخ ىلا هرودب ةحلسالا
 .ةدبرغلا ةفضلا

 ةئالث ىلع ضبقلا يقلا ةريصق ةرتفب كلذ لبقو

 روبطرافك ةرمعتسم ناكس نم «نييليئارسا» دونج
 نم برعلا نينطاوملا نم ةسمخو ةلوفعغلا قرش لامش
 مهتقرسل يلبشلاو ةيروبدلا يتيرق نم ةرصانلا ةقطنم
 .اهعيبو «يليئارسالا» شيجلا تاعدوتسم نم ةحلسا
 «ةيليئارسالا» ةطرشلا تيقلا ىلاحلا ماعلا علطم ذنمو

 نم .شيجلا نم ةحلسا ةقرسب امهتم 0" ىلع ضبقلا
 .ةيودي لبانقو تاشاشرو قدانب و تاسدسم اهنيب

 ةطوسلل رت
 شيحلا تاعدوتسم نم ةحلسألا ةقرس ةرهاظو

 ١9/3 رايا ١5 184 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - <32

 نا دح ىلا ءارخؤم ىمانتت تآدب اهنكلو ,ةديدج تسيل
 عافدلا ةرازوو ةطرشلاو شيجلا ةدايق يف نيلوؤسملا
 ةحلسالا تايمك ديازت ءارج نم قلقلاب نورعشي اوادب
 .ةقورسملا

 ادج ةدودحمو ةيدرف ةقرسلا تابلمع تناك اميدق

 زربت ةرهاظلا هذه تأدب 1971 ماعلا برح دعب نكلو
 قلق ىلا ىدا امم . رثكأف رثكا امظنم اعباط ةذخآ
 دادعاب ةطرشلا ةدايق اوفلكف ةنياهصلا نيلوؤسملا
 ماع نم زومت رهش يفو .اهبابسا ديدحتو اهنع ريرقت
 اريخ ةينويهصلا ؛:ستراه» ةفديدحص ترشن 4

 هذه يف ةيليئارسالا ةطرشلا لمعت» :يلي ام هيف ءاج
 ةرجفتملا داوملاو ةحلسالا نع ريرقن دادعا ىلع مايالا

 يف اهمظعم دجويو يليئارسالا شيجلا نم ةقورسملا
 ىلا ريرقتلا اذه مدقيسو .يلفسلا ملاعلا لاجر يديا
 ةيركسعلا تادحولا ءاسؤرو ناكرالا ةثديه سيئر

 ةدراولا تايصوتلا ىلع عالطالاو هتساردل ةفلتخملا

 :« لينال

 ةطرشلا ةدايق تعفر خيراتلا اذه نم رهش دعب
 ةدشب ريرقتلا دقتنا دقو .ةينعملا تاهجلا ىلا اهريرقت
 تانكتلا لخاد ةدئاسلا ةالابماللاو لامهالا ةلاح
 ةسارحلا صقن ىلع ادكؤم ,ةيركسعلا دعاوقلاو
 ةحلسالا نزاخم نع عافدلا تاءارجحا فعضو

 .ينويهصلا نايكلا لخاد ةريخذلاو
 ملس سأر يف شيدجلا ةدابق تعضو نيحلا كلذ ذنم

 ةدايق نواعتتو .ةرهاظلا هذه ةبراحم اهتايولوا
 زاهجو ةيركسعلا ةطرشلا عم كلذ يف شيجلا
 ةقرس تايلمع ناف كلذ عمو .ةطرشلاو تارايختسالا

 ةدابق نا دح ىلا .ءقباسلا نم رثكا تمانن ةحلسالا

 اهيلع بجي يتلا تاءارجالا يف ةرئاح تتاب شيجلا

 .لقالا ىلع اهنم دحلا وا ةقرسلا تايلمع فقول اهذاختا
 ةروصب ىقلتت شيجلا يف ناكرالا ةدايق تتاب اذكهو
 دالبلا لوط يف ةرشتنملا ةيركسعلا دعاوقلاو زكارملاو
 .اهضرعو

 ةقورسملا ةحلسالا تادمك
 لارضح ريداغيربلا حرض ١54 ماعلا علطف يف

 قباسلا ةيركسعلا ةطرشلا مسق سيئر لييرا خوراب
 . 191/9 ماعلا لالخ تقرس حالس ةعطق ه١٠٠ نأب

 تايمك ءيشلا ضعب تضفخنا ةيلاتلا ماوعالا يف

 هددعب امو 615 ماعلا ٍِق اهنكلو .ةقورسملا ةحلسالا

 دقف 15/5 ماغلا يفف .ديدج نم تانمكلا هذه تديازت

 4٠٠ نع ديزي ام هتاعدوتسم نم ينويهصلا شيجلا

 دعب كلذو ةعطق 7١5١ يلاوح اهنم ديعا :حالس ةعطق

 "؟ تدعأ) ةمكاخحملا ىلا مهميدقت و نيلعافلا فاشتكا

 نادقف اوعدا وأ اوقرس صاخشأ دض ماهتا ةحئال

 .(ةحلسا

 تايمك اضيا تداز ١16 يلاكلا ماعلا لالخ

 اهترجا يتلا تاقدقحتلا نكلو .ةقورمسملا ةحلسالا

 نم رثكا عاجرا ف تحجن ةصتخملا ةينمالا ةزهجالا

 ةرتفلا لالخ دقف شيجلا نا ةدابقلا فرتعتو

 يلاحلا ماعلا علطم ىتح ١4/٠١ ماعلا نم ةدتمملا
 ةدايق نا مغرو . حالس ةعطق يفلا نع ديزيام 6ك

 ,.ةقورسملا ةيمكلا هذه فصن ةداعتسا يعدت شيجلا

 .كلذي كشت ةينونهصلا ةيفحصلا رداصملا لازتام

 نع اهيدل ام لك نع حصفت ال شيجلا ةدايق نا لوقتو
 .«ةيعرمو ةرطخ» اهنأب اهفصت يذلا ةرهاظلا هذه

 24 - 1" مان رخلا1 نمط مطعفتا -



 نع ثدحتت شيجلا ةدايق نا رداصملا هذه فيضتو
 ىلع امامل الا ينأن ال اهنكلو .ةقورسملا ةحلسأالا عطق

 تاسدسملاو خيراوصلاو ليانقلاو رئاخذلا تايمك ركذ

 ال يهف كلذ نم رثكا .شيجلا نزاخم نم تدقف يتلا
 نواهلاك) ةريغصلا عفادملا ةقرس نع اقالطا ثدحتت
 نم تاقرس ةدع نأب املع :ةداضملا تاشاشرلا وأ (الثم
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 . تفشتكا عونلا اذه

 نابكلا لخاد تماق ءادوس اقوس نا لوقلا نكمبو

 نم قورسملا حالسلا ءارشو عيبل ينويهصلا

 .جراخلا نم برهملا وا شيجلا تاعدوتسم

 يف نا ةينويهصلا ؛توشادح» ةفيحص تركذو

 عيبو ةقرسو بيرهتل ةريبك تاكبش :ليئارسا»
 نم :نيقيرط نع ءادوسلا قوسلا نّومت .ةحلسالا
 يتلا بيرهتلا تايلمع نم وأ ؛ شيجلا تاعدونسم

 .«ليئارسا» لخاد ىلا نانبل نم يرجت

 وه بلطلاو ضرعلا نوناق نا ةفيحصلا تلاقو
 رومالا متت امك امامت ؛,ةحلسالا هذه راعسا ددحي يذلا

 ةيقدنب نا تفاضاو .ملاعلا ءاحنا رئاس يف
 رعسب لاثملا ليبس ىلع .ايلاح عابت :فوكنيشالكلا»
 ةلينقلا اما ءرالود قلاو ةئامسمخ نيب ام حوارتي
 ةئامو نيسمخ نيب حوارتي رعسب عابتف ةيوديلا
 .رالود

 !؟حالسلا اذه يرتشي نم نكلو

 ةحلسالا هذه نا لوقت ةينودهصلا ةطرشلا رداصم

 :تائف ثالث ىلا قباسلا ىف عابت تناك
 .مارجالاو يلفسلا ملاعلا لاحر الوأ

 هذهل نوجاتحي نيذلا برعلا نونطاوملا ءايناث
 ةيرئاشعلاو ةيلئاعلا تاعارصلا لجا نم ةحلسالا

 .:رخافتلا» و «ةنيزلا» لجا نمو
 تامظنملا ىف ءاضعالا ةنياهصلا نينطوتسملا .اثلاث

 «خاك» و «باهرا دض باهرا» ةعامج لثم ةفرطتملا

 .اهريغو «مينوميا شوغ» و
 يذلا ريطخلا روطتلا نا ةطرشلا رداصم لوقتو

 لوخد وه .ءادوسلا حالسلا قوس يف ارخؤم ثدح
 ف ةمواقملا تاكرحو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لاجر
 اذه نم ةيمك ربكا نورتشي مهف .طخلا ىلع لخادلا
 .برهملا وا قورسملا حالسلا

 ىهتنمب رمالا اذه ىلا ةنياهصلا نولوؤسملا رظنيو
 ةذخآ حالسلاب راجتالا ةرهاظ ناو اصوصخ .ةيدجلا
 يتلا ةقناخلا ةيداصتقالا ةمزالا لظ يف روطتلاو ومنلاب
 نا ىلا ةفاضالاب اذه .ينويهصلا نايكلا اهب رمي
 ةنياهصلا نيلوؤسملا ءالؤه ىدل ةرفوتملا تامولعملا
 تادب ةينيطسلفلا ةمواقملا ةدايق نا ىلا ريسشت

 ىلا فدهت ةلتحملا يضارالا لخاد ةديدج ةيجيتارتسا

 كرحتلا يف ةلقتسمو حيلستلا ةيتاذ ةيئادف انالخ ءانب

 رداصملا دكؤت امك ,ةيجيتارتسالا هذهو .يركسعلا

 ةيبرغلا ةفضلا ىلع رصتقت ال ,ةينويهصلا ةينمالا
 .1914/ ماع ةلتحملا يضارالا اضيا لمشت لب ةزغو

 عضو ددص يف ةنياهصلا نيلوؤسملا نإف كلذلو
 يف ةحلسالاب راجتالا نم دحلا لجا نم ةديدج ةطخ
 دح عضو لجا نمو ؛:ةهج نم ءادوسلا قوسلا
 ةهج نم نانبل ربع اهبيرهتو ةحلسالا ةقرس تايلمعل
 .ةيناث

 !؟كلذ يف ةنياهصلا نولوؤسملا حجني له
 يدبت ةرهاظلا هذهب ةينعملا ةيفحصلا رداصملا

 ةكرح ةبرح ددقت دق تاءارجالا نا دقتعتو ءاهكوكش

 عضت نل اعطق اهنكلو ءادوسلا قوسلا يف نيرجاتملا
 0.اهبيرهتو اهتقرسو حالسلا ةراجتل ايئاهن ادح

 دعسا ىلع حجات

 'ةنومضم ةرداصملاو

 ندعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١548 - ١5 رايا ١9475 - 80 !1



 ."ةفيلطلا دهر 37315

 بزعلا يف كنالخ
 يباتمدرقلا يف زمبالا

 .«ندنل يف ردصت يتلا ءريرقتلا» ةرشن يف درو
 ذنم رمد يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا نأ»
 ةلصلا ةقيثو رداصم اهتفصو ةلحرمب ةدم

 نم غلاب ندق ىلعو ةساسح اهناب بزحلاب
 فصعت تافالخلا ناب تلاقو ..«ةيوعصلا

 بزحلا ةدحو ددهت» تتاب يذلا دحلا ىلا برحلاب
 كرصحتلا ىلع هتردقو ةيميظنتلاو ةيدايقلا

 .ايلس اهساكعشا ىلا ةفاضا ايركشعو انسايس
 هتاقالعو بزحلا تافلاحت ىلع ء.رشابم لكشبو

 ةيدركلا ىرخالا تاميظنتلاو بازحالا رئاس عم
 .«ةيدركلا ريغو

 يناززابلا دوعسم» نيي فالخلا زكرتيو
 نيبو .بزحلا ةماعز لوح سيردا هقيقشو
 يكارتشالا بزخحلاو يتاتسدركلا يطارقميدلا

 زورب ىلا «ريرقنتلا» تراشاو .«يناتسدركلا
 يطارقميدلا بزحلا نيب ديدج نم تافالخلا
 يناتسدركلا ينطولا داحتالاو يناتسدركلا
 .«ينابلاطلا لالج همعزتم يذلا

 تافالخلا ناب ءريرقتلا» رداصم لوقتو

 بزحلاو «يشرابلا» ةقالع لمشتل تدقتما

 تافالخلا هذه تادب دقو .«يقارعلا يعويشلا

 ىوتسم نم رثكا ىلع اهسفن قشمد ىلع سكعنت
 ال. لعصو

 ةيبب رعلا نمانعتلا ناجل
 ةرهافلا يف

 ناجل دواعت 141/9 ماع ذنم ىلوالا ةرملل

 زربتو .ةرهاقلا يف اهتاعامتجا ةيبرعلا نماضتلا
 تاعافتجالا هذه جئاتن ةيرضملا مالعالا لئاسو
 ناجل تكراش دقو .مايا ةثالث ترمتسا يتلا
 ةرسشع ينامث اهددغ غلادلا ةيبرعلا نماضتلا
 ةيروسلا نماضتلا يتنجل ادع ام .ةنجل

 ثالث ىلع عامتجالا رواحم تزكرتو .ةينانبللاو
 :اباضق

 نماضتلا ناجل رودو نهارلا يبرعلا عضولا- ١

 :نع ةدبده تاوولعم

 نأرإا يلا ةيلينا ردا" ةجلعألا
 ةحلسالا ةحيضف لوح ةديدج تامولعم ريخالا اهددع يف «ريرقتلا» ةرشن تدروأ

 ةيليئارسالا ةموكحلا» ناب ةيناطيرب تامولعم نع تلقنو ناريا ىلا :ةيليئارسالا»
 اددع نأب» تفاضاو .«ةقفصلا يف اهءافخا عيطتست ال ةقديرطب و ىشابم لكشب ةطروتم

 حلاصل لمعي ناك هنا حضتا يذلا (يناريا) يمشاه سورياس مهسأار ىلع ءاطسولا نم

 ليئومص يناطيربلا يماحملا هقفاري نيترم «ليئارسا» راز دق ةيكريمالا ةزهجالا
 سودرانيم ةكرش بحاص وهو :سودر انيم ىعدي ينانوي لامعا لجرو ,سنافيإ
 ريزوو سيريب نوعمش ةموكحلا سيئر عم ةثالثلا عمتجا دقو .يرحبلا نحشلل
 تفاضاو .«ةيليئارسالا ةيركسغلا ةيسسؤملا ءاضعا نم ددعو نيبار قحسا عافدلا

 يجيتارتسالا نواعتلا ةيمها حرش سيريب» ناب ةيناطيربلا تامولعملا نع القن اهلوق
 .«ديعبلاو بدرقلا ىدملا يف ءليئارسا» و ناريا نيب

 يف لخد دق يجقشاخ ناندع حالسلا رجاتو لامعالا لحجر نا» ىلا ءهريرقتلا» تراشاو

 نم نيرهش دعب بحسنا هنكل نييناريالاو نييليئارسالا نيب ةقفصلا تاثداحم ةيادب
 .«يجقشاخلل اصاخ افلم تحتف ةبكريمالا لدعلا ةرازو ناو :تاثداحملا ءدب خيرات

 لخدتلا ضيبالا تيبلا نم بلط نيبار. ناب لوقلاب اهتامولعم ءريرقتلا» تمتخو
 (0..«ةيليشارسالا ةموكحلا ىلع ةيضقلا هذه تاساكعنا نم فيفختلل

 هذهل نا ةصاخ هتايدلس ضعب زواجن ةلواحم يف
 ,يبعشلا ىوتسملا ىلع ايسيئر ارود ناجللا
 يتلا ةيسايسلا تارابتعالا اهديقت ال ثيحب
 .ةيبرعلا ةمظنالا كولس مكحت
 ةمزا ريثاتو نهارلا يداصتقالا عضولا - ”
 .يبرعلا داصتقالا ىلع طفنلا

 .ةيبرعلا نماضتلا ناجل نيب تاقالعلا * 
 - يويسآلا نماضتلا ةمظنم نا .هركذ ريدجلا

 ناتللا امه نماضتلل ةيرصملا ةنجللاو يقيرفالا
 20.عامتجالا اذه ىلا اقعد

 !كرتشم «يليبارما» يكربسا زاهش
 ةرايز نا ةيساموليدلا رداصملا ضغب دقتعت

 ةريخالا نينار قحسا يدويهملا عافدلا ردزو

 ىلع عيقوتلا ىلع رصتقت مل .ةدحتملا تايالولا ىلا
 لتل حنتت يذلا مهافتلا ةركذم نطنشاو هتمس ام

 نيفنت لجا نم ةرئادلا ثاحبالا يف ةكراتشملا بيبا
 ناب رداصملا هذه لوقتو .«ةوحنلا برح» جمانرب

 تايالولاو ينويهصلا نايكلا نيب مت دق اقافتا
 لمشي كرتشم ينما زاهج ءاشنا لجا نم ةدحتملا
 تدكاو .ةيبرغلا ايورواوطسوإلا قرشلا ةقطنم

 هلو :نطنشاو وه زاهجلا اذه زكرم نا رداصصملا
 تارئاخللاب ةريشابم ظددويو ءاتبا لذ يف عرق
 [1.:ةيليئارسالا» و ةيكريمألا ةيزكرملا

 ينطإلا بزهلل رجخؤل
 يف مكاحلا يطارقميدلا ينطولا بزحلا ورق

 "7 ىلا ١” نم ةرتفلا ف عبارلا هرمتؤم دقع رصم

 | :مداقلا ويلوي /زنومت
 ذنم رمتؤملا اذه دقعي مل بزحلا نأ فورعملا

 ةيميظنتلا هستايوتسم لك ناو .نيماع نم رثكا
 6.باختنالا ال رايتخالاب نآلا ىتح ددحتت

 1ايسيل يف نا ربيفت حمالم
 نا: ةينيللا ةضراعملا رداصضم نيبتعت

 مدلا فاذق ديس اههجو يذلا ةديردنشلا تاداقتنالا

 ةيركسعلا ةزهجألل قاذقلا رمعم ديقعلا مع نبا
 يكريمألا ناودعلا دعب ءايبيل يف ةيسايسلاو
 يف ةداق لاطت تاريدغت ءارجال تامدقم ءاهيلع

 تارازولا نم ددع يف ارابك نيلوؤسمو شيجلا
 .باعبالل :نيحشرم ءارزو ىلا ةقاضالاب

 لدعلا يرنزو نا اهسفت رداصملا تظحالو
 ءامهريغ نم رثكا داقتنالا امهلاط دق مالعالاو

 يف لاقيو .امهرييغت يفاذقلا ةين يف ناك امبرو
 ام ةذاع سكعت يتلا ةيبعشلا ناجللا ناب ايبيل
 ةلوؤسملا تحشر دق ,يفاذقلا سار يف لوجب

 نوكتل يلبش ةيزوف يئاسنلا سرحلا نع ةقباسلا
 [].لدعلا ريزو بصنم يف

 يف تالجهإ فه
 !ةلتصملا نيطسلف

 طاسوالا ثدحتت ةلتحملا ننطسلف ِق

 فحص رادصاو فحص قالغا نع ةيمالغالا

 سلجملا اهردصي يتلا ةيعوبسالا ةيسايسلا
 نأب داقتعا دوسيو .ةماعلا نوؤشلل يبرعلا

 اضيا قالغالاب ةددهم ةيكريمالا ةعماجلا اميف
 !ءارخص ... ىلا لوغتت ةيبرغلا نوري
 توريب يف ةيكريمالا ةعماجلا بالطو ةذتاسا هنلعا يذلا ح وتفملا بارضالاب ِط

 ليبين روتكدلا ةينانبللا ةعماجلا يفو اهيف ذاتسالا فاطتخا بقع .ةيبرغلا
 نم تلمتكا دق ةينانبللا ةمصاعلا نم يبرغلا قشلا ةروص نوكت .رطم

 دجب نيح ةعاظف ةروصلا دادزتو .يسايسلاو ينمالا نيديعصلا ىلع ,ةيبلسلا ةيحانلا

 عم عامتجالاو قشمد ىلا لاقتنالا ىلا نيرطضم مهسفنا ةيكريمالا ةعماجلا ةذتاسا
 نع جارفالا لجا نم .مادخ ميلحلا دبع ةيجراخلا نوؤشلل يروسلا سيئرلا بئان
 اصاقتنا وا ةضاضغ ةذتاسالا كئلوا دجي الو .اهبادآو ةيزيلكنالا ةغللا سردم مهليمز

 نم رفسلا قاشم لمحت نم .ةفسلفو مولعو بادأ وسردم مهمظعمو ,مهتناكم نم
 تايالولا لثم ىربك لود هجوتت امدنع .ةيناسنا ةيضق ليبس يف قشمد ىلا توريب
 زجتحملا اهيفوطخم قالطإب .اهايا ةبلاطم ءاضيا قشمد ىلا ايناطيربو اسنرفو ةدحتملا
 داحتالا اجل :ةيكريمالا ةعماجلا ةذتاسا ليقو .نيتنس ننم وأ ...ةنس ذنم مهضعب

 نيذلا هييسامولبد قالطا لجا نم كرحتلا اهنم ابلاط ءاضيا ةيروس ىلا يتايفوسلا
 .يضاملا ماعلا لالخ .ةيبرغلا توريب يف اوفطتخا

 تاونسلا ىضما يذلا مادخ ميلحلا ديع ةيحراخلا نوؤشلل يروسلا سيئرلا بئان

 ةصق فرعي .ةينانبللا نوؤشلا فيرصتب افلكم ةيسايسلا هتايح نم ةريخالا رشعلا
 ليبن يعماجلا روتكدلا فطخب أدبت مل ةصق يهو .نيفوطخملاو نيفطاخلاو فطخلا

 ا |
 يدلل
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 اهمويو .هدوج وبا لاشيم «راهنلا» ةديرج يف ينانبللا فاحصلا فطتخا هلبق ذا ءرطم
 نم بلطلاو قشمد ىلا لاقتنالا تافرع رساي ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر رطضا
 قشمد نم توردب ىلا داع يذلا تافرعل ناكو ...هنع جارفالا نيصخش يروسلا سسئرلا

 ماشغ يندرالا لامعالاب مئاقلا فطخب ريكذتلل يعادالو .دارا ام ...هدوج وبآ هقفاري
 ,ةيروسلا ةمصاعلا يف هنع ٍجرفا يذلا يدوعسلا لامعألاب مئاقلا مث نمو . نسيحملا
 يف نيلوؤسملا ماهتا ىلا ةجاح الو ...نييسنرفلاو نييكريمالا نئاهرلا نم امهريغب الو
 .اهتطساوبو اهنم الا متي ال نيفوطخملا قالطا نا املاط .ةيروس

 تامولعملا عيمجف .جراخلاو نانبل يف دحأل ةأجافم رطم ليبن فاطتخا لكشي مل
 توريب يف ةيكريمالا ةعماجلا قالغاب نارهطو قشمد يف ردص ارارق ناب دكؤت ةلوادتملا
 بطلاو ةفاقثلاو ملعلا نوسفنتي ناكسلا لازي ال يتلا ةديحولا ةئرلا اهنال :ةيبرغلا
 ةصق فرعي ةيكريمالا ةعماجلا جيرخ صحلا ميلس روتكدلا ةيبرتلا ريروو .اهنم
 ةيوبرتلاو ةيملعلا تاسسؤملا عيمج يف ماع لافقا ىلا اعد كلذلو :هفادهاو رارقلا
 ةذتاسا فقوم عم انماضتو تايدعت نم تاسسؤملا هذه هدهشت ام ىلع اجاجتحا

 ,نييروسلا نيلوؤسملا بولساب ةربخ ةيبرتلا ريزولو .اهبالطو ةيكريمالا ةعماجلا
 مث نمو ...ةيبنجالاو ةيبرعلا ةيسامولبدلا تاثعبلا برض يف مهتقيرطب ةقيمع ةياردو
 ميعزلا ظح نم لضفا صحلا ظح ىقبيو .رايهنالاب ةددهملا ةيوبرتلا تاسسؤملا
 هفعسيس ظحلا اذه ناك اذا فرعي الو ... 191/19 ماع ليتغا يذلا طالبنج لامك ينطولا
 لوقي امك «ءارحص ىلا تلوحت» ةيبرغلا توريد نا فورعملا نكل ...ةاوس فعسيس ما

 نا ديرت ةيبرعلا نادلبلا ضعب» نأل طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر
 امدنع اهيلا ددرتي طالبنج لازي ال يتلا ءضعبلا» هذه ةفورعمو :«توريب نم مقتنت
 0.قشمد ىلا روضحلا هنم مادخ بلطي
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 نف ديدج وحن ىلع رودصلا دواعت دق ةلجملا

 لامج دواعي نا عقوتي هسفن قاطنلا يفو
 ىلع لصح نا دعب هتفيحص رادصا يطنشلا
 ةيبط ةيرود ردصيس امك .كلذب ينوناق صيخرت
 مسإبب ةلتحملا نيطسلف يف اهعون نم ىلوالا يه
 ..ريخلا حابص»

 وبا دومحم ءسدقلا» ةفيحص لوؤسم اما

 بناج ىلا «ءانسملا» ةفيدحص رادصال دعيف فلزلا

 دايز يوني كلذكو .ةفيحصلل يعوبسا قحلم
 ,ةيربعلا ةغللاب ةيعوبسا ةئجم رادصا دادز وبا

 ركفلا ىدتنم» ةلجم هيف لصاوت يذلا تقولا يف
 نع ربعتو .ايرهش رودصلا هزغب .مولغعلاو
 0 .ةيموقلاو ةيركفلا مومهلا

 ! رشم نوضس يف «السإلا»
 بزح لاح ناسل ءبعشلا» ةفيحص تمهتا

 ةيرصملا ةيلخادلا ةرازو ضراعملا لمعلا
 يف قيقحتلاب «نييليئارسا» طايضل حامسلاب
 ,يعانصلا ضرعملا ماما ةنياهصلا لايتغا ثداح
 بيذعتب «ميه ليئاومش» ىعديو مهدحا مايقو
 .هرط نجس يف نيمهتملا دخا

 ملو ماهتالا فني مل يرصملا ةيلخادلا ريزو
 سيئر يفطل ىلع روتكبلا بلط امنيب .هيلع قلعي
 [0.عوضوملا يف قيقحتلا ءارزولا

 قرم نهال
 يئادوسلا سيئرلا نا نوبقارملا دقتعي

 نكمي يذلا دلبلا لوح ةلكشم هجاويس قياسلا
 نا بعصلا نم نا :هبف رقتسيو هيلا اجلي نا
 نا ودبي يذلا يردمن لابقتساب ةلود ةيا لبقت
 بيسب هتقحالم نع فكي نل ينادوسلا ءاضقلا
 بئانلا ناكو .همكح نابا اهبكترا يتلا عئاظفلا
 يف ةماعلا ةباينلا نم مدقت دق ينادوسلا ماعلا
 ةباينلا فكعتو .هميلستب بلاطت ةركذمب رصم
 .اهتسارد ىلع ةيرصملا ةماعلا

 نيماحملا بيقن مدقت هسفن راطالا يفو
 سلجم ىلا ةركذمب هجاوخلا دمحا نييرصملا
 ةيروهمجلا سيئر رارق ءاغلا اهيف بلطي ةلوذلا
 [.يسايسلا ءوجللا قح يريمن حنم

 !كيلعي يف تاماذصلا
 نيب ةرمتسملا ةيمويلا تامادصلا قاطن يف

 للا بزح, تاعومجمو ةيروسلا تاوقلا
 نع تامولعم ثدحتت ,كيلعب ةنيدم يف ةحلسملا
 نم اددع اوزجتحا ؛كلا بزح» يحلسم نا
 تاضوافم ناو .ةيروسلا ةيركسعلا رضانعلا

 :مهحارس قالطال يرجت
 تارباخملا ريدم نا اهسفن تامولعملا لوقتو

 ةقطنف يف ران قالطا ىلا ضرعت نانبل يف ةيروسلا
 [1.هيقفارم نم ةثالث لنقو ؛لمرهلا
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 ! عفوتم ىداتت موجه
 ةيبرغ ةيسامولبدو ةيركسع رداصم عقوتت

 موجه قيرط نع ةيداششتلا ةلاسملا كيرحت
 ةداعتسال يداشتلا شدجلا هيب موقب يركسع

 ةدرمتملا تاوقلا ضعب هيف عمجتت يذلا لامشلا
 فالا ةينامث يلاوحو يديوع ينوكوغ ةدايقب
 شيجلا ناب رداصملا هذه لوقتو .يبيل يدنج
 يسنرف يّووج ءاطغب ىظحي فوس يداشتلا

 .تاراصتنالا ضعب قيقحت هل حبتب
 _رهشأالا ىف تلقن دق اسنرف نا فورعملاو

 راوغاجلا تارئاط نم اددع ةيضاملا ةعبرالا
 0.داشت ىلا ىطسولا ايقيرفا نم جاريملاو

 ! ةرهفتملا تاملعملا
 يف ؛ةيروس يف تثدح يتلا تارجفتملا نا نيبت

 قيرط نع اهيلا برست تناك .ةريخالا ةنوآلا
 .ًاديج ةعونذصملا تابلعملا نم ددع يف :نانبل
 تناكو .ريوزت يآ اهيلع ودبي ال لكشب ةقلغملاو

 يه ؛ضرغلا اذهل تمدختسا يتلا تابلعملا زربا
 ,نمسلا حئافص

 ةيروسلا ةينمألا تاطلسلا :ةشقانم دعيو

 :تمدختسا يتلا لئاسولاو تارجفتملا عوضومل

 لوقتو .نانبل نم تابلعملا داريتسا فقو ررقن
 دودحلا ىلغ اينما !اديدششت ناب تامولعملا

 هل قبسي مل لكشب ذقن دق ةينانبللا  ةيروسلا
 0.ليثم

 ايضيررفا بونجل يبا ربا ىلإ رخسلا
 نع ردصت يتلا «ةرخلا ناريا» ةرشن تدافا

 ةيقافتا نا .ةضراعملا ءقلخ يدهاجم» ةمظنم

 بونج ماظنو ةيناريالا تاطلسلا نيب تعقو
 نيماتب نارهظ اهيف دهعتت .يرصنعلا ايقيرفا

 .ايقيرفا بونج هجاتحت يذلا لورتبلا نم 5٠
 تاقالعلا نع ةديدع ريراقت نا هركذ ريدجلا

 تاطلسلاو ايقيرفا بونج نيب ةيحيلستلا
 تدرواو .قباسلا يف ترسشن دق ةيناريالا
 ح.اهنم ريثكلا «ةيبرعلا ةعيلطلا.

 نطنشاو ىلا شم ةلر /// نارا اذه
 اهئافلحو اهئاقدصا نع ةدحتملا تايالولا اهيف ىلختت يتلا ىلوألا ةرملا تسيل 77

 مهفقاوم عم اهتاسايسو اهفقاوم يقتلت نمم نيرشابملا ريغ وا نيرشابملا هب
 :مهفاتاإوبسو

 ةطساوي ,ينيمخلاب تءاجو .هب تحاطا نيح .هاشلاب نطنشاو تعنص ام ىلا دوعن نل

 ةكرح نأل  هنيبو اهنيب كرتشم مهافتب لقن مل نا  .انايحا اهئالمعو .اهئاقلحو اهناوعا
 اياضقلا نع .ةلعافلا اهاوق لاغشاو .ةقطنملا ىف تالداعملا ةلزلز ىلع ردقا ينيمخلا

 امناو ءيبرغلا ركسعملا عم نكي مل هنآل ال .هب مايقلا ىلع هاشلا قفاود مل امم ,ةيساسالا
 يلاتلاب و ,اهلك ةقطنملا لود ىلعو نارا ىلع رامدو بارخ نم فقوملا اذه لثم هرجي امي هملعل

 .رفصلا نود ام ىلا ملاعلا يف ةسماخلا ةبترملا نم ةيناربالا ةوقلا راسحنا
 نايكلاو ايروس يف ماظنلا ماما اعساو بابلا حتفو قارعلا ةوق ينيمخلا لغش دقل

 لظ يف .توريب ىتح ,نانبل لالتحا مث ,ريرحتلا ةمظنم برضو .نانبل تيتفتل .ينويهصلا
 عيسوتتل .ةينويهصلا تاوقلا ماما لاجملا كرتو ةيروسلا تاوقلا باحسناب دسأ ظفاح رما

 .موسرملا اهططخم ذفنتو .دتمتو
 مدعب ؛دسألا ظفاحل بيبح بيليف اهيودنم هعطق يذلا دهعلاب نطنشاو تثنخ دقو

 اهب ررب يتلا ةغيصلا يه هذه وأ  هسفن دسالا حرص امك رمحالا طخلا «ليئاريسا٠: زواجت

 .يكريمالا ردغلاو بيبح بيليف بذكب هامس ام
 ةكرح لطغو .ةيداصتقالاو ةيداملا هتاقاط ردهو جيلخلا نما ينيمخلا ماظن مايق ددهو

 .هيف روطتلاو ومنلا
 ,ةيعانصلا لودلا عم اهقافتاب :جيلخلا لود تاردق ىلع زهجتل ةدحتملا تايالولا تعاجو

 ,ةيبرعلا ةورثلا كلذب ةرمدم ءايناث طفنلا رعس ضيفختو .الوا رالودلا رعس ضيفخت ىلع
 .متاق ليقتسم ىلا ريشت :يداصتقالا بارطضالا نم ةلاح ىلا جيلخلا لود ةعفاد

 ماظن امهمعدب .:ةدحتملا تايالولا تاسايس عم قاذقلاو دسالا تاسايس تقتلاو
 عنضمل نواعتلا و :مالسلا ىلا ارارم قارعلا هيف اعد تقو يف ؛لاملاو حالسلاب هدب وزتو ينيمخلا

 ينيمخلا ناك اذا ةيناردالا تاوقلل هءامسو هضرا حتف لب :نانبلل ينويهصلا لالتحالا

 .نانبل يف ينودهصلا نايكلل يدصتلا يف اداج
 يف زنيراملا رقم برض اهنم .ةروهشم تايلمع نع اليوط ةدحتملا تايالولا تضاغتو

 تناكو .ملاعلا نم ةفلتخم ةئكما ىف ىرخا تايلمعو .ةيكريمالا ةرافسلا فسنو .توريب

 عراقي نم رهظمب دسالا راهظال الا اهيضاغت ناك امو .كلذ لك ءارو ايروس يف ماظنلا نا ملعت
 ,ةقظنملا يف برخملا رخآلا هرودل ةيطغت :ةينويهصلا عامطاللو اهل ىدصتيو .ةيلايربمالا

 !|  باهرالا رارمتساب حمست دعت ملو . ودبي ام يف ءرودلا اذه تدقنتسا نطنشاو نكلو

 (  .ةديعبلا اهتاططخم مدخي .دسالل رخآ رود نع ثحبت تتابو  ةيطغتلا باب نم ىتح
 نا امك .اهحلاصمل ةمدخ لقألاو ,فعضالا ةقلحلا اهنالف ءادديل برضب تادب نئلو

 ,تاحيرصت نم اهبحاص امد ءاهنم فدهلا حضتا .قشمب ىلا ةهجوم ةلاسر تناك ةبرضلا

 كلمت ال اهناب ةرم يحوتو .باهرالا ءارو اهنأب ةرم ايروس مهتت .ءاخرالاو بذجلاب تمستا
 زتلوش حصنيل ىتح ءايروسو :ليئارسا» نيب ةبيرق برحب رذنتو ,ةيفاكلا ةلدالا لك
 .سفنلا طبضو ,يورتلاب نيفرطلا

 « ىدباف ؛ايروس برضل ةمدقم ايبيل برض نا فرعو .اديج ةلاسرلا دسألا مهف دقو
 ةيوستو :نواعتلل دادعتسا .ةقحالتملا تانايبلاو جيراصتلابو :ةيبرعلا داليلا ىلا هلسرب

 همعد نع ىلختيس هنا لوقلا دح ىلا بهذ لب .«باهرالا»١ ةحفاكم يف ةكراشملاو :رومالا

 .نانبل يف مهلقتعت نيذلا بناجالا نئاهرلا نع جرفت مل اذا قارعلا دض اهناودع ف ناريال
 نا هل ديرت يهف .دسالا ظفاح تاباسح نع ةفلتخم ةدحتملا تايالولا تاباسح نكلو

 نع افشاك ةلماك اهتاططخم ذيفنتب ايئاهن مزنلي نا امإف ؛ةياهنلا ىتح طوشلا يف يضمي
 .اهلك ةقطنملا رجفت نأ امإ و ,برخملا هرودو :يقيقحلا ههجو

 نا دب ال ؛ ةصاخلا حلاصملا لجا نم ةمالا رئاصمب بعللا نا نآلا كردي دسالا نا بير ال

 يف ءىضرت ال .اكريما لثم ةيلايربمأ ةلود ةبعللا ديس ناو ةصاخ .بعاللا قذع ىلع فنلي
 .طوشلا رخآ ىلا باهذلا نم لقأب .ةباهنلا

 امهم ,ضيانلا ةبورعلا بلق امئاد ناك ءايروسك دلب يف كلذ عيطتسي ال دسالا نكلو
 .لالذالاو عمقلا لئاسو نم هدض تمدختسا

 لوؤسم هدحو دسألاو .اهفورح بتكت يتلا ريغ ةلاسر ةيأب لبقت ال ةدحتملا تايالولاو
 يناولح دجام []!ريصملا اذه نع
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 ىلع ليبونريشت يف يتايفوسلا يوونلا لعافملا
 .ةيداصتقالاو ةيسفنلا برحلا يديعص

 ثداحلا عوقو ىلع ارم نيعوبسا نم رثكا
 دوهجلا هجوتت نا نم الدبو عجفملا يتايفوسلا
 دده يذلا يوونلا عاعشالا ةهباجم ىلا ةيبوروالا
 عرزلاو ناويحلا ىلا ةفاضا , يشبلا نم نييالملا ةايح
 تاريخ نم ةدافالل لاعف ينود نواعتن ىلاو ,ءاملاو
 يف كلز فيظوتو ,فييدك يف ةثراكلا ثداحلا سوردو

 نم يا ف ديدهتلا اذه لثم راركت نود لوؤحلا ةمدخ

 اهتمظنا ةيوه نع رظنلا ضغب ابوروا نادلب
 تدعاصت كلذ نم الدب .ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 نم فوخلاو قلقلا ةراثاو ةءاسالاو هيوشتلا تالمح

 ابوروا بوعش طاسوا يف ريثأتلا فدهب برغلا لبق
 .اهتاموكح نم اماقتنا ةيقرشلا

 تديازت ةيتايفوسلا ايناركوا ةثراك ةميخ تحتو
 اهتامازتلا فسن يف ةيكريمالا ةرادالا اياون نع ءابنالا
 ةحلسألاب ةصاخلا «” تلاس» ةيقافتا ءازا
 .تاراقلل ةرباعلا ةيموجهلا ةيخوراصلا

 موي ةرداصلا لسكورب عامتجا تارارق تعاج دقو
 نلعتل يراجلا ويام /رايا ١7 فداصملا نينثالا

 ةريسم يف نخاس فيص ءدب ةبيرغ ةيلافنحا ةقيرطب
  يتايفوسلا ديعصلا ىلع ال .ةيلودلا تاقالعلا روهدت

 يذلا يبوروالا ديعضلا ىلع امئاو ؛بسحف يكريمالا

 ةلمرفلا زاهج نوكي يكل هحشرت تابغرلاو لامآلا تناك
 .عراستملا روهدتلا ةريسم يف

 داريتسا فقو ىلع صني يبوروالا لسكورب رارق
 عيمج نم رهشلا اذه ةياهن ىتح ةيئاذغلا داوملا
 عقت يتلا ةيتايفوسلا دودحلل ةمخاتملا نادلبلا

 ليبونريشت نع رتموليك فلالا ةرئاد نمض اهيضارا
 تاناويحلاو موحللا ديروت فاقيا رارقلا اذه ينعيو
 داحتالا نم راضخلاو ةهكافلاو كامسالاو بيلحلاو
 ايراغلبو اينامورو ايراغنهو ادنلوبو يتايفوسلا
 هابتنالل تفلملا نكل .ايفالسغويو ايكافولسوكيشتو
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 رارقلا نا
 ةيداصتقالا تاقالعلل دقعملاو صاخلا عباطلا
 رثكالا وضعلا ةيداحتالا ايناملا نيدو اهنيب ةيلخادلا

 رارقلا .ىرخا ةملكيو ءةيبوروالا ةعومجملا يف القث
 ايوروأب ةيبرغلا ابوروأ هعقوت ساق يداصتقا باقع
 ةيداصتقا عاضوا نم ساسالا يف وكشت يتلا ةيقرشلا
 رالود نودلم )514٠( ب ةراسخلا تردقف .ةباغلل ةيعص

 ايوروا نادلب ريتعت يتلا :ةيعصلا ةلمعلا نم

 .ةنهارلا فورظلا يف اهيلا ةجاحلا سما يف ةيكارتشالا

 ةيبرغلا عئارذلا قيدصت وا لوبق اقح بعصلا نم
 يف ركترت يهف ,ءلسكورب رارق ريربتل تقبس يتلا
 ةلومشملا ةيئاذغلا داوملا رثأن ةلوقم ىلع اهرهوج

 نع جتانلا يوونلا عاعشالا بقاوعب داريتسالا رظحب
 ةيطارقميدلا ايناملا ءانثتسا نا ىلع ليبونريشت راجفنا

 :ليبونريشت لعافم ل ايئايفوس سيل تداحلا :ودسيشواشت

 بسب ةيطارقميدلا ايناملا ىدثتسا هسفن

 :ىرخا ةلالد ةيا هل تسيل كلذ نم .لاثملا ليبس ىلع
 ةيبوروالا ةعومجملا يف ءاضعالا نادلبلا خوضر ريغ
 .ةيناملالا  ةيناملالا تاقالعلا حلاصمو تابلطتل
 ايفالسغ وب نم اهلك ناقليلا ةقطصنم نا كلذ ىلا فاضد

 عضو ف ةكراشملا نانوبلا ىلا .رظحلاب ةلومشملا
 رثكا ةدرجملا ةيملعلا ةيحانلا نم ريتعت .رظحلا

 يوونلا عاعشالا راثآل اضرعت ةيبوروالا قطانملا
 ةثراك ةرتف نمض تلطه يتلا ةريزغلا راطمالا ببسب
 مرصتملا ليريا /ناسيف 14 نيي يا .ليبوتريشت
 تامولعم دكؤت كلذك .يراجلا ويام /رايآ نم لوالاو
 تنواعت ايراغنه نا انييف يف ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو
 وا تامولعملا لدابت ىف ءاوس اسمنلا عم فثكم لكشب

 سيياقمل ةنلعملا ماقرالا ناو .ةجلاعملا تاءارجا بيترت

 ةريبك اقورف وا تافالتخا لجست مل يوونلا عاعشالا
 نا لوقلا نم يلاتلاب دب الو :نيدلبلل ةيسنلاب نآلا ىقح

 عم تسبادوب يواسي نا دب ال ع ونلا اذه نم رارق يا
 بونجلا قطانم لماك لومش نم هل دب ال كلذك .انييف
 ةيزارتحا تاءارحا ىرخالا يه تدهش يتلا ةينام لالا

 هنم ةدوصقملا فادهالاو تاررمملا تناك اذا ةيمسر
 .ةرشابملا سانلا ةايحب ةلص تاذو ةينقت ةيملع

 ةدملعلا ةجلادملا

 دكا ةيبزحلا ةدايقلا عامتجا ماما هباطخ يف
 ثداح» :نا وكسيشواشت ينامورلا سيئرلا
 رما هنا .ايلخاد ايتايفوس انأش سيل ليبونريشت
 نم دب ال هنإف انه نمو .«الاعف ايلود انواعت بلطتي
 لعافملا راجفنال ةريطخلا راثآلا عض ةيدجب لماعتلا

 دوقعلا لمشت نا عقوتملا نم يتلا يتايفوسلا يوونلا
 برحلا ةنكام نع اديعب .نينسلا نم اضيا ةلبقملا
 ابوروا يف ةمحر نود اهاحر رودت يتلا ةيسفنلا
 لكشب اهيذغت يتلاو ,ةيقرشلا ابوروا دض ةيبرغلا
 ىلع ةيكريمالا ةهباجملاو رثتوتلا ةسايس مومحم
 .هتمرب يف ودلا ديعصلا

 ةثراك ةيكارتشالا ابوروا نادلب تجلاع دقل
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهتاناكمال اقفو ليي ونريشت

 تقولا ىفو ةساسحلا ةيسايسلا اهتمظنا طورشو
 ىلع ةقيقدلا ةباقرلا نماعوف هيف تضرف يذلا

 يعامتجالا نمالا قالقا ف ببستلا ةيشخ تامولعملا
 مجح نع فشكت ةيلمع ريبادت ذاختاب تماق .يلخادلا
 بقاوع نع ةمحانلا ةيلعفلا رطاخملاب اهساسحا

 صرحت يتلا ايفالسغوي تماق دقف .يوونلا عاعشالا
 عضوب ةييبرغلا ابوروا حاوس قفدت رارمتسا ىلع
 ةلاكو عم نواعتلاب ةثراكلا ةهجاومل يروف جمانرب
 نينطاوملل ةيريذحت تانايب نمضتو ةيلودلا ةقاطلا
 مدعو تاباغلاو قئادحلا يف هزنتلا مدعي مهيصوت

 ىلا فطاعملاو ةيذحالا لاخدا وا عيبرلا دورو فطق

 مامجتسالا رودو حباسملا عيمج قلغو «لزانملا لخاد
 ءاسنلا نم بلطلاو :ةيلبجلا قطانملا يف ةنئاكلا
 نكاما ىلا هجوتلا مدعو :نهلزؤانم ةمزالم لماوحلا
 ايفالسغوب ةجاح مغرو تاسسؤملاو عناصملا يف لمعلا

 ةئام براقي ام طقف دحاو موي يف تفلتا دقف بيلحلا ىلا

 .ايوون هثولتب ةيبطلا كوكشلا ىلع ءانب رتل فلا
 هجاوت ناقلبلا لود عيمج نا لوقلا نكميو

 اهتبلج يتلا ةريطخلا راثالا ةجيتن ةهباشتم تالكشم
 ,يوونلا عاعشالا عافترا ةرتف لالخ ةريزغفلا راطمالا
 ةيسنلاب وا ةعارزلل ةحلاصلا ضرالل ةيسنلاب ءاوس
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 ةيبرغلا ابوروا بوعش فالخبو .اهسفن تاعورزملل
 رابآلا هايم ناقلبلا ناكسس عبر برشي ابوروا طسو وا
 فلعلا ميدقتو ةجزاطلا موحللا بناجب .ةيلزنملا
 فلعلاو تابلعملا مادعنال ةجيتن رضخالا يناويحلا

 هذهك ةيلمع ريبادت نا لوقلا نم دب الو .ففجملا
 نم ديدغلا رادصا ىلا ايراغنهو ايفالسغوب ترطضا

 كابرا ةلاح قلخ نود ةلولدحلا فدهب نيمطتلا تانايب

 .اهترصاحم ال راطخالا ةفعاضم اهنأش نم
 دعب ليبونريشت راجفناب نيعوجفملا رثكا نأ ودبدو

 قطانملا نم ريثكلا برقل ال :نويدنلوبلا ايناركوا يلاها

 ىلع يتايفوسلا داحتالا نم ةيناويحلاو ةيعارزلا
 ةيساسح ببسب اضيا امناو :ةيقرشلا دودحلا
 اهتحت حزرت يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا عاضوالا
 .تاونس ذنم ادنلؤب

 هللختت يذلا يكافولسوكيشتلا تمصلا فالخبو

 ناسلب ةقطانلا ءوفارب يدور» تانايب رخآل تقو نم
 ,تامولعملا ىلع ىلكلا هبش ينامورلا رظحلاو .بزحلا
 ةيمانتملا ةقثلا ةلاح ىلع ظافحلا فدهي ادنلوب تلواح

 نع ةيليصفت تامولعم رشن .ةلودلاو بعشلا نيب
 ترقاو .؛يوونلا عاعشالا تالامتحاو رطاخم روطت
 ةيصاصتخا ةنجل هذيفنت ىلع فرشت ةثراك جمائرب
 ساسا ىلع موقي ءءاررولا سيئر بئان ةدايق تحت
 دودحلا ينطاوم عيمجل ةيفاكلا لقنلا طئاسو نيمأت
 فرشت يذلا تسراخوب جمانرب لاح يه امك :ةيقرشلا

 سيئرلا ةليقع وكسيشواشنت انيلا ةرشابم هيلع
 ةفاضا احلمو ارشابم رطخلا حيصي امدنع .ينامورلا
 ٠٠١ رشنب يكسلز وراي لارنجلا ةموكح تماق كلذ ىلا

 سرادملا ديوزتو دالبلا مومع يف يوونلا سايقلل زاهج
 نودلم 5 يفكت نا بجرب يتلا ةلئاسلا ميقعتلا داومي

 ءاقياو .ةرشع ةسداسلا نيس نود ةيلاطو بلاط

 مددقت عنمو ,اهل ةصصخملا نكامالا يف تاناودحلا

 ضاير رودل ةددشم تاميلعت رادصاو جزاطلا فلعلا
 تاحاسلا يف بعللا نم لافطالا عنمي سرادملاو لافطالا
 ,شئاشحلاب ةلوهاملا قطانملاو قئادحلا وأ ةبلمرلا

 رابآلا هايم وا بيلحلا لواثت مدعب ةيصوتلاو
 .ةحزاطلا تاورضخلاو

 يف رشؤت ينلا يوونلا عاعشالا ةكرح قرفت ال
 اهمكحت ضرا نيب اهنتالدبتو ءسقطلا ةلاح اهتاهاجتا
 دنع فقت الو .ةيلامسأرلا اهمكحت ىرخاو ةيكارتشالا
 نع ددرتت الو :ةيبونجلا ةيداحتالا ايناملا دودح

 ةرايز وا :تاباغلا ةفيثكلا !دنلنف ءامس يف قيلحتلا

 ىلا جاتحت ال اهنا امك ءقيطلبلا رحب ضوح نادلب
 ردقبو .ةينامور وا ةيراغنه وا ةيدنلوب لوخد ةريشات
 لوقحل ةيدج رطاخم نم يوونلا عاعشالا هلمحي ام
 ىدل اهتاليثمل اهتاذ رطاخملا لمحي ايراغنه يف بنعلا
 دراملا ناسنالا قلطا دقل . نييوابسمنلا ناريجلا

 هيف مكحتلا رما ًادكؤم سيلو هلاقع نم يجولونكتلا
 ةديحولا ةقيرطلا نا .برحلا وا ملسلل فظو ءاوس
 يتلا ينقتلا يملعلا مدقتلا تازجنم ةبيرض ضيفختل

 يلخادو روطتلا لئاه ينوزلح لكشب مكارتت تحبصا
 صيرحلاو لوؤسملا يلودلا نواعتلا يه , ةيكيمانيدلا
 ليبونريشت ةثداح .يناسنالا دوجولا لبقتسم ىلع

 ةميخ لغتست نا ةيقيقحلا ةعجافلا نكلو :ةعجاف
 وهو ,قرشلاو برغلا نيب يلودلا عارصلل ىرخا
 0.نايثغلاو قلقلل ريثم لكشب نآلا يرجي ام فسالل

 ]نما مرن نمط مهما د19

 جودزملا عمقلا وه اذه :يوجر ميرم

 نب. اهب

 لدهأتلا تاركسعم ىلا دوعت ةيشاردالا ةأرملا
 . » يه

 10 ا فا لب م و ور نا دج اختك

 ىناجنسفر هوشيادكم
 م داس أ ففاوم

 !ةارملا نم
 ةارملا ىلع ديدشلا بضغلا نم ةلاح .يناريالا

 عم بواجتت مل اهنا ودبي يتلا ةيناريآلا
 .تاونس عبس ذنم تقاطا يتلا ةيروثلا تاراعشلا
 دق تناك يتلا ةوشرلاو بيرهتلا تاكبش ىلا ةفاضالابف
 يف نيلوؤسمو ةداق تلاط يتلاو :ناريا يف تفشتكا
 نا نع يناجنسفر ثدحتي .مكحلا نم ةمدقتم عقاوم

 ال يه نإ ,ةقباسلا اهعقاوم رداغت مل ةيناريالا ةارملا

 نم ضعبلا لواحي ينلا ةيبرغلا رهاظملاب ذخؤت لازت
 ةيرصحعلا رهاظملاب اهتيمست ناريا يف نيلاضلا
 .ةيراضحلاو

 نم ةيناريالا ةأرملا تناع نيريخآلا نيرهشلا يفو
 ,ينيمخ سرحو نمألا ةزهجأ تادراطمو تاقحالم

 .«ةيمالسالا ميقلاو مالسالاب» مزتلت ال اهنا عئارذ تحن
 يف ةعساوو ةداح تاشضاقن ناريا يف ريثت ةلأسم هذهو

 نا نودقتعي نيذلا نيفقثملاو نيملعتملا فوفص
 مالسالا ةقدقح هوشت يلالملا ىف نآلا ةدسحتملا ةطلسلا

 ىلع ةفيزم تامرحمو فقاوم هب قصلت امدنع هتيحورو
 ىتحو ..ةيناسنالاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا دعصلا
 ةأرملا ىلع يسيلوبلا طغضلا نا ودبيو .ةيكولسلا
 عم ةنراقملاب ,ةريخالا ةنوآلا يف دتشا دق ةيناريالا
 ةيسايسلا ةضراعملا دض هجوملا يسيلوبلا طغضلا
 .اهتارابت فالتخا ىلع

 تهجتا يضاملا ليربا /ناسين رهش رخاوا يفو
 ىلا نهلاسرال ءاسنلا دينجت ىلا ةيناربالا تاطلسلا

 ناملربلا سيئر يناجنسفر يمشاه شيعي

 ةيسايس تاضارتعاب ةوطخلا تلبوقو .لاتقلا تاهبج
 «قلخ يدهاجم» ةمظنمف .جراخلاو لخادلا يف
 تارماغملا ةلسلس ىلا هاجتالا اذه تدر ةضراعملا
 ,نويناريالا نولوؤسملا اهداق يتلا ةلشافلا ةيركسعلا
 رئاسخ ىلا ىدأ يذلا ءوافلا» ىلع موجهلا اهيف امب
 .صخش فلا نيسمخ يلاوح تغلب ةيرشب

 ةالص يف يناجنسفر اماقلا يتلا ةبطخلا يفو

 ةيمالسالاو ةيبرعلا مالعالا ةزهجأ اهتلقانتو ةعمجلا

 مجاه .يلاحلا رهشلا نم يناثلا يف .ديدش بارغتساب
 ,ةيبلسلا ةمواقملا بولسأ» اوراتخا نيذلا نييناربالا

 نلز ام نهنأب «تايناربالا ءاسنلا» مهتاو :ماظنلل

 راكفا ةيا فرعا ال» :لاقو .ءنهروعش فشك نهبجعي»
 نم دي الو انريص دفن دقل .تاقولخملا هذه اهلمحت
 سلجملا ركف دقل .ام ةقيرطي فنعغلا ىلا ءوجللا

 عم نواعتلاب هل دادعالا متو :لحلا يف ىلعالا يئاضقلا

 ىلا ررقملا لحلا نم ةخسن تلسراو ؛هللا بزح»

 ءاشناب كلذو .هيلع قيدصتلل (ناملربلا) سلجملا
 نوناعب نيذلا ءاسنلاو لاحرلا ليشأت ديعت تاركسعم

 يناجنسفر فاضاو .«يقالخألا داسفلا ضعب نم

 تاملعمو نوملعم تاركسعملا يف نوكيسس» :هلوق

 نيدسافلا لاقتعا متيسو .يقالخالا كولسلل
 ءاضقلل مهميلستو عراوشلا يف تادسافلاو

 .!«مهتاقفن ىلع اوملعتيل :تاركسعمللو

 هنا ىوس ,ءداسفلا» ةعيبط يناجنسفر ددحي ملو
 سابللاو ءايزالا يف هتبطخ نم ودبي ام ىلع اهدسح
 ,تاطلسلا هيجوتب ةيناريالا ةارملا مازتلا مدعو
 ىلع يناريالا ماظنلا تعضو يتلا ةيبلسلا ةمواقملاب و
 .ةيواهلا افش

 ميرم ضراعملا يناريالا ميعزلا ةجوز ىرتو
 ةددعتم طامنا ىلا ضرعتت ةيناريالا ةأرملا نا .يوجر
 يناجنسفر ىلع تدر دقو .داهطضالاو عمقلا نم

 ءاسنلا ليهات ةداعال تاركسعم ءاشنإ ةركنتسم

 ىلا تايناربالا يوجر ةديسلا تعدو .تايناربالا

 لئاسولا لكب ةيقالخالاو ةينطولا نهتمارك نع عافدلا
 ةلمكم ماظنلل ةديدجلا ةطخلا تربتعاو .ةرفوتملا

 يتلاو .ءقباسلا يف تعبتا يتلا بيذعتلا لئاسول

 .يرظتنمو ينيمخ نم تاداهتجاب تيظح
 ةأرملا دض ةديدجلا ةلمحلا هذه باسسأ اما

 برحلا قزآم ىلا يوجر ةديسلا اهدرتف ةيناريالا
 يناريالا ماظنلا رصاحت يتلا ةسايسلاو داصتقالاو
 نييناريالل عمقلا ديعصت ىلا رارمتساب اجلي يذلا
 .صاخ لكشب ةيناريالا ةارملل جودزملا عمقلاو

 يناجنسفر هقصلي يذلا ديدجلا فقوملا اذهو
 نم ءزح وهو ,مالسالا ىلع ءارتفا ردكأ وه ,مالسالاب

 ةآرملا» نأب مهبتك يف نولوقي نيذلا يلالملا تالمح
 يف الإ نوكت ال اهنم ةدافتسالاو .ةريسأ ىوس تسيل
 .! «هطقف خيطملاو مونلا ةرجح

 ةيطغت نيب ةيناريالا ةارملا يناجنسفر رّيخي مويلاو
 ةداعإ تاركسعم نيبو ..روداشتلا سيلو اهروعش

 نم ءاسنلا تلصف دق تاطلسلا تناك نا دعب .لدهأتلا

 نم ةاسأم هذهو ..ةيموكحلا فئاظولاو رئاودلا عيمج

 لبق ام ةلحرم ف ناريا اهشيعت يتلا يسآملا ةلمج
 [].هبايغ وا ينيمخ طوقس

 .ك.ف

 ؟89 _ ١947 رايا ١١4 - ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نم اعل ا سل ظ

 صن ناسالا نك ندلبلا ني ةقاعلارجفت تداك رنات ل افلا
 عسا 00 110الف

 ناسين /ليربا رهش نم ريخألا عوبسالا يف
 سولراك ناوخ اينابسا اكلم ماق .يضاملا
 دعب تمت .ايناطيربل ةيمسر ةرايزب .ءايفوصو

 نيترسالا نيب تمت ةرايز رخآ نا كلذ .راظتنا لوط
 2,1٠6 ماع تناك .ايناطيريو اينابسا يف :نيتيكلملا
 ناوخ كلملا دج ءرشع ثلاثلا وسنوفلا كلملا بهذ نيح
 نم جوزتو .ةجوز نع اثحب ايناطيرب ىلا .سولراك
 نيجوا ايروتكيف

 يف ليوط يسامولبد دهج دعب ةريخالا ةرايزلا تمن
 2١4/1١ ماع متت نا عقونملا نم ناك دقو ءندئنلو ديردم

 نا الا ؛انايد يديلو زلراشت ريمالا جاوز لفح روضحل
 قطانملا ةمئاق يف قراط لبج جاردا نع ريمالا نالعا
 رصقلا تبضغا ,لسعلا رهش ةلحر يف اهروزيس يتلا
 ةلص نم مغرلاب :ةرايزلا تيغلاو اينابسا يف يكلملا
 :نيتيكلملا نيتلئاعلا طبرت يتلا ةبارقلا

 نيرشت /ريمفون رهش ىتح ةقلعم ةرايزلا تلظو
 نيد «لسكورد نالعا» ىلع عقو امدنع ,, 1 يناثلا

 تددح اهنيحو .ايناطيربو اينابسا ةيجراخ يريزو
 . ديدج نم تلبقو ةيمسرلا ةوعدلا

 ىلع ةوافحلاو دولا نم وج يف ةرايزلا ترج دقو
 تبثت ىتح كلذو «ةيناطيربلا ةيكلملا ةلئاعلا ةقيرط
 ناو ةصاخ ءاهتين نسح .هتنيرقو ينابسالا لهاعلل
 تاهجاوملاب ةئيلم تناك نيدلبلا نيب تاقالعلا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١5/4 .١5 رايأ ١545

 31 111 عج ااا بح ا

 سولراك ناوخ كلملا ماقو .تاعارصلاو ةيركسعلا
 مومعلا سلجمل ةصاخ ةسلج يف باطخ ءاقلاب

 ىلع اهتدايسب اينابسا ةبلاطم هيف نلعا ؛تادروللاو
 اهيف ثدحتي يتلا ىلوالا ةرملا هذه نكت ملو .قراط لبج
 هتماقا ءاشع لفح يف و .ةليلب اهلبق لب :ةلأسملا هذه نع

 ينابسالا بلطملا ىلا راشا .هفرش ىلع تيبازيلا ةكلملا

 نكلو .روضحلا ماما اهاقلا ينلا ةملكلا ٍِق ,هسفن

 رظتنت مل رشتات تيرغرام ةيناطيربلا ءارزولا ةسيئر
 ماما تلاق نيح اهتلينقب تقلاو ,ةرايزلا ءاهتنا ىتح

 ايناطيرب لظيس قراط لبج نا يلاتلا مويلا يف ناميربلا
 ةكنح الولو .لبجلا بعش ةبغر يه هذه نا املاط

 قفارملا دفولا نكلو .ةرايزلا تلشفل نييساموليدلا

 حيرصتلا اذه نع ىضاغت سولراك ناوخ كلملل

 :هب ملعي مل هناكو فرصتو

 با /سطسغا 4 ذنم قراط لبح ىلع عارضلا ادبيو
 يدنلوهلا  يزيلكنالا لوطسالا ماق نا موبي 5

 اينابسا يف ةفالخلا برح ءانثا «هلالتحاب كرتشملا

 يبيلف دوعص نم اماقتنا كلذو )١7٠١ - 4٠0/!١(,

 ىلا .اسنرف كلم رشع عبارلا سيول كلملا ديقح ,وجنا
 دض برح يف اسنرفو اينابسا تناكو ءاينايسا شرع
 ىلع عيقوتلاب تهتنا .اسمنلاو !ادنلوهو ارتلكنا
 11١4. ماع تداتسارو 171١17: يف تخرتوا يتدهاعم

 ادح تعضو ينلا .هذه تخرتوا ةدهاعم بجومبو

 نع ارتلكنال اينابسا تلزانت .اينابسا يف ةفالخلا برحل
 .قراط لبج ةقطنم ىف ءانيملاو ةعلقلاو ةنيدملا

 ١ هنكسيو ءاراتكه 85٠ لبجلا ةحاسم غلبتو
 برعلا حتف ىتح ,«يبلاك» ىمسُي ناكو ,ةمسن فلا
 يبرعلا دئاقلا ةدابقب : ١١/ ماع «ابريبا» ةريزج هيش

 .قراط لبج ىعدي حبصا كاذ ذنمو دايز نب قراط
 نا ىلا :يضاملا نرقلا ةيادب ىتح اًئداه عضولا لظو

 ١6١6 ماع يسنرفلا  ينابسالا لوطسالا لواح
 ةدايقب يناطيربلا لوطسالا نا الا :لبجلا دادرتسا
 ةرم رخآو لوا يف ةحداف ةميزه هب لزنا «نوسلن»
 تلواح مث .ةوقلاب لبجلا دادرتسا اينابسا اهيف لواحت
 بارتلا لخاد تارتموليك عضب مدقتلا ايناطيرب
 .رشع عساتلا نرقلا لالخ :ينابسالا

 دادرتساب ةرم لوأل اينايسا بلاطت ١54٠: ماع

 اينابسا ادبتو .ايناطيرب ضفرتو .لبجلا ىلع اهتدايس
 ردصت ىنح .ليجلا ىلع يداصتقا راصح ماظن عابتا يف

 نيب تاضوافم ىلا وعدي 1476 ماع ارارق ةدحتملا ممالا
 ,لبجلا لوح مئاقلا عازنلا لح ىلا فدهت ندنلو ديردم
 ءاتفتسا ءارجاب دحاو فرط نم موقت ايئاطيرب نا الا
 رارمتسا ف مهتيغر لوح ليجلا ناكس نيب يبعش
 خمالا نا دلا 21 ماع كلذو .ء.اهل لبحلا ةئعبت

 وكنارف لارنجلا قلغيو .ءاتفتسالاب فرتعت ال ةدحتملا
 ىلع ربكأ ايداصتقا اراصح ضرفيو لبجلا عم دودحلا
 .1959 ماع كلذو :هناكس

 5 .٠

 لسكوربو ةدويشل حيرصت
 ماع ىتح نيدليلا نيب ةرتوتم تاقالعلا لظتن

 صني يذلا :«ةنوبشل» حيرصت ىلع اعقوو .ايناطيربو
 اذه لوح تاضوافملا ةدئام ىلا نيدلبلا سولج ىلع

 30 - 1. ' ملا خلا نحر اع مهمهلقات -



 نيدلبلا ةيجراخ اريزو عمتجي :1584 ماع يف و .عازنلا
 صني يذلا «لسكورب نالعا» ىلع ناعقويو ديدج نم
 لبقت هيفو :نيدلبلا نيب ماتلا دودحلا حتف ىلع
 ىلع ةدايسلا ةلأسم لوح ضوافتلا ةرم لوال ايناطيرب
 اينابسا نيب لصفي يذلا زجاحلا حتف لعفلابو ؛لبجلا
 تديعاو .1180 طابش /ريارنف ىف :قراط لبجو

 .تايوتسملا عيمج ىلع امهنيب تالاصتالا
 ايناطيرب لالتحا نم نورق ةثالث ةبارق دعب ؛نذا

 ,هليقتسم لوح نيدلبلا نبي تاضوافملا تادب :ليجلتل

 نسحأب ديردمو ندنل نيب تاقالعلا هيف رمت وج طسو
 ننم رتوتلا ةمئاد تناك دقف :خيراتلا ىدم ىلع اهتاظحل
 :اكريمأ اينابسا فاشتكاب ارورم :ةفالخلا برح
 ةلمحملا ةينابسالا نفسلا ىلع ةيزيلكنالا ةنصرقلاو

 ريمدتو ,ةديدجلا ةراقلا نم اهتدوع قيرط يف بهذلاب
 تاحوتفلا رخف ينابسالا «ادامرا ال١ لوطسا

 .ةيناطيربلا رزجلا ريمدتل ازهجم ناكو .ةينابسالا
 ىلا قراط لبج ةداعا مدع يف ايناطيرب ةجح اّمأ

 يذلا :لبجلا بعش ةبغر مرتخت اهنا :ىهف :هباحضا
 ةراشالا انتوفي الو .يناطيربلا جاتلل هئامتناب كسمتب
 ةسراس تلازام ينلا ؛«تخرتوا» ةدهاعم نا ىلا انه

 ىلختل خيرات وأ دح ىلع صنت ال ؛نآلا ىتح لوعفملا

 .لبجلا نع ايناطيرب
 ماعلا يارلل اعالطتسا نا ركذلاب ديدح وه اممو

 ناكسلا نم /17/1 ةبسن نا ىلا ريشي .لبجلا يف يرجا
 لب . لبجلا ىلع اينابسا ةدايس ضرف ةركف نوضراعي
 نيب يواسي يذلا اذه «لسكورب نالعا» نوضراعي
 الو :نييلصالا ناكسلاو كانه نيميقملا نابسالا لامعلا

 ,ايناطيرب موقت نا نم مهفواخم نالعا نع نوناوتي
 ةموكحل اورفغي مل مهنا ذا .لبجلا نع يلختلاب .اماموي
 مهبلع هتضرف يذلا يداصتقالا راصحلا اينايسا

 برشلا هايم ناو ةصاخ 1959 ماع دودحلا اهقالغاب

 - |. مانزل ندع مرتب معمطع - 31

 ةموكح نكلو .اينابسا نم مهيلا لصت تناك اهسفن
 تدوزتو :طابرلا بوص هجوتلاب اهلكاشم تلح لبجلا
 الامع لسرا نسحلا كلملا نا لب .برغملا نم داوملا لكب

 ةموكح مهتبحس نيذلا نابسالا لحم اولحيل ةبراغم
 يتلا اينايسا ىلع ادر كلذو ,تقولا كلذ يف ء.ديردم

 .ةيدرغملا ءارحصلا نع ءالجلا نيحلا كلذ تضفر

 ناك يذلا زبجاحلا حتف نا انه ركذلاب ريدجلاو
 يتلا طورشلا دحا ناك .لبجلاو اينابسا نيب لصفي
 ىلا اينايسا مامضنا ضراعت ال ىتح ايناطيرب اهتعضو
 عيقوتلا لبق كلذ ناكو «:ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا

 تاضوافملا نم ةلوج هتلت يذلا :«لسكورب نالعا» ىلع

 رهش يف ؛:ينابسالا هريظنو ايئاطيرب ةيجراخ ريزو نيب
 ,«ءيش نع رفست مل 219868 ريمسيد / لوالا نوناك

 راطم لامعتسا يف كارتشالا ىلع ضوافتلا ىوس .ركذي

 تءاب هلوح تاضوافم ًارخؤم ترج دقو .لبجلا
 ريدزو نيب رخآ ءاقل هقيس دق ءاقللا اذه ناكو .لشفلاب

 هريظنو :ناروم ودنانرف .قباسلا اينابسا ةيجراخ
 2.1486 طايش /رياربف يف ءوه يرفيج . يناطيربلا

 لبجلا عضو لوح نيحارتقاب اينابسا هيف تمدقت
 :امهو

 وا :غنوك غنوه رارغ ىلع ةرح ةقطنم لبجلا لعج
 ىلع ايناطيرب بجت ملو .ةكرتشم ةدايس ماظنب لوبقلا
 .نآلا ىتح نيحارتقالا

 ؟ةيرخصلا ةقطنملا هذهب ادناطيرب ثيشنتت انامل

 ةيجيتارتسا ةيمها وذ ليجلا نا هيف كش ال امم
 رحبلا لخدم يلاتلابو ؛قراط لبج قيضم ىلع ةرطيسلل
 نع ةيسيئرلا عافدلا طاقن ىدحا ربتعيو .طسوتملا

 نا ىلا ةيركسعلا تاساردلا عيمج ريشن نا ءبرغلا

 ابوروا نوكت حلسم عارص مايق ةلاح يف قيضملا قالغا
 دقو :ةقطنملا يف مكحتلا لحا نم يرهوج رما .هيف فرط

 ]دب نا ذنم ةيجيتارتسالا قيضملا ةيمها تداز

 .طسوتملا رحبلا ىلع ددرتب ينايفوسلا لوطساألا

 ةلدل ثدح ام وه .لبجلا ةيمها ىلع ليلد ثدحاو

 دقف ءايبيل ىلع ناودعلاب ةيكريمالا تارئاطلا مايق
 لبجلا ةدعاق يف دوقولاب ةيناطيربلا تارئاطلا تدوزت
 .ةيركسعلا

 نع ىلختت نل ندنل نا لوقلا يقطنملا نم ودبي .كلذل
 فلح يف ءافلح ىلا بهذيسس هنا تنمض اذا الا لبجلا

 لخاد يلاحلا اهعضوبي اينابساو ...يسلطالا لامش
 حانجلا ال يسايسلا حانجلا ىلا ةيمتنم .فلحلا
 دادرتسا يف مهديبأت ءافلحلا بجحي كلذل ؛يركسعلا

 .لبجلا ىلع اهتدايس
 «لح ىلا لصوتلا نكمي فيك .عضولا اذه ماما

 ىلا ءامتنالا اينابسا ىلع الهس سيل هنا نم مغرلاب
 يلخادلا عضولا بابسال ,فلحلل يركسعلا حانجلا
 .؟جرخملا فيكف ...لقالا ىلع

 نا ىلا ريشي نييبوروالا نيبقارملا نم ليلق ريغ ددع
 قوسلا يف اهعضوو .فلحلا يف ايئنابسا عضو

 سولراك ناوخ كلملا ةرايز مث .ةكرتشملا ةيبوروالا
 يف عارسالا ىلع رشكا دعاسي دق كلذ لك .ايناطيربل
 .اينابسا ىلا قراط لبج ةداعا تاضوافم

 هينعي ام تالامتحا نينقارملا ءالؤه ىرب انه نم

 تيردئانرف ينابسالا ةيجراخلا ريزو حيرصت
 هريظن عم ةديدج تاضوافم ةلوج مايق نع ثينودروا
 0بيرق امع يناطيربلا
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 ٠ ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع .
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 38٠ يبرعلا نطولا راطقأ
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 يعل نادلب رئاسو
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 0 ب

 ارخؤم كرابم ينسح يرصملا سيئرلا ثدحت
 يف كيوزوين ةلجم لسارم رهيب دراودا ىلا
 م . ثيدح نم راد ام ضعب لقنن .ةرهاقلا

 يفاذقلا نم اهققوم ةدحتملا تايالولا كراشت له:لاؤس |(
 ؟اسجاه هارت كنا ما (

 ْف ؛ايبيلف .غلابت الأ ةدحتملا تايالولا ىلع :باوج
 . ادج ريغص ّدلب ,ةياهنلا
 ؟كرطظت قا قولا باهزإلا ةلكشك لحلا وهام: لاوس
 هذه يف ةمئاقلا لكاشملاب قلعتت اهتمرب ةلأسملا :باوج |

 ةيادب ىتح وا مالس عورشم كانه ناك ول .ةقطنملا

 يه امك ةلكشف باهرالا ناك امل عونلا اذه نم عورشمل |

 ريرحتلا ةمظنم بلح نا دقتعا .نآلا لاحلا

 قافتالا ةغيص راطا قف تاضوافملا ةلواطل ةينيطسلفلا

 ةبسنب باهرالا صيلقتب ليفك ينيطسلفلا  يندرالا |
1/6 
 ؟رظنلا ةهجو سفن ناكريمألل نا دقتعت له :لاّؤس

 .باوجب ظحا مل ينكل اذه يبيأر مهتغلب :باوج
 لح داجيا يف نمكت باهرالا بنجتل ةديحولا ةقيرطلا
 ةرهاظ ةجلاعم عيطتسن ال يتلا ةينيطسلفلا ةلكشملل
 .اهنع لزعمب باهرالا
 ؟هيلا ترشا يذلا مالسلا عورشم لشفي ملأ :لاؤس

 قح ىلع نورصي نوينيطسلفلا .لشفي مل . ال :باوج
 ةمظنم عانقا نكما اذا نكل .مدقتلل طرشك ريصملا ردرقت

 يف ريصملا ريرقت ىلع ةقفاوملاب ةينيطسلفلا ريرحتلا
 نوكي نلف .ينيطسلفلا  يندرالا قافتالا صوصن راطا
 . دقتعا امك ءضوافتلا مدعل ةجح كانه

 تاءارجأ ضرف ىلا ةجاحب رصم نا ءاربخلا لوقي :لاؤس

 ةيسايسلا ةفلكتلا نأي اعابطنا كانه نكل . ةيساق فشقت

 تابارطضالا راركت ىثخت كنأيو ءادج ةعفترم نوكتس

 داوملا نع معدلا عفر تاداسلا رونا رارق دعب تثدح يتلا

 ؟ةيساسالا

 هب عت

 .انلكاشم لح لجا نم ايعامتجا ةلوبقم ةغيص دجن
 ناو اديح ةسوردم نوكت نا بحب ةيساقلا تاءارجالاف

 نكممي ال ذا .ريقفلا ةدعاسمل ينغلا نم ذخالا نمضتت

 رعس انعفر نياح .اهاحضو ةيشع نيب معدلا ءاغلا

 اننال كلذ سانلا لبقت .نيشرق ىلا شرق نم فيغرلا
 .رمألل مهانددعا

 ؟ةلكشملا لصا وه ىناكسلا راجفنالا سيلأ :لاؤس

 نيب ام هصيلقت عيطتسن ال امم اضيا اذه :باوج

 هجتن نحنو ةريبك ةرهاقلا لكاشمف .اهاحضو ةيشع
 ءايطالا لمعي ناك .ةيلمعلا تاوطخلا وحن

 كلذ نكل .ةمصاعلا جراخ ددجلا نوجيرخلاو

 ةنيدملا زكرم نع سانلا داعبا لبقف ءاتقو قرغتسي
 لالخ .لمعلاو ةسردملاو نكسلا مهل رفوت نا كيلع

 ١43 رايا 14 ١54 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - "5
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 يا نود ةرهاقلا تعستا ةيضاملا نيعيسلا تاونسلا |

 كالهتسا عفترا دقل .ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا

 ؟كلذ

 ةيبرعلا لودلا ةيبلغا عم ةديج يتقالع .لكاشملاب '

 3 نم مغرلاب رخآلاو نيحلا نيب يب لصتت يتلا ايبدل ىتح

 ماما احوتفم بادلا يقييس برحلا هذه رارمتسا نا

 | نوؤشلا تايرجم يف و ارثؤيل مايرم وتسغنامو يفاذقلا
 .ةينادوسلا

 | ةيترملا يعارزلا ريوطتلا ةلأسمو ةعاجملا لتحت
 | ةلأسم تدهش دقل .ةموكحلا لكاشم ملس يف ةيناثلا '

 | ضرعت نيح يضاملا رهشلا يف اعجارت يعارزلا ريوطتلا
 | ءادتعال موطرخلا يف ةيكريمالا ةرافسلا يف فظوم
 | ءالخاب نطنشاو تدرف ءايبيل نم يحوب «يباهرإ» '
 1 .اهاياعر مظعم ٠

 ١ يناعت قطانم ضعبق .ةبيجع ةقرافم نادوسسلا يف

 | شيعي رخآلا اهضعب امنيب تاجوتنملا يف داسك نم |
 يتلا ةينقتلا ةدعاسملا ةيمها زربت انه .ةعاجم
 | نكل .ةجاتحملا قطانملا ىلا رثكا ماعط بلح عيطتست

 ٠ .ةنمآ افورظ بلطتي كلذ 2 نأل ضفرلا يباوج ناكو ينم َبلُط دقل :باوج
 نويدلا ءبع نم ففخي نا يعارزلا روطتلل نكميو ١ لح داجيا ىلع رداق ريغ تيم ٌدسج ةيبرعلا ةعماجلا

 يف نويدلاب ةقلعتملا فشقتلا تاءارجا تمهاس)
 .(يضاملا ماعلا ىف يريمن طاقسا

 هتاقالعب قلعتت ةريخالا نادوسلا ةلكشم
 | رصمو ايناطيربل اعبات ناك نا دعيف .ةيجراخلا : .راكنالا ىلع اهرارصا
 ىفنم تناك يتلا ايبيل وحن اثيدح هجتي ؛بوانتلاب 2 ماما يطارقميدلا جهنلا يف رارمتسالا كنكمي له :لاؤس
 كراشي ال ديدجلا دئاقلاف .تاونسل يدهملا قداصلا ١ عفاود كيدل نوكي نلأ ؟اههجاوت يتلا لكاشملا ةيعون
 / يسايس اضيا وهو .يفاذقلا ديقعلل اهءادع نطنشاو ؟ةيروتاتكيدلا تاسرامملا ىلا ةدوعلل

 نا امك .برغلل ءادعلاب هفصو نكمي ال ينطوو كنحم ' .ةيروتاتكيدلا ىلا ةدوعلل ليم يدل ناك ول :باوج

 .يرصملا مههجوتب نيفورعم نييسايس مضت هتموكح يف يزكرملا نمالا تابارطضا دعب كلذ تلعف تنكل
 يدهملا قداصلا داجيا ةيفيك ىلع دمتعيس ريثكلا ١ ءاذامل .امامتها اهرعا مل ينكل .يضاملا رياربف /طابش
 | فيفختب لجرلا مزتلا دقل .ةيلهالا برحلل حجان لحل ؛ سانلا مالعا اننكمي اهدحو ةيطارقميدلا لظ ف اننال
 0 كلت .نيدرمتملا عم ضوافتلاو يمالسالا نوناقلا م .ةموكحلا تارارق لوبقو لعافتلاو مهفلا نم اهندكمتو

 | .لؤافتلا ىلع ثعبت هلامعا لودج سار ىلع تارشؤملا ١ .رهدزم صاخ عاطق كانه نوكي نل ةيطارقميد نود
 ١ قحتست هتموكح ناف .هسفن جهنلا يف رمتسم هنا امللاطو 2 .,مكحلا يف ينوقبس نم دقتنا ال انأ .ناما مامص اهنا
 ْ 0.ايوقامعد 2 يف وا بورحلا ىلع تققنا يضاملا يف اندراوم مظعم نكل
 | نيسحتو ريوطتلا ىلع نآلا زكرن امنيب ءاهل دادعالا
 .ةشيعملا ىوتسم

 0! ةفلتخم ةبقح شيعن اننا

 يندب يذلا يراجملا ماظنف .ددجتلا وا ةنايصلا نم عون
 صضعب ءانثتساب نآلا ىتح سمي مل ١4١05 ماع
 .19557 ماع ةفيفطلا تاحالصالا

 نم رثكا نكاسم انينب دق نوكنس 14/1 ةياهن ف

 نويلب " نم ةيضاملا سمخلا تاونسلا يف ءابرهكلا

 ةرثكفلا يف انقفناو .طاواغبم نويلب ٠+ ىلا طاواغيم

 اهيلع قفنا امم رثكا ديدحلا ةكس ديدجت ىلع اهتاذ
 تابولوا كانه .ةيضاملا نيسمخلا تاوئسلا لالخ

 . حيحصلا لكشلاب اهقيقحت ىلع لمعن
 ةلثع الخ ولا ةزيوعتلا لونلا ةحماج ىلا مسهتص له :لاؤس
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 ْ ما مارن ْ ْ] ةرهعأ ارفأ
 تسلم اا ]ا ال١ :

 ' طوطخلا نم مك ٠١" و وافلا نممك ٠٠١ دعب ىلع ! ليي بولسأي ةديدجلا اهتموكح نادوسلا تراتخا

 ' .الهذُمم اضرع مدقتل ةرصدلا فقت .ةيناربالا 7 ةمظنالا نم ةدحاو تحبصأف . .يطارقميد ,| كف
 ١ الألتت ءليون دايعأ يف انندم طمن ىلع ةءاضُم | ءاوسو ,ةيقرفالا ةراقلا يف ةردانلا ةيطارقميدلا

 | رمحألا ءوضلا ..روثلا نم ليس تحت ةرصبلا 2 مره ةهجاوم اهيلع .ال ما ةيطارقميد 0 تناك
 | نيزيو تاهجاولا قلستي رفصألاو قرزألاو رضخألاو
 ا . ذفاونلاب طيحيل ضكارتي مث ةيراكذتلا بصنلا

 ناوبول ا حجم
 ١ زيبا --
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 مي رجب و ور

 يداصتقالا روهدتلاو ةعاجملا يف لثمتملا لكاشملا
 ريغ» اهناريج لخدتل ةفاضا ةيلهالا برحلاو نويدلاو
 .اهنوؤش يف «نييطارقميدلا

 ال نكل ؛كلذ لكل ىدصتت نا ةديدجلا ةموكحلا ىلع
 اهرود ربتعُي يتلا اكريما نم ةدعاسملاو مهفتلا نم دب
 .نادوسلل ةنوعملا ميدقت يف ايسيئر

 يتلا ةيلهالا برحلا يهف احاحلا رثكالا ةلكشملا امأ
 رفعج ضرف نيح ةريخالا ثالثلا تاونسلا ف تدنشا

 .نيملسملا ريغ ىلع يمالسالا نوناقلا يريمن

 -- يبس

 ١ .عراوشلا ردصتت .نيسح مادص سيئرلا روص
 1 .اهداورب محدزت قلطلا ءاوهلا ىف ةحوتفملا معاطملا ٍ

 || نم لصتم ٌرادج اهيمحي يتلا ةيراجتلا ءايحالا اما
  ىقيسوملا تاوصأ اهنزاخم نم ثعبنتف ؛لمرلا سايكا .

 .ةيلايريس ًءاوجأ قلختل هتوق توافتت ءوضي ةنرتقملا

 / هجولا ف يقيقحلا اهيدحت ٌقلطت ةرصبلا ..
 يمل نر [].يناربالا

 ترا ل ا ا

 ”عفجج
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 أ .ءاهب حرصم ةيروس ةمظنم دي ىلع اهدادعا مت دقل | ٍ

 .«ريطخو ديدج ءيش هنا .ابوروأ يف ا

 ال .هفقو تالواحمو يمالكلا ديعصتلا ءانثتساب 1 را ١

 تاكرحت وا تازيزعت دهشت مل نالوجلاف .ديدج ذي ْ
 .قشمد جعزي نا نكمي يذلا عونلا نم «ةيليئاربسا» ْ : ١

 تاوق نا ريغ .اهتاوق عيزوت يف ةيروس لدعت ملامك
 0!ىوصق بهأت ةلاح شيعت ,نيبناجلا ٠ُ
 يحل ناب م 1

 نويبيرن رت كاريه 1 ]

 : 75 1 ١ : فصلا رئارشلا ان ْ ١ جربع بر وابا)/ ع7 07 5057

 ٠. تسوي نطئشاولا ١ ْ
 م ما 221 د ا ِِء ازجلا نيعا حتفي ا ظ ١ / مايا ءاضقلا ىلع: يي يع مسوس ١ ١ ] 099000775555 ا ا

0 

11 1 

5 

ُ 5 
0 
7 8 

05 

0 

4 8 
 ُُك 4

1 

1 

 يتلا اهتاقيقحت ةيبرغلا تاموكحلا عباتت
 اهتازايتمال ةيروس مادختسا ىلا ريشت
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 هييليجنول رييب ناج :ملقب
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 يذلا تاءارجالا نآل 7٠ ىلا لصت دق ةديدح فشقت

 لخد يف صقنلا كرادتل ةيفاك نكت مل لبق نم تذختا
 راعسا ضافخنال ةجيتن ةبعصلا ةلمعلا نم دالبلا | دعب بعللا ءيدهت نا نآلا «ليئارسا» تراتخا ظ ل ىلع ةيباهزالا تايلمعلا ةيطغتل ةيسامونبدلا ا
 .رالودلا طويهو طفنلا ٠ ةيبرعلا مصاوعلا ضعب كوكشل تضرعت نا اول | ىلا ليمي يبرغلا يناملالا سيلوبلاف . .ةيبوروالا ضرالا 1

 | دض يركسع لمعل دادعالاب اهتمهتا يتلا | ١+ | ”٠ يف ثدح يذلا راجفنالا ءارو تناك ةيروس ناب داقتعالا
 انويلم 5١ اهناكس دادعت زواجتي يتلا رئازجلا ١  ..مل ودلا باهرالا ىلع درلا» راتس تحت ؛ةيروس 7 ةيبرغلا نيلرب يف ةيناملالا  ةيبرعلا ةقادصلا ةيعمج |
 لدعم دلب .طقنلا جاتنا يف طوبهب هجاوت يتلاو لورلاةهجاوم ىلع مهمزع بيبأ لتةداق دكؤياميفو ١١ سيلوبلا دقتعي امك .1485/5/14 خيراتب |
 ىلا جاتحتو ,ملاعلا يف تالدعملا ىلعا نم هيف تادالولا © نع نوناوتي ال .مهدض تايلمعب رمأت وا مظنت يتلا ٠ ةرئاط يف ةلبنق عضو ةلواحم يف اهعولضب يناطيربلا '
 اهتارداص ىلع دمتعت يهو .اهئاذغ نم 5١/ داريتسا ' :ءيش باهرالا نا ىلع صنت يتلا تاحيرصتلا قالطا ' /1585/64/١1. خيراتب «لاعلا» '

 .ةبعصلا ةلمعلا نم /417 ىلع لوصحلل ةيطفنلا .رخآ ءيش برحلاو ٠ نم ةثالث درطب نويناطيربلا ماق مدقت آم ىلع ءانب
 ١ ك 5 اد م... 7 م :

 سفنلا ىلع دامتعالاو فشقتلا ىلاةوعدلا ربتعتو 202. 5 ..... ناحررصت تءاج قايسلا اذه ف عويمتلا اوك 0 ب ا ع ٠
 هستس نع اهجارق فيد ني قالنشلا اهقلطإ كنز | تل نيد لا ل 2 للا 0 .ةيسامولب ما وسال

 : مارس ديدج نجي "7 لمعتس» 1985/5/١١: خيراتب نيبار قحساو ؛يرجي يذلاام |
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 مج جبررجببإ هن

 فالآ هلتق ليلدب ةتباث دسالا لقع ةيومد نا
 داقدصا دض باهرالا| همادختساو نييروسلا

 ةفضلاو نانبل يف نينلعملا هئادعا دضو نيموعزملا

 .ةيروس عم برح بنجتل اهعسو يف ام لك :ليئارسا»
 يف ةيروس عولض فقول اًئيش لعفي نا ملاعلا ىلع نكل
 0 دي 177+ ةيداصتقالا لئاسولاب كلذو باهرالا ةلأسم

 ديوزت ىلا فدهت تناك ينلا يداصتقالا حاتفنالا

 نم ليج دعب رثكا ةيكالهتسا داومب نييرئازجلا
 ةموكحلا تماق دقل .نيدموب يراوه لظ يف نامرحلا 1 م

 ا ال يذلا زمربب حبمرصت اذه ناك .«.ةيسامولبدلاو ا 0 ا 0 مو ددرغلا ا

 ددصي يشو تايفشتسملاو قرطلا عيراشم ضيفختب ١ ىلع ؛لقثُي» يذلا قلقلا نع نومضملا ثيح نم فلتخي ا و دال هن 0-0-3 2 ١

 (ةمركملا) ةكم ىلا جحلا ىلع دويقلا ضرف ةسارد كانهف .ةدحتملا تايالولا نم دئاعلا نيبار قحسا ا ضرعي انامل نذ .دملا ددعبلا عونل نم يسبب 9 ١

 دقف ؛جراخلا يف ةحايسلل نييرئازجلا جورخ دييقتو ' ةلودلا ةيخ ىلا ريشت ةدكؤم ريغ ةيفحص تامولعم | ا ل
 : ١ .قشمد لبق نم مهفلا ءوسل ضرعتن نا نم ةيربعلا | 6222 7 ط 0 ' 2 .فصنلا ىلا ةراغملاب مهل حومسملا ددع تضفخ 3 هع 00 ١ ذرعتت نا نم ةيريعلا 5 6 دئارسا» ترات دندل ى وبس بن نيب اقيقر 1
 ' نا يف ريكفتلل ببس كانه .برغلل ةبسنلاب برضلا '
 ليهستل اسامح رئازجلا يدبت ال , هسفن تقولا يف“ نيمطت ةيلوؤسم نطنشاو ليمحت نم دب ال ناكف ١ تناك يتلا ةيباهرالا لامعالا ضعب َتَعَر دق قشمد ١

 ماما قئاوع قلخي امم يبنجالا رامثتسالا فورظ | نم كلذ اهعنمي نا نود اهاياون هاجت يروسلا سيئرلا 2 نم ملاع يف شيعي دسا سيئرلاف .ايبيل ىلا ةداع بسنت

 اا ويسر 1

00 

271 

 و ا

 6 !فيطللا [

 .ناغلا و طفنلا نم يطايتحالا جارختسا رود لوح ةيكريمالاو ةيناطيربلا تاماهتالا ةسارد افده اهسفن هتموكح نم لعج امم هسرامب و فنعلا

 يضاملا رهشلا يف تود يتلا تاراجفنالا رثإ فنعلا اذهل

 .تاباصأالا تاّئم ةفلخم ةيروس ندم سمخ يف

 ركفي نا نود دسا ىلع رمت يتلا تاظحللا نا

 ناو. ,ةليلق تاظحل حجرالا ىلع يه ماقتنالا وا عافدلاب

 هجولا عانق تحت هنوسق ءافخا عيطتسد ناك

1 

 1 ما مز1 ندعم معمم - 3

 111 وم
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 مت ينلا لاعلا ريجفت ةلواحم يف ةيروسلا تارياخملا
 يب ورقيه راطقو ةريخالا ةظحللا ْق اهفاشتكا

 /1985/4/١١. خيراتب

 ,نطنشاو يف هلاق ام ىرخا ةرم نيبار قحسا ررك دقل
 لاعلا تفدهتسا يتلا ةلواحملا نع :يضاملا عويسالا يف

 نود رئازحلا نا ةعانصلا قف نوصصختملا ردقبو

 تاجايتحا ةيبلت نع زجعتس .ديدج زاغو طفن
 ةياهن يف نويلم "٠ ىلا مهددع لصيس نيذلا اهينطاوم
 0.نرقلا اذه

 ١١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

1! 18/1 

 رورو ا



 مسو يذلا زرابلا يسايسلا عباطلا نم مغرلاب كني
 نإف .ويكوط يف ةيبرغلا ةيعانصلا نادلبلا ةمق
 لودلا نا حوضوي تدكأ ةيماتخلا جئاتنلا

 - ايناطيرب نابايلا  ادنك_ ةدحتملا تايالولا) عبسلا
 نا تعاطتسا دق (ايلاطيا  اسنرف  ةيبرغلا ايناملا
 اياضقلاب قلعتي اميف اظوحلم امدقت زرحت
 .ةيداصتقالا

 لامعا ةياهن عم ردص يذلا يداصتقالا نايبلاف

 عبارلا نيب تدقع يتلا ةرشع ةيناثلا ةيعانصلا ةمقلا
 ليجستب طقف فتكي مل يراجلا رهشلا نم سداسلاو
 ىلع لصاحلا مدقتلاب نيكراشملا ءامعزلا حايترا
 ةرمللو راشا لب .يضاملا ماعلا ذنم يدقنلا ديعصلا
 ديدعلا لوح يقالتلاو مهافتلا ةدعاق عسوت ىلا ىلوألا
 .ةكرتشملا ةيداصتقالا لئاسملا نم

 للدت روكذملا يداصتقالا نايبلا يف ةعيرس ةءارق نا
 نا اوعاطتسا دق عبسلا لودلا ةداق نا حوضوب

 اودمجي نا وا ةقباسلا مهتافالخ نم ريثكلا اوزواجتي
 جاضنا ىلع مهدهج لج اوزكريل لحلا ريسع وه اماهنم
 اذه يف أرط دق ًاردبك الدبت نا يحوي اميو قافتالا طاقن

 .ةيضاملا ةليلقلا ةرتفلا لالخ ناديملا
 ةهج نم ظحالن نا نكمي ةديدعلا قافتالا طاقن نيب

 نع اهئامعز ناسل ىلع ةروكذملا نادلبلا ديكات ىلوا
 مدقتلل اهحايتراو ؛ةيوس لمعلاب رارمتسالا يف اهتين
 ةمقلاب ةنراقم يداصتقالا ناديملا ف هقيقحت مت يذلا
 .قياسلا ماعلا ف تلصح يتلا ةقئاسلا

 كئلوا اعنمي مل حايترالا كلذو ةبغرلا هذه نا ريغ
 ديدعلا هجاوي لازي ال يملاعلا داصتقالا نا لوقلا نم
 دوهجلا لقرعت نا اهنأش نم يتلا ةبعصلا لكاشملا نم
 كلت نيب نمو .يداصتقالا ومنلا ةدوع ىلا ةيمارلا

 للخلا تالاحو .ةلاطبلا ةيسن ةدابز لكاسشملا

 ةيئامحلا طوغضلاو يجراخلاو يلخادلا يداصتقالا

 ةيمانلا نادلبلا اهنم يناعت يتلا بعاصملاو ةرمتسملا
 ..ةيجراخلا نويدلا ةلكشم اميسال

 ١525 رايأ ١54-١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا "5

 دكأ اهنم آقالطناو لكاشملا كلت ىلا ةفاضاو

 يف رارمتسالا ةرورض ىلع نويبرغلا نولوؤسملا
 ال ةيومنت تاسايس عابتاو ماعلا قافنالاب مكحتلا
 ىلع دعاستو ةلاطبلا ةدح ةدايز نم عنمت ةيمخضت

 يداصتقالا قيسدنلا ةلادز

 يداصتقالا نايبلا لوانتب تامدقملا كلت دعو

 نيكراشملا لبق نم اهينبت 3 يذلا ةديدجلا تاءارجالا

 ءارزو مضت ةيعايس ةنجل ليكشت اهمهأ نم يتلاو
 اياضقلا سرادت اهتمهم ةينعملا نادلبلا يف ةيلاملا
 ىدستب يك اهنأشب تاحارتقالا ميدقتو ةكرخشملا

 .ةيرورضلا تاءارحالا ذاختا نم ةصتخملا تاطلسلل

 تامهملل رظنلاب  ةيعابسلا ةنجللا ليكشت نا
 ًاثدح هتاذ دحب لكشب اهب تطينا يتلا ةعساولا
 هذه نوك ةقيمع ةيداصتقا تالولدم اذ ايداصتقا

 اهناف ءاهرودب موقت نا لعفلاب تعاطتسا اذا ةنجللا
 ةيعانصلا نادلبلل يداصتقا سلجم ةباثمب نوكتس
 .لبق نم لصحي مل ام وهو عبسلا

 ةعومجم نا ددصلا اذه يف ريبكذتلاب ريدجلا نمو

 قيرف» ليكشت يضاملا ماعلا يف تّرقأ دق تناك ةعبسلا
 تايالولا يف لاملا ءارزو :مه ءاضعا ةسمخ نم «لمع

 ايناطيربو ةيبرغلا ايناملاو اسنرفو نابايلاو ةدحتملا
 قيرفلا اذه فلك دقو (ايلاطياو ادنك ءانثتساب يا)

 دودح رارقتسا ىلع لمعلاو ةيدقنلا اياضقلا سرد
 .ةيساسألا ةيبرغلا تالمعلا ةلدايم

 يف فورعم وه امك قيرفلا كلذ ليكشت ءاج دقو
 ةدع ذنم تلصح يتلا ةيدقنلا تازازتهالا ءوض
 هدوعصو رالودلا رعس يف ريبكلا بذيذتلا عم .تاونس

 عافترا كلذكو .ىرخألا تالمعلاب ةنراقم عراستملا
 نم همسر امو ةيمانلا نادلبلا نويد ةلكشم ةدح

 هيلع رشؤي ام لكب .نينيدتسملا ضعي سالفا لامتحا

 ةيسنلاب ةريطخ تاساكعنا ثودح ةيناكما نم كلذ
 .ةيبرغلا كونبللو يبرغلا يدقنلا ماظنلل

 ْف اماه امدقت ققحي نا ةسمخلا قيرف عاطتساو
 فورعملا نم ذا- نوريثكلا هعقوت ام سكع ىلع_ هتمهم
 اهيلا لصوتلا مت يتلا ةماهلا جئاتنلا لاجملا اذه يف
 ماعلا نم ريمتبس /لوليا ١؟ يف نطتشاو عامتجا بقع
 دودح دنع ةينعملا نادلبلا فقوتت مل ثيح يضاملا
 عاضوألا رارقتسا لجأ نم لمعلا يف اهتين نع نالعالا
 قاوسالا ىف لخدتلا ىلع اهمزع نع تدكأ امناو ةيدقنلا
 فدهلا قيقحت لجأ نم رمألا يضتقي ةرم لك يف ةيلاملا
 .دوشنملا

 كونبلا لخدت ءارج نمو كلذ ةجيتن نم ناكو
 دوعص حامج حبك مت نا ةسمخلا كونبلل ةيزكرملا
 طوبهلا وحن اهعفدو ىلوا ةلحرم ف ةيكريمألا ةلمعلا
 تناك امب ةنراقم ًايلاح 7١/ نع ديزت ةبسنبو دعب اميف
 .نآلا نم ماع لبق هيلع

 حلاصملا يقالت نع ربع ناو روكذملا مدقتلا نا

 تقولا يف رشؤي هناف ةرتفلا هذه يف ةيبوروألا ةيكريمالا
 نم ديزملا ءارجا يف ةيبرغلا فارطألا ةبغر ىلع هسفن
 امو .ةيداصتقالاو ةيلاملا اهتاسايس يف قيسنتلا

 فقوملا يف ظوحلملا عجارتلا وه ءانه ةراشالا قحتسي
 .ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ يكريمألا

 يكرسمألا فقوملا
 ةيكريمألا ةرادالا تناك ةقباسلا ةيبرغلا ممقلا يفف

 يدقنلا قيسنتلا اديمب لوبقلا يعطق لكشب ضفرت

 ةيكريمألا ةيدقنلا ةسايسلا ةشقانم نع عنتمتو

 تالدعم عافتراو رالودلا رعيس عافترا اصوصخ

 ةركفل اهضفر ةرم لك يف دكؤت تناك اهنا امك .ةدئافلا

 نا ةجحب ةيلاملا قاوسالا يف ةيزكرملا كونبلا لخدت
 .يلاربيللا اهجهن عم ضراعتي لخدتلا اذه لثم

 ريسفت وه ام ؛مويلا هسفن حرطي يذلا لؤاستلاو
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 فقوملا يف لصاحلا ريغتلا حصالاب وأ :تالزانتلا»
 تالالتخأالا نا مولا حسفاولا رسمألا ؟يكريمألا

 ام يه اكريمأ اهنم يناعت يتلا ةريبكلا ةيداصتقالا

 يف ريبكلا زجعلا نع الضفف .روكذملا ريغتلا رسفي
 ردقملاو اكريما ىف ةقباسلا ةنسلل ةبلاملا ةنزاوملا

 ,يكريمألا يراجتلا نازيملا دهش رالود رايلم ١٠٠ب
 ًاقالطناو .ًابيرقت رالود رابلم ١5١ درادقم أزجع هرودب

 اديدح ّىحنم كلست ةيكريمألا ةرادالا تذخا كلذ نم

 ديدجلا هاجتالا وهو ,تالالتخالا كلت نم فيفختلل
 ةدئافلا تالدعم عافترا نا لوقلاب هصيخلت نكمي يذلا

 يكريمألا داصتقالا مدخب ناك يذلا رالودلا عافترا امك

 .ةيبلسراثآب دعب اميف هيلع دتري ذخأ دق ةقباس ةرتف يف
 رعيس عافترا نا لاجملا اذه يف ةريثكلا ةلثمألا نيب

 ةردقلا فاعضا ىلا ىدا دق ةيكريمألا ةلمعلا
 قاوسألا ىف ةيكريمألا تاعانصلا نم ديدعلل ةيسفانتلا

 زجع ةدح ةدايز ىلا ةجيتنلاب ىدا ام وهو ؛ةيملاعلا
 .يراجتلا نازيملا

 يأ .ةقباسلا ةلأسملا ناف ويكوط ةمق ىلا ةدوعو
 نيكراشملا حايترا عضوم تناك يدقنلا قيسنتلا ةدايز
 ال يتلا ايلاطيا نا ريغ .ليق نم كلذ ىلا ةراشالا مت امك
 عيسوت متي نا تبلاط ةسمخلا قيرف يف ًافرط ربتعت
 نم هضفر مت ام وهو ,ىرخألا نادلبلا مضيل قيرفلا
 ةعومجملا ىلع ظافحلا نا ةعيرذب يكريمألا دفولا لبق
 اذه رريم ناك ناو ,ةيلعاف رثكا ربتعي يه ام ىلع

 ناحجر بّنجتو ,دوجوملا نزاوتلا ىلع ظافحلا ضفرلا
 .ةيدقنلا اياضقلا ةشقانم ءانثا ةيبوروألا لودلا ةفك

 ةايدج ةدجل
 لكشتت ةعسوم ةنجل ليكشت حارتقا مت لباقملا يف

 ةلمكم ةمهم تاذ ةعبسلا نادلبلا يف لاملا ءارزو نم
 اهبلا ةلكوملا تادحالصلا تدب ناو ةيسامخلا ةنجلل

 ةمق تنبت دقو ةريخألا تايحالص نم ريثكب عسوا
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 نا لاملا ءارزو ىلا تزعواو حارتقالا اذه ويكوط
 .هاجتالا اذه ىف اوريسي

 ءاشنا ددصي ةراشالاو مامتهالا قحتسي امو

 نادلبلا نا وه ةيعابسلا ةيداصتقالا ةنجللا

 ةلحرم تزواجت امنأكو ودبت ةعبسلا ةيعانصلا
 ديدح عقاو نم رثكأ برتقتل تاداشملاو تافالخلا

 نواعتلاو قيسنتلا ةدايزيب ع يشن لك لبق مستب

 ماعلا يق تنكمت نا دعب نادليلا كلتف .يداصتقالا

 قيسنتلاو رواشتلاو راوحلا سسا ءاسرا نم يضاملا

 سسألا كلت خيسرت ىلع مويلا ةصيرح ودبت يدقنلا
 .ةيداصتقالا لئاسملا ةيبلاغ ىلا اهعيسوتو

 فوس ةديدجلا ةنجللا نا قيس ام ىلع ليلدلاو

 نادلبلا يف ةيداصتقالا جماربلاو تاسايسلا سشقانت

 ىلع يماتخلا نايبلا صن ذا .يلومشلا اهلكشب .ةينعملا

 ةيداصتقالا تارشؤملا نوسرادتب فوس لاملا ءارزو نا

 .داصتقالا يف ةراسخ مدعو يسايس حبر :ناغير

 يلامجالا ينطولا لخدلا ومن تالدعمك ةفلتخملا
 ةلاطيلا بسنو .ةدئافلا تالدعمو :مخضتلا تالدعمو

 ةيراجتلا نيزاوملا فو تانزاوملا يف زجعلا تايوتسمو
 ىلا اضيا كثلوا قرطتيس امك .تاعوفدملا نيزاومو
 نم يطايتحالا تايمكو :ةيدقنلا ةلتكلا مجح سرادت
 ..تالمعلا لدايت دودح ىلاو تالمعلا

 نا ةيعانصلا نادلبلا تاهجوت يف كلذ نم مهألاو

 ةساردلا دودح دنع فقوتي نل ةيعابسلا ةنجللا لمع

 ميدقت اآضيا نمضتي لب رظنلا تاهجو لدابنو
 اذه يف ظوحلم للخ يا ةجلاعمل ةيلمعلا تاحرتقملا
 نيح يماتخلا نايبلا هيلع صن ام اذهو كاذ وأ دلبلا
 لاملا ءارزو نوعدي» ةعيسلا نادلبلا ءامعز نا ىلع دكأ
 ةيلمع ةسرامم راطا يف ءلمعلل ةيزكرملا كونبلاو
 ىلا لوصولل دوهجلا لكي و  فارطالا ةندعتم ةعباتملا

 لك يفو :ةيسانملا ةيحالصالا تاءارجالا لوح قافتا

 تاهجوتلاب ةنراقم ماه فارحنا اهيف لصحي ةرم

 قاوسا يف لخدتلا رمألا يضتقي امدنعو ,ةموسرملا
 .«.. تالمعلا

 ةنجللا نا قدباسلا صنلا لالخ نم حضئتيو

 يأ كلذ ضرتعي مل اذا لاعف رودب موقت فوس ةديدجلا
 نا اهل ررقملا نم نا اصوصخ :لبقتسملا يف ءىراط رما
 ةمق داقعنا ليبق ىلوألا :ايونس نيترم عمتجت نا
 تاحرتقملا ميدقتو اهل ريضحتلا فدهب ءامعزلا

 تاعامتجا ةرتف يف و فيرخ لك يف ةيناثلاو .ةيرورضلا
 .يف ودلا دقنلا قودنص سلجم

 نويجلا نغ امو

 ةهبج ىلع لصاحلا مدقتلا نا لوقلا ةصالخ
 قيسنتلا ةيلمع ىلع هراثآ يف فقوتي نل داصتقالا
 لمشيس امنا .ةيبرغلا نادلبلا نيب يداصتقالا

 ام اصوصخ .ةنملاعلا ةيداصتقالاو ةيدقنلا اباضقلا

 طبترت ةريخألا هذه نآل أارظن ةيمانلا نادلبلاب قلعتي
 يداصتقالا ماظنلا ةلجعب اهنع امغرو قيثو لكشب
 .يبرغلا يدقنلاو

 نا ةريخألا ةطقنلا صوصخب رطخلا لك رطخلاو

 ةيبرغلا ةعومجملا نيب ديازتملا قيسنتلاو نواعتلا مني
 هذه تناك نا دعب .ثلاثلا ملاعلا نادلب باسح ىلع
 رظنلا تاهجو فالتخا نم يضاملا يف ديفتست ةريخألا
 .اهحلاصم نع عافدلا يف ةيلامسأرلا لودلا لخاد

 يف آيلاح ًارريمو ايقطنم ودبي فوختلا اذه لثمو
 اهعبتت يتلا ةيداصتقالا ةنميهلا تالواحم ءوض
 تذخا يذلا تقولا يف .ملاعلا يف ةدحتملا تايالولا

 لامشلا نيب نواعت مايقل تاوعدلا هيف عجارتت
 ..:فوذجلاو

 يداصتقالا نايبلا نا ةقيقحلا هذه ززعي اممو
 ةيمانلا نادلبلا اهنم يناعت يتلا لكاشملا ىلا قرطت

 ةين ةيا دوجو ىلع للدي ال يشماهو يمومع لكشب
 ةلاح زواجت ىلع نادلبلا كلن بوعش ةدعاسمل ةيقيقح
 ذنم اهنم يناعت يتلا يشاعملاو يداصتقالا روهدتلا
 . تا ونس ةدعغ

 لودلا ريصم ًاددجم تطير ةيعانصلا نادلبلاف

 ْف ةعبتملا ةيداصتقالا تاسايسلا حاجنب ةيمانلا

 لكاشم ةيصوصخ دنع فقونت نا نود :برغلا
 ةيقطنم ةجيتن ربتعت يتلاو نادلبلا كلن بعاصمو
 .لامشلا نادلبل ةيداصتقالا ةنميهلل

 اياضق عجارت نع ربعت يتلا ةريخألا ةطقنلاو
 ةيداصتقالا ةهبجلا ميعدت لباقم ةيمانلا نادلبلا
 يماتخلا نايبلا هيلا راشا ام يه ةيبرغلا نادلبلل
 طوبهلا نا» نايبلا يف ءاج دقف ,ةيطفنلا اياضقلا ددصب
 تاسايس ىلا هيف لضفلا دوعي طفنلا راعسا ىف لصاحلا
 لكشب [ةيعانصلا نادلبلا يا] اهاندق يتلا ةقاطلا
 .«..ريخألا دقعلا لالخ كرتشم

 نالعا نم لكشلا اذهب ويكوط ةمق فتكت ملو
 نا تدكأ امناو ةيطفنلا قوسلا يف يرجي امل اهحامترا

 رارقتسا وه ديعبلا ىدملا ىلع ةيبرغلا نادلبلا فده
 ديوزت ضرتعت دق نطاخم يا بنجتو ةفاطلا قوس
 تارايهنالا كلذب ةلهاجتم طفنلاب ةيبرغلا نادلبلا
 ءارج نم اهريغو ةيطفنلا نادلبلا يف ايلاح ةلصاحلا
 [].!راعسالا روهدت

 ميهاربإ انح
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 رة تطمح و هدرا جساس هجرس ماخاب

 ؟يرصمللا لاشرام' عورشم تايفلتت يشام
 وز جم جرو رة ب جس تما

 / بيبا لت لهاجتبو .نئرألاو برغملاو نادوسمللو اهل تادعاسم لمشي لمشي ويكوط ةمق نم ةرهاقلا ىلط
 مما ا هات اقمس نتن مك و د اجو م جاجا كدت م طوا# ةوججو وا هج

 :ناموبش دمحم  ةرهاقلا

 تمدقت ةرهاقلا نا «ةيدبرعلا ةعبلطلا» تملع ا
 بلطب ةيعانصلا ةيبرغلا لودلا ةداقرمتؤم ىلا

 لودل صصخت تادعاسم قودنص ءاشنا

 ةيداصتقا لكاشم نم يناعت يتلا طسوألا قرشلا

 نويدلا مكارتو .لورتبلا راعسا ضافخنا ةجيتن
 .ةيبنجألا

 ةليوط جمارب قودنصلا ىنبتي نا ةرهاقلا حرتقتو
 رايلم ٠١" ةفلكي ةينفلاو ةيداصتقالا تادعاسملل لجحألا

 هتذفن يذلا ريهشلا لاشرام عورشم رارغ ىلع ءرالود

 برحلا دعب ابوروأ ريمعت ةداعال ةدحتملا تايالولا

 .ةيناثلا ةيملاعلا

 هحرط ام عم قفتي يرصملا «لاشرام» نا عقاولاو

 ىلع ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر زيريب نوميش

 يرصلملا نيعورشملا نيب نيبقارملا ضعب طبر
 دق يرصملا يبلطلا نا ىلا !اوراشاو .«يليئارسالا»و

 معد ىلا فداهلا بيبا لت ىعسم راطا ف نوكي

 ةمخض تانوعم ىلع لوصحلا لالخ نم اهداصتقا

 ناكو .ندرألاو رصم اهتمدقم يف و .ةقطنملا لود مساب

 ةهباشملا ةيبرغلا تادعاسملا هجوتت نا بلط زيريب
 ينويهصلا نايكلاو ندرألاو رصم ىلا لاشرام عورشمل
 لودلا هذه يف يسايسلاو يعامتجالا رارقتسالا نامضل
 ةهجاوم نقف طشن رودب مايقلا نم اهنيكمتلو» :لاق امك

 ةقطنملا يف يجيتارتسالا نازيملا ىلع ظافحللو ,باهرالا

 .«يعويشلا نوفنلا ةهجاوملو .برغلا حلاصل

 بلطلا قافتا ىلع نيبقارملا ضعب دهشتسا دقو

 علطم يف ريخألا هنلعأ امي نيريب عورشم عم يرضملا
 بيبا لتو ةرهاقلا نيب قيسنت دوجو نع يضاملا رهشلا
 ليلخ ىفطصم نيب ثحب رادم تناك يتلا هراكفا لوح

 يزكرملا كنبلا ظفاحمو .قبسالا رصم ءارزو سيئر
 .«يليتارسالا»

 حمست نا ةلالد نم ولخت ال يتلا تاريشؤملا نمو

 ربع رورملاب ةيوون ةيكريما تارئاط ةلماحل ةرهاقلا
 سداسلا لوظسالاب قاحتلالل سيوسلا ةانق

 نفس ةيا رورم ضفرت رصم تناك نا دعب .يكريمألا
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 .ةيوونلا ةقاطلاب رادت
 نطنشاو نم لك عم ةرهاقلا براقت تالالد تناك بأ

 داصتقالا هحجاون يتلا بعاصملا ناف بيبا لئثو

 .هداعبا حضوتو براقتلا اذه رسفت دق يرصملا

 نيب قباطت دوجوب ميلستلا نكمي ال كلذ عم
 قلعتي ام يف اميسال «يليئارسالا»و يرصملا نيعورشملا
 يف كلذكو . رصم همدقت يذلا لياقملا  يسايسلا قشلاب

 طاقن امهنبب نا حيحص ..ةيداصتقالا هيناوح ضعغب

 .نآلا ىتح رثكأ فالخلا طاقن نكل قافتا

 ؟يرصملا عورشملا ليبصافت يه ام

 ةمق ىلا مدقملا اهبلط لدصافت نع ةرهاقلا نلعت مل

 بلطلا نا تملع ,ةيبرعلا ةعيلطلا» نكلو .ويكوط
 تادعاسملا بلط بايسا ضرعتسد يرصملا

 .زيريب مورشم هوضق تاكمابم :ليلخ يفطصم . د

 لكاشملا نع ثيدحلا ىف ضيفتسيو .ةيداصتقالا
 ىلع دكؤي مث ءرصم اهنم يناعت يتلا ةيداصتقالا
 نكمم تقو برقا يف عورشملا اذه ذيفنت ةرورض
 رارقتسالا ىلع ظافحلاو مالسلا دوهح معدو عيجشتل»

 ,ةيطارقميدلا لودلا تايداصتقا ريوطتو .ةقطنملا يف
 فرطتلا رطاخم ةهجاوم لجأ نم :(نادوسلاو رصم)
 رطاخملا هذه ةعيبط ةيمست نود ,يسايسلاو يركفلا
 يمالسالا رايتلا اهب دوصقملا نا ودبيو .اهتاهاجتاو
 .ةفرطتملا ةيسايسلا تاهاجتالاو .فرطتملا

 بناجلاب متهي يذلا يرصملا عورشملا وه اذه
 بلاطي هنا ريغ .رصم ىلع زكريو .ةاساسا يداصتقالا

 ىلا ريشي الو برغملاو نادوسلاو ندرألا ةدعاسمب
 .؟زيريب «لاشرام» نع نذا اذامف ..ينويهصلا نايكلا

 لئاسو اهل تجور يتلا هليصافت ف لوخدلا نود
 نا لوقلا نكمي .ةريخالا ةرتفلا يف يبرغلا مالعالا
 وا ليكولا رودب ينويهصلا نايكلا مايق يف لماي زيريب
 لودل ةيبرغ تادعاسم عورشم يأ نيفنت ىلع فرشملا
 «يلدئارسالا» داصتقالا ىلع ةدئافلاب دوعب امم .ةقطفملا

 ةيداصتقالا تاقالعلا عيبطت ةيلمع طشنيو .ةهج نم
 ةيبرع ًافارطا عجشبو .ةيناث ةهج نم ةيفاقثلاو

 لفا ىلع :ةيوستلا ةيلمع ىف لوخدلا ىلع ةديدج

 .ةثلاث ةهح نم لاشرام «ةكعك» نم ءزج ىلع لوصحلا

 روضتلا كلذ كرانت نطششاو نا كش الو
 ءاضقلا ةرورض نع ثدحتي هناو ةصاخ «يليئارسالا»

 بِهلُي ام عم يقتليو .ةقطنملا يف باهرالا زكارم ىلع
 ,.ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم دض ناغير سار

 نع أديعي هنيطونب ينيطسلفلا بعشلا ءاوتحاو
 ناودعلا يف عسوتلا ىلا ةفاضالاب :ةهجاوملا طوطخ
 .يبرعلا نطولا ىلع

 قافتا قايس يف يتاي زيردب ةحوط ام نا دكؤملاو

 وه ديدجح ناوئع تحت كرتشم ينويهص  يكريما

 ًاطرش ودبد يذلا فدهلا اذه نكلو :باهرالا ةهجاوم

 3 مغر ةرهاقلا هضفرت ناغير «لاشرام» طوريش نم
 هقيقحت يف لمأت نطنشاول ةفيلح ىرخا ةيبرع ًافارطا

 -.نطتمللاو عم رهاظلا اهفالخ مغر  اهضعب لمعت وا

 .هذدفنت ىلع

 دوحوب قلعتي ال قباسلا ةرهاقلا فالخ نا

 اياضق ٍبلغا لمشيل دتمي لب .بسحف اهرودو :ةمظنملا
 فارضالاو ةيوستلا ةريسم اهتمدقم فو .ةقطنملا

 هيمست ام ةقحالم ىف نطتشاو بيلاساو .اهيف ةكراشملا

 ليبس ىلع ةريخألا ةيضقلا هاجت ةرهاقلاف ,باهرالاب
 هانبتت يذلا يروثلا فنعلاو باهرالا نيب قّرفت لاثملا
 .ينطولا ررحتلا تاكرح

 عراشلا ةكرح اهضرفت ءارمح أطوطخ كانه نا امك

 ال ةيسايسلا ةدايقلا ىلع يخيراتلا رصم رودو .رصم يف
 دعاوق حنم ةلأسم طوطخلا هذه نمو ..هيطخت نكمي
 وأ ,ةيينحأ ةلود ةبأ وأ نطنشاول ةيركسع تاليهست
 بع يأ ىلع ناودعلا يف نطتشاو عم كارتشالا

 .ينودهصلا نابكلا عم تاقالعلا عيبطت وا .يبرع

 نايكلا عورشمو رصم نيب دعايت ريذاحملا هذه
 نكل «ناغير هحرطي رخا عورشم يأو .ينويهصلا
 وا براقتلا هاجتاب اهعفدت ةيداصتقالا رصم ةجاح
 ىدم يأ ىلإ و ..؟دعابتلا لظيس ىتم ىلاف لوبقلا

 نيب اذكه رصم لظتس لهو ..؟براقتلا لصيس
 0..؟مسح الب نيرايتخالا
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 ندرالا

 صايريا ةرئاط ١١
 ةيداضتتقالا طاسوالا تركذ

 ىلع ارخؤم عقو ندرالا نا ةيسنرفلا
 زارط نم ةيندم ةرئاط ١7 ءارشل دقع

 لمشتو .ةيبوروالا ةيسنرفلا صايريا
 -1 عون نم تارئاط ١ ةيندرالا ةمئاقلا

 1 عون نم ىرخأ "و 8٠“-0٠٠0”

0 

 ميلست نا طاسوالا كلت تقاضاو
 متيس لوالا فنصلا نم ىلوالا ةعفدلا
 ةعفدلاو /١9/1 مداقلا ماعلا ةيادب يف

 ماع ةيادب يناثلا فنصلا نم ىلوالا
1541 

 اذهب حبصي ندرالا نا ركذي اممو
 طسوالا قرشلا يف لوالا نويزلا دقعلا

 اسفانم ربتعت يتلا صايريا ةكرشل
 عون نم ةيكريمالا تارئاطلل اماه
 . عشب وب

 رحم

 عدلا ضيفخت
 ةيرصملا ةيلاملا ةنزاوملا عورشم

 نمضتي /١9117 /5“8 ماعلل ديدجلا
 نويلم ٠٠١ ىلا لصي معدلل اضيفخت

 معدل ١745 عورشملا دمتعا :هينج

 ناك امنيب :ةيبعشلا تامدخلاو علسلا

 نويلم ١16٠ يضاملا ماعلا ةنزاوم قف

 .هينج
 ةنجللا ثحبت ىرخا ةهج نم

 ليوحت ةيناكمإ بزحلا يف ةيداصتقالا
 فاضي يدقن لياقم ىلا يعلسلا معدلا

 يتلا ةيعامتجالا حئارشلا روجا ىلا
 روتكدلا نا فورعملاو .معدلا قحتست

 ديؤي يلاحلا ءارزولا سيئر يفطل يلع
 نكل .يعلسلا نم الدب يدقنلا معدلا

 ديدحت ةبوعص يف نمكت ةلكشملا
 يتلا ةيعامتجالا تائفلاو حئارشلا
 ىلا هليصوت بيلاساو معدلا قحتست

 .ةنقحت
9 

 تب رربج ني يي جصربا ليج ينيج نجم اح نيج يوري دول وم رج وابو
 0 ا اج تف نا تح جت

 طفن

 تايالولا يف ةيطفنلا طاسوالا تركذ

 جوش نم ليهرفلا رعس نإ ةدحتملا
 ىلا عفترا دق ءهطسوتملا ساسكت برغ»

 قلعتي امب ارالود ١١ نع اليلق ديزي ام
 / ناريزح رهشل ةيلبقتسملا تانحشلاب

 ١ [ نهانخ ال1: نحط تق م هنزت -7

 .مداقلا ويبود
 ةدايزلا هذه طاسوالا كلت تريسفو

 تايالولا لخاد كالهتسالا عافتراب
 ناوملا راعيسا عافتراو .ةدحتملا

 ديعب أينلا اذه نا ريغ ,ةرركملا ةيطفنلا
 تايالولا ةلواحم كلذ عم نهذلا ىلا
 وحن راعسالا عفد ةرتف ذنم ةدحتملا
 ةعانصلا ترثاثن نا دعب عافترالا

 ءارج نم ريبك لكشب اهيدل ةيطفنلا
 .راعسالا رابهنا

 ةريكريمالا قاوسالا نم كلت دوعصلا

 دق ناك املثم .ىرخالا قاوسالا ىلا

 ؟راعسالا طوبه عم لبق نم كلذ لصح

 تاقالع

 ةيبوروالا قوسلا ىلع يبرم بنع
 ةيراجتلا تاقالغلا ةلأسم لازت ال

 نادلبو يبرعلا برغملا نادلب نيب
 دهشت ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا
 نم لك مامضنا دعب رتونلا نم ةلاح

 ةعومجملا ىلا لافتربلاو اينابسا

 .ةيبوروالا
 سوسج نيدلا زع ديسلا ربع دقو

 عص تاقالعلاب فلكملا يبرفغملا ردزولا

 ةلاحلا هذه نع ةيبوروالا قوسلا

 تايبوعصلا ىلا ارخؤم راشا امدنع
 قاوينسا داحبا ٍِق هدالب اههجاوت ينلا

 .ةيبوروالا قاوسالل ةليدب

 هدذهب يبرفملا ريزولا ركذ دقو
 نم تارداصلا ريوطت نا ةبسانملا

 برغملا يف ةيعارزلا تاجتنملاو داوملا

 قوسلا عم نواعتلا ةسايس راطا يف مت

 .ةلوهسب هيسانن نكمي ال ام وهو
 اذه يف يبرغملا لوؤسملا فاضاو

 ةيسوروالا نادلبلا تناك اذا قايسلا

 يف ةيطارقميدلا ةمظنالا معد ديرن
 هنا دقتعن اننإف ,لاغتربلا و ادناسسا

 رارقتسا ةعزعز كلذ لباقم متي الا بجي

 .طسوتملا ةقطنم يف ةرواجملا نادلبلا

 نايامش فنك
 رهش قف ةيسنرفلا ةينائربلا تاباختنالا ف ةينيميلا ةيبلغالا حاجن دعب |[.
 اهقيلكتل ةيدايح ةنجل ليكشتب ددجلا ةداقلا بلاط يضاملا سرام /راذآ .

 دعب اسنرف ىف ةيداصتقالاو ةيدقنلا عاضوالا ةلاح نع ريرقت دادعإ ذل

 .راسيلا مكح نم تاونس سمخ
 يف ناك موي نيميلا اهداق يتلا ةلمحلل ةيقطنم ةجيتنك بلطلا اذه ءاج دقو

 مدقك توعنلاو فاصوالا لكب هايا امهتم يكارتشالا مكحلا دض  ةضراعملا

 ماقرالا ءافخاو .ماعلا نيدلا مجح ةدايزو داصتقالا ةفد ةرادا ىلع ةردقلا

 تارشؤملا نم ديدعلا صوصخب  اهتيمها نم ليلقتلا وأ  ةيقيقحلا
 .ةيداصتقالا

 قيقحت لعفلاب مت ,سيراب يف ةديدجلا ةموكحلا كاريش كاج ليكشت عمو
 مكاحلا وهو ندزرابلا نييسنرفلا نييداصتقالا دحا فلكو .ةيغرلا هذه

 هلهؤي ام لكب يا ...هتيعوضومو هتهازنب هل دوهشملا ,يزكرملا كنبلل قبسالا
 يسنرفلا بعشلا ماما ةلماك ةقيقحلا عضو يهو ةبعصلا ةمهملا هذهب مايقلل
 .دغلا يف امك سمالا يف ةيبلغالاو ةضراعملا نيب ريخالا مكحلا

 رمتسا ذا قئاقحلا يصقت يف هقيرفو يدايحلا يلاملا لوؤسملا سعاقتي ملو
 ْق تايئاصضحالاو رتافدلاو تافلملا «شين» ِق عييباساو مايا لالخ لمعلا

 فصي يذلا يئاهنلا ريرقتلا دادعا هل مت نا ىلا تاسسؤملاو تارازولا فلتخم

 .داصتقالاو لاملا عقاو سادتلا يا نودو ةقدب

 ماقلل ةيلاملا ةنزاوملا زجع ةلاح ردرقتلا اهيلع ءاج يتلا ةماهلا رومالا نمو

 هتنلعا تناك امم ليلقب رثكا يا ,كنرف رايلم ١54 ب اهردق يتلا ١5/5 يلاحلا

 ةلمحلا ءانثا نيميلا هاعدا امم ادذج ريثكد لقأو ةقياسلا ةبيلاملا ةرازو

 لوانت ةينازيملا زجع ىلا ةفاضاو .كنرف رايلم ٠٠١ غلبم وهو ةيباختنالا
 تاماهتالل ادح عضيل فورحلا ىلع طاقنلا اهيف عضو ىرخا اياضق ريرقتلا
 يمرب طقف يفتكي الف :هتيلوؤسم فرط لك لمحتي يكلو ةداضملا تاماهتالاو
 نا ةيلمعلا هذه نم دارا نيميلا نا اصوصخ ...رخآلا فرطلا ىلع ةيعبتلا
 .ةريصقلا ةيكارتشالا ةبرجتلل ةمكاحم ةباثم نوكت

 تناكل ةريبك تالالتخاو تاوجف دوحو لعفلاب تايرحتلا تتبيثا ولف

 ةيلوؤسم يلوتب ريدج ريغ راسيلا نا نييسنرفلل تلاق ةديدجلا ةموكحلا
 ذا :ليقتسملا هاجت ةريبك ةعانم اهسفن تحنم تناكلو مكحلاو داصتقالا

 ةلاح نم هتثرو ام نا  تاقافخألا ضعب عوقو لاح يف لوقت نا اهناكماب
 .يسيئرلا ببسلا وه ةروهدتم

 طاقن نم عقو ام ةيلوؤسم نم ةقباسلا ةموكحلا فعي مل ريرقتلا ؛نذا
 هنع ففختو هقباس نيدت ججح نم هانمت ام ديدجلا ماظنلا حنمب ملو ,فعض

 ىزغملا وه ةمكاحملا هذه يف مهالا رمالا نا ريغ ,عقي دق ام ةيلوؤسم

 لكشلا اذهب تاباسحلا فشك لالخ نم هنع منت يذلا قيمعلا يطارقميدلا
 .هرصبو نطاوملا عمس تحت

 !ديمب لبقت وا ةيبرعلا لودلا موقت نا ةبرجتلا هذه ددصب روصتن لهف
 يا ةيقادصمو ةيعورشمل ايساسا اطرش ريتعي يذلا ةيعوضوملا تافشاكملا

 ؟؛راسيلا ىصقا ىلا نيميلا ىصقا نم ماظنو مكح
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 لقتسلا دايننتو رقاعلإإب اداضق ا

 " يدنجلا ة ةوهفه- . ةرهاقلا

 ةروث مييقتل ةلواحم تدهش ةيلاتتم مايا ةعبرا
 تاداهش» ىلا برقا لكش لالخ نم ويلوي 7
 ةساس زربا نم ةعومجم اهب ىلدا ءرصع ىلع

 تارايت ىلا نومتني نيركفمو نيثحاب بئاج ىلا ,ويلوي
 ..ءارزو «ةرازو ءاسؤر ةنيابتم ةيسايسو ةيركف
 ةودن تناكو :ةروثلا راطا يف ةيرجت مهل تناك نيرظنم
 يتلا «لبقتسملا تايدحتو رضاحلا اياضق ويلوي 23
 دحا اهسارنو رشنلل يبرعلا ليقتسملا راد اهتمظن
 دمحم قباسلا اهمالعا ريزو ديدحتلابو :ويلوي ءارزو
 .قئاف

 ال اهتيسانم نع لاؤسلا وا ةودنلا دقع خيرات لعلو

 .ناهذالا ىلا ردابتي نا دب
 طدتري ال رهش يف اهدقع ةودنلا ومظنم راتخا دقل

 جارخال ةروثلا هذهل ةيسنلاب ةيلافتحا ةمس يأب

 ةرظنلا قاطن ىلا ىركذلا ءايحا زيح نم ةودنلا
 ةروث راسم عضو فدهتست يتلا ةيملعلا ةيدقنلا
 نياو تحجن نيا ىرتل ةيعوضوملا رهجم تحت ويلوي
 .تقفخا

 ودلوب تايبصخش نم ةعومجمب ةودنلا ةعاق تلفح

 تارضاحم ميدقت يف اهيدقانو اهيضراعم نم ًاضياو
 ةحرد عفر ِق تاءاقللا ضعب ءانثا تححن تالخادمو

 ..ةدراب ريغ فالتخا طاقن ىلا راوحلا
 قباسلا رصم ءارزو سيئر يقدص زيزع مدق

 ةروث راطا يف عينصتلا مئاعد ىسرا يذلا لجرلاو
 ,رصم يف ةلقتسملا ةعانصلا ةبرجت لوانت اثحب ويلوي
 ةيوتكملا هتقرو عضو .نيرضاحلا روهمج هجاو نيحو
 اذام ...رصانلا دبع عم هتبرجت تايركذ يوريل ًايناج
 اهنا ..؟هيلا ةيسنلاب رصم عينصت ةيلمع ينعت تناك
 تناك ةروثلا رمع نم ىلوألا تانيسمخلا تاونسلا يف
 داريتسالا ىلع دمتعي دلب يف ليحتسملا ملحلاب هبشا

  8ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١5 ١45 رايا ١١25

 ويلوي ةروث ىلع نودهتي ٠
 اسياو يويسمب

 ال ام ىلا 1 تايسرللاو قاروالاو نيفارلا ملق نم + ءاذتنإأ
 ام عنصي دلب ىلا رصم تلوحت نذا فيكف ..ةياهن
 70ه ةروثلا هتأشنا يذلا ماعلا هعاطق جتنيو جاتحي

 ..ةنلعملا حاتفنالا برح مغر مويلا ىتح هتاجايتحا نم
 رصانلا ديعلو ةروثلل ةبسنلاب عينصتلا نكي مل

 1/1717 0 ظ
 مسيح فيم

 نا وه ربكأ فدهل ةلمسولا ضيا ناك هنكل فده درجم

 ةفقو قحتست ةباجالا ملاعم ..؟كلذ مت فيكف
 ةحوللا ىلا ريسقن اهلبق نكلو اهعباتن فوس ةلوطم
 تايدحتو ويلود 17 ةودنل ةماعلا ةيثحبلاو ةيركفلا
 . ليقتسملاو رضاحلا

 ةودنلا مايا عبات يريص ىلع قياسلا ءارزولا سيئر

 مهساو ةدحاو ةسلح نع فلختب نا نود ةعمئرألا

 يف قاروا نم مدق ام مظعم ىلع بيدقعتلا ىف حوضوب

 حمظعم يف ترجف ةيلبصفت تافاضا هل تناكو ةودنلا

 ةلأسمب قلعتبي اميف ةصاخ هيدقان عم ًاشاقن نايحألا

 ةروثلا ةلحر مث اهنم ويلوي ةروث فقومو ةيطارقميدلا
 يتلا يه ةشقانم زربا لعلو .ةيبعشلا تاميظنتلا عم

 نيما دومحم يراسدلا بتاكلاو يريص ىلع نبب ترج

 اهنأب يربص ىلع تابيقعت ىدحا فصو يذلا ملاعلا

 .«ةيوطلس» تلازام

 دقف قياسلا ةفاقثلا ربزو ةشاكع تورث روتكدلا اما

 نع لفاح لجس ةقيقحلا يف وه ثحيب ةودنلا يف مهسأ

 حرشو ويلوي ةروث ةطراخ ىلع ةيفاقثلا ةلأسملا عقوم

 شاقنل الاحم ةفاقثلا ىلا ةرظنلا تناك فيك هلالخ نم

 ةيؤر تناكو ؟ةعلس ما ةمدخ ةفاقثلا له :لوح عساو

 ةيلمعك وا ,ةمدخك ةفاقثلا بناج ىلا ةياهنلا يف ةشاكع

 عمتجملا ةيمنت لامكتسال ةيرورضو ةيقيقح ةيمنت
 . ايسايسو ايداصتقا

 «ةحودلا» ةلجم ريرحت سيئر شاقنلا ءاجر بقعو
 ويلوي ةروث ةيرجت ىلع دجملا وبا لامك دمحا روتكدلاو
 ةروثلل ناك له :تالؤاستلا تناكو ةفاقثلا عم

 اهتكرعم يف حجنت مل اذاملو ؟ةفاقثلل ةلماشلا اهميهافم

 يسرمعلا رسب هيروهمج
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 ثارتلا نم ودلوب ةروث فقوم ناك اذامو ؟ةيمألا عص

 ؟..ركفلا ةيرح نم فقوملا ناك اذام مهالاو ؟يمالسالا
 هنأب ضعبلا هفصو يذلا ريخألا لاؤسلا اذه لعلو
 رثكأ نم وه ةظحل يأ يف ريجفتلل ةلباقلا ماغلألا دحا

 ةغيرآلا ةودنلا مايا ىدم ىلع تددرت يتلا ةلئسالا
 .ةددعتم نيوانع تحتو ةعونتم تاغادصب

 طيطختلا ريزو هللا دبع يربص ليعامسا روتكدلا
 ةروث عوضوم شقان راسيلا باطقا دحأو قبسالا
 نومضملا عبتت ثحب يف ةلقتسملا ةيمنتلاو ويلوي
 هرابتعاب روطت فيكو يعامتجالاو يداصتقالا
 يتلا ةمخضلا تازاجنالا لك ءارو ةنماكلا ةيفلخلا
 لماغلا بعشلا ىوتسم عفر ناك دقل .ةروثلا اهتمدق
 نكت مل ,هقيقحتل لثمألا راطالا نكلو ا]حضاو افده
 ةروثلا ترمو ىلوألا ةلهولا ذنم ةلمتكم هرصانع

 ريصمتلا مث ةيوينبلا تاحالصالا نم ةلحرمب
 .ةيداصتقالا ةسسؤملا ءانبو عينصتلاو

 قوفتلاب اراهينا ملاعلا ةداق لقا رصانلا دبع ناك دقل

 زيح يف الإ ةيبنجالا ةربخلا لبقي نكي ملو يبرغلا
 ,احضاو ءارقفلا بناح ىلا هزايحنا ناكو .ةرورضلا

 ةروثلا ةدحيتارتسا تناكف .ةفهرم ةيسايسلا هنساحو

 عمتجملا حلاصمو لامآ عم ةقباطتم ةيمنتلل ةلقتسملا

 ةقرو ىلع هل ٍبيقعت يف يربص يلع ريبعت دح ىلع
 .هللا دبع يربص ليعامسا

 ِق عامتجالا ملع ناتسا ميهاربا نيدلا دعس .داما

 هامسسا ام ةشقانم ىلا هلخدم ناك دقف .ةرهاقلا

 نأب رارقالا وه .ويلوي ةروثل يعامتجالا عورشملاب
 نطولاو رصم يف عقو ثدح مهأ تناك ةروثلا هذه
 اذه لحارم عيبتت مث نيرشعلا نرقلا يف يبرعلا
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 ةبيرظنلا هب ىنع يذلا يعامتجالا عورشملا

 لكبهلا رييغت تفدهتسا يتلا ةيلقعلا تاسرامملاو
 هتاقالعو همدقو هتاقيطو هتاسسؤمب يعامتجالا

 ريدم نيساي ديس ثحابلل ناكو .ةيكولسلا هطامناو
 يف ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم
 همدق ام ىلع فقوتلاب ةريدجلا هتاظحالم «مارهالا»

 .مدشهاربا نيدلا دعس روتكدلا

 ةلودلا فيس تمصع روتكدلا عاطتسا دقلو

 سشاقنلا يف هتكراشمو هثحيبب ركفملاو يماحملا

 ةلاسمللو ويلوي ةروث ناش يف ةحورطملا تاعوضوملل
 ةنخاس تاجرد ىلا راوحلا ينغُي نا ةيطارقميدلا

 نيدلا دعس ةيؤر نم هفقومب قلعتي اميف اصوصخ
 فيس تمصع ذخاو .ويلوي ةروثب هتقالعو ميهاربا
 ءاهئادعا عم اهمسح مدع ودلوي ةروث ىلع ةلودلا

 نيذلا ءادعالا ءالؤه عم مزاحلا ريغ اهفقوم دقتنإو

 ةروثو رصانلا دبع ىلع ةمحر الب اوضقنا مث اهل اونمك
 .ويلوي

 فقوت دقف ةيبرعلا ريهامجلاب رصانلا دبع ةقالع اما
 ةوق ةطقن اهرابتعاب حلصلا حنم يبرعلا ركفملا امدنع

 ةهجو بسحب ًاضياو ةيرصانلا ةبرجتلا يف ةيسيئر
 .ةيسيئرلا فعضلا ةطقن رظن

 رعشأو ةيبرعلا ريهامجلا رصانلا دبع سّيس دقل
 ةلقتسم ةيضق دوجوب راطقالا لك ف يبرعلا بعشلا

 دبع مسقو ,ةريمتملا تاقبطلاو ماكحلا ةيضق نع
 تارايتما باحصاو مولظم بعش ىلا برعلا رصانلا
 .دحاولا يبرعلا خيراتلا ةلحرم ادبو

 ةروثل ةيودحولا تاسرامملاو يموقلا ركفلا ناكو
 يدفص عاطم اهلالخ نم كراش يتلا ةيضقلا ويلوي ٠

 ركفلا ةلجم ريرحت سيئرو يموقلا ءامنالا زكرم ريدم
 تبث يضانلا .ديع نا يدقفص يارو ..صاعملا يبرعلا
 يديحوتلا حيراتلل يوضعلا اهءامتناو ةمألا ةيوه

 تناكف ةيموقلا ةيصخشلل ةيجذومن ةسرامم مدقو

 عورشمل ايراضح ادهم نكلو ًارصنع تسيل ةبورعلا
 ..ةمألل هجوم يقاقث

 اهي مدقت يتلا تالخادملاو ثاحبالا هذه تسدلو

 رضاحلا ةهجاومل ويلوي ةروث ةبرجت ىلع نودتنملا
 ويلوب ةروث تشقان ثاحبا كانه امنا :لبقتسملاو

 امك ثلاثلا ملاعلا ىف ينطولا ررحتلا تاكرحمي اهتقالعو

 مولعلاو داصتقالا ةيلكب ذاتسالا وفص ميهاربا .د لعف

 راطالا شقان يذلا .يناجدلا يقدص دمحاو ةيسايسلا

 برح يلازغلا ةماسا ثحابلاو ويلوي ةروثل يخيرانلا
 ةبخنلا ليكشت ةداعاو ويلوي ةروث نع هتيؤر مدق يذلا
 شقان يذلا لاله نيدلا يلع.دو رصم يف ةيسايسلا
 تاقالعلا ةرادا يف ةيجيتارتساك ينطولا لالقتسالا
 .ةيلودلا

 ركفم ةئاملا زواجتي ام اهمدق ةددعتم تاماهسا ةمثو

 تلواح ةسلجب تمتتخا يتلا ةودنلا مايا ربع
 دمحا نم لكل ةيؤرو تاغايصي ليقتسملا فارشنتسا
 نيسح لداع نيركفملاو :قاحصلاو بتاكلا نيدلا ءاهب

 دياع دمحم روتكدلاو «بعشلا» ةديرج ريرحت سيئر
 راوحلا رادا يذلا لكيه نيدسح دمحمو يرباجلا

 نيلثمم دشح يف ةودنلا هذه تحجن دقل ..يمانخلا
 دومحم ناكف :ةيركفلاو ةيسايسلا تارايتلا ةفاكل

 يل وخلا يفطل عم نيسح لداعو ةرامع دمحمو ملاعلا

 .كلملا دبع رونا روتكدلاو
 بناج ىلا لمجلا ىيحي روتكدلاو ةعمج يوارعشو

 ينغلا عونتلا ىدم نع ربعت مهؤامسا تدرو نيركفم
 .ةودنلا هذه هب تيظح يذلا

 تارظنو شاقن نم اهلالخ ىرج ام ليصافت لعلو

 يف هعباتن نا قحتسي ويلوي 77 ةروث لوح ةنيابتم
 [1.ةليقم تارتف

 4 _ 197 رايأ ١58 ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 اذ

 وعلل نقشلإ مه نإ
 فقثملا رود وه ةيبرعلا ةايحلا يف نهارلا هبلطتي ام دشأ
 نادل ىغيني يذلا رثؤملا يوضبنلا رودلا اذه ءاهيف

 نم ةيبرعلا ةحاسلا هدهشت ام لك لمشيل رمتسيو دكأتي
 نانفلاو بيدالا سيل وه انه فقثملاو ءاهحيلخ ىلا اهطيحم

 وه لب ءامهيناديم يف اههئاطع ةيمها نم مغرلا ىلع ءبسحف
 عامتجالا ملاعو يداصتقالاو يمايسلا ركفملاو فقثملا اضيا
 ةيفاقثلا تائفلا لكو بلاطلاو يركسعلاو سدنهملاو بيبطلاو

 .ىرخالا

 بارتلا هدهشي اهيف ادياحم يبرعلا فقثملا نوكي نا يغبني ال

 دكؤي نا هلالخ نم عيطتسي ءاريبك ارود هيلع نا .نآلا يبرعلا
 لقن لالخ نم .يبرعلا لبقتسملا ملاعم ددحم ناو ين رعملا هءارث

 ىلع اهتذحو ىلا ةمالا ةجاح نم اقالطنا :ةايحلا ىلا ركفلا
 كلذل وهو يركفلاو يعامتجالاو يداصتقالاو يبارتلا ديعصلا
 هنا . لبقتسملاو رضاحلا تايطعم افوح رودت ىتلا ةاونلا لكشي
 يف ةنماكلا للخلا ملاعم ددحي نا عيطتسي رثؤملا يوضبتلا هرودب
 ةرئؤملا ميقلا عم لماعتي ناو . يبرعلا ركفلاو .يبرعلا دسحلا

 رصع معلاطم ذنم اهتاءاطع يف يبرعلا ررحتلا ةكرح اهتجتنا يتلا
 نوكي كلذب وهو .نهارلا تقولا ىتحو ةيبرعلا ةضبنلا
 ءاهرضاح زواجت ىلع اهتردقو ةمالا تاعلظتل يقيقحلا ىدصلا
 ةراضحلا هذه ةنضاح لظت نا يف اهاغتبم قيقحت ىلا الوصو

 يف رمتست يكلو اهيعدبمو اهيركفم نع اهتثرو ىتلا ةميظعلا
 . اهلبقتسمو اهعقاو ءارثاو ءانغا

 نآلا ةيولطم اهنكلو :ةلهس ةمهم تسيل .ديكأتلاب ءاجنا
 ةينا ةجاح ةديلو تسيل اهب ةبلاطملاو «ىضم تقو يا نم رثكا
 اهتروريس يف .ةمألاب طبترم يردق عورشم يه لب .ةيفرظو
 . يموقلا بارتلا نع عافدلاو ررحتلا ميقل اهائثتما يفو

 يف نوركفملاو .رسّتؤم يف ءابدالا يقتلي نا يفكي ال هنا

 مهتايصوت اوردصي يكل . عامتجا وا ةودن يف نونانفلاو . لفحم
 يف هنوسرامي يقيقح لعف اهقفاري نأ نود .قرو ىلع ةبوتكم
 زيح ىلا ةفاضملا ةميقلا لقتنت يكل ةيبعشلاو ةينهملا مهطاسوا
 يف يراضحلا مهزود دكأتي يكلو .لعفلا 0 قيبطتلا
 [) . عمتجملاو ةاي ا ةروريص

 مساج لصيف

  4ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا /١5  ١5 رايأ ١528

 ةغللا عمجمل يناقثلا مسوملا نمض

ناسحا روتكدلا ىقلا يندرالا ةيبرعلا
 

 ةئيه وضع رود» ناوئعب ةرضاحم سابع

 يملعلا ميلعتلا بيرعت يف سيردتلا

 تاودتلاة عاق يف . :يعماجلا

 . مرصنملا ناسين رخاوا عمجملا يف تارضاحملاو
 رودلا نم ةرضاحملا هذه ةيمها يتأت

 ةفاقثلا يف سابع ناسحا روتكدلل ريبكلا

 يعماسجلا ميلعتلا يفو ةرصامملا ةيبرعلا

 .فورعمو

 ا ان - 1 طا 717 1

 اهيفاقاك شادرأ

 نا ٍِق ثلا 0

 نانفلل ةديدجلا لامعالا نم ةعومجم

 اهدعب لامعالا لقتنت ؛نايفاكاك شادرا

 يف نشكلوك يريلاغ ىلا مداقلا زومت يف
 .سولجنا سول

 بئاج ىلا رضحي يذلا نايفاكاك مدقي
 نا هل قبسي مل ةديدج الامعا .هتاحول

 ةفاضالاب المع نيرشع دودحب اهضرع
 احل تاطيطختلا نم ةعومجم ىلا

 201 ا لا 0

 ااه ١

 ةبققلا :ىيروملا .ء.ليفط نبا

 .يوفغللا .رعاشلا .ثدحملا .ءىرقملا

 بتاكلا .٠ سدنهملا .بيبطلا .يوحنلا

 باتك هنع ردص . . .فوصتملا .بيطخلا

 ذاتسا .حلاص يندم فيلأت نم دادغب يف
 بتاكلاو .دادغيب ةعماج ىف ةفسلفلا

 هيف مدقيو ٠ صاخلا هبولساب فورعملا
 نبا «يبارافلا نم هفقاوم نع ليصافت

 , هجاب نبا ىازغلا ءائيس

 ليفط نبا ةياور اضيا فلؤملا سردي
 يف اهلعافتو اهتاريثأتو «ناظقي نب يحد
 وهو .بوعشلاو ممالا نم ريثك بدأ

 ةيصخش لالخ نم ةفرعملل عماج باتك
 [ل .داهتجالاو يعولاب ةرخازلا ليفط نبا

 و 7 كن سا دل ا :
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 1 مقل هع يف 0 ف را اصرف

 يلا زيكرام ايسراغ ليرباغ ةياور
 تردص «سخحن ةعاس يف» ناونع لمحت
 راد نع دادغب نم ةيب رعلا ةغللا ىلا اهتمحرت
 لماك نم ةمحرتب .ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا

 اذيل ةنانفلا باتكلا فالغ تممص

 لامعالا نم ةياورلا هذه ربتعتو ءتيش

 يذلا ريبكلا يبمولوكلا يئاورلل ةمهملا
 [ل . بادآلل ليون ةزئاج ىلع زاح

 فلكي يذلا مالنبلا دبع يداش يرصملا

 ابيرق ققحتي فوس رالود ٍينويلم .نم رثكا
 ةثيهو ةيسنرفلا ةفاقثلا ةرازو نم معدب
 . ةيرصملا راثآلا

 ةايح نع مليف جارخا وه عورشملا اذه
 لبق ١84  ١اله) ةيرصملا نوتانخا
 لك ةءارق ىلع مالسلا دبع فكعيو (داليملا

 يف رهظيو ةلحرملا هذهم ةقلعتلا صوصنلا

 ماسقا دحا ىف لوجتي وهو ةروصلا

 ةنعارفلا راثآ لمأتي جرخملا

 40 - 1: ماب مرت نمط مهفقات -



 . تاينوعرفلل يرصملا فحتملا

 مليف ىسنت نل يبرعلا دهاشملا ةركاذ

 مسا لمحب يذلا مالسلا دبع يداش

 تلقا و كيل

 نفل يف ...ةيوفدلا تانالعلا 5 3
 يلوصلا ةديمح بانشلا ىسنوتلا رعاشلا

 ناونع تلمح ةيرعش ةعومجم هل تردص

 راد نع «ةيومدلا تاقالعلا فيزنو

 . ءالخالا

 : ليق نم ردصا نا يىلوصلل قبس
 نمز يف روضحلا .رفاظالا عولقم يتوص
 تاب ققح قيرلا .تايغلا
 0ةرعاقلا راد ىلع تاقيسلم

 ١ ةقراشت قفل نياق
 «ناردحلا» ناونعب ةيصصق ةعومج

 فيلأت نم يهو اتالم دادني يتربص

 ظ :ارتعللا 9

 . يسولألا لامك ءايملو دمحا يرون لامج
 يا ا اهيست درا

 .ابنم عبرا ةفلؤمللو صصق عبس لالا

 .ةزانئجلا .باتكلا نيوانع نمو

 .قيرطلا نزلا ةفاح ىلع .ناردحلا

 27 "لالا :ةذفانلا نيلتلدلا ىلا راحبالا

 سنا يف زوروا
 مداقلا .ءوينوي /ناريزح رهش يف

 ايثئانغ الفح زوريف ةريبكلا ةنانفلا

 يف ؛ةيناطيربلا ةينانبللا ةيعمجلا نم ةوعدب
 لايور ةعاقب ةيزيلكنالا ةمصاعلا

 . لافيتساف
 فقوت دعب ءانغلا ىلا اددجم دوعت زو ريف

 نمو .ةينانبللا برحلا اهيلع هتضرف ليوط
 ينابحرلا دايز نائفلا اهتبا نا هركذ ريدجلا

 - اهل محلا هماجط 6 ىههطات 1

 مصاوع ةدع يف ةلوجب مايا لبق ماق دق

 ناغاو تافوزعم اهلالخ مدق ةيبوروا

 يررضتم حلا صل 6-2 بهذي

 كيو

 يناوهللا ىركذ يف ةيلورلا
 روتكدلا ليحرل ةيوتسلا ىركذلا يف

 ةيلك ةذتاسا ماقا يناوهالا زيزعلا دبع

 اهرضح ةيملع ةودن ةرهاقلا ٍق بتادآلا

 . ءابدالاو نيفقنملا نم عمج

 ةيبرعلا ةياورلا نع

 ءردي هط نسحملا دبع روتكدلا 58

 دقانلاو ةرهاقلا باداب ذاتسالا
 3 .فورمملا

 ٠ ةروفالو جوطلا .
 ىبجن لحارلا يرصملا بتاكلا ةياور

 «ةروسالاو قوطلا» هللادبع رهاطلا 7

 ارخؤم ةرهاقلا يف ضرع ناس ل

 مليفلا نم دهشم

 . صاخ ضرع يف
 جاتناو ةراشب يريخ جارخا نم مليفلا

 نمو هديا اءاجيخ ةيملاعلا 1

 ١ نيماج عام نيت .
 «ةيرهاقلا مارهألا ةدب رج بتكم ماقأ

 ةبخن هرضح اعمجن ةيسنئرفلا ةمصاعلا يف

 مالقالا ةلمحو نييفاحصلاو باتكلا نم

 نائفلاو رعاشلل انيبأت ءنييسنرفلاو برعلا

 اريخا يفوت يذلا نيهاج حالص يرصملا

 . ةرهاقلا يف

 يف ةزيمتم ةناكم نيهاج حالص لتمي

 ةعومج هلو . يرصملا نفلاو بدالا ملاع

 ابهتاملك بتك يتلا ةينطولا تاينغالا نم

 ىلا ةفاضالاب ؛ظفاح ميلحلا دبع اهانغو
 فحصلا ُ هموسرو يفحصلا هلمع

 . ةيرصملا

 رهش نم عباسلا يف ميقا نيبأتلا لفح
 ذوتيلباذ قدتف  ةلاص يف يزاخا وباع /رايأ

 ديف رتل دبع املا ةودنلا 2_

 ةسارد فيس دمخم ذاتسالا مدقو .قداص

 نم اددع أرقو «لحارلا رعش نع

 يرصملا رغاشلا أرقو . ةيرعشلا هتاعوطقم

224777152777+ 

 رعاشلاو .ةيرعش ةعوطقم بزعلا دومحتم

 ةعئار تاملك يف . ةودنلا يف كراش امك

 ديع دمحاو .شيورد دومحم ةذتاسالا

 من يروج عما :يزابستل يد
 ور ا وبار نجا 11122

 نؤيساسا ليدل

 اياوإ ةررن نف ذات ىف
 ةرهاقلا يف تدقع مايا ةعبرا ىدم ىلع

 ناونع تحت ةيسايس ةيفاقث ةودن ارخؤم

 رضاحلا اياضف . حلوو ذو ةروث»

 راد ةودنلا تمظن . «لبقتسملا تايدحنو

 دمحم اهريدي ىتلا رشنلل يبرعلا لبقتسملا

 قبسالا يرصملا مالعالا ريزو قئاف

 .دو يرباجلا دياع دمحم .د اهرضخحو

 .فينم نمح رلا دبع .دو .حابصلا داعس

 ىلع رضم نم اهيف كراشو .رداحلا بيداو

 .قباسلا يرصملا ءارزولا سيئر يربص

 فيس تمصع .دو .ةشاكع ةورث .دو

 . مهريغو ةدوع دمحمو .ةلودلا

 : ةودنلا ثاحببا نم

 ةورث .د  ةيفاقثلا ةلأسملاو ويلوي ةروث ©

 . ةشاكع

 . يناجدلا يقدص

 ٍُق ةيحيتارتساك ينطولا لالقتسالا ©

 نيدلا ىلع .د  ةيلودلا تاقالعلا ةرادا

 . لاله

 يف ينطولا ررحتلا ةكرحو ويلوي ةروث 0
 . رقص ميهاربا .د  ثلاثلا ملاعلا

 .د  ةلقتسملا ةعانصلا ءانبو ويلوي ةروث ©

 يفدص زيزع
 .د  ةيعامتجالا ةلأسملاو ويلوي ةروث ©

 . اربا نيدلا دعس

 ةيودحولا تاسرامملاو يموقلا ركفلا 0

 . يدفص عاطم  ةروثلل

 حنم - ةيبرعلا ريهامجلاو رصانلا دبع 0
 . حلصلا

 «ليئارسالا»  يبرعلا عارصلاو ةروثلا 0

 اترطم ليمج
 0 ا

 برفملا يف ةيطيتتت نإنفا
 تمدق لالط ةيبيعشلا 1 ةئانفلا

 صخالابو اهامعأ نم ع 2
 ةفاضالاب ءاهسفنب اهذفنت ىتلا ديجاحسلا

 . ةديدع ةيرطف لامعا ىلا
 لوفر نانفلا مدق اضيا طابرلا يف

 اما .باتكلا قاورب هلامعا نم ةعومج
 نيدو تا ولج

 ترااسسسوسووسس وما ببتر وج بل ع
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 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١68 ١15 رايا ١547
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 هدو دة او دا وير _ةدق## تا

 كلذ تلق . ةطقلا قرسا ل

 ثيحب ةأرجلا يل نكت مل لف 2
 تلاق اك ةقلستا وا رادجلا ربعا | ذل
 يكل .شتفا مث شوحلا لخدا وا  مأل
 امك كلذ لعفي نم نا قي

 :لوقا اناو .انونحم نوكي متنا نولوقت

 يل ناك اذاو .ديكا تولع ف ةقربسد نا

 رطتسا ىننأف ءاهمالك املثم .قح
 0 مسا وضع هوا نا
 امكرمألا نكي ملول هلق لع افي نا

 . ةيناث اهولأست نا 0-0 يه تدارا

 هشيأر انا . معن + وقت دق ابنا حيحص

 ةعباسلا ةعاسلا 0 .شوخ ا طسو

 تقولا اذنع ق ..تدكت اهنا: :ءاسسم
 كلذ يف ءاهدي يف نكت ملف .بذكت
 . ةيودي ةعاس ىضم موي يا.يف وا «نيحلا
 ةعاس براقع ةءارق فرعت ال يه لب

 دنقلا يشأ اهوا رادع ةفاش اريك
 ىلا ادئاع تنك انيح .تقولا نع ىنتلأس
 ةعاسلا :اهل تلق عراشلا يف تسلا

 : يمأل تلق تيبلا ينو .اعير الا ةعباسلا

 ىلا سلجا تنك .امامت ةعباسلا ةعاسلا

 نيريبكلا يوخاو يماو يبأ بناج

 - ثالحخلا يتاوخاو اماهيتجوزو

 !ىتلاخو ىتمعو يتدجو .تاريغصلا

 يف  انتيب شوح غرفي مل ةريبك ةلئاع نحن
 فيكف .انم دحاو اميا نم .فيصلا

 قلستا نا طقف ةعاس عبر يف عيطتسا

 انا  ىنميلا يمدق عضا نا يفكي !رادجلا
 ىلا يتماق دما مث  اهئاد ىنميلا يمدق كرحا
 يتماق لقنا مث ءىرسيلا يمدقو «ىلعالا
 ةهجلا ىلا افلا سما نا نود  اهلماكب
 يق يف .كلذ يفكيأ !رادلا لخدأو .ىرخالا

 0-1 يلئاع دارفا عيمجو عانس عبر

 .كانهو انه رفشت قةيركسح ةغومجم
 21 مههبشا انا شوحلا| تاغارف يف

 ةقرفب «نيريبكلا يوب كلذ تلف
 تدذخت ا 0 .تايلمع ةحاس ىف ةيركسع

 لك فيصلا يف .ةتباث ةيعافد عضاوم
 دلاولاف . ...ةلييكرشلاو ةلزنملا بسحب
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 نكر دنع ىتلا ةيوازلا  ةيواز يف ةدلاولاو
  اهنم تدعص يننا تلاق دقو .|هترجح

 دق «.انترايزل تءاج املاط ذا تح يهو

 ,ياوخا اما . يماو يبا ريرس ناكم تأر

 هتجوزو دحاو لكف .نيجوزتم اههبنوكلو
 . و ؛ةدايقلا نع ةديعب ةهج يف

 . ءام ةلباقملا ةهجلا ىف , يمأو
 ةف 0 تاب ماما .يناثلا .يضرعلا رادجلا
 ىف امبغم نانثا . ةلباقتم ةرسا ةثالث . ةيناثلا

 8 يضرعلا رادجلا ةازاومب ءضرعلا
 . ناحل ف ةيأرب سنيول ا ,لوطلا يف
 ةدحاو لك ,:تنالثلا يتاوخا ةرسأ يه

 ةرجججلا باب قلح عم اهريرس دمت نبنم
 ىلا هتداعا 6 لهل < لومللا ىلا
 | عولط ليق .ةفرغلا لخاد

 د ناك ور ١ ةلاخلاو ةمعلاو ةدحلا

 ناكم يف نعزوت دقف .ةيراقتم نفاوحا
 نف .يجراخلا بابلاو نيتفرغلا نيب قيض
 اهدحو ةدحلاو .قدنف يف امك ةدحاو ةفرغ

 لظت اهنأب . نظا اذكه وا ليللا يف مانت ال
 يدؤت .ليللا تاعاس لاوط ةظقيتسم ادبا

 اتاوصا اهمف نم متمتن ,ةصاخ تابحاو

 ءاهتوص عمسي نم دقتعي .بيتر نيئراف
 ليللا يف اسانا .نييمهو اسانا رواحت اهنأب

 .اهتثج برق نم تررم املك .اهئاد
 تتاح ىلا مالا نماقيرببا كالَععَو
 قيرباب ركفا ال ىننا ينوقدص ءاهريرس
 يهو - يدج ليختا ام اريثك ىننكل عاملا

 ةبابد لكيه نم اءزج تناك ىل انك ةمئان

 يفو .ءزج يا طبضلاب فرعا ال . ةقورحم

 جرب هبشت اهنا : ىسفنل تلق ةليللا كلت

 عفتري اهسأر تيأرف ىنيعب اهتقدحو . ةيابد

 تناك ؛تكحض اهتيقار ال . ضفخنيو

 0 .احوتفم بابيلا تكرتو تضبب دق

 ام فرعا نأ . ةرشابم .اهعارو: جرغا

 ةملظ لخاد . ناكملا يف ءهلعفت فوس

 لعفن انلك ةبسانملاب . ةيجاجزلا قاقزلا
 تاوصالا عفترت ءارس .اليل كلذ

 اهضعبو .قوف نم أي اهضعب . لخادتتو
 توصلا نا بلاغلا يفو .تحت نم يأ
 ثيبخ عنطصم .فيزم توص .يولعلا

 0 1و

 يتأي رخآلا انيب . يناسنا قدص هيف سيل
 ييتلاخ اما .هديلقت عيطتسي دحا ال « ءاحيرم

 نا يل ليق .ةدالولا ذئم يما تخا يهو

 جوزتو اهقلط «هنم بجنت مل يذلا اهجوز
 مانت - اضيا هنم بجنت مل هذهو .ىرخأب

 ثيبخب عيطتست ٠ -راخلا بابيلا دنع

 دارفا دعت وا تاوصالا د نا انايحا

 .كلذ تدارا اذا ءادرف ادرف ةلئاعلا

 ىلا لخدن ام اريثك ,ةوخالا  اننكلو

 اهلثم !ةعباسلا ةمونلا يق يهو .تييلا

  اهجوز تمي مل ةمعلا نا الا  ةمعلا

 ىلا رفاس دق وهامنا  يدج جوزك

 ا ياسلم  وي

 نا لما ىلع شيعت تلظ دقو . ..ةرص

 رملا يشن هدو يباو ' انها عجري

 يهف .ةبيط ةأرما يمأ تقانقالو . اهنع

 ءوض ينو  اهجوز يمحم نا ىلع ةصيرح
 ال انتيب نأب مكل لوقا نأ عيطتسا ؛ .مدقت ام
 نا:تيسن فا . : .ىرخالا تؤويبلا هبشي

 هوه يف رهسن .يوخأو ىننا :لوقا
 وعل ةرشاعلا وا ةعساتلا ةعاسلا ىلا

 نم تادودعم مايا ف .طقف فيصلا قف

 : , ةلطعلاو سيمخلا وسوي : عوبسالا

 - ءارابن تيبلا يف ادوجوم انا تنك اذا

 كلذ لبقو .ةفداصم ثدحي ناك ام اذهو

 مويلا نكلو .يعيبط لكشب ثدحي ناك
 : 1 هيرتسملا همت ادكلحملا ادعي

 (ةيلافتحالا مايألاب قزاجالا مايا نايم
 .اًثيطب ابضغ ءاههيتجوز بضغت مايا يهو

 نا ىلا كلذ تلعف تارم ةدع  رطضأف
 نا نوفرعت متنا هن .يتزاجإ يغلا

 صصيمقلا هردص ىلع عضي نا ام ناسنالا

 نم اثيش كلذ دعب كلمي ال  (يكاخلا)

 نوكا نآب يضقت رماوألافف . . هتايح
 ءاراهنو اليل ؛ قال لكشي ايركص «اهئاد

 - هتسن ام اذهو . عراشلا يف وا ركسعملا يف

 يننأب .. . مكل تلاق يتلا قأرملا هذه

 ةعباسلا ةعاسلا و :هدقسلا ف تك

 ةيفاك ةيارد ىلع يه نكت مل ءاءاسم

 مل يننأب لوقا ال انأف ءةيركسعلا رومألاب
 يدي ةعاس تناك دقف . . .تقولا طبضا

 ,اهتربخا امك اعبر الا ةعباسلا ىلا ريشت
 اهمبتا نأ «نآلا يقح نم سيلو

 العف تنك يننأب مكماما رقا انا .بذكلاب
 مكناكمأب «يتزاجا ةقرو هذه تيبلا يف

 هذه يف .انه تبثملا اهخيرات اورق نا

 ال ىننكل .ةقداص ةأرما اهنا : ةيوازلا

 وا تأطخا دق اهنا تلاق ول ىتح ءافرذعا
 رادجلا تربع ىننأب اهوق نأل ءينرت مل اهنا

 مهتيبو انتيب نيب لصافلا
 هيف اطوق نا .لقا مل يننا اوظحال .أطخلا

 نم ريثك هيف ٠

 لوق يتين يف ناك ناو .ىنجتلا نم ريثك
 يننأب اوروصتت نا ىشخا ىننا ريغ . كلذ

 مكنم بلطا اذهو .ةريحلا قتح نيرا ال

 . .ةقيقحلا لوقت نا ءابنم اوبلطت نا

 هانا أ ردع نم انيق كل كياح اذاو
 ىلع بلغتلا ىلع تارداقلا تافيصخلا

 .مكماما حوبت نا .ةصاخلا نهفطاوع

 . .اهرس يف امب «اهتح اهنوعمستس دئاو

 .فرعا انا .ةطق ةقرس :تسيل ةلاسملاف

 ينم متبلط ول ءاضيإ اناو . عيطتست ال اهنأب
 رسلاب حوبا نا عيطتسا الل علو

 نئاكب قلعتي هلك رمالا نأل . . .صاخلا
 ةريبك ةناكم هل .ةردقلا قئاف نئاك .ءرخا

 نم .ةجاحلا يتتأجلأ ام اذا نكلو .يدنع
 1 .يركسعلا يفرش ذاقنا لجا
 يننأف ءرسلاب مكل ح و نأل هن ركفا

 يفرق نوحتت ادا ايلاط مكماما ع رضناس

 نأب .زيزعلا نئاكلا ريتا نت .«ىرخا
 ال . . .نينثالا نيب حجرأتت ال نازيملا ةفك
 عيونا ةلوهسلا نم سيل ذا «اويحعتت

 ةليط هنامتك ىلع نانثا قفتا .ءارمس ءرملا

 يركسع ىلع ةلوهسلا نم سيل امك . ةايحلا
 نا . .اظيسن ايدنج قللثم ناك تاو
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 نم ايلاخ امابتا لبقيف . . . هفرشب يحضي

 . . . ةيلحملا قالخالا نم ايلاخ لب ةحصلا

 يعضوب .لقالا يف . ٍلثم نا فرعي مكلك

 يف ىتح كلذ لعفي نا هنكمي ال .نهارلا
 تلخد دقو !اهرثكا امو .ةريبكلا كراعملا
 تاونس لوا يف .كراعملا هذه لثم

 قازرالاانع عطقنت |منيح .برحلا

 نا هنأش نم لعف يا ىلا أجلن مل ءنؤملاو
 اندم انلخد دق انكو . . .انتميق نم للقي

 ىقرا ةيماس قالخأب فرصتن انك . ةريبك
 .لوقعملا نم سيلف .كولملا قالخا نم

 هتلاق ام لعفا نا .ةبرحستلا كلت دعب
 قرسا انا !نوقدصت له - ةأرملا هذه
 ! . .ةعباسلا ةعاسلا يفو .ليللا يف .ةطق
 ءريزعلا نئاكلا نم  اندا تدذخا يننا ول

 . مكل لوقا نا تعطتس : ال .مكتربخا امك

 نم ىتنكميو .امامت هتور امك سيل رمالا نأب
 .ةيضقلاب قلاعلا رابغلا ضعب ةلازا لجا

 هذه نأب اضيا لوقا نا ..
 لعفا نا ىننكمي ال هنا فرعت مالا
 ركذ امو .ةعاس عبر ةده يف .. .ائيش

 لثم ين نولوقت امك :ةيهاو ةجح الا ةطقلا
 ةحارص لوقت نا درت مل ابأل .رومالا هذه
 . يه هفرعت ام لك

 يننأف  ةدلبلا هذه نبا يرابتعابو
 لمعتسن ام ابلاغ  هنأب مكر كذا نا عيطتسا
 ةبيرلا ريثت . ةبباشتم .ةصاخ اظافلا
 الثم مكل يكحا نا يل اوحمسا .فوخلاو

 ابرح نا نوقدصتا .ءالمت نوكا ال ىتح

 .نيتريشع نيب اهران تلعتشا ءاوعش

 :يناثلل لاق ىلوالا دارفا دحا نإ ببسب
 مكترسقب نا :رظنلا تافلا ليبس ىلع
 مل هللاو .رخاآ ايش لقي مل ؛ىلبح ءارفصلا
 ةنعل تراصف .ةملكلا كلت ريغ لقي

 . ةيادبلا نم
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 .كخضف رفا .راثلا تلعشا ةرقب .ةيدبأ
 ال .ةطقلا تقرس ىننا :تلاق ةأرملا هذهو
 لغم كلذ .ةطق قرسا ملانا .يتداس اي

 اهبلاطا نا ديرا ال ىننا مغرو .فرشلاب
 ديرت اذكه  ةأرما نا لقعي ال ذا ام قحب

 .ةرملا هذهو .لوالا نم  ةثداحلا

 يتدحو نم تدع : ةحارص رثكا نوكأس

 يننورت امك ,يعفدم يدنج انا .ةيركسعلا

 ,ةيعفدملا فنصب ةصاخملا راش نم

 . . .عضوملا تايثئادحأب اريثك متهأو
 .برحلا نم سمخلا تاونسلا ىنتملع

 ينتملع .ةوقب اهرامغ ضوخا تلزام يتلا

 ةعاسلا تناك .اضيا نمزلا طبضا نا
 نع ىبتلأاس ىه اعبر الا ةعباسلا

 عنا .نم . . .نم ايعتم تنكو عةعاسلا

 متنا .قيرطلا لوط نمابعتم تنك
 اذه . . .ةرصب  ةيناميلس قيرط نوفرعت
 نا .: مكربخا نا دوا ىيننكلو ءامهم سيل
 تانسايق ريغ تباثلا فدخل تاسايق
 لماعب عتمتي ريخألاف .كرحتملا فدملا
 ىلع بيوصتلاو . . .اذج ريبك ةاحن

 بيوصتلا نم ةلوهس رثكا لوالا فدهلا

 نم سيلف ءريدقتلا اذببو .يناثلا ىلع
 لبقا ثيحب اعودحمل نوكا نا لوقعملا

 بوص تكرحت دق يننأب , مئلق ول  مكلوق
 نا « يبيدبلا منيب . . .تباث ريغ فده

 نكا مل انأف كلذل :ةئملاب ةئم ميلس يفقوم
 يف وا رادجلا ىلع يهو ةطقلا دصقا

 نا يلابب رطخي لو .مكل تلاق امك .شوحلا
 امناو ءهذه ةأرملا اهينعت ىتلا ةطقلا نوكت

 . . .اندئع سانلا ةغل اهيئعت ىتلا ةطقلا
 لك نم اريرس فيضا نا يتعاطتسأبو
 يناكمأب امك :غارف ةمث شوحلا يفف .ءىش
 لبق . . .ثيبلا ىلا ىرخا ةفرغ ةفاضا
 لصف يف انلزام انل امكو  لباقلا ءاتشلا

 ةداقلا .ةيركسعلا ةقرفلاو .فيصلا

 ظقي 2 بفرتي ,هناكم يف لك . ناكرالاو

 نكمي ءىبش وهو ءايؤد تيبلا ألمي
 اقح  بسانم تقولا نأف .هتظحالم
 ةيفنح برق ريرسلا ةفاضال .بسانم

 :قدلاو ريزرس نع ةلئيلق اديعبد ءاملا

 هنا انك . . .اهريغو ةكرحلل ةيفاك ةفاسمب
 نم ةيسومان طيخت نا يتدلاو ناكمأب
 . . .نينثال يفكت ضيبالا معانلا شامقلا

 تقتع املكو - تارم ةدع كلذ تلعف دف

 -امهدحو .انم دحاو ىلع اهتررم ةيسومان

 . . ةديدج ةيسومانب ناعتمتي « يمأو يبأ

 ,فيرش ريغ تنك ول اهك يلا رظنت ةأرملاف

 هكا ,ةريثك ءايشا نع .ةلماك

 ةفلغملا ةغللا هذه لثمب سبيل .ةيصوصخ

 فطاوعلا ةغلب امناو .لحلاو فوخلاب

 عطاقي انم دحا الف . ةميمصلا .ةيقيقحلا

 ططقلاب ركفن الاثنا ...ادحا
 .ةهفاتلا تايانكلا وا ...تارقبلاو

 ةيجسو ةيهبيدبب .ةريغصلا انتاملك لوقن
 لابج يلايل .ةرمقملا يلايللا يفو . ةصلاخ
 اقيقر اسح انلوقع ىلا تفاضا .ةقهاش
 انكف . معانلا رفولاك وأ راجشالا قاروأك

 ىنعت تيبلا ىلإ ةدوعلا نأب ءامئاد ملحن
 مالحالا ةيؤر ىنعت .ةجوزلا ىلا ةدوعلا
 . ةيقدنبلا وا بشخلا لثم يقيقح لكشب

 وجرأ  ىتلكاش ىلع مه نيذلا اما

 هيلع تنك ام ريغ مويلا دعب انأف .ةرذعملا

 نم طبت اهارن يتلا كلت :ريرحلا طويخب
 ةنيل طويخ ...صضرالا ىلا ءاسلا

 مل ذا «ةزاجا تاذ  تأرخت دقو .ءارذع

 تلقف .ريرحلا طويخب ظفتحا نا عطتسا

 «تاونس سمخ رورسم دعب  يدلاول
 اينك . يعيبطلا اهدح نع ةدئاز ةسامحمب

 : تلق ىننكلو .كلذ دعب تيار
 ىلا لخدي ءيشب سحا ترص يئنا» -

 تيلح ةدورسب نوكي ام هبشا .يىدسج

 ثيحب موي يتأي نا ىشخاو «معان ضيبا
 . يسأر رعش نم جرخي وا . يىلخادب مكارتي
 .«!اذكه «ينيه بده نم جرحي وا

 ناك ول امك .بيطلا لجرلا مهف دقو
 نيذلا ١ يت ريضح دارفا نم اذحاو

  ىتلا ءاضيبلا ةطقلا نع يثيدحب مهصخا

 م يننا ول ىنمتا تنك . يتزاجا رظتتنت  املاط

 تاونسلا لاوط اولظ دقل ءابنع مهثدحا

 تدع املك .ةجرحلا ةلئسألاب ىيننو رصاحي
 له :نولوقي يتزاجا نم مهيلا
 برتقي ىتمو !ةيناث اهتيأر له . . .اهنيأر
 . . .بذكت كنا وا ؟ليمجلا مويلا كلذ
 انتلعج . سمخلا تاونسلا نكلو  بذكت

 .ةصاخلا ائرارسأب ظافتحالا عيطتسن ال
 .يريرخلا طيخلا رس فرعا يدحو تسل

 ماياانيل بلقلا يف هلظ كرتي يذلا

 درف يا نع مكثدحا نا يناكمأب !ةزاجالا
 يذلا وه ناك ول امك  ةيعفدملا دارفا نم

 يننا .لقا مل . مكنيب هرارسا عيذي
 .ةطقلا تقرس :تلاق ةأرملا  اهقرسأس
 اولأست نا مكتعاطتسأب .ءاهقرسا مل اناو
 تلق .ادحاو ادحاو .ةريضحلا دارفا
 نا لوقعملا نم سيل . يعفدم يدنج - يننا

 ءرخا ءىش ةقرسلا - يعضوم نم كرحتا

 . . .لاتقلا ةحاس نم رارفلاب هبشا ءىش
 .هناكم ريغي دق تباثلا فدهملا نكلو
 ةيناو ؛ءىراوطلا ةلأاسم نذا كانه

 ةيناثلاف ءانتاباسح يف امكو .ةكرحلا
 ءابنال يفكت هذه ءلظلا ريغت ةدحاولا

 لجرلا ثدحت .هتلعف ام اذه .فدهلا
 هينيعب ىأر نا دعب ؛ةأرملا هذه ىلا بيطلا

 نيريرسلا ىلع يع كر ةقيقح
 .رخا تقو يف .امهريرس ةلابق نيدوجوملا

 .تضفر .ناث فده نع ىل شتفي ذخأ

 يف لازام تباثلا فدهملا نأب هتريبخا
 .ءامبألا نا ؟ال مو .ينرظتني .هناكم

 بولق قمع يف مهرارسا نوعدوي ءاندنع
 ةزاجالا لع .يندعوف  ءابآلا
 لع ناك . . .مويلا ءاج دقو . . . «ةيلاحلا
 انأف ةيتاذ ةكرح - يعضوم نم كرحمتا نا
 لظ اهيلع طقسي ىتلا ةيوازلا نا فرعا
 ةمث . ةبسانم فيدبت ةيواز تسيل ؛ليقث
 اريثك يبا ثدحتن . تقولا راظتنا ىف ةراسخ
 ءاسنلا ةبيطب يما تثدحتو .اريثك لشفو
 مل اضيا اهنكل :نهدالوأ لاوحأب تافراعلا
 ةاطغم . ةبلص ضرالا تناك .ارمث دصحت

 ربعأ نأب ركفا مل ىتتكل .ةيرس ماغلاب
 نا .ةأرملا لاوقا ىتروص امك  رادجلا
 . شوحلا لخاد نم ءاضيب ةطق دايطصا

 نود .ةجيبم ةيفيص ءامس ءوض يفو
 اما عزفت اهلعجي رما . لظلا ةجرد ةظحالم

 . . .ىرخا ةيواز ةيا ىلا برب وا اهما ىلا
 اونظت ال . هعضوم رسخم ىذلا انأ ىلاتلابو
 يتلا كلت :جاردتسالا ةقي رط تعبتا ىننأب
 ىلع بيع اذه  قدانبلا ودايص اهلعفي
 تاوئس سمح ةربخ يل . يعفدم يدنج انأف

 ةحلاصلا فيدهتلا اياوز ةفرعم يف اهتيضق
 نوكي نا يرورضلا نم سيل .امامت

 فدهلا ميطحت وه فيدهتلا نم ضرغلا
 هيلع لوصحلا  ناكمألاب ناك اذا ةرشابم
 ةراهطبو .رئاسخ نود .بيرق نم
 نم ىلوالا تاعاسلا لالخ .تعطتسا
 ةبابدلا جرب بلق ىلا لخدا نا ٍيتزاجا
 .يدحو سيل نكل !اهنو ركذتا  ةقو رحملا

 نم قيثاومب انكمت .اعم ةطقلاو انا امناو

 بلقلا كلذ نيلئ نا بيطلا مالكلا
 قيثاوم دج لع تذخا دقو .هرحفمتو

 ربصب مطحا نا  اهنيب نم . ىرخخا
 ينرعشت ىتلا لوقت امك  ةهفاتلا مالحالا
 ةعانش تفانكا . حابصلا ىتح اديحو

 ىتلا تاوصالاو ةليللا كلت يف اهجورخ
 دق  نامالا تامالعك ءاهمف نم تعفترا
 نآلا فقوملا ,ةداعلاك ةرشاعلا تطحن
 انرودقمب راص . ةطقلاو انا .انيديأب حبصا

 وا رارضا امثودب ءضراللا عرز يبغن نا
 .ةوخر .ةبلصلا ضرالا لعجن

 ميلسلا هاجتالاب كرحتلل ةلباق ,ةفوشكم
 . يه تدارا ام سكع

 ةرعش ديق سسما مل يننأب مكتربخا له
 اريثك تعتمت ىنتكل ؟ةطقلا سأر نم

 ةدوجوم اهنا .ذيذللا اهئاوم عامسب
 ربخأس . يعفدم مقاط ةيامح تحت .يدنع
 ناك . . .ريغت ءىش ال .اهلك ةيرطبلا

 وأ لظلا ىوس ءىش ال .احضاو فدهلا
 , ةيقنح ا ءام قفدتيس ءادغو 56 .رادحلا

 مكلك . . . ةيلافتخا رثكا مايالا نوكتو

 اقح . نهارلا يعضوب . ٍيلثم نا .فرعي

 ىقلتي وا ءارولا ىلا تفتلي نا هنكمي ال
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 (ةيبرعلا ةعيلطلا» دفوم نم
 ناجرهملا ىلا

 ةنيدم اهدهشت يتلا تادادعتسالا 6 و:

 يهو .ىسنرفلا بونجلا يف ناك هب
 امناجرهم فويض ليس

 مل ؛نيثالثلاو عساتلا يلودلا يئامنيسلا
 ماوعالا ةليط ادبا اهتدهش نا اهل قبسي
 ةطرشلا لاجر ةفاثك نأل كلذ .ةمرصنملا
 الضف ؛ ناجرهملا رصق ةيامحب نيفلكملاو

 فلو ةقاقثلا تاهيل زابك ةياخ نغ
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 ىلوالا همايأ يف ىلودلا ىئامنيسلا ناك ناجرهم

 ذنم رظنلا تفلت ناجرهملا ىف ةكراشملا
 رثكا دقعتي رمالا نا لب . ىلوالا ةلهولا
 يتلا ةنولملا ةقاطبلا زاربا ذنم كلذ نم
 ذآ . ناجرهم لا رصق ىلا لوخدلل اهب حمسي
 ةبلاطمو :بئاقحلل قيقد شيتفت نم دب ال

 لخاد ىتح ةيمسرسلا تاقاطبلا زارباب

 نم نوسفتاج عييمتجلاف .رصقلا ةقورا
 ةرادأ مهسأر ىلعو "ا ءيش ثودح

 ىبع رذعت نا كدصن ةصاخ .ناجرمملا

 روضحلا نيوعدملا ناكريمالا نم ني ريثكلا

 مهتمدقم يفو .هيف ةكراشملاو ناجرهملا

 مودقلا نع رذتعا يذلا نولاتس رتسفليس
 وشو .(«باهرالا» نم افوخ ناجرهملا ىلا

 نع همالفا ةلسلس ِق ةشاشلا ألم يذلا

 ةكاتفلا ةجلسالاو لبانقلاب «(ويمار»

 !ةقراخلا تاالوطبلاو

 روضح نم ىكريمالا فوخلا ناك اذاو
 رضح دقلف ءايعامج افوخ نكي مل ناجرهملا
 يف ةكراشملل ناكريما نيجرخم ةدع
 وا ةيمسرلا ةقباسملا ْق ءاوس .هتارهاظت

 مل فوختلا اذه ناف اذه عمو . اهجراخ

 "”فئاخلا لطبلا :نولاتس رتسفليس

 ىلا مودقلا نم ةيلودلا ةينويهصلا ؛نوناك»
 مالخألا تارسشغعب لمحم وهو .ناك
 هسفن نالوغ نوكي داكي لب , عيراشملاو

 .ناجرهملا اذه يف لوألا مجنلا
 ةنيدملا تاحاس المت همالفا تانتتصلمف

 نيب ام ريسلا نم حضتيو .اهعراوشو
 ثيح .ميدقلا رصقلاو ديدحلا رصقلا

 ةينالعالا ةحاسملا ىدم , مالفالا ضر رعت

 سبيل تقو يف .ةكربشلا هذه ةصصخنملا

 اذا ,ناجرهملا يف يرع روضح نم كانه
 جرخملل «ةريخالا ةروصلا» مليف انينثتسا

 نم وهو ؛انيماح رضخالا دمحم يرئازجلا
 ةقباسملا نمض لخادو «يسنرف جاتنا
 جرخملا اذهل قيسو .ناجرهملل ةيمسرلا
 تاونس لبق ةيبهذلا ناك ةفعسب زاف نا

 نا اك ؛ةرمجلا تاونس عئاقو» همليف نع

 نم نيجرخمل ىرخا ةليلق امالفا كانه
 لب ءيبرع ريغ جاتنابو ءيبرعلا برغملا
 دق رامع نب قراط ىبسنوتلا جتنملا نا ىتح

 لضآلا يدنشلوبلا يستربقلل ايليق لوم
 يذلا « ةنصارقلا» مليف وهو , يكسنالوب
 .ةئسلا هذه ناك ناحرهم هب حتا

 ءرالود نويلم ١ ىلا هفيلاكت تعفترا

 مه ناك ول ءايبرع (مليف ١ ةينازيم يهو
 ايقينملا ل ةيبرعلا (عيسلا معد رامع قب
 .ةيرانبتلا ةييرغلا

 اذهل ةيميكحتلا ةنجللا سأرتي
 ةلسلس يف نيثالثلاو عساتلا ناجرهملا

 ينديس يربخألا ع ناك تائاجرهم

 دايحلا نولتقي مهن يف بحاص .كالوب

 ريخالا -- نود «!؟كلذك سبيلا

 نم اعبس دصح يذلا «ايقيرفا تايركذ»
 روج تدأو , عيباسا لبق راكسوالا زئاوج

 . تيرتس ليريم هيف ةلوطبلا
 بيصن نم تناك ىلوالا حاتتفالا ةليل

 دقو .«ةنصارقلا» همليفو يكسنالوب

 سني ملو .ةيمسرلا ةقباسملا جراخ ضرع
 يتلا ةنيفسلا هعم مدقتسي نا يكسن الوب

 وسرت يهو .همليف ثادحا اهيف روص
 ءاوجا الو فويس ةعقرف نود (نامأب»

 ناجرهملا رصق نع اديعب سيل ةنصرق

 ةفاقثلا ريزو نا ايك . رحبلل لباقملا

 وهو « سدي مل .راتويل .ديدحلا يسن رفلا

 نم بلطي نا حاتتفالا ةيسما ىعري

 ةمئو . ةيسن رفلا مالفالا ءارش ناكر يمالا

 ةقباسملا جراخ ضرعت ىرخا مالفا
 (اهتاوخاو هنحو مايف لشم ,ةيمسرلا

 يضاملا ماعلا يف مدق يذلا .نلا يدوول

 مديقو ,(ةيناوجرالا ةرهاقلا ةرهز» ملف

 مدقتسو غربليبشل «يناوجرالا نوللا»
 ةمداق ىرخا لئاسر يف «ةيبرعلا ةعيلطلا)»

 نع ةفلتحم تاعوضوم تاجرمهملا اذه نم

 يف اهنم ةكراشملا ءاوس .مالفألا هذه “

 نيجرخملا يعوبسا يف وا ةيمسرلا ةقب

 جماربلا نم اهريغو ءداقنلا 0 /
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 . ناجرهملل ةقفارملا

 يلودلا ناجرهملا اذه ىلع ابيرغ سيل
 )١6٠١١( نم رثكا ةنسلا هذه فيضتسي نا

 بعوتست ناو ؛يئامنيسو دقانو يفاحص
 ضرع )١7٠٠١( نم رثكا ضو رعلا تاعاف

 ةصاخلا تاقاطبلا يلماخل ضرعت يئامنيس

 ناك اذاو .ةتوافتم تاقوا ُْق ناجرهملاب

 ماعلا يف روتضخا نم ىضعب ةيبرغلا اينيسلل

 رخاو ىيسنوت مليف لالخ نم مرصنملا
 ُْق انلق [لثم ماعلا اذه ابئاف .يرصم

 و يرسم ةقباسملا لاح

 ديزوب ىسنوتلا مليف ىوس .ناجرهلملا
 ةعضب ىوسو («(«دامرلا لجر» هناونع

 ةينيتاللا اكريما نم ثلاثلا ملاعلا نم مالفا
 يف مالفالا بسنت ام ةداعو ءايكرتو
 ال اهجاتنا تاهج ىلا ةيلودلا تاناجرهملا

 ناونعب اليف بابشلا كارتألا نيجرخملا

 جاتنإبو «هايئاملا يف'اعيرم ارتم نيعبرأد
 نمض ةرجهلا عوضومل هيف ضرعت .يناملا
 راظنالا تفل نيجرخملا عوبسا ةرهاظت

 زاملي ةيكرتلا امنيسلا ديمع بايغ دعب هيلا
 . هينوغ

 ةيبرع انيس نع رابخا ةمث تناك اذاو
 ةطضنا جراخ يهف ماعلا اذه ناك ُِق

 :مالفالل ةيلودلا قوسلا يف يا .ناجرهملا
 عيطتسي .ةداع ناجرهملا قفارت قوس يهو

 رجاتسي نا جرخم وا جئتم يا اهالخ نم
 ىلع همليف ضرعل تالاصلا نم ةلاص

 . ةصاخلا هتقفن

 ناف ناجرهملا نم عبارلا مويلا ىتح
 لجرو مليف :امهاضرع نيمليف زربا

 ؛«شولول دولكل «اماع نيرشع دعب ةأرماو

 رضخألل (ةريخالا ةروصلا» مليفو

 رّمؤم ماقي نا ةداعلا ترج دقو .انيماح

 طقف نييفاحصلاو داقنلا هرضحن يئاحص

 ين ةجردملا مالفالا نم مليف يأ ضرع دعب
 لا ةنحل نا ودبيو .ةيمسرلا ةقباسملا
 ةصاخ ,ماعلا اذه ةديدع تالاكشا ماما

 ةرضاح ملاعلا يجرخم رابك نم ءامسا ناو
 ءاهمالفا لالخ نم .ناجرهملا اذه ىف
 وا لثمم لضفا رايتخا ةيلاكشا نع الضف
 يف نيفو رعم نيلثمت دوجو لالخ نم ةلثمن
 ويم .ويدرابيد راريج لثم ناجرهملا اله

 تولراسق .فونيد نيرستاك ءويم

 . مهاوسو ريبمال فوتسي رك « غنيلبمارد

 ىتح فصتتت نا همايا داكت ناجرهملا
 ةمث ناف كلذ عمو .لاقملا اذه ةباتك ةعاس
 مالفأ اهزربأ ءاهرود رظتنت ىرخا امالفا
 .يكسفولاشتنوك تايفوسلا نيجرخملا
 [ل . يكسفوكراتو .كوجردنبو

 ْنْم ىرختأ ةلاسر : مداقلا ددعلا يف

 ناك ناجرهم

 - ]مامن نمرماط معدد -5

 طقلا رداقلا ديخع

 .رمتؤملا سيئر . .

 مااا ابدأ ل ل

 ب 4 اللا

 ىشتنت ةفص اع ةيادب
 ينويهصلا نايعلاةعطاقمب

 0 ل

 أ 1 ل . ةيليعامسالا

 ىلع ةلطملا ةيليعامسالا ةنيدم يف | لي

 ارخؤم تهتنا .سيوسلا ةانف ّ

 يف رصم ءابدال يناثلا رممتؤملا لامعا

 ةعطاقم ةرورضب رمتؤم ا ىضوأ ٠ , ميلاقالا

 نم لكش يأ ةناداو ءايئابن «ليئارسا»

 لماعتلا مدعو ءاس تالاصتالا لاكشا

 ىلا ةيصون رمتؤملا عفر امك .ايفاقث اهعم
 ركفملا ةلاح يف رظنلل ةيروهمجلا سيئر
 ىضم يذلا يودهملا ليعامسا يرصملا

 يف اماع نيرشع نم برقي ام هيلع
 ترمتسا .ةيلقعلا ضارمآلا ىفشتسن
 ريزو هحتتفاو مايا ةثالث رمتؤملا لامعا

 .لكيه دمحا روتكدلا يرصملا ةفاقثلا

 دبع روتكدلا فو رعملا مي ريتخاو

 لفحس نيو ٌءوملل ًاسيئر طقلا رداقلا

 موعد ا بيدا ةئام نم رثكا حاتتفالا

 ةفاضا .ةيرصملا تاظفاحملا فلتخم نم

 نيذلا نيفورعملا ءابدالا نم ددع ىلا

 . ةمصاعلا يف نوشيعي

 ماع اينملا يف دقع لوألا ناجرهملا

 ناجرهم ربتعي نم كانهو 4

 ىف ائعضو اذا ثلاشلا .ةيليعامسالا

 ةنيدم يف ميقا يذلا ناجرهملا رابتعالا
 رثكأ ذئتقو هدهشو ,؛:28 ماع قيزاقزلا

 نع اريبعت ناكو .بيدا ةئامسمخ نم

 ةيادب رمتؤملا أدب .تانيتسلا ليج توص
 ديمحلا دبع روتكدلا فقو امدنع ةفصاع

 ةعماجب يبرعلا بدألا ذاتسا ميهاربا
 دحا نم ةلاسر ولتيس هنأ نلعاو ءاينملا

 ناو . ميلاقألا ِق نوشيعي نيذلا ءابدالا

 أدي ءهمسا ركذ ضفر بيدألا اذه
 أرقي ميهاربا ديمحلا دبع روتكدلا

 و 0 نك 0 0 00 0
 نش ١

 5 0 97 3 1 ا 0

 ل ةمصاعلا ءابدا نم ةصاخ . ني رضاحلا

 ءابدا ىلع ًايساق ًاموجه ةلاسرلا تنمضت
 الو نوغرافو نويحطس» مهعأل .ةرهاقلا

 يهاقملا ىلع سولجلاب ىوس نومتبي
 ل د بيدألا لاقو .«ةفاقثلا ءاعداو
 انهو .«مكتقما ىننا ةرهاقلا ءابدا ايد

 ريمجس رعغاشلا ةغاقلا ُْق ةثالث ض رتعا

 .قزر حاتفلا دبع يئاورلاو . يقابلا دبع
 تراثو .ديمحلا دبع دمحا قاحصلاو

 ديغ روتكدلا لخدتو ,ةغاقلا يف ةجض

 نيمألا قح دكأو .رمتؤملا ىلع فرشملاو
 هيناج دق ناك ناو ءاشي ام ةوالت يف ماعلا

 يف ماعلا نيمألا رارمتسا ضفرو .قيفوتلا
 .ةعبوزلا هذه تراثا ىتلا هتملك ءاقلإ

 .ناجل ةعبرا ىلع نوكراشملا عزوتو
 . حرسملاو .دقتلاو .رعشلاو .ةصقلا

 ةنادخا نع ثحب
 طقلا رداقلا دبع روتكدلا رمتؤملا سيئر

 .رعشلا يف ةثادحلا نع ثحبب مدقت

 عارصلاو «يبرعلا رعشلا روطت ضرعتسا
 اذه روحمتو .نيددجملاو نيظفاحملا نيب
 دكأو .ةثادحلاب ىمسي ام لوح عارصلا

 .ثيدحلا رصعلا يف نونفلا لخادت ىلع
 ىرخألا نونفلا يف رعشلا رثؤي ثيح
 .ىقيسوملاو مسرلا لشم ءاهب رثأتيو
 دقل .ةديدجلا ةيفسلفلا تايرظنلا كلذك

 رادقمب سيل رعشلا يف ديدحلا سايق حعبصا

 بهاذم شياعتت يبرعلا عمتجملا يفو
 رعشلا دحن ثيح .ةضقانتم ةديدع

 رعشلاو ؛ينادجولا رعشلاو :؛ يكيسالكل
 رغشلا نا ىلا طقلا روتكدلا راشاو ءرحلا

 نم دي يع ب ناعرسو ةئاسرلا
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 ىديا ىلع ريطخ ريصم ىلا لا دق ديدجلا
 قف اوهتتا ثينح هقارغش نم :بابشلا
 درحب نوكت نا ىلا ةيعيبطلا مهتباجتسا
 ىلا مهجذدامن تهتنا امك .لاعفا دودر

 للحتلا ىلا هحتت .ةككفم ةغل مادختسا

 روتكدلا مج ريو ٠ ,اهسفن ةغللا قطنم نم
 رصعلا يف قل رفانت ىلا اذه طقلا

 ىداامت رشلا ىوق ةنميهو .ثيدحلا

 مهلماوع ىلا باحسنالا ىلا ءارعشلاب

 ء يجراخلا ملاعلاب مهتالص عطقو ةيلخادلا

 رعاشلا نيب ةوها عاستا ىلا اضيا كلذ ىدا

 . يقلتملاو

 ضر ىلع ضرتعا ءابدالا ضعب

 ىلا ةجاح يف تناك ةيويح رثكأ تاعوضوم
 شاقنلا

 عوضوم ءارسفلا الا رغب قل ىو

 يقف هب فارتعالا مدعو «ةيماعلا رعش»

 َّق يف هرسشن لوبق مدعو .ةيفاقثلا ةزهجألا

 ., ةفاقثلا ةرازو تالي

 تابصونلا

 رمتؤملا نع ةرداصلا تايصوتلا مهأ نم
 ةعطاقمب ةصاخلا ةيصوتلا ىلا ةفاضا

 : «ليئارسا»
 ةيريهامجلا ةفاقثلا ةرادا ليوحت ةرورض ©

 . ةماع ةئيه ىلا

 امب ةيريهامجلا ةفاقثلا ةينازيم ةدايز ©

 عيمج يف اهب طونملا رودلا مجح عم بسانتي
 . رصم ءاجرا

 مامتهالاو ٠ 2 حرسملا ةلحجمع رادصا ةداعا ©

 نابشلا تانك عادبا رشنت يتلا لسالسلاب
 جاتنالا رشنب ىنعت ةديدج ةلسلس رادصاو

 مامتهالا عم [حرسملا باتكل زيمتملا

 . ميكقالا يف حرسملا باتكب

 اهرشنو يملاعلا بدألا نويع ةمحرت ©

 . ةيسائم راعساب

 رعشل ةيعيجشت ةزئاج صيصخت ©
 . ةيماعلا

 فيرعتلا ين مالعالا ةزهجأ ةيمها ©
 ِق رصم ا ةصاخو ,ءايدألاو بدألاب

 ميلاقالا

 .ءىدابم نالعا رمتؤملا ردصأ كلذك

 : هيف ءاج
 مالعالا ةزهجأ نوكت نا ناوألا ناد

 تارايتلا لكل ةلثم ةيمسرلا ةفاقثلاو
 ناو .نطولا ديعص ىلع ةيركفلاو ةيبدألا
 لكل نا ةزهجألا هذه ىلع نومئاقلا ىري
 هسفن نع ريبعتلا يف ةلماكلا هتيقحأ ركف

 ةرورض ىلع رمتؤملا دكؤيو .اهالخ نم
 لوحت يتلا طوغضلا عفرو ءريبعتلا ةيرح
 نع ريبعتلا ْق ركفملاو بيدألا ة ةيرح لود

 ررقملاو « . . لئاسولا ىف ىتشب هلاصياو هركف

 [] . نيماع دعب يىلاتلا رمتؤملا دقعي نا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١5/8 ١5 رايأ ١947 0 5
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 برعلا نقيس ١ ولا احتل ينيفتلا سلججلا تايصوتو تارارث
 7 #1 0 ا
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 يقرا يبرحلا دوهجملل هعير صصخ يئانغ لاجرهمب يهني رثؤلا ٠
 دولج رفاظ : ا

 نم ىلوالا ةعبسلا مايالا ىدم ىلع كني
 مرصتملا ليربا /ناسين رهش || ا
 تافغامتجا ةادنغنت تدقع |[ ا

 يناثلا يموقلا ناجرهملا اهبقعا برعلا

 ءاوصأ تحدص نيذلا اهينانفو ةيبرعلا

 دّقل م
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 يكلم 59 نآلاب

 ريمالا يريد ةعومج نم

 ةيننبللا برحلاب ةصاخلا
 (ةيهاركلاو بحلا ةماود يلا

 ناكملا اده

 فئص نم 07 صقل هذه م | 5

 ال ةيكيسالكلا ةريصقلا ةصقلا | 5

 ثيح نمالو .بيكرتلا ثيح نم اة

 يه .بولسالا ثيح نم الو ال .ةيئبلا

 مسا هيلع قلطن ريمالا يزيدب صاخخ عون
 نم بقاعتت ةلئسالاف .«ةلئسالا  ةصقلا»

 ةيؤرب طبترت «نويزفلتلا يف دهاشم لالخ
 لبقتست ةيواز ةيأ نم) روصلا ىلا ةبتاكلا
 . تيب تن حتت هود كأم دع دس

 رايا ١5987 1:88 نوغلا:ب ةنيرغلا ةغيلطلا_

 ا

 ينفلا دو اذه دادفب تنضتحا

 دعتس تحرب ام يتلا يهو ٠ .ريبكلا

 .«ديدح يفاقث ىقتلم نم رثكا ناضتحال

 ايفاص ايبو رع اتوص لظت نا يف اهتداعك

 . عادبالاو ءاطعلاو ريخلا ىوق هيف دسحتت

 ةسائرب سلجملا تاعامتجا تأدب
 ماعلا نيمالا هرابتعاب لاله قوراف ديسلا
 ةيبرعلا راطقالا ولثمت هرضحو داحتالل
 دلاخ .(ندرالا) نيهاش يحور : مهو

 يلركلا دمحن ,(نيرحبلا) خيشلا

07 
 3 1 0 ا

 باقل م قا ع

 0 يسلا

 هيج (؟ةركفلاو فقوملا لسرتو

 عقاول (يصخش» طير ءامود يتاد

 هتقزم يذلا نانبل عقاو وه ىعوضوم
 يف ةبتاكلا ذخأت اهنمو .؛ةماعلا» بترخا

 اذه ةضفارلا ةفص ةلئاستملا ةصاقلا بوث

 - انأ» ريبعتلا نا ايك .ةقلطم ةفصب عقاولا

 . ةبتاكلا نماضت ىلا ءىموي صنلا يف ؛يه

 ثادحالا 0 ةصاقلا 2 الألاو أ

 ا نطولا لك نم نونانفو .. يق

 نامثع .(رئازحلا) يبهو دمحا :(سنوت)

 لة عس سم هنزل 1 : :

 .ةللحتلا كدا تيس ةشقانم هي تكا

 رمع جارس «(نادوسلا) ىفطصم
 زوريف ولبع ىلع .(ةيدوعسلا)
 «(قارعلا) يبسيقلا داود .(لاموصلا)

 دبع يلع . (نيطسلف) لمجلا دومحم دمحم
 «(برغملا) سيارلا دمحم . (رطق) راتسلا

 .(نميلا) يقرشلا دمحم ايبا روحو

 نم يرودق نيسح ديسلا باختنا دعبو

 سلجملا عرش رمتؤملل اررقم قارعلا

3 1 5 
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 . ةقلطملا

 دضرتت ةضاقلا ةبتاكلا ةيناذ نا
 هنمو ءابنم فوخلا ةيحان نم ثادحالا

 هلا !ذه دودح بسح اهمهف ىلا ىعست

 فوخلا سيل انه فوخلاف ءابيدل برحلل

 ربعملا هنكل ,.«سانلا لك» فوخ .فولأملا
 ءاح اذه «يخوزام قلقو يداس رك نع

 فولأم نع اجراخ ربمالا يزيد صن

 -تلشف ىتلا ىرخالا صقلا لاكشأ
 - ةحرتقملا ةينفلا هتفيص يف صنلا بسح

 امك «نانبل يف يوسأملا درفلا عضو دصرب
 ةقئافلا ةفطاعلاو ةئميهملا ةيتاذلا تراص
 نييغاط نيلماع ةصاقلا  ةبتاكلل ةيساسحلا

 ىلا لوصولا لجا نم كلذو «ليلحتلا يف

 يه - انأ) هيف ملكتملا ةلاح نوكت بيكرت

 تاراشالل ةرّوب (ةصاقلا  ةبناكلا وا
 اهنم قلعتملا ةصاخو «,«احايترا» رثكالا

 . ةيميوقتلا ماكحألاب

 لكشلا بيك زتلا
 نم ةصقلا يف ىلكشلا بيكرتلا أشني

 ؛ةويزفلتلا يف يرجي(. ةيدرس تافصاوم

 يماسا لاؤنس نم نوكتت ةلئسأب
 اهددع .ةفصاوم لك دعب ةيوناث ةلئساو
 لكب صقلا ةينب يف ةصاقلا اهلخدت 5
 تافصاوم نم هذه تسيلأ) اميرشابم
 هنظت ام حرطب اه حمست .(؟ةداع لاؤسلا

 ممم

 هداغ نأ امك ..ةىراتقلا لع اساسا

 محماس ل م ب ااا سس صال شن اا

 اياضقلا ةساردو ةماعلا ةنامالا لبق نم

 تاسلج عبرا لالخ نمو اههمضت يتلا
 : لي ام ررقت ثيح

 قوراف ديسلا بتاشنتثا ةداغا :الوأ
 اماع انيما ةيناثلا ةرودلل قارعلا نم لاله

 , داحن الل
 نم سيئرلا دمحم ديسلا باختنا :ايناث

 ةيناشثلا ةرودلل ماعلا نيمألل ابئان برغملا
 ,ةيلاحلا

 نم رمع جارس ديستلا فباختنا : اثلاث

 ةيناثلا ةرودلل ماعلا نيمألل ابئان ةيدوعسلا

 . ةيلابلا
 يرودق نيسح ديسلا باختنا مت امك

 ةيفاقثلا نوؤشلا بتكمل اسيئر قارعلا نم
 جماربلاو تاعوبطملاو اةناربخؤلاو

 نم يلوغرقلا بلاط ديسلاو ةيقيسوملا

 نوؤشل تاقالعلا بتكلم اسيئر قارا

 نم تثدحتسا زكارم يهو ناجرسهملا

 ةنحل اما .ةرودلا هذه تاعامتجا لالخ

 ينركلا دمحم ديسلا نم تنوكتف ةعباتملا

 نم ىفطصم نامثع ديسلا ,سنوق نم
 نم نوديع دمحا ديسلاو نادوسلا

 . برغملا
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 ةمولعم اهنم لك جلاعت ةيدرسلا تافصاوملا
 ءاهضعب ضقانتي «ةفلتخم ةيعمسو ةيرصب

 راطا ين .رخآلا ضعبلاب اهضعب ركذي ؛وا
 . روص ةدع نم لكشتي دهشم وا ةروص

 لمأت ىلا يدؤت ةمولعم لقنت ةروص لك
 طباورلا ريغت : ةصوصقملا ثادحالا ىف

 يناقثلا باطخلا نيب حوارتلا ؛ةيعامتجالا
 ثتفو ٍٍق نفعتلا ,يسايسلا باطخلاو

 مكح رادصا لمأتلا عبتي مث .٠ .«ملسلا»

 صنلا نيب ةقالعلا موقت نيح يف , يقالخا

 لسرم نيب ةقالع ساسا ىلع ءىراقلاو
 .نويزفلتلا وه طيسولاو .هيلا لسرمو
 لقني نا اما :جودزم رودب موقي ءاعبط
 .افئاز اربخ لقني نااماو ,اضيحص اربخ

 ربخلا ةصاقلا لبقتست نيتلاحلا اتلك يفو

 .«اهتلاسر» لاسراو هيلع قيلغتلا لجال
 راص نا دعب نويزفلتلا بيذكتل لاحم الف
 . ةدابعلا لاكشا نم الكش

 ؟ةصفلا رصانع مقتل فك

 ماظن ةروص لك لخاد يف ناك اذا

 اهضعبي طبترت روص اضيا كانهف .صاخ
 ةاتفلا ةروص : (ريكذت ماظن» ةظساوب اضعب

 نم عونل ةياعد نالمعي نيذللا ىتفلاو

 ةروصب هذهو .ةداعسلاب ركذت رئاحسلا

 «توريب عراوش يف نيحلسملا نابشلا
 ما ءادعس اوناك ام اذا مهوح لاؤسلاو

 ةعيدولا كتم عملا عيذملا ةروص . : . ؟اذام

 -- تلف 4 دل اذهو ردو ركلات

 46 - 1 مكب مدت نمطمطتت خطفت -



 رئؤلا تايصوت
 ةماعلا ةنامالا تاعامتجا تايصوت نمو
 .يرلرفتتلا اجمل
 تاهجلا ىلا ابلط ةماعلا ةئامالا مدقت 0
 ةيبرعلا راطقالا يف ةينعملا ةيمسرلا
 يتلاو داحتالل ةيرطقلا بتاكملا سيسأتب
 وضع ةسائرب نيقيسوم نيناذف ةسمح مضت

 . داحتالل يذيفنتلا سلجملا

 ةماعلا ةنامالا تاعامتجا نوكت نا 0
 ةنامالا رقم ٍِق ايونس يذيفنتلا سلجملل

 راطقالا لبق نم هتفاضتسا وا دادغب قف

 . داحتالا يف ةوضعلا ةيب رعلا

 وضع يفركلا دمحم دحسبلا حيش رس 0

 تاعامتجا زوضخلا ئذيفنتلا سلجملا
 مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا
 . ةيب رعلا تامظنملاو تاداحت الاب صاخلاو

 يف نومهاسملا برعلا نونانفلا ميقي نا 0
 نيتيئانغ نيتلفح ةيئغالل يناثلا ناجرهملا

 يف يبرحلا دوهجملا معدل امهعير صصخب
 اهتكرعم ضوحم يهو ةيقارعلا ةيروهمجلا
 5 لهاجلا ىسرافلا ودعلا دض ةلداعلا

 ةطشنالا هلسنل دي ' - اله ةقداصملا 0
٠ 0 

 لماك ري كامن قاوم . لقنتس

 ةروص . . . ؟ىبساملاب ائيلم 1 ناكأ ائداه

 دعا ا ساناو تاناضيف
 ناتبل يف مهمتويب نوكرتي نمب ركذت ةعيبطلا
 ةوسق نيب ةنراقمو .لاتقلا نم ابره

 . خلا 2 .رشبلا ةوسقو ةعيبطلا

 نيب «ضقانت ماظن» كانه نا وا

 نابشلا نيرهاظتملا ةروصف .ءروصلا

 لامر ةدودعأ نقلا موكا: قيس

 ني رهاظتملا ءالؤه اوناك نيذلا تاروثلا

 نم نوعمقي مهو مهب ايش يف نيسمحتملا

 مث :مكحلا اوذخا نا دعب ًايايش اوراتض
 0 :صنلا نم اهلجسن ةديدع ةلئثسا

 دعب هدض نآلا نيرهاظتملا رفاظلا لماعي

 ضفرب هدهع لوا ركذتي له ؟مكحلا هيلوت
 يذلا لدعلا هاسنا له ؟قياسلا

 . خلا . . . ؟هي بلاطي ناك

 ماظن ضقانتلاو ريكذتلا عمجيو اذه

 يساسالا برحلا عوضومب قلعتي يلخاد

 ةيوداتت ذاوم نم هنع دجتسي امو

 مؤاشتلاو الا لؤافتلاو ةداغسلاك

 رخا ىلا 2 .ةيرحلاو فطخلا وا عمقلاو

 روعشب ؛ةصاقلا لوقت |ملثم :«نانبل مومه»
 ىلع نميهملا كانشلاو .يمانتملا قلقلا

 .ةبتاكلا

 لامإلا
 هنا .صنلا نامزا مها رضاحلا نمزلا

 نمز .برحلا نمز .شاعملا نمزلا

 نق لاذ ا 07

 ةدعاسمل اهعير صصخيو ةيب رعلا راطقالا

 ماقتو ةدعاسملا جاتحت ىلا ةيب رعلا راظفالا

 نطولا لخاد تاناجرهملاو ةطشنالا هذه

 . هحراخو يبرعلا

 سيل يتلا ةيبرعلا راطقالا نم بلطلا 0

 وا ةئيه ثادحتسا ةيقيسوم تاعمجت اهيف

 ليثمتلل نييقيسوملل داحتا وا ةباقن وا ةيعمج
 . داحتالا يف

 ةيقيسوم ةبتكم ءاشناب داحن الا موقي نا 0

 اهمعدت ةماعلا ةنامالا رقم قف ةلماش

 120 صم 0 ةيمتتملا م ةيبرعلا سل
7:1] || ]] 

 0 ةايملا ْ 001 1 500 1

 يئايزيفلا س

 نم يطعي وهو . برحلل يجولوكيسبلاو
 ةهجوملا ةصاقلا ةلاسرل « تاطخملل هتيم

 اهيف مالسو نماضتو بح ةلاسر ؛نانبلل

 ديكاتلاو بففضولا نمز هنا . ةيحان لكأ نم

 يذلا يقالخالا مكحلا نِمز . اضيا نيرملا

 ةنطبملا ةلئسالا نمز :ةصاقلا هلسرت

 نيناوقل 7 رب كف . لبقتسملاب

 :رياحلا ٍق ةواسشا نع ةازاع ؛ يضاملا

 رابخأب دست ؛ .عيذملا ةروص تدبد

 عسا كاعلج 4 . ثدحمتف .نانيل

 ليسفلا +7 .انهيمانتق اتلؤتاو: ءايقاخ
 .رضاخلا لعفب جستلكم ءينا وه يضاملا

 وا ةيضام تالاح ناكأ ءاوس :نمزلا نأل
 ةرضاحلا ةلاحلا زاربا الا مدخي ال ةلبقتسم :

 .روصلا اهعزوتت ةميقك اهتاضفاشت يف
 ال ةيساسا ضنلل ةفص تقاوتلا ةفصف

 وع انه مهملا ايكيسالك دوهعملا بقاعتلا

 ةهجاوم يف لمأتلا نمر .باطخلا نمر

 دجيس ةيقيبطتلا ةيحانلا نمو .عضولا
 ةفلتخم روص ةيتقاوت ماما نم هسفن ءىراقلا

 ةرغصم نيوانعك اهيلع قلعمو ةضو رعم
 . ةصاقلا مكحو باطخ ةطساوب

 لاكللا

 ريغ ةفرغ : قيض ناكم يف ةصاقلا ميقت

 ةدهاشمل ةصاقلا 8 كدا ةددخ

 0 ا 91 ا ل

 وا هعومسم وا ةءورقم تاحاتن نم ابمدل

 . ةيثرم

 ةربخو هتربخب داحمالا دعاي نا ©
 وتت ال ىتلا ةيبرعلا راطقالا ةفاك هئاضعا
 تاميظنت وا دهاعمو نسرادم اهيف

 ةبطانغتو ينفلا روطتلا مزلي امب ةيقيسوم
 حنم ريفوت ىلع ةرداقلا ةيبرعلا راطقالا

 .اهط ةيسارد

 لك لئاسولا ةفاكي داحنالا عسب شي 0

 يف ةديدجلا ةيقيسوملاو ةيئانغلا براجتلا
 يبرعلا نطولا

 8 حش ل "اسم ىدم * سل

 نان مضر ةقاوعرا نويزفلتلا
 ناكم اذهو .نائبل هصخشي مساو

 .تاناضيفلا) ماعلا هصخشي عسوا
 تاضراع .تارهاظملا ا ايقيرفا

 ىئاعدلا نالعالا ةصاخو .ءايزالا
 تارئاطلا زمر تحت ةيوج لقن طوطخل
 نع هيلا ةصاقلا لقتنت (ماعلا بوجت ىتلا

 هليصافتب ناكملا ثيح رابخالا قيرط
 تارهاظملا الف .ددحم ريغ ةيفارغحلا

 نيا تاناضيفلا الو ءرودت نيا فرعن

 نيا ءايزالا تاضراع الو ال ءعسقت
 نع ربخلا صقت نيح اهنا ىتح .نضرعي
 .دوسالا اهنول ةفصب الا يلدت ال ايقيرفا
 .قلعم ناكمك تو ريب يف شيعت ةصاقلاف

 ديدحم نكمي ال «؛ةبيرغ» برح ةلاح يف

 نم .لقالا ىلع .هنم ىرخألا ةنكمألا

 .ملاعلا ىلا ابنم ةصاقلا رظنت ىتلا ةيوازلا

 موجهو تارجفتم) اهعراوش لحم
 (ثداوحلا ىلع درو صنقو تابابدلاب
 ليتقلا) اهتايصخش لحب تلح اهؤامساو

 صافنقلاو لتاقلاو درسشملاو برافشاو

 ثادحالا هذهو .(فطاخلاو فوطخملاو

 يف ثدحت نا اناكمإب ةممعم ءايسأل
 . نانبل ىف رخآ ناكم ىا يف .وا .توريب

 ناكملا ديدحت مدع نا لوقلا نكميو

 نويزفلتلا يف ةقيقحلا ريوزتل عجار
 ةنيهاقلا نزيف .ةنمدتعت ةينالعا ةليسوك
  نوكت نا لواحم  نيع نم اهضرع

 1 1 ا ل 111111

 داحتال يذيفنتلا سلجملا تاعامتجا
 فيطل ديلا حتسفا برعلا نييقيسوملا

 مالعالاو ةفاقثلا ريزو مساج, فيصن
 ةيموقلا ةينغالل يناثلا ناجرهملا ينارعلا

 ةيقيسوملا ةيداشنالا عيماجملا تدشتحا

 ةيبرع ناغا ميدقت يف ةيبرعلاو ةيقارعلا
 ىدل عساولا ىدصلااه ناك ةعئار

 .روهمجلا

 اذه ف اوكراش نيذلا نيب نمو

 يخوطلا نامياو حاسص ةنانفلا ناجرهملا

 هتقرفو انهم ٍناهو ميلس تحدمو

 حيلملب ءاجءر ةباشلا ةبرطملا برغملا

 ىصاعلا بيكشو ي ريمدف نمسح نحلملاو

 تيوكلا نمو خيشلا دلاخ نيرحبلا نمو

 قئافو ناحيعبلا ركصو يبيرحلا حلاص

 ىدهلا رون ةبرطملا سنوت نمو ليلجلا دبع
 نييرطملا نم ىرحخاةعومجب عم
 لاموصلاو ايناتيروم راطقال نييقيسوملاو
 ةيدوعسلاو نانبلو نيطسلفو ندرالاو

 8 رطقو
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 قا «كاؤننلاد يهل رف كيعف  ةيعوضوم

 ِتاَوِج .هتقيقح يف .وه يذلا .ةصقلا

 اهنا لوقت ةصاقلا نيعف :.ةفئاز ةمولعمل

 اهنا نظت .لقالا ىلع ؛وا .ةقيقحلا فرعت

 ناكمك نائبل نا رسيرقت عم : : .اهفرعت

 صنلا ف ةروص لكو لشفلا هل بوجعت

 ككنملا ناكملا اذه نم افرط صخشت

 . نانبل وه يذلا

 ناونملا
 ةصقلا ناونع :ىكلم تراص نآلا»

 لبق ةصاقلا  ةبتاكلا هتدهاش مليف ناونعو
 ةرسشن دعب هضرع داعيس .نائبل ثادحا

 .صقلا نمز ءاهتنا دعب ؛ يا .رابخالا

 لكشتو اهم طبترا دق نمزلا اذه نا املاط

 هتياهن نم مليفلا نع ثيدحلا يرجو .اهنم

 .اهبيبح اهلمحيو .ةلطبلا تومت نيح
 ىلع لطيل .ةفرشلا ىلا ءاهجوز روضحب
 امهمهم اهيف نايقتلي اناك يتلا نكامالا

 يزيدب اننأكو . يكلم تراب نالاد

 ةياهعب يهتتي ءىش لك : لوقلا ديرت ريمالا

 .مويلاو يضاملا نيب قرفلا نكل . ةعجاف

 ىلا ءكلمتلا ىلا يدؤت تناك ةيابنلا نا

 دحتسملا عجافلا مغر .ةسوملم ةحيتن

 مدج ف لاغيإو عايض .نآلا اما ءابنع

 نم فقوم وهو .ةجيتن نود سوململا
 ,ةيقيزيفاتيم برحك ةينانبللا برحلا
 هتيناسنا دقف يذلا ناسنالل ةيلاثم ةرظنب

 تودو ىءهئاقن ف .« سدقملا هيضامو

 ْ 0 . ةلئسا
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 يبرعلا سارسلا ىف كلم!

 ىتلا ةيلبقلا ةايحلا تضرف دقل |

 نم اهنع قثبنا امو .برعلا اهشاع اع
 متبي نا بورحو تايبصع |

 .هتاسدقم ةيامحو هعافد لئاسوب يبرعلا

 لابتلاو سوقلا ءانتقا ىلع صرحف
 اهم اورخافتو .فويسلاو حامرلاو

 .اهبسنو اهتعانص يق اونئفتو .ابتدوحبو

 ىنيدرلا هحمر ركذي سيقلا أرما كيلاو

 لصتي مل يذلا بهللا ءوضب هنانس اهبشم
 : ناخدب

 هئائس نأك اينيدر تعمج

 ناخدب لصتت مل بهل انس

 ههيبشتو هتقان فصو يف خامشلا لوفو
 : ءانحنالا يف ةيخساملا سوقلاب اهعولض
 اهعولض نأك ةاربم تبرقف

 ارثوملا ئسقلا تايخيساملا نم
 هتدعب ةوغي يناودعلا عبصالا وذ اذهو

 : ارخافم برحلل

 لاو ةنانكلاو حمرلاو فيسلا
 اعئدح ةروشم ادايج لبن

 : يئاطلا ديز وبا هلثمو

 : بطش وذو ٍزاكعو سوقو مهس
 عئصلا ةمر يف همول كرتي م

 ءارعشلا نم ةعومج سوقلا فصو

 نب ديمحو يونغلا ليفطلاو يرفنشلا مهنم

 وباو ملثمللا وباو يغلا رخصو ؛روث
 . بادنج

 لابلا تب
 الو «لابن نودب اعفن يدج ال سوقلاو

 .كلذ ىلا رجح نب سوأ هبئت دقلو

 ةقد فورمملا هيولسأب اهفصوف
 اضيا برحلل هتدع نم ناكف .ءاصقتساو
 قئأتو ابيرب يف قذحت ءالابن ةوشحم ةنانك
 لعجو هلقصو اهبشخ راتخاف . عناصلا

  4ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8/١١ ١9 رايا ١5/5

 حامرلاو لابنلاو سوقلاب برعلا لئاق فيك

 كلتو .لاصنلا اف بكر مث .االابن هئم

 يف اضغلا رمج جهوت جهوتت تناك لاصنلا
 متا هنأ كردا املو هدامر راطا حير موي

 ةنسالا عضو الا ّقبي ملو ءاهعنص

 مئالي ربغا نيل شيرب ءاج .اهلقصو
 لابشلا كلتلو هب اهاسكف ءاضعب هضوعب

 ىلع تكرح وا رفضلا ىلع ريدا اذا توص
 ىف تريدا اذا فيكف .ىدنلاب عباصالا
 توص هبشي لابتلا توصو ؟فافحلا

 داو يف نعتري يتاللا تالفطملا شحولا

 : لقبلا ريثك بيصخ

 بئارغ عورف نم ريفج وشحو

 الصنا نبكرو ءاضنا نريخت

 همهف نبنم عنصلا يف ىضق اللف
 القصتو نست نا الا قبي ملف

 ارهاوظ نامي شير نم نهاسك
 الحبطا نسملا نيل اماؤل اماخس

 ىدنلا طقاس يف نرفنا اذا نرخي
 الضحم بيضاها اذ اموي ناك ناو

 ءاضيا لابنلا فصي لبقم نبا دجنو
 سوا اهضرغ يتلا راكفالا جلاعي هارثو
 حبنملا كانهف ءاهعاونا ددعي وهف ءاهسفن
 :لوقي هعمسا :ربجملاو عيرصلاو

 اهئاحض مت لبق اهيف رجزاو
 اربجملا عيرصلاو حادقلا حينم

 هنودو نينيعلا عبن ريخت
 ارعوأ اريطلا سبحت بضه فلاتم

 لغلغتم هلان ىتح لازامف

 اريخت ام هلاثما نم ريخت
 هب ادغ مث عبنلا هنع بذشف

 وخط نيلي اللا نم لج

 يذلا رحشلا اركاذ لابتلا فصو نمو

 اهتوصو اهنولب اهوئم وا .هنم تعطتقا
 نب بعكو .يلذشا لخنتملا ,اهتدوجو

 .يريمنلا يعارلاو .قدزرفلاو .ريهز
 فلتخم مهلابتب برعلا داطصا دقل

 رقب وحن اهوبوص مهف ,دئارطلا
 «لابتلاب هديص ركذي ريرج اذه . شحولا

 ةقيرط دروأو « ةيانكلا ضرعم يف ناك ناو
 :ديصلل ىرخا

 اهتارغ بصت مل سنا وأ رقب
 ىمتسملا حامر الو ةامرلا لبن

 كيلاو ءاضيا ءابظلا لابنلاب اوداطصاو
 بحلا ديصلاب دصقي ناك ولو .ةنيمدلا نبا
 ىدحاب هيناعم طسب يف لسوت هنكلو ءانه

 قلتخي مل وهف :لابنلا يهو ديصلا لئاسو
 ام ايكاحم هارث امناو .هتئيب نغ ةبيرغ اروص

 : هعمتجم يف افو رعم ناك
 نكي ملو اعاعش ىلبن ةبهاذا

 بيصن نييداولا ءابظ نم اه
 ديصل ةروص دروا هناف ىغلا رخص امأ

 . :لابتلاب لوعولا
 اند دقو هامر ىتح هب طاحا

 بئاص لبنلا نم قوتفم رمساب
 ام لك لابنلاب اوداطصا مهنا ةصالخلاو

 ىلع دئارطلا نم التقم هنم تلانو هتكرذا
 .اهعاونا فالتخا
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 سوفلا فاصوأ

 برعلا اهمدختسا ىتلا ةحلسالا نمو

 ةراجحلا وا نيطلا نم عنصي وهو قدنبلا :

 ةريغص تارك ةئيه ىلع صاصرلا وا

 رخاوا يف ترهظ دقلو « ساوقالاب ىمرتو
 يف سانلا رمتساو (ضر) نامثع ةفالخ
 لئاسو ىدحا تتايو اهنيسحتو اهامعتسا
 درطلا ءارعش ىربئاو .ةفورعملا ديصلا
 : ظحاحلا لوقيو ءاهفصول

 نم اهتانقب ءيج امناف قدنب سوق لكو
 حتفو ءارلا نوكسو ءابلا حتفب) صورب
 روفصع اهتعنصو اهيرسبي حدمو (واولا
 .«ساوقلا

 دمصلا دبع نب لضفلل اتايبا دروأو

 دقف «قدنبلاو سوقلا اهب فصو ىشاقرلا
 ةيفاك تريتخاو ءاصورب نم اهب ءيج
 نم ةملاس ةيوتسم  دقعلا ةمكحم .لوطلا

 لمعأف .رهام ءارب اهم ىنتعا .تارقفلا

 48 - [ هلا: ملك1 «مطا# هطجشتناآت -



 تراص .ىح .اهءاجل ذخاو . هدرابم اهيف

 رئاطلا ىلا ونرت يه و ع ةيجحا هيا

  :اهضيمغتو
 ءاقتنا يىذ تعن اسوق تعنا

 ءاصورب بلاج اهب ءاج
 ءاضتناو هنم مايتعا دنع

 ءاهتنا ىلع لوطلا ةيفاك

 ءاوتسا يف بعكالا ةزولجم
 ءاسيسلا نبأ نم ةملاس

 ءاربلا لحاسم لزت ملف

 ءاحللا فئاوط نم ذخأت
 ءارفصلا ةيحلاك تدب ىتح

 ءامسسلا يف رئاطلا ىلا ونرت
 ءاذقالا ةعيرس هلقمب

 ءاقرز الو ءالحكب تسيل
 مل ىرخا تايبا ةعبرا ظحاجلا يوريو

 .قدانبلاب ديصلل فصضو اهيف ءاهبسني

 قدنيلاب يمرلل ةيتف عم جرخ دق رعاشلاف

 مالظلا طالتخا دتع - ادج ركبم تقو يف

 مهتعرذا اورسح .رحيسلا تقو رونلاب

 مهقتاوع ىلع اولمحو ديصلل اودعتساو

 ام اهنمف مدا نم ةعونصملا قدنبلا ةيعوا

 دق 2لخادتم وه ام اهنمو .ءروفظم وه
 اهبشخ بلج ىتلا ىسقلاب مهفكا تكسما

 هقالطنا لبق ريطلل اوفرصناو « صو رب نم

 ريطلا دصرت نويع اه ؛هتوق نع ثحبلل

 اما .ةيلاخ اهنوطب .ةامرلا يدياب يهو

 : ريرحلا ققش هنأكف اهروهظ رشق
 هحتفب مالظلا تلم ىدتغا دقو

 عرذا نع هل اورسح ىمرلل
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 قدانبل اطئارخ نيبكنتم
 عسرم نيبو روفظم نيب نم

 فصو يف ةيدرط نم رثكا ساون يبألو

 نتفاآف , يسابعلا رصعلا يف ةقومرم

 كلذ نم .هفصو يف اونتفتو هب ءارعشلا

 يف مجاشك اهركذ يتلا هتي زوجرا ىدحا
 :اهعلطمو زوالا ديض

 عير زوا نم برس بر اي
 عركملا دورب توحلا بخحص يف

 ,تايبا ةعبراب زوالا كلذ فصي مث

 هتعام هجورخ تقو ركذي اهدعب

 ةقيقرلا ناصمقلا اوسبل دقو ديصلل

 يتلا قدانيلا ركذي اهدعبو «,ةليوطلا

 ظلخي مل يذلا جرحدملا نيطلا نم تعنص

 اهنأكف .مدالا يلاخم يف تعضوو «بارتب

 : لتاقلا مسلا

 عرتملا ذاذل رفص ققشو

 عصرملا مدالا يل اح نم وأ

 عوجاب طلتخت مل ةئيط نم
 اهيلا أحل ىتلا ةحلسالا نم حامرلاو

 هودع ىلع اهم ناعتساو .هن رح ىف يبرعلا

 هتايح يف انيكم اناكم تلتحاو .هديصو

 افاكشاو اطوصاب متهاو ءاهبب فغشف

 ركذو .ءاهسالا اه عصضوو .اهتعانصو

 ديدعلا ءامسا «ةغللا هقف» باتك يف يبلاعثلا

 اهنم

 ءاحمر فصي لدنج نب ةمالس اذهو

 ةعنص نم بلص .فوحجلا زئتكم وهف

 . ميرك عاجش مالغ هلمحي ةنيدر

 ةئيدر حامر نم افدص مصاو

 قارحت ةبيرك مالغ يديب
 نونقتم برعلا ناسرف نا دجنو

 رهاظم نم اذه تابو , حامرلاب نعطلا

 اياجسلا نمو :مهتلوطبو مهتعاجش
 اهئاثر يف قئرخلا ىرنو .مهيف ةدومحملا
 .هئادعا ةنعط يف هتراهمب ةميلع اهجوز

 عسيطتسي هريغ سراف نع لءاستت يهف

 دقو , هلثم هعجريو حامرلاب هموصخ نعط

 : ءامدلاب مخ

 هبوعك مصالا حمرلا عجري نمو
 تارقشلاك موقلا ءامد هيلع

 ةرتنع رخف قنرخلا هب تءاج ام ديؤيو

 نا :لوقي مث همسجو هبايث يف حمرلا كلذ

 هنال .حامرلا ىلع مرحم ريغ ميركلا

 ةنغلط لجاعب يفك هل تداح

 هبايث مصالا حم د تيك كشف

 مرحمب انقلا ىلع ميركلا 0

 5222 29 © .. ©. ©9) ىلا ا ن9 كلا : : 9 1 3 ل1 9 222 2 ل نيت دا خيب لا نب دل يب دل يب دل يب دل يح دل
 7 - مهل - 7 3 7 03 هن 5 ه4 م 7 >> 7 ذا 7 ك

 :امإ
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 . .راصتقالا ىلا عجار اذهو (مكلثم رشب انا ًاغإ) هلوقو (دحاو 4 9 ىلاعت

 (فائئتسالا) مهامعتسا رصعلا اذه يف ءاضقلا لاجرو باتكلا هيلع عضاوت
 ,(لمعلا نالف فنأتسا) :نولوقيف .هنع عاطقنالا دعب رمالا ىلا هدو
 عجر وأ لمعلا ىلا داع لاقي نا هجولاو :: لي هكرت دعب لمعلا ىلإ مجعر هلأ :كوديرب

 . لمعلا ىلا
 نم اهّوح هنا ىنعمب (ةيضقلا نالف فنأتسا) ةيئاضقلا رومألاب قلعتي |ميف نولوقيو

 نال .باوصب سيل كلذو .اهولعت يتلا ةمكحملا ىلا ةيئادتبالا ةمكحملا
 تلق كنأكف (ةيضقلا نالف فنأتسا) تلق اذاف .ءادتبالا وه ةغللا يف (فانئتسالا)
 . (ةيضقلا نالف داع) لاقي نا هجولاف 2 ىرخا ىلا ةمكحم نم افوح ال (ةيضقلا أدتبا)

 دوع) لاقي ناو :ًايناث هأدب (ًادايعو ادوع ه ءىيشلا نالف داع) :اولاق ةغللا لها نال

 اهيلا اياضقلا لوحت ىتلا ةمكحملا اومسي ناو .اهفانثتسا لدب (اهدايع وأ ةيضقلا
 نمو . لطابلاو قحلا نيب ءاضقلا : هيناعم صخا نم لصفلا نأل . (لصفلا| ةمكحم)

 ' . تاب ُمربم مكح يا (لصيف مكح) : لاقيو « ءالصيف مكاحلا يمس كلذ

 : ىإ

 (هللاو يِإ) :وحن مّسَقلا لبق الا عقي ال هنكلو (ْمَمن) ىنعمب باوج فرص (ْيإ)
 7 ءاج دق ناكو (؟نالف ءاج له) : مهدحأ تلأس اذاف 6( ريضيف هفرحت ةماعلاو
 . .(هللاو ئإ) نع فّرحم (هَويَأ) ربخلا قيدصت دنع ةماعلا لوقو )١(« :لوؤسملا

 سوؤرملا ةداح حامرلا نوكت يكلو
 ديدحلا عضو ىلا اهعناص دمعي ةذفان

 ارمح ءاهئافصل اقرز ودبتف ءاهيلع
 ةمالس لوقي امك ناعحش مهو :هدادتشال

 نوعفريو موصخلا ةداق نولتقي .لدئنج نب

 . مهحامر ةئسا ىلع مهسوؤر
 ةفقثم ارمح اهتنسا اقرز

 بساعيلل ليقم نهفارطا
 يف درو امك ءانقلاب حامرلا اومس امبرو

 هب بيجي يراصنالا كلام نب بعك رعش
 : هل الئاق دحا يف بهو يبا نب ةريبه

 ثدحتف مكيف ذفنت انحامر نا
 اهنأك ءامدلا فزنتف :ةعستملا تانعطلا
 : اناف انا ءاملا اهنم قلدتي تادازملا هاوفا
 1 اهغورف نأك مكيف انقلا ركت

 عزهتي اهؤام دازم ىلازع
 «برعلا دنع فولأم حامرلاب ديصلاو

 ديز نب يدع رعش يف ءاج ام كلذ نمو

 . شحولا رمح ديص افصاو يدابعلا

 .يرسقلا دلاخل قدزرفلا حدم يفو

 دئارطلل مهديص ركذي .نجسلا يف وهو
 هل يوري نم دايصلاب اهبشم .حامرلاب
 . هلاق ارعش
 هتلق انأ ام رعشلا لع وارو

 دئارطلا نود حمرلل ضرتعمك

 ىفطصم سابع روتكدلا ركذو

 برعلا نا .هل ةميق ةسارد يف يحلاصلا

 اهم نوفذحي .ديصلا يف اصعلا اومدختسا

 ومينت وا اهرقمتق اهيرصتق اقدح ةنايرظلا
 اذا اميسالو .كلاسملا اهيلع ذخأي بعرلاو

 ,كاتف بلاخم وذ حراج اهقوف موحي ناك
 اذكهو ءابترا تناكو .ةديرطلا كلتي

 ةحلسا عنص يف اونتفت برعلا نأ دجن

 اوعاطتساو مهسفنا نع عافدلل ةيئادب

 اك قحال تقو يف ةحلنمالا ةعانص ريوطت

 ال .فورعم وه
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 نم . اهلكاشم ةمحز مغر  ةيفاقثلا ةايحلا لعل

 .انراق مأ ناك ًابتاك :ناسنالا شدعب ام عئما

 ..اهيف يراجتلا بناجلا نم نيديفتسملاو
 .ىرج ام قدصا نا لهسلا نم سيل .ةحارصبو

 ىلع ةصقلا هذه يكحا نا (بيعلا) نم تمار دقو

 :دحاو مكحي تقطن ةرورضلا نكل .دئارجلا تاحفض

 ..لعفلا دودر تناك امهم لوقا نا

 نا ,رمألا ةيادن يف تناك اذكه وا .ةطبسب ةدضقلاو

 يهو .تالباقملا بابرا نم (ع) وأ (س) كيلا يتاي
 اذه بيعي ام اهيف سيل .أدج ةيعيبطو ةعورشم ةلاسم

 ةليوطلا تاونسلا نابإ ةيقارعلاو ةيبرعلا تالجملا
 ف كباتني نا نكمملا نم ناك هسفن تقولا يف و .ةمرضخملا

 يف عجو وأ سأرلا ىف عادص .تارملا هذه نم ةدحاو ةرم

 اذه ىودج مدعب رعشت دق وا ءازنولفنا وا نولوقلا
 كتبعج يف دعب ملو ريثكلا تلق كنا كساسحا وأ ءاقثلا

 ..لوقت ام

 ءارجا هيلع ضرفي نا دحا ىلع دحا قح نه سيلو
 وارعشلا وا ةريصقلا ةصقلا نع ةيبدا ةلباقم

 ..تايولحلا ةعانص وا .حرسملا

 ىلع كمغري نا ملاعلا يف نئاك يا قح نم سيل :رركا
 تمرتحا دق تنك اذا اميس .هنع فزاع تنك اذا مالكلا

 نكمم اذه نا :هل تلقو هنم ترذتعاو لحرلا اذه

 .رخا تقو يف نكلو طيسبو
 يف ةدحاو ةرم رذتعا نا يل قحي الا ؟كل قحب الأ

 يف سيلو ةفاضا ةبا هنم ئرا ال ءاقل نع يتايح

 الو لامجلا نع ال .ءيش يا اهمود لوقا نا يرودقم

 .؟ءىراط (ضرم)
 .. اذه نم ربكأ ناك ىرج ام نكل

 ةصق بتاك نم  اهاحضو ةلدل نيد تلقتنا دقف

 ىلعو ديج) ناسنا نمو ءضئارع بتاك ىلا (زاتمم)

 اذه يارب (ةفوش هسفن فياش) رورغم نئاك ىلا (قلخ
 اليلق ترظن ام اذا ىتح (!)ةلباقملا بلط يذلا ديبسلا

 يثميو ًارخاس كحضي حار ءاذه (يبحاص) هجو يلا
 عمس وا يدض بنكي اذه ىأر ام اذا حاتريو .أرطيب

 . ىتاندسح ضعبو يتبيط ينم بحسي (كاذ)

 ٠ © ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١58 - ١9 رايآ ١5/5
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 ريضلا

 ةحفملا هذ

 يررحل رح رسم
 نيدمؤملا اهئاقدصاو ةلحملا
 يف مهئارآب هنم نولطي .اهطخب
 .ةينرعلا ةادحلا ىناوج فلتخم
 سكعن نا ةرورضلاب سلو

 .ةلحملا ةسايس مهؤارا

 :ةبوجأ نم ءاشي ام هيلع يلما نا لهسلا نم ناك
 تاماهتالا نم يسفنل اذاقنا ءديري ام لك هل بتكأ ناو

 لعفا ينارت اذام .نكل ءاهب ينفصي حار يتلا ةيبغلا
 انا بتكا ناو (لاؤسلا) انا بتكا نا :يف لوقي دحاو عم

 .(!)هسفن تقولا يف (باوجلا)
 ةروص) نع ثحبلا ينم ديري مث .الوا اذه

 )١(: عوضوملا بسانت يلا (ةيفارغؤوتوف
 نا (بدأب) ينم بلطي وهف .اثلاث اما ؛ًايناث اذه

 . (ةلباقملا) ةباتك نم ءاهتنالا دنع اينوفلت هب لصتا

 نم لقحلا اذه يف نيلماعلا نم ضعبلا نأ ودبي
 رثكأ سيل ةصقلا بتاك نا نودقتعي (ةفاقثلا) لوقح
 مكاحملا يف يدانم درجم رعاشلا ناو ءيشرط عئاب نم
 لماعتلا ىلع (ضعبلا) أرجتي فيك .الاو .ةيعرشلا
 ةرذعمو ...صخرلا اذهو فافختسالا اذهب كعم
 عم ضعبلا لماعتي فيك) تلق اذا .نيفقثملاو ةفاقثلل
 ؟(لكشلا اذهب بدأ ةلقب بدألا

 تربليإ) ةملك تررك اذا دحا ينم بضغيس له
 : لاق يذلا (دراباه

 ال ةهالبلا نكلو .دودح هل نوكي نا نكمي غوبنلا -
 .ادبأ اهل دودح

 ةيا بكترت ملو ةنحملا كيلع ضرفت نأ ةنحم ةيا
 اذام تاءاقللا نم عونلا اذه ؟ةقامح وا ةيصعم

 ةدئافلا دودح يه امو .هنم ديفتسي يذلا نمو ؟ينعم

 ؟ارسق ءاج اذا هنم

 نا قيس ةلئسا كيطعي :رخآ جذومن ىلا يعم لاعت

 يف هسفن قهري مل هنا ىتح .بيدا نم رثكا ىلع اهحرط
 ةدع ةخوسنم ةدحاو ةقرو .ةفلختخم ةلئسا نع ثحملا

 مث :كانه اهذخأيو انه اهيطعي (نويراكلاب) تارم
 دئارجلا تاحفص ىلع همسا عفرت (ةلباقملا) يتأت

 هذهب ايفتكم بساحملا ىلا بهذنو .تالجملاو

 .نيفقثملا باسح ىلعو ةفاقثلا باسح ىلع «ةمينغلا»

 عونلا اذه ىلع درلا نم انسفنا عنمن نا انل قحب الأ
 قثن يذلا عونلا راتخن ناو ,نييبفاحصلا نم (يلاغلا)
 ؟هب

 ,سكعلاب ...سانلا قازرا عطقل ةوعد تسيل هذه

 قوذلا نم ديزملا عم نكلو قزرلا نم ديزمل ةوعد يه
 0.اضيا قالخالاو
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 سمشلا دايع ةرهزل ةماستباو يحالف ي

 © . جيلخلا ىلا طيحملا نم

 «براقتو ديحوت رصنع . . .يبرعلا يزلا» راعش تحن

 ةيموق ةرهاظت ربكا ارخؤم ةيقارعلا ةمصاعلا يف تمظتنا

 ايبرع ارطق رشع ةتس نم قرف اهيف تكراش ةيبرعلا ءايزألل
 تسكع ةيئف تاحولو ةينطولا اهئايزأل اضورع تمدق

 اهئانبا سيساحاو رعاشم طبارتو ةيبرعلا ةمالا ثارت
 . ةيلامجلا مهقاوذاو مهتاداعو مهديلاقت قفاوتو

 يف ةكراشملل دادغب ىلا ترضح يتلا دوفولا هذه

 ءايزالا راد لبق نم اهتوعد تمت «يبرعلا يزلا ناجرهم
 مت دقو ءراديلكلا لايرف ةديسلا اهيلع فرشت ىتلا ةيقارعلا
 نم ليلكا عضو اهنم دوفولا هذه لفاح جمانرب عضو
 حاتتفاو .لوهجملا يدنجلاو ديهشلا يبصن ىلع روهزلا
 ةيرولكلوفلاو ةيليكشتلا نونفلا نع ةفلتخم ضراعم
 ضرع ةماقا اهنم ةكراشملا ةيبرعلا نادلبلا لكل ةيثارتلاو
 ةيرصملاو ةيقارعلاو ةينيطسلفلاو ةيتيوكلا ءايزالل يفحتم

 .اهريغو ةيب رغملاو
 هذه يف تكراش ىتلا ةيبرعلا ءايزالا تربع دقل

 اذه يف ةيبرعلا صئاصخلا سناجت نع ةيموقلا ةرهاظتلا
 ةيورعلا ءانبا نيب كرغشملا يقوذلا قفاوتلا نعو .ناديملا

 ثيدح يز يف ةيبرعلا ةفرخزلا رصانع




