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 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رشانلا
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 ريرغقلا ةردأ يه
 يضاملا عوبسالا رم .ةرباع ةيدايتعا ةبسانم ةيباك

 نم رثكا باصتغا ىركذ .رابا نم رشع سماخلا موي
 يبرعلا نطولاو ّرم .سدقلا فصنو ,نيطسلف فصن
 :هلكاشمب ّيهلم .ةدح ىلع هراطقا نم رطق لكبو .هتمرب

 ىتح .هيلع ةضورفملا اياضقلاو .دايباضقو ةموعهو

 ولو ةيسانملا هفقوتست ملو .هبلا هيتني مل ًادحأ نا

 !...طقف ىركذلل

 باصتغا ىركذ :ناريزح ه رميس :عاوبسا دعب
 نم  يقرشلا  رخآلا فصنلاو ,نيطسلف نم يقيتملا

 -لاخن الو .اننطو بلق بلقو .انمصاوع ةرهز .ءسدقلا
 مل نمم اذحا نا  هسفن يبرعلا عضولا ىلع اسايق
 !ةيناثلا هفقوتس ىلوالا ىركذلا دنع فقوتي

 !اضيا رمتس ةرباع ةيدايتعا ةبسانم ةباكو ..
 ,بسحفق تايسانملا يف ركذت ال ناطوالا نا حيحص

 لكشت ناطوالا ضعيل ةبسنلاب تابسانملا ضعب نكلو
 ١١ تناك دقلف .ىركذ اهنوك نم رثكأ ازفاحو افطعنم

 ةيسانم ةليوط تاونسل اهراركت مغر :19 54/4 رايا
 ءاوس .يبرعلا مكاحلاو :«يبرعلا ناسنالا فقوتل

 رارمتسا لظ يف هتايلوؤسم ماما  هنع امغر ما هتداراب

 ه تناكو .نيطسلف اهمسا ةيبرع ضرا باصتغا
 :هّرهتو ,اهماما فقوتي ىرخا ةبسانم 1171 ناريزخ

 يرصنعلا نايكلا ةقيقح نع زرفقلاب ركفي نم لك
 الاثم هماما لثمي وهو ةرطخ نم ليلقتلا وا ينويهصلا

 عسوتلاو ناودعلل ازراب
 ,كلذ عمو

 دعولاو ءركذتلاو ىركذلا نم اماغ ”8 دعبو

 ,رخبلا ىلا رهخلا نم ضرالاو ناسنالا ريرحتب ديعولاو
 ةريبكلا هنوؤشب اهنع ّيهلم لكلاو ءٌرمت ىركذلا يه اه
 لكشت لكو :ةلعتفملاو ةريطخلا :ةريغصلاو اهنم
 .ءءادلا نطوم انهو .. .ساسالا هسجام هنوؤش
 .اعم رطخلاو

 ساسالا مهلا نم ربكا انم لك مومه حبصت نا
 !ساسالا انيسنتل

 دقو ..زاجنالا اذه نم رثكا ةينويهصلا ديرت اذام
 ؟ققحت

 نولوؤسملا نكي مل اذا .ةيبرعلا ةفاحصلل لاؤس

 [1!هيلع ةباجألا دراو يف برعلا
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 0 م ةدح هد .تاعقوتلا 00 حرا توافتتو
 :ينويهص وأ يكريما لوؤسم نع ردصي حيرصت لك عم .ةبرضلا
 تدهش دقو .هيفني وا باهرالا ف يروسلا ماظنلا عولض دكؤي
 قالطإ يف ةئدهتلاو ديعصتلا نم ةجوم ةيضاملا ةليلقلا مايالا
 .نيدقارملا نم ديدعلا تكيرا .اهنيماضم يفو :تاحيرصتلا هذه

 ىلع اهضعب .اكريما ىلا ةيروس تاراشا ةدع لاسرإ تدهش امك
 لمحت .ةيفاحص تالاقم ربع رخآلا اهضعنو .نيلوؤسملا ناسل

 ديعص ىلع ءاوس هب مايقلا قشمد ماظن عيطتسي امل ًاضورع

 نمأ نامض ديعص ىلع وأ .هيلع ءاضقلاو باهرالا ةبراحم
 ريفوت طرش .ةلتحملا نيطسلف لامش يف ةينوهيصلا تارمعتسملا
 .نانبل يف هدب قالطال يميلقالاو يكريمالا ءاطغلا

 ءادوس مويغو . .يبرعلا انّوج ألمت ةليقث حاير ةّمث د راصتخاب

 :افاتحمس نأ قيس : عرقُت برح لوبط ةمئو . انءامس المت ةفيثك
 نع ديزي ام ذنم .«ةعيلطلا ةملك» ىف .اهبقاوع نم انهدنو

 ةبرضلا هيجوتو .باهرإلا ةصق زورب لبق يأ .نيرهشلا
 .ايبيل ىلا ةيكريمالا

 مويغلا هذه تنوكت تيجو ,ةلدقتلا حابرلا هذه تتأ نبأ نمف
 ةيبكردمالا رئاودلا لوقت امك ,باهرإلا اهقاس له ؟ءادوسلا

 لوقت امك .قشمد ماظحت فصعتل «تدشخ» مأ ؟ةينويهصلاو

 يبرعلا نطولا ىلع ّبهت .ءاجوه ةفصاع رداوب اهّنأ مأ ؟هقاوبأ
 سم دس "ف اطتسص 2 امو يصمم ود هج م محم نو مس هس يخش رح مو هاناو ووو وب راب حي ب حسو مصر مصمم ندم ين سم م عمم صول تمس ار حم اج

 رج ع محو جوع سسماو <17 01 عد

 ا رن ديلا ملحلا قيقحتو

 ال هنم برغلا جاعزنا نآ و .جعزم ٌرمأ باهرالا نأ حيحص
 نوييرغلا ثدحتم يذلا تاقرالا ناك له .نكلو . ليلد ىلا جاتحي

 هلاحفتسا ىلع اودعاسنو هوعجشم ملوأ ؛مهيلع ًاديدج ًارمأ هنع

 برحلل ةعيرذ هنم نوذختي اناملف ؟ةبضاملا تاونسلا لاوط

 «نويكريما دونج همؤي .نيلرب يف يلبل ىهلم ريجفت ناك لهو ؟نآلا
 وأ . توريب يف ةيكريمالا ةرافسلا فسن نم اهسيئرو اكريمال غجوأ
 نم تارشعلا لتقو نانبل يف ةبكريمالا تاوقلا رقم ماحتقا نم
 اورثآ لب .كاذنآ باهرالا ةحفاكم راعش اوعفري مل اذاملف ؟اهدارفا
 بدنا لي ماقذح و قينم د ماقتحل رمأ نيلكوم .ناندل نم باحسنالا

 اوناك ول ؛باهرإلا اهب براحت ينلا ةقيرطلا يه .هذه لهو

 ؟اَقح باهرالا ةيراحم نوديرج

 مهفادها قيقحتل اهنولسوتي .مهعنص نم ةعيبرذ اهنإ

 ,ةطقاس ةعيرذ يهو هبيلاسأ و باهرالا روص عشياب . ,ةيمارحالا

 يف مهل ًاكيرش ناك نم الأ اهب قلعتب الو .دحأ ىلع يلطنت ال
 تاططخملا كلت ذيفنت ىلع مهدعاسب دادمع وأ .مهتاططخم

 مويغلاو انءاوحا المت يذلا ةلدقثلا حابرلا هزهف .ةيمارجالا

 يذلا باهرالا بيسي تسيل .؛انءامس ًالمث يتلا ءادوسلا

 لوصفلا عشبأ ذيفنت يفختل اهولعتفا امناو .هنع نوتدحتي

 اننطو دص قاورتمالا - ينوه هلا ططخملا ِق ًامارجاو ًاياهرإ

 ظد نم ءىطخبو .ةّوملا هذه ةيروبسلا ةباوبلا نم :يبرعلا

 اهلمحت ىذلا لا ,حابرلا هذه اهنزتخت يتلا فصاوعلا
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 ناسكلاف .ًايلاح مئاقلا يروسلا ماظنلا ىلا ةهجوم :مويغلا كلت

 ةيروس ىلا تأب مل هنأ ةيلابريمالا كلذكو . ًاديج كردي ينودهصلا

 لعف امك امهحلاصم مدخي نم هدعب يتأي نلو :ماظنلا اذه لدق

 .يلاحلا ماظنلا لعفيو
 تطقس يروسلا شيجلل ماظنلا سيئر ةدايق لظ يفف

 .ينويهصلا لالتحالا تحت نالوجلا

 هيلا نالوجلا مض ىلا ينويهصلا نابكلا دمع هدهع لظ يف و

 .هنم ًاءزح اهرابتعاو

 تاقافتاب مازتلالا قدا «نآلا ىتحو .ًامزتلم لظ هدهع لاوطو

 رثكا يف مهسفنا ينويهصلا نابكلا ةداق ةداهشبو كابتشالا لصف

 .ةيسانمو :ةيفاحص ةلباقم نم

 ترصاحو .نانيل ىلا ةينودهصلا تاوقلا تلخد هدهع يفو

 ردرحتلا ةمظنم ترطضاو .رهشأ ةثالخذلا براقت ةدم توريب

 ,راتما دعب ىلع هشيج امنيب .نانبل نم جورخلا ىلا ةينيطسلفلا

 .نكاس كيرحتب هل حمسي ملو
 ةمظنم لخادو :حقف ةكرح لخاد قاقشنالا مت هيدي ىلعو

 عنمل هعسو لكب لمعي نآلا ىتح لاز امو .ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا قبقحت

 عم قانتت ةقيرطب .قشمد نم تافرع رساي درط مت هيدي ىلعو
 .ةيموقلاو ةينطولا ميقلا طسبأ

 ًاينج : «سلبارط يف ةينيطسلفلا تاميخملا برض مت هيدب ىلعو

 .اهل ةينودهصلا تاوقلا برض عم بنج ىلا

 :توريب يف ةينيطسلفلا تاميخملا برض مويلا متي هيدب ىلعو
 .لمأ ةكرح يف هئالمع ةطساوب

 مذدرشت نم هيلع وه ام ىلا يبرعلا عضولا لصو هيدب ىلعو
 قيدقحتل صرفلا لضفأ مهل رفودو .ءادعالا يرغب امم ,ماسقناو

 .مهفادها

 ,ينويهصلا ودعلا لعفي امك ًامامت :ناريا بناج ىلا فقيدي وهو

 ,قارعلا بضااهيرح يف
 ماما فقيو .يبرعلا قافولا قيقحت نود لوحي يذلا وهو

 ..يبرعلا فصلا ىلا رصم ةدوع
 حار يتلا رزاجملاو مئارجلا عشا ةيروس تدهش هيدب ىلعو

 .ءابردالا نم فالآلا تارشع اهتيحض

 تقو يف ءاهاذغو ةيروس يف ةيفئاطلا تاعزنلا َقَمَع يذلا وهو

 .ةينطولا ةدحولا نيصرت ىلا هيف نوكت ام جوحأ يه
 تامرزا نم نآلا هنم يناعت ام ىلا ةبروس لصوأ ئذلا وهو

 يف ةفرحنملا تاساوشلا دامتعاو داسفلا ع ويش بيسب ,ةيداصتقا

 .ةفاك تالاجملا

 رامدو بارخ نم هيلا لصو ام ىلا نانبل لصوأ يذلا وهو
 .يفئاط قيزمتو
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 ,مهفادهأ ةمدخل ماظنلا اذه نم لضفأ ًاماظن ءادعالا دجب لهف
 ريغو ةرسشابملا تالاصتالا نع لاقيو ليق ام انزواجت ول ىتح
 ؟ينويهصلا نايكلا ناكراو هناكرأ ضعب نيب ةرشابملا

 نيبو هنيب برحلا ثيداحا راثت اذاملف ,كلذك رمالا ناك اذاو
 .تاهزالا ةحح يه :ةيشهاو ةجحب :مايألا هذه ينويهصلا نابكلا

 بحستو .باهرالا ىلع ءاضقلل هضورع اكريما ,لهاجتت اذامو

 ؟؟ةيضاملا ٍتاونسلا لاوط هل هترفو يذلا يل ودلا ءاطغلا هنع

 :ماظنلا اذهب ًامتهم دعي مل ودعلاف .ةطاسبلا ةياغ يف باوجلا
 يتلا هتاططخم قيقحتل ًامئالم هدقتعي يذلا وحلا هلرَّفَو نا دهب

 ىلا يبرعلا نطولا ميسقت يهو ,مايالا نم موي يف اهفخي مل
 دعاس يتلا برحلا هذه يف قارعلا لاغشنا لظ يفف . تالدود

 داعتبا لظ يفو .اهران ججؤي لاز امو .اهلاعشا ىلع دسا ظفاح
 ةلقرع ىلع يروسلا ماظنلا رارصاو .يبرعلا مسجلا نع رصم
 اهنم يناعت يتلا قزمتلاو فعضلا ةلاح لظ يفو .هبلا اهتدوع

 ىلع للك نودو بأدب قشمد ماظن لمع يتلاو .ةيبرعلا ةمالا
 ةينيطسلفلا ةمواقملا فعض لظ يفو .اهقيمعتو اهسيركت
 لظ يف ...يروسلا ماظنلا «لضفب: اهنم يناعن يتلا تالكشملاو

 ,قشمد ماظن اهنم يناعب يتلا ةلزعلا لظ يف و .عاضوالا هذه

 نابكلا ناف ةيداصتتالاو ةيلخادلا تايوعصلا كلذكو

 باهرالا ةصق 5 اولعتفا ءةيلايربمالا هئارو نمو ينوبهصلا

 «ءضرالا ةيروسب فصعتل .مويغلا كلتو حايرلا هذه ءاودشح»و
 .دّحوملا دحاولا ماظنلا ةيروس يلاتلابو .بعشلا ةيروسو

 لاعتفا يف يقيقحلا ببسلا وه اذهو ءرطخلا نمكم وه اذه
 دوقعلا دادتما ىلع :ينودهصلا ٍنايكلا اندّوَع دقف .برحلا ءاوحا

 لك يف هفادهأ نم ًاءزج هل ققحُت ًابرح نَشَم نا :ةيضاملا ةعئرالا

 هةركض هيجوتل .هتاباسح ىف :ناح دق تقولا نا وديسو .دقع

 مَن ام رارغ ىلع ةيروس قيزمت اهنم فدهلا نوكي :ةرملا هذه ةيعون
 يروسلا ماظنلا اهقَقَح يتلا «تازاجنالا» لك ًارمثتسم .نانبل يف
 ظ .ًايروسو ؛ًاينانبلو .ًايبرع

 ىل والا ةحجردلا يفو :ةمالا ءاننا نم نوصلخملا يعب نا يقب

 ةداق نم ةنحلا رئامضلا باحصأو :ةيروس يف انيعش ءانبأ

 .رطخلا اذه داعبأ .هيبستنمو يروسلا يبرعلا شيجلا
 .دحأ اهنم وجني نل هنال .عقت نا لبق ةثراكلا نوكرادتئمف

 ام رخآ وهف :هتاذل ماظنلا دض ٌةّحوم هنأكو :رمالا ريوصت امأ

 هيومتلا تايلمع راطا نع جرخي ال هنأ امك ,لابلاب رطخي
 ,.اهب ةيقيقحلا هفادهأ فيلغت ىلا ودعلا دمعي يتلا ليلضتلاو
 []. ارش رمضأ املك

 برحتلا سنر
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 تعاوب مشفني ملاعلا
 نارعلا

ا لخاد ةدوعلل
 ناري

 نيعاص عاصلا در ففشب نويقارعلا بقرت ...وافلا دعب
 '[0109997/ رذكب يركسعلا اهدعب زواجتتل نارهم لالتحا ةيلمع تءاجف

 نسح دمحم مساج نم دادغب
 ةشاش ىلع اورهظ نيذلا نويقارعلا دونجلا
 اورفحيل لواعملا نوكسمي مهو نويزفلتلا

 يف ةديدجلا ةيعافدلا مهعضاوم اونصحيو |[ ال
 ةيقارعلا تاوقلا اهتلثحا يتلا ةيناريالا نارهم ةنيدم

 نومزاع مهنأ كشلا لبقي ال امب اودكا :يضاملا عوبسالا
 ةضبقب ةيويحلا ةيناريالا ةنيدملا هذهب كاسمالا ىلع
 ملام يقارع باحسنال لامتحا يا اودددو .ديدح نم

 ةادغ ةيقارعلا ةدايقلا اهتنلعا يتلا طورشلا ققحتت
 تاعافدلا اهحايتجاو .يناريالا قمعلا اهتاوق لوخد

 نم اهحيتافم لك نيمأتو ةنيدملا يف اهزكرمتو ةيناريالا
 :ضراوعلاو مقاورلا ةعومجم ىلع ةرطيسلا لالخ
 ةرطيس تحت هلك اعقاو نارهم ضوح حبصا ثيحب
 .ةيقارعلا تاوقلا

 رئاودلا لك اهتفصو يتلا ةيقارعلا طورشلا

 نم باحسنالا ىلع تصن ةلداعو ةفصنم اهنأب ةيملاعلا
 قافتا نمض» ىلوالا :نيتلاح نم ةلاح يف ةنيدملا هذه

 ةينئاثلاو .«ناربا عم رئادلا عازنلل لماش مالس .

 يذلا وافلا ثلثم نم يناريا باحسنا لباقم باحسنا
 رهشأالا يلاوح ذنم ةيناريالا تاوقلا هيف دجاوتت
 تربع هيلع دسحت ال عضو يف هلخاد رصاحتو .ةثالثلا

 :اهلوقب ةيواسمنلا ؛تالب سكلوف» ةفيحص هنع

 "  رابا 75 169 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 19545

 | كرحتملا عافدلا ىلا تباثلا عافدلا نم

 يب

 .«ةتداه ران ىلع ةيناربالا تاوقلا هذه حبط يرجي»

 يئزجلا مالسلا طورش .اهطورش نلعت يهو دادغب
 نارهم ةنيدم نم اهياحسنا ليباقم :ةيمستلا تحص نا

 ىوتسملا ىلع ءاوس .كش ىندا اهرواسب نكد مل

 لثم لهاجتت فوس ناريا نأب ءيمسرلا وا يبعشلا
 ةمدقم نوكت نا نكمي يتلا ةوعدلاو ةبغرلا هذه

 رصتو .ةداعلاك اهسأر بكرتو ,لماش مالسل ةيسيسأت
 اريثكو ءاريثك اهفلكي تاب يذلا برحلا جمانرب ىلع
 ناريمةيلمع دعا 27

 عم لماعتلا تريخ يتلا ةيقارعلا ةدايقلا نا ودبيو

 عقوتت تناك ؛:ةحذاسلاو ةتمزتملا .ةيناربالا ةيلقعلا

 اهطورش ناف كلذل .يناريالا ضفرلا اذه لثم اساسا

 بايسالاو تارربملاو .لدعلاو نزاوتلاب تمستا يتلا

 ةنيدمل اهتاوق لالتحا نالعا نايب يف اضيا اهتقاس يتلا
 ةيسايس ةبرض اهيناوج دحا يف تناك ,ةيناريالا نارهم
 برحلا جمانرب دض ةديدج طاقن لدجست لالخ نم

 قف وا يملاعلا ماعلا يارلا ددعص ىلع ءاوس :يناربالا

 وأ ؛قلطنملا اذه نمو كلذل . ناريبا يوعش ىدل لخادلا

 ةنيدم لالتحا ةيلمع نا لوقلا نكمد ةقيقحلا هذه نم

 يا .اريثك يركسعلا اهدعب زواجتت ةيناريالا نارهم
 يه امناو بسحف يركسع زاجنا ةباثمي تسيل اهنا
 يا نم رثكا ايقارع ةبولطم ةيسفنو ةيسايس ةيلمع

 وافلا ثلثم ينشاربالا لالتحالا دعب ةصاخ .ىضم تقو

 .قارعلا بونج
 لالخ نم اهنع انثدحت يتلا ةيسايسلا داعبالا

 ةرم تدكا يتلاو .ةيقارعلا طورشلا يناريالا ضفرلا
 بوعشو ملاعلا رظن ف نارهط ماظن ةيناودع ىرخا
 ةيقارعلا ةبغرلا أددجم ترهظا يذلا تقولا يف ءناريا

 ترهظ ام اذهو .ءامدلا نقحو :مالسلا يف ةصلاخلا
 قارعلا ثعاوب ملاغلا لود لك تمهقت دقف .اينآ هجئاتن
 لجست ملو .ةيناربالا يضارالا ىلا ًاددجم ةدوعلا يف

 هتدبا مهف ءوس وا ضارتعا يا ةيقارعلا ةيساموليدلا

 وا ةيمدلقا ةمظنم ةبا نم لب .ملاعلا لود نم ةلود ةبا

 لئاسو تاقيلعت تءاج امامت سكعلا ىلع لب .ةيلود

 عم ةقباطتم لب .ةمهفتمو ةديؤم ملاعلا لك يف مالعالا
 مالسلا صرف بيرقت ةلواحم يف يقارعلا قطنملا

 ناريا ىلع طغضلا لالخ نم برحلا ءاهناب ليجعتلاو
 ايداصتقا اهيلع عقاولا طغضلا بناج ىلا ءايركسع
 ةيقارغلا ةيركسعلا تايلاعفلاو تاطاشنلا ببسب
 ةيداصتقالا قفارملاو ةيطفنلا تآشنملا فدهتست يتلا
 .ةيوبحلا ةيناريالا

 يسامولبدلا خيراتلا يف ةرم لوا هذهف .راصتخابو
 مهفتو عامجا ىلع ام ةلود لصحت رصاعملا يسامسلا و

 دوعت يضارا وا ةنيدم اهلالتحا ىلع ةيلود ةقفاومو
 ةلودلا هذه ىلع موللاو ةنادالا بصنتو :ةيناث ةلودل
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 هلجست ام اذهو .اهيضارا لالتحا مغر ةريخالا
 .رخف لكب ةدقارعلا ةيساموليدلا

 يداردالا طادحالا

 اميرف ةيقارعلا ةيلمعلا هذه يف يسفنلا بناجلا امأ

 دقف .ةيسايسلاو ةيركسعلا اهيناوج هتاريثأت قوفن
 ةقلطملا امهتلصحم امامت نيتضقانتم نيتلاح ىلا تدا
 طابحا ةلاح تزرفا ةهج نم يهف .قارعلا حلاصل
 ىمعيو لوهذلاب ابوحصم . حضاو يناريا يبعش
 بضغلا رعاشم نارهم ةنيدم لالتحا رثب ملف ,ريكفتلا
 ةينالقع تاريسفت راثا ,سكعلا ىلع لن ءنيدناريالا دنع
 يف يقارعلا يركسعلا كولسلل ةرربمو ةطيسبو
 قفو ةيناربا ضاراو ندم لالتحال اددجم ةدوعلا

 اهسفنل امس ناريا تماد ام» :لوقن ةطيسب ةلداعم

 اضيا قارعلا قح نم ناف ةيقارع يضاراو ندم لالتحاب
 .«هتاذ لمعلاب موقد نا

 يذلا يناردالا يبعشلا طابحالا اذه نا انريدقت فو

 يسيئرلا ببسلا ناك نارهم لالتحا ةيلمع قفار
 لماعتلا ىلع يناريالا ماظنلا ربجا يذلا ديحولاو
 دق وهف .ةيقارعلا ةيلمعلا عم ايمالعاو ايسايس
 ًادهاج لواحو ؛اهجئاتن الهاجتم ًارطضم اهب فرتعا
 اذه نا يا .ةقحاللا مايالا يف ايمالعا اهيلع ميتعتلا
 برحلا جمانرب ءاكذا يف اهرامثتسا لواحب مل ماظنلا

 1 ماب مو نحمل مط حققت -7

 يناريالا لخادلا ىلا ةدوعلا وارق ارو ةريش# لئالد :يقارعلا قكيصلا

 .ةحضاولا هتلالد رمالا اذه لثملو .هدمنعب يذلا

 يقارعلا عرفلا و٠
 بناجلا ىلع اذامف .يناريالا ديعصلا ىلع اذه

 !؟يقارعلا

 يتلا ةيسفنلا ةيبعشلا بناوجلا نا لوقلا نكمي
 نارهم لالتحاو ,ةيناريالا يضارالا لوخد اهزرفا
 ةدايقلا نايب نالعا لاحف .ناريا ىف ثدح ام عم ضقانتت

 نيدايملاو عراوشلا بوص ريهامجلا تعفدنا ةيقارعلا
 نم ةرخأتم ةعاس ىتح ترمتسا ةدشاح تارهاظت يف

 ةديؤملا تاحيصلا قلطتو .تاراعشلا عفرت .ليللا
 عافدلا بولسا مادختساب .ديدجلا يقارعلا جهنلل
 نكتسملا عاقدلا بولسا نم الدب ,لاعفلا يضرعتلا
 لالخ ةيسايس تارابتعال قارعلا هدمتعا يذلا
 باحسنالا رارق تبقعا يتلا ةيضاملا ثالثلا تاونسلا
 يذلا بولسالا اذه .ةيناردالا يضارالا نم يعوطلا

 يف اهتاموجه نش تيقوتو ناكم راتخت نا ناريال حمس
 ةيقارع لعف ةدر ىشخت نا نود ةقطنم يا وا عطاق يا

 يلاوح دتمت يتلا لاتقلا ةهبج لوط ىلع رخآ عطاق يف
 .مك ٠٠

 نا نكمي يلاعلا يقارعلا يبعشلا بواجتلا اذه
 : يلب امن هريسفت دحن

 لوح قلظملا دينأتلاو فافتلالا نع ريبعت هنا :الوا

 ,ناريا عم عارصلل اهترادا ةيفيك يف ةيقارعلا ةدايقلا

 :تلواح املك ناريا عدرو مئادلا قوفتلا نمضي امبو
 ضرا لالتحاو شرحتلاب اهاياون يف ترمتسا وا
 .قارعلا
 لماوع ةلمج هتضرف يذلا يقارعلا ريصلا نا :ايفاث

 ةياهن ال ام ىلا رمتسي نا نكمي ال ةيسايس فورظو
 راثلا !ديمف .ةيناريالا ةيناودعلا تاسرامملا لايح
 ًاعورشم أرما حبصي اهتاوقو ناريا نم صاصقلاو
 جحهدمم مادخحهساب تنعتلاو ناودعلا ىلع رارصالا ماما

 ماما احوتفم بابلا كرثب ادبملا اذه لثمو ؛برحلا

 تناك ةيرب :يناريالا قمعلا يف ةقحال ةيركسع تايلمع
 ناريا ىلع اهتاريثأن تناك امهمو ؛:ةيرحب وا ةيوج وأ
 .اهليقتسمو
 حاجنلا دعب يقارعلا يبعشلا خانملا نا كلاب

 ىتح .وافلا ثلثم لالتحاو برعلا طش روبعب يناريالا
 اذهل ديعت ةلباقم ةيقارع ةيلمع فغشب بقرتي ناك نآلا
 در يف رادتقالاو ةوقلا ىلع ةمئاقلا هتيجازم خانملا
 ةلواحم ةيا دنع اهتاوقو ناريا ىلا نيعاص عاصلا
 ةيخاضلا تارهاظتلا ىلا رظنن نا دب ال اذهل .ةيناودع

 تقفارت يتلاو ,ةيقارعلا ةرصبلا ةنيدم اهتدهش يتلا
 ةلاحب ةنراقم فاضم لولدمب ,نارهم لالتحا تيقعاو

 ةنيدملا هذهف ءيقارعلا بعشلا لك تمع يتلا حرفلا
 جيلخلا ىلع ذفنمو .قارعلا ةهجاو لكشت يتلا
 ثالثل يقارعلا باحسنالا ذنم تضرعتو .يبرعلا
 تردع .اهلالتحا تفدهتسا ادج ةريبك ةيناريا تامجه
 يقارعلا بضغلا ةلاح نع ال .ةريخالا اهتارهاظتب
 لاتقلا يف ةيغرلاو دومصلا حور نع امئاو .هدحو

 لاط امهمو .برحلا راوا دتشا امهم ناريا ةلزادمو
 .اهنمز

 ناردا ناعافد ةشاسه

 ةيقارعلا ةيلمعلا نم يركسعلا ٍبئاجلا ىقبي

 ةدقع ربتعت يتلا ةيناريالا نارهم ةنيدم لالتحاب

 ةحاس نم طسوالا عطاقلا يف ةيسيئر تالصاوم

 قئاقحلا نم ةعومجم بناجلا اذه زرفا دقو .تايلمعلا

 2 .تاجاتنتسالاو

 يه لاتقلا ةهبج لوط ىلعو ,ةيناريالا تاعافدلا نا- ١
 ةمناردالا تاوقلا نادقف ىلا كلذ ودعيو ةشه تاعافد

 < اهناف كلذل .لاتقلا عطاوق لك يف ديشحتلا ىلع اهتردق
 نيعم عطاق يف زيكرتلا ىلع اهتاموجه لك يف تدمتعا

 دنع فوقولاب قباسلا يقارعلا رارقلا نم ةديفتسم
 مدعو نكتسملا عافدلا أدبم قفو ةيلودلا دودحلا

 ةيلمعلا تءاجو .يئاريالا قمعلا يف لوخدلا
 انلق امك_ فشكتل نارهم ضوح يف ةيقارعلا ةيركسعلا
 لاترالا تنكمت دقف ةيناريالا تاعافدلا هذه ةشاشه

 اهضوحو ةنيدملا ىلع ةرطيسلا نم ةعفدنملا ةيقارعلا
 ةكرعمب اهيف ةمكحتملا ضراوعلاو مقاورلا كلذ يف امب
 رسئاسخيو :؛ بسحف تاعاس سمخ تماد ةمساح
 .ركذت ال ةيقارع

 دودحلا دنع فوقولاب قياس رارقل قارعلا سك نا - "
 ةصرف افلق امك  ناربال جاتا ىذلاو ةيلودلا

 ,هتاتيقوتو اهموجه ناكم رايتخا ةيرح وا ةدافتسالا
 نيمات ىلع اقحال اهريجيسو نآلا ىتح ناريا ربجا
 اذهو :يقارعلا فحزلا ةهجاوم يف لقالا ىلع اهيضارا

 دودحلا لوط ىلع اهتاوق عيزوتو بيترت ةداعا ينعي
 نش فدهب نيعم عطاق يف اهديشحتو اهزيكرت نم الدب
 ايقارع افده مدخي هتاذ دحب اذهو .هلالخ نم موجهلا
 ةقطنم ىلع يناريالا يلاتقلا طغضلا فيفخت ىلا يدؤي

 لاتقلا عطاوق ةفاك يف تتشم لكشب هعيزوتو ةنيعم
 يا يف قحال يناريا موجه يا ةداباو ةبرض لهسي امم
 يف هتاذ تقولا يف ةيقارع ةبرض هيجوتو .ةهج نم عطاق
 .ىرخا ةهج نم رخا عطاق

 ىلع رمالا اذه لثم تاساكعنا اضيا فاخب سيلو
 ريسشت ذا ءوافلا ثلثم ريرحتل ةيقترملا ةكرعملا

 ناريا نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» ىدل ةرفوتملا تامولعملا
 يف ةيقارعلا ةيركسعلا تايلاعفلا ببسبو .تذخا

 ةهبج ىلع ةدوشحملا اهتاوق نم ًاءرج بحست قمعلا
 .ىرخا عطاوق ىلا وافلا

 اهتم ةيماظنلا ةصضاخو :ةيناربالا تاوقلا نا -

 اهزيهجت مغر ايلاتقو ايونعم ةراهنم عاضوا يف شيعت
 تاضرعتلا ةلسلس هتدكا ام اذهو حضاولا ديجلا

 اهرخآ ناكو :لاتقلا ةهبج مومع يف ةريخالا ةيقارعلا
 الئاه ىرسالا ددع ناك ثيح :نارهم ضوح ةكرعم
 طابضلا نم ريبك ددع مهنيب نمو ءةرم لك يف تائملابو
 ةشاش ربع تارم اوضرعو دادغب ةنيدم عراوش اوفاط

 ةقد لوالا :نيدساسا نيلماعل دوعبي اذهو .نويزفلتلا

 :ةأجافملا ققح امم ماكحإب اهذيفنتو ةيقارعلا ةطخلا
 تاوقلا هذه ليضفت يناثلاو . آقحاس ايقارع اقوفتو
 يف ققحملا توملا نم الدب ريسالا ِق عوقولاو مالستسالا

 ةلاح ىف وا ةيقارعلا نارينلا ماما ةهجاوملا ةلاح

 .مهمادعاب «ينيمخ سرح» موقي ثيح .عجارتلا
 ةيلمع اهتمسر يتلا ةديدجلا امارونابلا هذه

 ىلع ةرطيسلا ىلا تضفا نارهم ةنيدم قارعلا لالتحا

 ةقطنملا هذه ف ًاعبرم ًارتموليك )15١( نع ديزي ام
 اهيلع رطيست يتلا ةيناريالا يضارالا عومجم حبصيل
 يهو عبرم رتموليك )10١( ايلاح ةيقارعلا تاوقلا
 م.وافلا ثلثم ةحاسم فاعضا فاعضا

 ا/ _ 1943 رايأ 1859-58 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 راعش ناك ضيبالا تيبلا ىلا ناغير لوصو ذنم
 ,ةيوقلا ةفقولا» وه ةيلاحلا ةيكريمالا ةرادالا

 تناكو يتايفوسلا داحتالا هجو يف 100

 ىلا ةرظنلا وه دحاو ساسا ىلع موقت اهتدجيتارتسا

 مداصت لالخ نم ملاعلا ف لكاشملاو تاعارصلا عيمج

 ةيلمعلا ةمجرتلا تناكو .نييمظعلا نيتلودلا حلاصم
 هيلا اعد ام يه طسوالا قرشلا ةقطنمل ةبسنلاب كلذل
 هامسو غيه ردنسكلا قبسالا يكريمالا ةيجراخلا ريزو
 ةيبرعلا لودلا نيب) «يجيتارتسالا مهافتلا» عورشم
 يذلا ديحولا رطخلل يدصتلا لجا نم (ليئارساو
 معز دح ىلع :«يتايفوسلا رطخلا» وهو ةقطنملا ددهب

 . ع ورشملا بحاص

 عورشملا اذه مدطصب نا يعيبطلا نم ناكو
 :ةردثك تابقعب

 وهو .ةلوقملا هذه لثمل ماعلا يبرعلا ضفرلا اهلوأ -
 زواجتو هلهاجت ماكحلا عيطتسي ال يبعش ضفر
 ةوعد حلاصل ينويهصلا  يبرعلا عارصلا قئاقح

 .رادقملا اذهب ضرغلا ةفوشكم ةيكريمأ

 ةقطنملا يف ةيلعفلاو ةيعقاولا تاعارصلا نأ اهيناثو
 .اهقوف نم زفقلا وأ لهاجتلل لباقلا ريغ عونلا نم يه
 ىوقلا لهاجت» ةجرد ىلا رورغلا نم غيه عورشم ناكو
 ىرج ام وه كلذ ىلع لاثم ريخ لعلو .ةيلحملا حلاصملاو
 رخست نا ةيكريمالا ةرادالا تدارا امدنعف .نانبل يف

 لالخ نم طقف يه اهحلاصل ينويهصلا وزغلا عورشم

 ةينيطسلفلاو ةيروسلاو ةينويهصلا تاوقلا جارخا
 ناك نطنشا ول لاوم يوق يزكرم مكح ةماقإ و نانبل نم
 فقوملا عم ىتح ةطخلا هذه مدطصت نا ايعيبط
 رامثا لوقب رمالا اذه لوحو ...هسفن ينويهصلا

 ةسارد يف ثوحبلل ناياد دهعم سيئر شتيفونيبار
 يف تيتفتلاو قابتسالا ةسايس» ناونع لمحت ةثيدح
 نم لوالا فصنلا لالخ ةيبرغلا  ةيبرغلا تاقالعلا
 نانبل ىف عاضوالا تاروطتل هقرطت دنع «تانينامثلا

 لهس :ةيروسل ةبسنلابو ...» :يلي ام لوقي .وزغلا دعب
 هيكريمالا نيتسايسلا نيب ضقانتلاو ليمجلا ريشب لايتغا
 اهذوفنل ةيجيردتلا اهتداعتسا «نانبل يف ةيليئارسالاو
 .«قياس تقو يف عضعضت يذلا

 زتلوش قافتاب فورعملا رابأ ١ قافتا ريصم نع امأ
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 اهدعاس يتلا ةفثكملا دوهجلا تدا دقو» :سشتفونيبار

 ىلع عيقوتلا ىلا ةيليئارسالا عافدلا ةرازو يف رييغتلا
 حلاصل ىرخا ةرم تناك فورظلا نكل ...رابأ ١7 قافتا
 كلذو قافتالا ذيفنت ىلع «وتيفلا» ةطلس ةيروس ءاطعا
 نم اهتاوق بحس تلعج «ليئارسا» نا وه ديحو ببسل
 نم ةيروسلا تاوقلا باحسناب اطورشم نانبل بونج
 ضهجت نا ةيروس رودقمب راص اذكهو .هلامشو هقرش
 .«هيلع ةقفاوملا اهضفر درجمب قافتالا

 ةيميلقالا ىوقلا نا ريبك دح ىلا حضوي لاثملا اذه

 شماوهو اهتاضقانت نم ةدافتسالا ىلع ةرداق تناك
 كرتشم دودرم تاز تابقع قلخل اهل ةاطعملا ةروانملا

 ىلع قابطالا ةطخ .ةيكريمالا ةطخلا لقرعت اهحلاصل
 عارصلا روظنم يف ةيلك اهفيظوتو ىلك لكشب ةقطنملا
 رمالا غلب دقو . يتايفوسلا  يكريمالا :ديحولا

 دوجحو نم ١987 ماع رذح نا هسفن زنلوش جروجب

 يروسلا ماظنلاو «ليئارسا» نيب ينمض مهافت

 .ناننل يف يكرتمالا عورشملا ليطعتل
 تادثا وه مدقت اميف اهنلا راشملا تابقعلا ثلاثو

 تايطعملا هذه مادختسا ىلع هتردق يتايفوسلا داحتالا
 موجهب مايقلاو ةقطنملا ْق ةيكريمالا ةزفقلا ةدح رسكل

 هذهش يذلا «يملسلا موجهلاب» هسفن نع ربع داضم
 نادلب هاجتاب وكسوم كرحت يف نايضاملا ناماغلا
 غلبو ةقطنملا ف ةلدتعملا لودلاو يبرعلا جيلخلا
 تاقالعلا ةماقاو تيوكلا عم ةحلسالا ةقفصب هتورذ
 تاقالعلا ديدجتو تارامالاو نامُع عم ةيسامولبدلا
 ,ةيلامشلا نمدلا عم ةقادصلا ةدهاعم دقعو رصم عم

  ةيتايفوسلا تاقالعلا ددجت كلذ ىلا فاضي
 نانبل يف لقتسم يتايفوس فقوم زوربو :ةينيطسلفلا
 .ارخؤم

 ةزرفقلا اهب تمدطصا يتلا يه تابقعلا هذه

 :ةثالثلا ةينلعلا اهعيراشمب ةلثمم ةيكريمالا
 .يجيتارتسالا مهافتلل غيه ةوعد-
 .نانبل يف رايأ ١7 قافتا
 .ةيوستلل ناغير عورشمو

 ةرالذملا شياه قيبضت
 ةرادالا هتمس ام لوصح ىلا هلك اذه عفد دقو

 يف اهتسايسل ,مييقتو ةسارد ةداعإ» ةيكريمالا

 ىلا لب .فادهالا رييغت ىلا دؤت مل ةفقو يهو .ةقطنملا

 جئاتن لوأو ...بيلاسالاو لئاسولا يف تاليدعت ءارجا

 وه ةيلمعلا تاروطتلا نم وديب امك ةفقولا هذه

 ىوقلا ىدل ةروانملا شماوه ةيفصتل يعسلا

 ططخملا تايرجم يف ماتلا طابضنالا ضرفو ةيميلقالا
 وا ةعلاضلا وأ ةعباتلا ىوقلا لك ىلع ماعلا يكريمالا

 .ةملستسملا

 هجوتلا اذه نم ةديدجلا ةلحرملا نا ف كش نم امو

 ملاب يوينب رييبغت ف يداملا اهيساسا تدجو دق

 ماعلا نم يناثلا فصنلا يف ققحتي ادب ةروطخلا

 ضنئاوفلا صاصتما و طفنلا راعسا طوبه وهو .يضاملا

 . ةقطنملا نم ةدلاملا

 ديعص ىلع ريطخلا هرثأ ديدجلا روطتلا اذهل ناكو
 ىلع هريثأت فعاضي امم .هسفن يملاعلا ىوقلا نازيم
 فورعملا نمف .طسوالا قرشلا يف ةيميلقالا تايطعملا
 ةيحالصا ةبقح لخدي وهو . يتايفوسلا داحتالا نا
 ةيئنبلا ريوطت ىاع زكرتت فوشتابروغ .دهع يف ةديدج
 داردتسال ةسام ةجاحب نوكيس نييداصتقالا ءادالاو

 يلاتلابو برغلا نم ةثيدحلا ريوطتلا ةزهجاو تادعم
 .كلذ لحا نم ةيعصلا تالمعلا نم ديزملل جاتحيس

 ردصم وهو) طفنلل يملاعلا رعسلا ضافخنا نكل

 ةلمعلا نم يتايفوسلا داحتالا تادراول يساسا

 ةيلاملا تادراولا كلت ضافخنا ىلا ىدأ دق (ةبعصلا

 ةبسن يهو !ةئاملاب ٠0 ىلا لصت ةبسنب ةيتايفوسلا
 .ادج ةريطخ

 يميلقالا ديعصلا ىلع امأ يلودلا ديعصلا ىلع اذه

 تابالولا تنكم ةريطخ جئاتن اضيا كانه تناكف

 , ربكا ةوقب اذه ءاهباحصأ» مامزب كاسمالا نم ةدحتملا

 احاتم ناك يذلا ةروانملا شماه كلهتست تحارو

 ةرداق نطنشاو تثاب ثيحب باحصالا ءالؤه ضعبل

 .«يجينارتسالا مهاقتلا» مامأ تابقع :جيه ردنسكلا
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 «يدض وهف يعم سيل نم» ةدعاق تاناحتما عضو ىلع
 .ذيفنتلا عضوم

 ىلع يكريمالا موجهلا أدب تاذلاب ةرنفلا هذه يفو

 ةردقب اهيف نوعتمتي تايفوسلا ناك يتلا عقاوملا
 .ةيلحملا ةروانملا شماوه رامثتسا ىلع ةنيعم

 يه امب ,ندع ثادحأ تناك ةرتفلا هذه يفق
 زكترم فسن لجا نم ؛دعب اهتياهن ىلا لصت مل ةلواحم
 .ةقطنملا يف ةيتايفوسلا ةسايسلل يساسا
 لجا نم ايبيل ىلع ةراغلا تناك ةرتفلا هذه يفو -
 ةقيقدلا دودحلا مسرو يبيللا ماظنلا «ةبضبض»

 ربع دودح يهو .كانه يتايفوسلا دوجولل ةقيضلاو
 نم ةيتايفوسلا ةيرحبلا عطقلا جورخ امامت اهنع
 ام لكب ,اهدعب اهتدوعو ةراغلا ليبق ةببدللا ءىناوملا

 ةراغلل اكريما مادختسا ىلا ةفاضإ !تالولدم نم كلذل

 .ةيبرعلا ةمظنالل بيهرت نم هب تدصق امو .اهسفن
 ىلودلا ءاطغلا بحس اضيا ةرتفلا هذه يفو -

 طيلست أدبو يروسلا ماظنلا نع ةيبسن ةروصب
 ىتح تناك ةيلود مالعا ةزهجا لبق نم هيلع ءاوضالا
 رزاجم مّجحب هيدل اثادحا لهاجتت بيرقلا سمالا
 .افلا نيثالث نع ديزي ام اهيف لتق يتلا هامح

 ةعاق ىلا يروسلا ماظنلا لاخدا عم كلذ قفارت دقو

 نيفوطخملا «نئاهرلا» عوضوم يف ةيكريمالا ناحتمالا
 ع وضوملا اذه يف ماظنلا كلذ حاجن نا رابتعاب .نانبل يف

 عم رارمتسألا ىلع هتردق ددحي يذلا وه هلشف وأ

 كانه نوكي ال دقو .ةمداقلا ةديدجلا ةلحرملا تايطعم

 ةدحتملا تايالولا بلاطم ىرخا ةرم رركن نا يف رر”ض

 ولو ...ةديدجلا ةلحرملا يف هلوبقل يروسلا ماظنلا نم
 :يه بلاطملا هزذهف ...زاجيالا نم ءيشب

 .ةيروس نم تايفوسلا ءاربخلا درط- ١
 ةيلاتقلا هتديقعو يروسلا شيجلا ةيلكيه ليدعت - ١
 .هحالس رداصمو
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 ةدعاق ىلع «ةيليئارسا»  ةيبرع تاضوافمب لوبقلا - ٠
 ايولطم يروسلا ماظنلا ناك ءاوس .ناغير عورشم

 اهتكرابم درجمل ما ةلحرملا هذه يف اهيف ةكراشملل
 .اهماما قيرطلا ليهستو

 عضو ىلا ةينالعو ةيلك يروسلا عضولاب لاقتنالا - ؛
 هيف ىلوتت ثيحب ايداصتقاو ايسايس «يتاداس»
 ةدعاقلا ايلاح لكشت يتلا ةيليفطلا ةقبطلا
 لكشب مامزلا ىلوتت :مكحلل ةيعامتجالا  ةيداصتقالا
 سرامتو ةحيرصلا ةيحاتفنالا اهنيناوق ردصتو رفاس
 ...فوشكم لكشب ةينمالاو ةيسايسلا اهتطلس

 م ورشملا اذه ساكمدا ةهام

 ؟يلبحا رسالا» فقالا يلع

 فدهلا يف الماك اقباطت «ليئارسا» ف نا حيحص

 :نيتيسيئرلا نيتيسايسلا نيتلتكلا نيب يجيتارتسالا
 قياضتلا اذه نكل ....دوكدللا» و ؛:عمجتلا»

 فقوملاو ةرظنلا يف فالتخالا يغلي ال يجيتارتسالا

 .فدهلا كلذ ىلا لصوملا ططخملاو

 ساسأ) لمعلا بزح نا ركذلاب ريدجلا نمف
 زيريب نوعمش يلاحلا ءارزولا سيئر ةدايقب («عمجتلا»
 هب صاخ روظنم نم ةلحرملا هذه يف تاروطتلا ىلا رظني
 ريبكلا يباجيالا نودرملاف ...ةيسايسلا هنحلصمبو

 ةسائرب ةيلاحلا ةموكحلا نكم طفنلا راعسا ضافخنال

 يف ةيداصتقالا ةمزالا ةدح فيفخت نم زيريب

 عافترا ىلا كلذ ىدا دقو :ةريبك ةجرد ىلا :ليئارسا»

 ططخملا ناك اذاف ..لمعلا» بزح ةيبعش يف ظوحلم
 ةصرفلا حجيفيس ةقطنملا ُْق يكريمالا يسايسلا

 فيعض يبرع فقوم اهتدعاق ةيووست تاضوافمل
 كلذ يف دجي زيريب نإف ؛موعدم ءليئارسا» فقومو
 لالخ نم ةيسايسلا هتاحومط قيقحتل ةريبك ةصرف
 قافآ لالخ نمو :هدهع ىف تاضوافملا كلت ةرشابم

 ماما هتمرب يبرعلا نطولا باوبا حتفت ةيملس ةيوسن
 .ينويهصلا يسايسلاو يفاقثلاو يداصتقالا نوفنلا

 قافآل ةيبرغلا ةينويهصلا ةرظن لثمي ام اذهو)
 . (ةقطتملل ثيدح ينويهص رامعتسا

 نم ةحئاس رفوي ال زيريب نا دجن ساسالا اذه ىلع
 كلذ يف امب .تاضوافملا تالامتحا نع ثيدحلا لجا

 ةيسامولبد يعاسم وا ةيرس تاضوافم نع فشكلا

 .ةدحتملا تايالولا قيرط نع ايلاح ةيراج ةئداه

 نيخست لخدي هبزحو زيريب تاباسح نمضو
 ةيروسلا  «ةيليئارسالا» ةهبجلا ىلع ؛راوحلا»
 .هطوغضو يكريمالا فقوملا تايطعم نمض هديربتو

 وهو .رخآ فقوم «دوكيللا» ةهبج ىلع كلذ لباقي
 يلاتلابو يناطيتسالا عسوتلا ىلا ةيلك دودشم فقوم
 يضارالا اهعوضوم نوكي تاضوافم ةيا ضفر ىلا
 ةسامح رثكا فقوم ءانب ىلا مث نمو /١1551, ماع ةلتحملا

 تبتفت ططخم نمض ةمدقتملا ةيركسعلا تايرضلل
 ةيبهذمو ةيفئاط تاليودو تانابك ىلا اهتمري ةقطنملا

 .ةرحانتم ةيرصنعو

 ةدايقب «دوكيللا, ةماعز علطتت روظنملا اذه نم

 ىلا ايلاح ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سيئر بئان ريماش
 ةيولطملا اهضارغا قيقحت يف ةدحتملا تايالولا لشف
 ىلا يلاتلابو .طوغضلا ةطساوب يروسلا ماظنلا نم

 ةبرض هيجوتل رضخا ءوض ىلع لوصحلا ةيناكما
 ريماش يلوت دعب بعشلاو شيجلاو رطقلا ةيروسل
 ام رامثتسا فدهب :مداقلا نيرشت يف ءارزولا ةسائرل

 كيكفت ديعص ىلع يلاحلا يروسلا ماظنلا «هزجنأ»

 داقحالاو خورشلا قيمعتو بعشلل ةينطولا ةدحولا
 قيزمت لجا نم كلذو ءرطقلا مسح يف مدلا راهناو

 ىلع ديدج عقاو ضرفو «اهتننبل» .لقالا ىلع ءوا ةيروس
 . ةيناردالا برحلا تناك اذا اميسسال يبرعلا نطولا

 .ةلعتشم تلازام ةيقارعلا

 ةيعللا نم جورخلا ةرورض
 ع ورشملا نيب .يلاحلا يروسلا ماظنلا نا ريطخلاو

 ىلا عراسي ال ,نيينويهصلا نيعورشملاو يكريمالا
 ةيموقلاو ةينطولاو ةيئرملاو ةحضاولا قيرطلا
 قيرط يهو .اهطابحإو عيراشملا هذه ةهجاومل
 يف ةكارشلا نم ج ورخلاو لخادلا يف ةينطولا ةحلاصملا

 يبرع فقوم قلخو قارعلا دض ةيناريالا برحلا
 ايروس ةيلامشلا  ةيقرشلا ةهبجلا هماوق دحوم
 لاعف يبرع نماضتو .ايندرأو اينيطسلفو ايقارعو
 باحصا ىلع ةيلك ةدئاملا بلقل ةمئالم ةيلود تاقالعو

 تاروانم ىلا ادودشم هارن لب .ةروكذملا عيراشملا

 لمأ ىلع تاقاقحتسالا ضعب ريخأتل كانهو انه ةيئزج

 ديعي نا راظتناب ءلمعلا» بزح ةلحرم «عيطقت»
 طقف ةينانبللا ةدئاملا ىلع اهلك ةلأسملا حرط «دوكيللا»
 ماظنلا دوعي ثيحب ..1987* ماع تناك امك امامت
 تاضقانتلا مادختسا ىلا ينويهصلا ودعلاو يروسلا

 قايس دض ةروانملا شماه عيسوتل ةليسوك ةيلحملا
 .ةيلودلا ةيعللا

 ىلا فقوملا اذه ريسفت يف باهذلا درن مل اذا اذه

 وه نم يلاحلا يروسلا ماظنلا يف نأب نيلئاقلا عم لوقلا
 سسا ىلع اهقيزمتو ةقطنملا تيتفت ةرماؤم يف علاض
 «دوكيللا» راظتنا نأبو ...ةيرصنعو ةيبهذمو ةيفئاط
 .ضرغلا اذهل ؛اساسأ .وه

 اًنيش ناريغب ال همدع وا ربسفتلا اذه ٍِق باه ذلاف

 ماع نانبل ازغ يذلا ؛دوكيللا» عورشم نا ةقيقح نم
 ىلا ايبهذمو ايفئاط هميسقت ةبعل يف عفدناو 7

 ةيروس وحن 1١185 ماع اهجوم نوكيس .ديعب ىدم
 «ةينانبللا ةبعللا» ىلا ةدوع درجم نوكي نلو .تاذلاب
 .تاونس ثالث لبق ةمئاق تناك يتلا اهتالداعمو

 ةغلاب ةقيقح ىلع ديكأتلا يرورضلا نم ىقبيو
 ءاوس ةيروس نا يه .دحاو نا يف ةروطخلاو ةيمهالا
 «ةيزيريبلا» هتغيصب يكريمالا عورشملا نمض تيقب
 ةقطنملا حاتفم يه .«ةيريماشلا» هتغيص اهتلاط ما

 عورشملا ناف .اهيلعو ةبعللا نم جرخت مل امو .اهتمرب
 ةقطنملا مضه عورشم «يكريمالا يجينتارتسالا

 يلودلا عارصلاب ةصاخلا ةرظنلا نمض نم ةيبرعلا
 فقوتيو ...ادج ريطخ ىدم ىلا لصيس .اهتحاس ىلع

 ينطو رييغت لوصح ةيناكما ىلع يلانلاب ريثكلا ريثكلا
 ةرتفلا لالخ يروسلا رطقلا ف يطارقميدو يموقو
 ةمالا هذهل ناقنالا ةيادب كلذ يفف .ةمداقلا ةبيرقلا

 عيراشملا هذه ةهجاوم ىلع اهتردق نامضو
 [].اهطابحاو

 ريس

 ردد ناندع
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 . نللا عوضوم نم دحوم ققومرلا لوصولا ف ت تلشف نارهط يف عرشلا هديب يتجارتسي
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 قنا يف ءازلا ىلا اهتاوق ةنوقل او ةيسايس قست طسؤالا قرفشلا ةقطنم لازت ال اي

 رفست فوس ام راظتناب :ديدش ناقنحا ةلاح

 بقرتلا داع :ةيساموليدلا تالاصتالا هنع
 ثيداحألا نم مغرلاب :ةينانبللا ةحاسلاب مكحتب

 ..ليقتسملاو قافولا عيراشم نع ةيمالعالاو ةيسايسلا

 .ينطولا ريصملاو

 نيب ايقيقح قابس .ةمث نا .نويقارملا دقتعيو
 حايرو .يركسعلا لمعلا وحن هاجتالا حاير
 ديعص نم رثكأ ىلع ةيراجلا ةيسامولبدلا تالاصتالا
 نودكؤي تالاصتالا ىلع نيعلطملا ضعبو .ىوتسمو

 ىلع زكرتت تينا للتو قطشاوو نمسا »2 2

 :ةيساسا طاقن ثالث

 «ليئارسا» بلاطت يتلا ةينمألا تابيترتلا - ١

 يف قبطملا لاثملا رارغ ىلع ينانبللا بونجلا يف اهقيبطتب
 .191/4 ماع ذنم نالوجلا تاعفترم
 اهردتدعت ةديدع تاركسعم ةيفصتو باهرالا' برض- "؟

 .نانبل يف يلودلا باهرالل ًاردصم بيبا لتو نطنشاو
 يف ةيوستلل ةيكريما ةغيص ماما قيرطلا حاسفإ '" 

 .طيسوألا قرشلا

 هيلا لوؤتس امب ؤينتلا ركبملا نم لازي الو
 نا ىلا ريشت تايطعملا ضعب تناك نإو ,تالاصتالا

 ةيعرش ىلع نطنشاو نم لوصحلا ىلا حمطت ةيروس
 ةلعافلا ةيبرعلا لودلا هاجتا يف اهنم قلطنت ةيلود
 ةيبرع ةلظم ىلع اهنم لوصحلل .ةقطنملا يف ةرثؤملاو

 ١985 رايآ ١59-55 دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_
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 زكارم برضل «ةيليئارسالا» تاوقلا اهنم تبحسنا

 نطنشاو درسبتعت يذلا خانملا ةيفصتو باهرالا
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 يف تاشن يذلا يساسألا زكترملا ةيب وروألا مصاوعلاو
 .ةيباهرالا تارابقلاب هيمسن ام هلظ

 ةرفوتملا ةيسامولبدلا تامولعملا ضعب لالخ نمو
 رارقلا نا ودبي ؛نيينانبللا نيلوؤسملا نم ددع ىدل
 ذختا دق نانبل نم هروذج ثاثتجاو باهرالا برضب
 اذه ناو :ةريخألا ويكوط ةمق ف يبرغلا ىونسملا ىلع

 نا دعب :ةيبرعلا لودلا نم ددع ةقفا ومب ىظحي رارقلا
 دق تناك قشمد نا اصوصخ .اهحلاصم ددهتي تاب

 لودلا ضعب دض قباسلا يف لئاسولا هذه تمدختسا

 نانبل هاجت اهفقاوم ريبغتو اهزازتبال ةيبرعلا
 .جيلخلا برحو ةينيطسلفلا ةيضقلاو

 ؟ةيركسعلا ةيلمعلاب فّلكتس يتلا ةلودلا يه ْنَم
 نيلوؤسملا ضعب دوعي ؛لاؤسلا اذه ىلع باوجلل

 قوراف ةيروس ةيجراخ ريزو ةرايز ىلا نيينانبللا
 ةيمهأب اهوطاحا دقو .نارهط ىلا ةريخألا :عرشلا
 ريراقتلا لالخ نم اهجئاتن اوعبتتو ةفلاب
 يتأيو .ةدع رداصم نم مهيلا تدرو يتلا ةيساموليدلا

 اهطابترا مكحب .عرشلا ةرايزل ينفانبللا عبتتلا اذه
 اهطابترا نع الضف .ةكئاش ةينانبل اياضقب رشابملا
 عضولا ىلع اهتاساكعنا اهل ةيلودو ةيميلقا تاروطتب
 .ةينانبللا  ةيروسلا تاقالعلا ىلعو .ةيروس يف

 ةرازو اهتقلت يتلا ةيسامولبدلا تامولعملا دكؤتو
 نيلوؤسملا عم عرشلا تاثداحم نا ةينانبللا ةيجراخلا
 :اهزربا عيضاوم ةدع تلوانت نييناريالا

 يف نوزجتحملا نويسنرفلاو نويكريمألا نئاهرلا ١
 .عاقبلا ةقطنم

 .ةيناربالا  ةيروسلا تاقالعلا " 
 يتلا ريراقتلل اقفو ,ةينانبللا رداصملا دقتعتو

 هتنت مل :نئاهرلا قالطا نأش يف تاثداحملا نا ءاهتقلت
 حرش ىف عرشلا باهسا نم مغرلاب .ةيباجيا جئاتن ىلا
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 .تايوتسملا عيمج ىلع ةيروس اهيف رمت يتلا فورظلا
 ثيدح هسكع ام وهو ,ًاييلس ناك يناريالا درلا نا ريغ

 نطنشاو» ةفيحص ىلا ريخألا يروسلا سسيئرلا

 ..عقنتسملا اذه لثم ف لخدن نلل» :هلوقب «ينانبللا

 يف ةيكيتكتلا تاضقانتلا ةينانبللا رداصملا درنو

 :اهزريا ,ةدع لئاسم ىلا يناريالا - يروسلا فلاحتلا

 يف كلذ رهظ دقو .ةيناريالا ةيلاملا تاماهسالا عجارن- ١

 عسجارنت نع الضف ,يروسلا ناصتقالا هيناغب ام

 يناعت اهسفن نارهط تأدب نأ دعب ةيطفنلا تادادمالا

 يفي امب طفنلا ريدصت ىلع ةردق مدعو يلام زجع نم
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهتاجايتحا

 زاجتحا عوضوم يف قشمدو نارهط فالتخا -

 نئاهرلا قالطا قشمد ردتعت اميفف .نييبرفلا نئاهرلا

 ,نطنشاوو سيرابب اهتاقالع نيسحتل ةياوب نييبرغلا
 يف ةقرولا هذه رمثتست نا اهقح نم نا نارهط ىرت
 الو .اهيرح يف اهنم ةدافتسالاو اهتاقالع نيسحن

 لزعمب عوضوملا اذه يف فرصتت نا ةيروس عيطتسن
 ريرقتلا هيلا راشا ام وهو .ناريإ اهتكيرش نع
 نع ةينانبللا ةيجراخلا هتقلت يذلا يساموليدلا

 .نارهط يف عرشلا تاثداحم

 ةغايص يف ةكيرش نوكت نأب ةيروس ناريا بلاطت - ٠
 يف يروس درفت يأ ضفرتو .ءيسايسلا نانبل لبقتسم
 ةكراشم نعو اهنع لزعمب ةينانبللا ةلأسملا لح

 سيئر ةضوافم ىلا قشمد تبهذ امدنعو .اهئافلح

 دئاق ةقيبح يلياو ليمجلا نيما ةيئانبللا ةيروهمجلا

 تاز ةيمالسالا تارايتلا تناك ١487: ماع اليتاشو

 توريب ىف تانايبلا ردصت .نارياب ةقيثولا ةقالعلا

 نيذلاو .هفصت امك ؛يبئاتكلا ليمجلا» ةدقتنم

 .! ههم نوضوافتيو ةقييح نونضتحي»
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 يف اهتسايس نع عجارتت نا ناريا عيطتست الو
 ةميزهلا دعب .قشمد ىلا اهقاروا ميلستب لبقتو .نانبل
 .جيلخلا ةهبج ىلع اهتقلت يتلا ةيسايسلاو ةيركسعلا
 تاميظنتلا عيمج نم ةدافتسالا نآلا لواحت يهو

 اهل ىقبتل ,حالسلاو لاملاب اهتدم يتلا تايشيليملاو
 ىلا اهلالخ نم ذفنت .ةيبرع ضرا ةعطق ىلع ةرطيسلا
 لها دافتسا دقو .رخآلا ضعبلاب مهضعب برعلا برض
 ا ويفكلوو :ةسساحسلا هه نع قشفن قو عككلا
 تايلمع يف ناريال ةيلاوملا تايشيليملاو تاميظنتلا
 .نييناطيربلاو نييسنرفلاو نييكريمالا فاطتخا
 ديعصلا ىلع تاقالعلا هزه رامثتسا ىلا اواجلو

 ىلا ؛العف :تلوحت ةينانبللا ةحاسلا نا ريغ .يلودلا
 ىلا يروسلا سيئرلا تعفد يلودو يمدلقا ربتخم

 هيلا هقيس دق ناك ريبعتلا اذهو .«عقنتسملا,ب اهفصو
 ةيشع ريماش قحسا ينويهصلا نايكلا ةيجراخ ريزو
 .ادنص نم «ةيليئارسالا» تاوقلا باحسنا

 ثالثلا تاونسلا يف نارهطو قشمد تعاطتسا دقل
 ةيعرشلاو ةيمسرلا تاسسؤملا عيمج طاقسا ةيضاملا
 اهيف دجوت يتلا قطانملا عيمج يف ةينانبللا ةلودلل
 .ناريالو اهل ةيلاوملا تايشيليملاو ةيروسلا تاوقلا
 رودلا ىلع نوزكري نويبرغلا نولوؤسملا ادب امدنعو
 تاخانملا ريفوت يف ؛نانبل لالخ نم ةيروس هبعلت يذلا
 ,«باهرالاب هنومسي ام كرحتل ةمزاللا تادعاسملاو

 فدهتسي زيكرتلا اذه نا ؛قشمد يف نولوؤسملا ربتعا
 وا اهلمحت نوعيطتسي ال ةيركسع ةيرض قيقحت
 هثيدح يف يروسلا سسّئرلا بحسناف .اهنهجاوم

 ,دايإ انيدم .باهرالا نم ؛تسوب نطنشاو» ىلا ريخألا
 نم هروذج ثاثتجاو هيرضل ةديدج ًاضورع ًامدقمو
 ةيبرغفلا تورنب ىلع ءاوضألا طيلست نكل .نافيل

 تامولعملا ززع ,عاقبلاو ةيبونجلا ةيحاضلاو .تاذلاب

 لامتحا نع نيينانبللا نيلوؤسملا ضعب اهكلمي يتلا
 تايلمع ىلع ؛ليئارسا» وأ ةيبرغلا لودلا ضعب مادقإ
 قطانملا يف ةنيعم فادها ءاقتنا يف نوكت دق ةيركسع

 «ةيليشثارسالا» تارئاضلا ةدوع لعلو .ةروكذملا

 تارئاطلل ةينيتورلا تاعلطلاو .ةيعالطتسالا
 نا ءرسفي نا نكمي ؛ةينانبللا ءاوجألا يف ةيركتسعلا
 .ةبقترملا تالامتحالا ىلع ًارشؤم نوكي

 توريب يف عاضوألا نا نوينانبل نولوؤسم دقتعيو
 نا ودبي ال يذلا ريطخلا قرتفملا ىلا تلصو دق ةيبرغلا
 ,هتفاح دنع ةعراصتملا ىوقلا فقو دحا ةعاطتساب
 ةروطخ زربتو .ةقيحسلا هيواهم ىلا قالزنالا نع
 .,ينويهصلا نايكلاو ةيروس نم لك لوخد يف فقوملا
 وهو .يلودلا باهرالا لوح ةرئادلا برحلا ةطيرخ
 اجاردتسا هرابتعاب هدنع فقوتلا يغبني لوخد
 لتل نا نم مغرلاب .نيتلودلا نم لكل ايبرغو ًايكريمأ
 ةئآ وأ يسايس عارص يأ نم ةيصاخلا اهفادها بينا

 .اهذفندت ةيركسع تايلمع

 «ةيروسلا مالعالا ةزهجأ هلوقت امع رظنلا فرصيو

 ؛«تسوب نطنشاو» ىلا ىروسلا سيئرلا ثيدح ناف

 ذاختا ىلا آعقاوو العف دمع هنا نع فشكد .ةبكريمألا

 .ةدعافدلا طوطخلا ىلا عجارتلاو رذحلاو ةطيحلا

 نوثدحتي .ةيلخادلا ةيروسلا نوؤشلاب نوفراعلاو
 ةيركسعلا ةهجاوملا تالامتحا نم نيلوؤسملا قلق نع
 يفاحصلا هثيدح يف يروسلا سسيئرلا ىلوأ دقو .ةليقملا

 ةئربت ىلع ددشو ,ةغلاب ةيمها ىلودلا باهرالا ةلأسم
 .هذفنت يتلا تاعومجملا نمو هنم ةيروس

 ىلع نيعلطملا نييبسساموليدلا ضعب دقتعيو

 امدنع نطنشاو نا ةديدجلا ةبكريمألا ةيجيتارتسالا

 نيب لصفلا ىلا تدمع :؛باشهرالا عوضوم تحرط

 ءالؤه ريشيو .اهسفن ةيروس نيبو يروسلا ماظنلا
 ضعي وأ ةيبيرغلا تاحيرصضتلا ىلا نويساموليدلا

 وأ ؛يروسلا ماظنلا ىف ةنيعم ىوق مهتت يتلا فقاوملا

 يف مكحلا لهأ عضي يذلا رمألا :ةيرابختسا ةزهجا
 مل اذاف .ةياغلل ةقيقدو ةريطخ ةلحرم ماما قشمد
 ناخبل يف هتسايس رييغت يف يروسلا ماظنلا حجني
 اهتيجيتارتسا ذفنت فوس نطنشاو ناف :ةقطنملاو
 مصاوعلا اهتنبتو .ةدع روهش ذنم اهتعضو يتلا
 ءالؤه دسقدعي كلذلو .ويكوط ةمق ىف ةيبوروألا

 يتلا ضوزعلا نم اكريما فقوم نأب نويسامولبدلا

 ناكمإ ددحيس يذلا وه يروسلا سيئرلا اهمدقي
 نيلبقملا نيعوبسألا يفو ..اهراسمو برحلا ثودح
 ىوقلا نيب ةيسامولبدلا تالاصتالا جئاتن رهظت
 تالاصتالا جئاتن اهتعيلط ىفو :ةيلودلاو ةيمدلقالا

 سيئر نا ذا .بيبأ لتو قشمدو نطنشاو نيب ةيراجلا
 لازي ال هنأب لوقي زيريب نوعمش ةينويهصلا ةموكحلا
 عيضاوملا ىلع ةيروسلا ةمصاعلا باوج رظتني»
 .!امهنيب «ةحورطملا

 اهنع ثيدحلا يرجي يتلا ةيسايسلا عيراشملا اما
 ؛يل ودلاو يميلقالا عارصلا كلف يف رودت اهئاف .نانبل يف
 لبق ؛عيراشملا هذهل جئاتن ةيا روهظ دعبتسملا نمو
 يف ةدبلملا مويغلا راسحناو يميلقالا عضولا رولبت
 []1.ةقطنملا ءامس

 شلك زاوف
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 ةيلودلا تالاصتالا ةلحرم يف قشمد

 ريغ ةينلع تامدقم ةيا نود نمو :ءىرخا ةرم |[
 نسيلاوك يف :يرسجت يفلا ةيربسلا تامدقملا
 ىلع ةلعافلا مصاوعلا نم اهريغو قشمد

 اهيرح «لمأ» ايشيلبم تفناتسا ,ةينانبللا ةحاسلا

 توريب ةيحاض يف ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع ةحوتفملا
 «قشمد قافتا» نوكي نا اآضرتفم ناكو .ةيبونجلا
 نوؤشلل يروسلا سيئرلا بئان بتكم يف دقع يذلا
 ةريهشلا برحلا ةياهن يف .مادخ ميلحلا .دبع ةيجراخلا
 نم وينوي / ناريزح رهش يف ةينيطسلفلا تاميخملا دض
 ضعبو «لمأ» نيب ةقالعلا مكحي يذلا وه ,11/5 ماع

 ةمصاقعلا نا اصوصخ ,ةينيطسلفلا فارطألا

 اهريدتو «لما» ايشيليمب كسمت يتلا يه ةيروسلا
 ام وهو ءسكعلا وه ثدحي ام نا الا .اهرصانع بردتو
 ةينيطسلف تامظنم طاسوا يف اكوكشو تالؤاست ريثي

 .قشمد نم ةبرقم
 ضعبو «لمأ» نيب لوقعملا «قشمد قافتا» نمف

 ىلا ,.1186 ماع ناريزح ةياهن يف ةينيطسلفلا تامظنملا
 تثدح .ةينيطسلفلا تاميدخملا دض ةددحتملا برحلا

 رعشي .ةيلودو ةيبرعو ةينانبل تاريغتمو تاروطت
 نانبل يف مهرود تفعضا اهنا قشمد يف مكحلا لهأ
 ميعزلا ءاقل تاروطتلا كلت زربأ ناكو .ةقطنملاو

 ةمظنم سيئرو فوشتايروغ ليئاخيم يتايفوسلا
 نيلرب يف تافرع رساي ديسلا ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا ةرايزو ,ةيبرغلا
 ًايعاد .رئازجلا يف اهقلطأ يتلا هتردابمو .وكسوم ىلا
 قيقحتل راوحلا فانئتسا ىلا ةينيطسلفلا لئاصفلا
 رداصملا تربتعاو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدحو
 معدب ىظحت يرئازجلا سيئرلا ةوعد ةيساموليدلا

 وكسوم نيب تاقالعلا روطت لظ يف ؛ديكأ يتايفوس
 ,ةينيطسلفلا لئاصفلا تبحر دقو .ريرحتلا ةمظنمو
 ةيبعشلا ةهبجلاو ةيطارقميدلا ةهبجلا :ةمدقملا فو
 ام ,اهعم بواجتلل اهدادعتسا تدبأو رئازجلا ةردابمب

 اهفقوم طبتري يذلا ينيطسلفلا ذاقنالا ةهبج ادع
 ةهبجلا ثبلت مل مث .ةرشابم قشمد يف مكحلا فقومب
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 ةيلفسلمل أ ساهم | رست
 ! 'كولسلا نسح ' ةداهف

 ةردايملا نم اهفقوم ْق رظنلا تداعا نا ةيبعشلا

 اهل تضرعت يتلا ةديدشلا طوغضلا بقع .ةيرئازجلا

 ماسقنالا ةقرو نا ربتعت لازت ال يتلا ةيروس نم
 ةدحولا ةقرو نم لضفا .اهدي ىف ينيطسلفلا

 يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم دي يف :ةينيطسلفلا
 ةيبرعلا تاقالعلاو لقتسملا يسايسلا رارقلا ىلع رصت
 مدخت يتلا اهتاياسحو اهتحلصم نم ًاقالطنا ةيلودلاو

 .ةينيطسلفلا ةيضقلا

 .!'نيرخآلا قاروا نيسحت نمث نوعفدي نوينيطسلفلا :اليتاشو اربص

 ةلحرملا هذه يف :ةيروس يف مكحلا عقاول ضرع يف و
 ف اهرود عجارت دعب اهنا .ءقشمد فشتكت .ةقيقدلا

 لظ ىفو .مدقت يا زارحا نم نكمتت نا نود نانبل

 ةبرض نع ايموي ثدحتت يتلا ةيمالعالا ةلمحلا

 نا نويروسلا نولوؤسملا دجو  ةيروسل ةيركسع
 «تاقفصلاو تايوستلا باب يف لوخدلا

 .ةيركسعلا ةهباجملا باب يف لوخدلا نم
 لامتحا نع يمالعالا جيحضلا اذه لك طسوو

 ؟نيدأ :نكل .تالزانتلا ةيلمع تادب .ةلبقملا برحلا

 الوأ لزانتلا نوكي نا ىلع رضي «يليئاريسالا» فرطلا

 فقوت يتلا ةينمالا تابيترتلا نيمأت يف يأ ,بونجلا يف
 نانبل شيح» دضو «ليئارسا» دض ةمواقملا تابلمع

 تامولعملا ضعي ثدحتتو .اهعم نواعتملا «يبونجلا

 بئان بتكم يف تدقع ةيرس تاءاقل نع توريب يف

 سيئر روضح يف مادخ ميلحلا ديع يروسلا سيئرلا
 ممألل دعاسملا ماعلا نيمآلاو يرب هيبن «لمأ» ايشيليم
 تزكرت :ةيروس ىف يكريمألا ريفسلاو عندلوغ ةدحتملا

 تابيترتلا ريفوتل ةيساسألا ليصافتلاو نيوانعلا ىلع
 دض ةيركسعلا تايلمعلا نع فقوتلاو ةينمألا

 .يبرغلا عاقبلا وأ بونجلا نم آقالطنا «ليئاربسا»

 متي نا نكمي ال ءينمألا جمانربلا اذه لثم ذيفنت نكل

 توريب يف ةينيطسلفلا تاميخملا برض نع لزعمب
 ةمواقملل يرقفلا دومعلا لكشت اهنأل .بونجلاو
 «لمأ» معدت يتلا ةيروس نأب لوقي نم ةمثو .ةينطولا
 تاميخملا دض اهبرح يف دعيا بهذت فوس
 .ةيلودلاو ةيبرعلا اهتلزع لظ يف :ةينيطسلفلا
 اديصو روص نم تاميخملا عالتقا ىلع عجشتو
 قيرط ىلع ىلوا ةوطخك ؛ةيبونجلا توريب ةيحاضو

 مهل لضفأ وه
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 هيلا ىعس ام قيقحت هاجتا يف يسكعلا دعلا ءدب
 ريزو دعاسم عم هتاءاقل لالخ نم يروسلا سيئنرلا

 ةيجراخ ريزوو يفروم دراشتير يكريمألا ةيجراخلا
 تالاصتالاو رشنيغ شيرتيد سناه ةيبرغلا ايناملا
 ينالوقين يناموزلا سيئرلا عم يرجت يتلا
 .وكسيشواشت

 ىلا ةينلع ةلاسر تهجو نطنشاو نا ىفحي الو
 لاضن وبأ داعباب هايإ ةبلاطم يروسلا سيئرلا
 تامظنم يوؤب هنأي هتمهتاو ؛قشمد نم هتاركسعمو

 سيئرل ينلع باطخ ةيكريمألا ةلاسرلا التو .ةيباهرا
 دقتنا تسينكلا ماما زيريب نوميش ينويهصلا ءارزولا

 اهترطيس تحتو اهضرا ىلع نأب اهمهتاو ةيروس هيف
 يتلا «ةيباهرالا تامظنملا» نم هب ناهتسي ال ددع
 جروج .ةمتاوح :لاضن وبأ» :يلاتلا وحنلا ىلع اهامس

 ال يروسلا سيئرلا نإ» :لاقو ءىسوم وبا ,ءشبح
 يف اهمدختسي امنإ هللا هجول تامظنملا هذه يوؤي
 .«ةيروبسس فادهأ ةمدخ

 قابس يف يروسلا سيئرلا لخد عقاولا اذه ءازإو
 ةيلمع» نطنشاو هيمست ام مازتلال «ليئارسا» عم
 تحتف يتلا برحلا تناكو :«نانبل ْق باشرالا برض

 توريب ةيحاض ىف ةينيطسلفلا تاميخملا دض
 مايقلا مازتلا هدادعتسا هيف نلعي اضرع .ةيبونجلا
 تامظنملا غعيمجل ةرشابم ةيركسع ةبرضب
 تليزأ اذا اميف ,نانبل يف ةيركسعلا تايشيليملاو
 نم يروسلا شيجلا عنمت يتلا رمحلا طوطخلا

 الو .يبرغلا عاقبلاو بونجلاو توريب ىلا ةدوعلا
 ةينمألا ةقفصلا نم ءرِح وه ضرعلا اذه نا ىفخب

 متت يعلو :بوضحلا يف انهنع ةعدحلا يرض لا
 اهيف بعليو .نطنشاو عم اهنأش يف تالاصتالا
 .بارعلا رود وكسيشواشت ينامورلا سيئرلا

 ارود ؛ةيليئارسالا» طاسوألا دعبتست ال لباقملا يفو
 ةينمألا تابيترتلل انامض نوكي يروسلا شيجلل اينمأ
 تامظنملا نع ةيروس يلخت لاح يف ءبونجلا يف
 ةلجع كيرحت لجأ نم .اهنضتحت يتلا ةينيطسلفلا
 قرشلا ةقطنم يف ةلماشلا ةقفصلا وأ ةيوستلا
 .طسوألا

 ةينيطسلفلا تاميخملا دض برحلا نوكت لهف
 .؟ةليوط

 جئاتن راظتنا نم دب ال لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا لبق
 عم قشمد اهيرجت يتلا ةيساموليدلا تالاصتالا

 اهيرجت فوس يتلاو :نوب عم اهترجأ يتلاو ايئامور
 .باهرالاب ةينعملا ةيبوروألا ةلودلا نانويلا عم
 رمتست فوس كلذلو .يسلطألا فلحلا ِق وضعلاو

 ذخأت دقو ,ةينيطسلفلا تامدخملا ىلع تاءادتعالا

 اديص يف ةدوجوملا تاميخملا لمشتف ًافنذع رثكأ اعباط

 ميزلت ابوروأو نطنشاو لوبق لاح يفو ..روصو
 برحلا ناف ,نانبل يف يروسلا شيجلل باهرالا ةيفصت
 ,ةيليئارسالا»  ةيكريمألا فادهألا نأل ,ءققوتت فوس
 لاح يف اما ..تققحت دق نوكت باهرالا ىلع ةلمحلا نم
 نأف ؛دودسملا قيرطلا ىلا يعاسملا هذه لوصو

 ريغتت كلذ دنعو ؛باهرالا ىلع ةحوتفم حبصت باوبألا

 [0.قاروألا طلتختو ةروصلا
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 حالسلا

 ينويهصلا يبوللا مكحت ىلع لاثم
 يكريمالا رارقلا يف

 ةيدوتسل جا ةفنص

 : يئاروم ديلَو - كرويويد

 يبوللا رود نع نآلا دعب ثدحتلا ثيعلا نم كني
 ةيكريمألا ةرادالا ىلع هريثأتو ينويهصلا 1

 ام لكب يبوللا اذه اريسأ امهف سرغنوكلاو .
 تيبلا ةحارص تلصو دقو ىنعم نم ةملكلا هذهل

 نا ىلا ربشي ام هنع ردص ذا .دعبألا اهدح ىلا ضيبألا

 ةيدوهبلا تامظنملا ءامعز ىلا بلطيس ناغير سيئرلا
 هلمأ يهف :ةيدوعسلل حالسلا ةقفص ريرمتل هتدعاسم
 .اهردرمتل ريخألا

 تاروطت نع ةباتكلا ءانع انسفنا فلكن ال انك دقو
 هذه تحيصا نا دعي .ةيدوعسلل حالسلا ةقفص

 ناغير سيئرلاف .ءارقلا عيمج ملع يف تاروطتلا
 جاتحي كلذ دنعو ءسرفنوكلا رارق ىلع وتيف عضيس
 اذه لوعفم لطبيل تاوصالا يثلث ىلا سرغنوكلا
 ىدلف ,دحلا اذه دنع يهتنت نل ةيضقلا نكلو .وتيفلا

 وتيف ضاهجال فاك تاوصألا نم ددع سرغنوكلا
 ال ام ىلا ةيدوعسلا حالسلا ةقفص فاقياو ؛سيئرلا

 حالسلا ةقفص نع نوكي نل نذا انه ثيدحلاف .ةياهن
 ناهترا نع وه ام ردقب اهروطتو اهريصمو ةيدوعسلل
 ةينودهضلا تامظنملل سرغنوكلاو ةيكريمألا ةرادالا
 ءايربكب فرصتتو .عازن نود رارقلا ىلع رطيست ينلا
 .اهذوفن نع حجبتو فلصو

 دراودا نلعا :يلاتلاك ةطاسيب يه ليصافتلا
 ,ضيبألا تيبلا يف فاحصلا لوؤسملا ٍبئان :نايجريج
 يف ةيدوهيلا تامظنملا ةداق ءاقل ررق ناغير سيئرلا نا
 سيئر ,رقول روتانسلا حارتقا ناو .ضيبألا تيبلا
 حارتقا وه سرغنوكلا يف ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل
 ءاسؤر عم عامتجالا اذه فده ناو :تيدبلا رظن ف ددج

 .ناغير سيئرلا فقوم حرش تامظنملا
 ىلع كرحت يذلا رقول روتانسلا حارتقا ناك اذامف

 .؟دوهبلا ةداقب عامتجالل ضيبألا تيبلا هساسا

 نيب يضاملا عوبسالا ضيبألا تيبلا يف مت عامتجا يف
 نييروهمجلا سرغنوكلا ءاضعاو ناغير سيئرلا
 ناغير سيئرلا ءالؤه غلبا .ةقفصلا اوضراع نيذلا
 ملام مهتيوصت ةهج رييغت نوعيطتسي ال مهنا
 ةيطغتلاب دوصقملاو .ةيسايس ةيطغت ىلع اولصحي
 تامظنملا بضغ نم ءالؤه ةيامح ةيسايسلا

 يسريب لراش روتانسلا ريصم ناو ةصاخ ةينويهصلا
 «سكاوألا» ةقفصل همعد رثا تامظنملا هذه دب ىلع
 روتانسلا حرتقا ذّمدنع .مهماما ًالثام لاز ام ةيدوعسلل
 يف ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل سيئر رقول دراسشتير
 ناغير سيئرلا و ضيبالا تيبلا ىعسي نأب سررغنوكلا
 ,ةقفصلل ةينويهصلا تامظنملا معد ىلع لوصحلل
 باونلاو خويشلل ةيسايسلا ةيطغتلا نمؤي كلذبو
 .ةقفصلا نوضراعمب نيذلا

 ناغير سيئرلا عمتجي مل لاقملا اذه ةباتك ىتحو
 تامظنملا هذه باوج نكلو :ةيدوهيلا تامظنملا ةداقب
 سيئر بئان :سدروغ ديفيد لاق دقف .احضاو ناك
 ضيبألا تيبلا حارتقا نا» ةيدوهيلا تامظنملا عمجت
 ال نا» :اضيا ةنياهصلا ةداقلا دحا لاقو .«يعقاو ريغ
 كلذب دصقيو  مهدعاسيس انه عمتجملا يف دحأ
 نحنو عمتجملا انيلا رظنيس فيكف  نييدوعسلا
 ىلا انتحيصنف !؟ةيدوعسلا لجأ نم اطوغض سرامن
 لصحيس ام لكو .هتقو عيضي ال نا ضيبألا تيبلا
 ..«طقف جارحالاو جارحالا وه هيلع

 ,عوضوملاب ةثرتكم ريغ اهناكو ودبت .ةيدوعسلا
 ابئاغ ناك ناطلس نب ردنب نطنشاو يف اهريفس نا ىتح
 ىلع سرغنوكلا تّوص امدنع ةيكريمألا ةمصاعلا نع
 ريفسلا نا ءانه ؛ةيدوعس رداصم فيضتو .ةقفصلا

 ةيكريمألا تاكرشلا فلم هماما عضو يدوعسلا
 نأشي ةماعلا تاقالعلاو تالاصتالا ةعباتمب ةفلكملا
 تاكرشلا هذه ةيلاعف ميوقت ضرغل ةحلسالا تاقفص
 لهف .رالود رايلم ١ ,8 ةيدوعسلا ةنيزخلا فلكت ينلا

 هذه ةعطاقم ىوتسم ىلع يدوعسلا درلا نوكي

 همجح ناك امهم ,فقوم ذاختا ىلا هادعتب مأ ,تاكرشلا
 ةيدوعسلا ف ةديدعلا اهحلاصمو اكريما هاجت هنزو وا

 اذه عيتتسي يذلا لاؤسلا و .ةماعب ءيبرعلا جيلخلاو

 يف اهسفن ةيكريمألا ةرادالا عضت اذامل :وه لؤاستلا
 ريغ اهحلاصم تماد ام .ينويهصلا يبوللا ةهجاوم
 هب موقي ام لك نم مغرلاب .يبرعلا نطولا يف ةررضتم
 ةسايسلا مسر ىف وأ نيطسلف يف ءاوس ةنياهصلا

 [1.؟؟ةيبرعلا لودلا رومأب اهقلعت ردقب ةيكريمألا
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 هرايتخا نع عجارتا نلو يتفيلخ يلارم :ةييقروي ديكأت مغر

 هبزشلا رهاوم نب ساكافم سقرت
 ةمالس ني ريشبلا رييغت ةيارغ اهرثكأو ... ةيعوبسا هبش ةيلمع ةيرارولا تارييغتلا

 ةديدجلا يسائرلا رصقلا ديلاقت نم حبصأ له

 رييغت نع نينثا موي لك حابص نلعي نا
 .ديدج ريزو ةيمستو ريزو ءافعا نع يموكح

 !؟رخآ عاطق ىلا عاطق نم ريزو لقن وا

 :ديكأتلاب اننيعي نل ةقيرطلا هذهب لؤاسنلا حرط
 .سنوت يف يموكحلا رارقتسالا مدع مهف وا ةعباتم ىلع
 نع ريبعت ريغ نوكي نل لكشلا اذهب هتاذ لؤاستلا نكلو
 ةيموكحلا تاريغتلا تارارق ءازا ضومغلاو ةردحلا

 وقيام /رايا رهش ةليط ةيسنوتلا ةمصاعلا يف ةلجسملا
 !هنم نينثا موي لك ةحيبص اديدحتو

 لوألا ريزولا دجي .ةعيرسلا تارييغتلا رهش دعب
 فقوم الا اهيف لثمي ال ةموكح سار ىلع هسفن يلازم
 هيديؤم مظعم ةموكحلا نم جرخ ذا .ةعجارتم ةيلقا
 ةبودلا سيئر مهراتخا ددج نولوؤسم مهلحم لحو
 .هسفنب

 ةعيلطلا» تعقوت املثمو_ ةدلخادلا ةرازو تلا دقف

 نا دعب يلع نب نيدباعلا نيز ىلا لبق نم ؛«ةيبرعلا
 فصنو نيتنس ةدم هسفنل لوالا ريزولا اهب ظفتحا

 رداوكلا لادبتسا ىلا ديدجلا ريزولا ردابو .ابيرقت
 اذه يف ركذي ام مهاو ؛لوالا مويلا ذنم هترازو يف ايلعلا
 نم) هريدغ رماع ينطولا سرحلا رما داعبا صوصخلا
 تارباخملا ةبعشل ديدج ريدم نييعتو (يلازم يبرقم
 .«ةيسايسلا ةرئادلا»

 نمض يداصتقالا عاطقلا تارازو تمسق اعابتو

 يف ماكحالا نم اديزم رسيت دق ةديدج ةيرادا ةلكيه
 مجانملاو ةقاطلا لثم امزات رثكألا عورفلا نوؤش
 مهأ تافسوفلا راعسأ دوكرو طفنلا راعسا رايهنال)
 لبس نع ثحبلا ىتح) ةراجتلاو ,(رطقلا تارداض
 .(ةيعصلا ةلمعلاو ريدصتلا

 ريبزو هناكم لغش يذلا ةيبرتلا ريزو يفعاو

 نيظحالملا ريدقتب  لشف يذلا ءايض نب يلاعلا ميلعتلا

 مغر رجفتملا يعماجلا عضولا ىلع ةرطيسلا يف -
 يف ! ةحفص يتئام نم رثكا يف نلعملا يحالصالا هجمانرب

 ىلع ديدج:ةحو يلاعلا ميلعتلا ةيلوؤبسم ىلوت نيخ
 بط ةيلكب ددشتملا ناتسالا ىلذاشلا رمع وه ةموكحلا

 فلكملا صاخلا يبطلا قيرفلا وضعو سنوت ةعماج
 .سيئرلا ةحص ةباعرب

 دقف  روطسلا هذه ةباتك ىتح  تاريغتلا رخآ اما
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 هناكم كرت يذلا همالس نب ريشبلا ةفاقثلا ريزو لاط

 !ةمصاعلا ةيدلب سلجم سيئرل
 تارددفتلا لاقدأ

 نيبقارملا دشا تلعج ةعباتتملا تاريغتلا هذه
 ءانع نودجي ةيسنوتلا عاضوالاب نيمتهملا نم ةكنح
 سيئرلا رارق روضح ناك يتلا ةكرحلا هذه مهف ف اغلاب
 .لوالا اهمجن رشابملا ةبيقروب

 نا نكمي يتلا تاريسفتلاو تاظحالملا ةلمحو

 ةيموكحلا ةكرحلا ةعباتم نم بقارملا اهب جرخي
 اذهو  امهنكلو امهل ثلاث ال نيلدلحت ىلا دوقت ةردخالا

 .ةرورضلاب نيتوافتم نيهاجتا يف -ضومغلا رصنع وه
 ةقفاوميو ةبيقروب سيئرلا نا وه لوالا ريسفتلا -
 ةعاجشلاو ةءافكلا نع ثحيبب يلازم لوالا هريزو

 تاعاطقلا دشا يف ةلودلا نوؤش ريبستل ةمزاللا
 دالبلا هب رمت يذلا قيقدلا فرظلل رظنلاب ةيساسح
 ةلكيه مهف نكمي كلذبو .اينماو ايميلعتو ايداصتقا
 ةرازول يلع نب غرفتو ةديدجلا ةيداصتقالا تارازولا
 .ملاعلا ميلعتلا ردزو رييغت مث :ةيلخادلا

 نوكي نل ثيحب ةيمهالا نم ةينمالا تادجتسملاف
 فارشالا ةيلوؤسمب ظافتحالا لوالا ريزولا عاطتسمب
 عم ةصاخ .ىرخالا ةيموكحلا هتابعأل ةفاضا اهبلع

 عيباسالا يف يسنوتلا عراشلا هشاع يذلا رتوتلا عضو
 تاكرح ضعب لملمتو ةعماجلا تابارطضاو ةريخالا

 دادعالا» بوجو عم مث (الثم ةيفلسلا) ةضراعملا

 ,فيرخلا عم ةمداقلا ةيعيرشتلا تاباختنالل هديجلا
 .ةيلخادلا ةرارو ماهم نم وهو

 دعب عضولا لحلحتي مل يداصتقالا ديعصلا ىلعو
 تحت مهناكم نوحواري نولوؤسملاو ءرطخلا ةرئاد نم
 ىلع ةيبلسلا اهلالظب يقلت يتلا ةفينعلا ةمزالا طغض
 عئاسمملا ةلويس ىلغو ةيئارشلا نينطاوملا ةردق

 ةلمعلا حشو ,قوسلا يف ةيكالهتسالا تاجاحلاو
 قوسلا نيب تالدابملا طورسش روهدتو .ةبعصلا
 .ةيملاعلا قاوسالاو ةيسنوتلا

 مغر ةرمتسم ةبلطلا تابارضاف ؛ةعماجلا ةلاح اما
 نع ثحبلا نم ةموكحلل دب ال ناكو .ينمالا راصحلا
 قفالا ىلا تهتنا يتلا ءءايض نب» ةسايسل ليدب
 بالطلا ىدل هعيراشمب ةقثلا بايغ عم دودسملا

 دب ال ناكو .ءاوسلا ىلع تايلكلا تاراداو ةذتاسالاو

 ىلا حونجلاب ةحاسلا عم لماعتلا بولسا رييغت نم
 عم قافتالاو زاوحلل ام ةيناكما يف بيغرتلاو ةئدهتلا
 اهنلعا يتلا ةيرجزلا بيلاسالا نع عجارتلا نالعا
 .ةيلطلا دض قياسلا ريزولا

 ةيقب ليلعتل فاك ريغ مدقت ام لك نا ىقبيو
 أددعو ةفاقثلاو ةيبرتلا ةرازو تلاط ينلا تاريغتلا

 يتلا تاريغتلا يهو :ةعباتلا ةيوناثلا رئاودلا نم

 هل ءالو مهرثكاو يلازم جهنل اسامح ءارزولا دشأب تلا

 ىلداشلا جرف كلذب ينعن .ةموكحلا نم جورخلا ىلا

 ال مهتاعاطق نا ىلا ةفاضا .دريدغ رماعو ةمالس نبو

 رئاودلا نم لقا ةجردب لقالا ىلع وا تامزالا نم وكشت

 .اهركذ فلاسلا

 .يناثلا ريسفتلاب ذخألل اندوقي ام اذهو

 لاوحا نا ىلع نوعمجي .ابيرقت سنوت يف نيفقثملا لكف -
 ردقو ومنلاو شاعتنالا لبق نم فرعت مل ةفاقثلا

 همالس نب دعبملا ردزولا دهع يف هتفرع يذلا ةيرحلا

 يف ةرم لوأل اميرو .هداعبال مهترسح نوفخي ال مهو
 تاموكحلا ىف ةعياتتملا ةفاقثلا تارازو خيرات
 ةيسنوتلا ةحاسلا زومر لك عم لعافتلاو ةيسنوتلا

 ققح لكشيو ماظنلا نم مهفقاوم نع رظنلا ملحقب

 .نفقثملا ءالؤه باطقتسا نم اردق ماظنلل

 نا انفرع ام اذا ةيارغ ةمالس نب داعبا رمأ دادزبو

 ذا ءطابر نم رثكأب يلازم لوالا ريزولاب طبتري ةمالس نب

 ةيموقلا ةيبرتلا ريزول ةبسنلاب ابيرقت رمالا كلذك
 .لوالا ريزولل امهتالوب نيفورعملا سرحلا رمآلو

 ةيسايس ةيمها لثمت ال ةروكذملا تارازولا نا مغرو
 اهيفلكم داعبا ناف :داصتقالا وا ةيلخادلا لثم ىربك

 ينعي ال حضاو ببس نودو يلازم «حانج» نم مهلكو
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 لخاد لوالا ريزولا فقوم فاعضا نم ديزم ريغ
 .ةموكحلا

 ةييقروب سيئرلا ديكأتب لالدتسالا مث نم يفكي الو
 ءاضعا نم ددع ماماو لوالا دريزول عيياتسا ةثالث لبق

 نلهنأ و هدعب مكحلا يف هتفدلخ وه (يلازم) نا ةموكحلا

 هذه دكؤت تارشؤملا لك نا لب .هرايتخا ىف عجارتي

 نوؤشو ةلئاعلا ةريزو يلازم ةيحتف جورخ برق مايالا
 .ةموكحلا نم لواآلا ريزولا ةجوز يهو ةارملا

 براضتلا ىلا ناريسفتلا انب يهتني اذكهو

 .اددجم ضومغلاو

 ةيقرون ادازم
 ىلع ةقئافلا هتردق ةبيقروب سيئرلا نع فورعملا

 ضعبلا اهيلع نهاري يتلا تانهكتلا لك بيذكت

 ةداعبإ داعبأ ؛ةمالس نب ريشبلا

 .هذيفنت مث رارقلا ذاختا يف هبولسا كلذك هنع فورعمو
 جضنل ايفاك اتقو رارقلا ذيفنت قرغتسي نا ةداعلاو
 .لوطي نا نكمي تقو وهو .بسنالا فرظلاو تايطعملا

 يف ةيولتكلا تاعارصلا ةبعلب سرمتملا وهو
 .هتقثو هتوظح لين ىلع اهقباستو ةقباسلا هتاموكح
 مساحلا رارقلاب ظافتحالا نف اديجح نقتدي يقب

 لوقلا بحاص امئاد هلعجي لكشب هب راثتتسالاو

 .ريخالا
 حوضوبو كلذب فرتعي يلازم لوالا ريزولا ىتح

 يف ةيسنوتلا «قئاقح» ةلجمل هب حرص ام كلذ نمو .غلاب
 قافآ نع هثيدح ضرعم يف رايا /يلاحلا رهشلا علطم
 يتلا ةيسايسلا تارارقلا ةلمجو مداقلا بزحلا رمتؤم
 .نويروتسدلا اهب جرخي دق

 عتمتي يذلا روضحلا مجح ملعلا مامت ملعي هنألو
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 هلهج الثم يفخي ال لوالا ريزولا ناف :ةلودلا سيئر هب
 يف ررقتيس يذلا نهارلا يحاتفنالا هاجتالا ريصمب
 هاجتاب اماو ءارثالاو حيسرتلا هاجتاي اما رمتؤملا
 ريبعتلا قح نيدرمتؤملل ناك ام اذاف» .ةديدح ةلصوي

 ةريخالا ةملكلا ناف يلازم لوق دح ىلع  ةشقانملاو

 ١ .«بزحلا سيئرل ىقبت
 تاجافمو ةيموكحلا تاريغتملا هذه ءانثا فو

 بزحلا ولوؤسم لصاوي .ةيرازولا تانييعتلا
 يميظنتلاو يسايسلا مهدادعا مكاحلا يروتسدلا
 طسو كلذو :ناريزح ه ْق مداقلا بزحلا رمتؤم داقعنال

 تاريوحتلا اهمجرتت يتلا ةيسايسلا ةراثالا ءاوجا
 ةيسفانتملا فارطالا نيد قياستلا وج فو ,ةردخالا

 عقاوملا نم رفوالا بيصنلا لين ىلع بزحلا لخاد
 .ةرثؤملا ةيدايقلا

 ةحضاو ريغ فارطالا هذه نيب ةعزانتملا ظوظحلا
 مسحتس رمتؤملا جئاتن نا ديكالا نكلو ...نآلا ىتح
 .ام هاجتاب ةنهارلا رارقتسالا مدع ةلاح

 «نيمات» نم تنكمت ةيسنوتلا ةموكحلا نا يقب

 عم يعامتجالا عارصلا ةهبج ىلع ايبسن اهعضو
 يلازم لوألا ريزولا فرشا رايا نم لوالا يفف .تاباقنلا
 .لامعلا ديعي ديدجلا يذيفنتلا بتكملا لافتحا ىلع

 نيموي فرظ يف قثينا ديدجلا يذيفنتلا بتكملاو
 ءءافرشلا» هدقع عيرس يئانثتسا رمتؤم» نع طقف

 .يروتسدلا بزحلا نم قلطم هبش معدب نويبالقنالا
 داحتالا ةيعضول امساحو ءايعرشر» رمتؤملا ريتعا دقف
 ةيعرشلا هتدايق تلازام يذلا لغشلل يسنوتلا ماعلا

 اهضفرب ةكسمتم ةيدعاقلاو ىطسولا هلكايهو ايلعلا
 نم مهزومر بلغا نا ةصاخ نييبالقنالا ؛ةيعرش»
 رظنلابو نييباقنلا نم ادحاو اموي اونوكي مل نيذلا
 نيلهاجتم رمتؤملل كئلوا اهيف ىعادت يتلا فورظلل
 ظافتحالا ىلع ةرصملا اهريهامجو تاباقنلا عقاو
 .اهتيلالقتساب

 ةيباقنلا ةيعرشلا نيم حضاولا يلمعلا قرافلا نكلو
 - م.م ©

 ,معدب عتمتت ةريخآلا هذه نا وه ةديدجلا ةدايقلاو
 ىلوألا تبقب نيح يف اهعم اهتواعتو ةطلسلا فارتعاو

 اهتارقم لامعتسا نم ةمورحمو ةكرحلا نم ةعونمم

 طاشنلاو عامتجالا قح نم ةعونممو اهقئاثوو
 .تالاقتعالاو تاقباضملل هفدهتسمو

 ةفالخلا و ىروذسدلا رمشألا

 مكاحلا بزحلا رمتؤم نع انلصفت يتلا مايالا
 ةهجو نالعا يف ءىطبي نلرمتؤملاو ...ةدودحم تحضا

 رمتؤملا داقعنا نوكي دقو .ةليقملا ةيسايسلا ةايحلا

 ةبسانملا ةبيقروب ةلودلا سيئرو بزحلا سيئر ةصرف
 اميف ةصاخ ,هتليخد يف لمتعي امع ةريخا ةرم حاصفالل

 لوالا ريزولا ريصمب قلعتي ام يا هتفالخب قلعتي
 .يلازم

 مهلوأو سنوت يف عيمجلا ...دعوملا كلذ راظتنا يف

 ةرايز نع ضخمتتس يتلا جئاتنلا بقتري ؛هتاذ يلازم
 تاعاس ةدم سنوتل يسنرفلا لوالا ريزولا كاريش كاج

 حلاصل مسحلا ةهجو يف ريثآتلل ةيفاك نوكت دق ةليلق
 [1.هباسح ىلع وا يلازم دمحم

 ددعلا وبأ يداه
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 كومردلا ةعماح ثادحا دعب

 ةرزجلاو اصعلا ةسايس دمتعي ندرفا

 ضااخ - نامع

 يف نيسح كلملا نم مساحو عيرس لخدن الول

 ةحاس ىلا ندرالا تلوحتل ةبسانملا ةظحللا
 ريهامجلا نم ةعساو تاعاطق نيب ةهجاوم

 تاطلس نيبو ةيباقنلاو ةيبالطلا اهاوقو ةيبعشلا
 .ةينمالاو ةيمسرلا اهتزهجاو يندرالا مكحلا

 عيمج نع جارفالاب هرماوا رادصاب كلملا لخدت

 تاءارجالا ذاختابو :نيلقتعملا كومريلا ةعماج ةبلط
 تاناحتمالا ءارجاو ةعماجلا حتف ةداعال ةعيرسلا
 يف مهتاناحتما ميدقت نم ةبلطلا رئاس نيكمتو اهيف
 ىلع ال ءايباجيا سكعنا لخدتلا اذه ؛ةررقملا اهديعاوم
 نكلو ءبسخحف ةعماجلا لخاد مزأتملا عضولا ديعص

 .اضيا نقتحملا يندرالا يبعشلا ديعصلا ىلع
 نم ددع بلاط نيح كومريلا ةعماج ةمزا تأدب

 يلمعلا بيردتلا موسر ءاغلاب ةسدنهلا ةيلك بالط
 ,مهيلطم تضفر ةعماجلا ةرادا نكلو .يفيصلا
 .مهنم ايلاط )١149( لصف ىلع تمدقاو

 يدالطلا نماضنلا

 يف نيرخآلا ةبلطلا مايق ىلا ءارجالا اذه ىدا دقو
 نيلوصفملا مهئالمز عم نماضتلاب تايلكلا فلتخم
 تدرف . ةعماجلا مرح لخاد ةيملس ةرهاظتب اوماقف
 بالطلا تارشع لاقتعا ىلع ضيرحتلاب ةعماجلا ةرادا

 لصفو تابلاطلل يلخادلا نكسلا ةمهادمو نيرهاظتملا

 حئاول بسح لصفلل ةبجوم بابسا الب نهنم ددع
 .ةعماجلا

 بالطلا مدقا تاءارجالا هذه ىلع درلا ضرعم يفو

 ي وتسي .ةعماجلا مرح لخاد يعامجلا ماصتعالا ىلع
 ةماعّزب نيملسملا ناوخالا راكفاب ارثأتم ناك نم كلذ يف

 يزمر ةماغزب نييعويشلا وا ءرهاطلا يدعس بلاطلا
 ةماعزي ةينيطسلفلا لئاصفلاو نييموقلا وا .بخلا
 فصتنم دعب ةدحاولا ةعاسلا يف و :ىسوم دمحا ىسوم

 نمالا نم تاوق تمحتقا ١15185/65/١14. سيمخلا ةليل
 «بغشلا ةحفاكم ةقرف» و .ةيدابلا سرحو .ماعلا

 ليانقلاو تاوارهلا تمدختساو .يعماجلا مرحلا

 مجن دقو .ةوقلاب ماصتعالا ضاهجال عومدلل ةليسملا

 يمسرلا نايبلا هددح ىلتقلا نم ددع طوقس كلذ نع

 ددع طوقسو .ةبلطلا نم ىلتق ةثالثب ةيلخادلا ةرازول

 ةظفاحم تايفشتسم فلتخم ىلا اولقن نيذلا ىحرحجلا

 .ديرا

 يذلا ةيندرالا ةيلخادلا ةرازول يمسرلا نايبلا

 "١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١69  51رايأ ١9451

 ةنلوؤسم لمح ةعماجلا ِق ةساردلا فقو نلعا

 ,حيسالاب اهركذي خل ةيسانبس ةئفل ةيمادلا ثادحالا

 لالغتسا تلواح «ةيرخم ةثف» اهنأب اهفصو هنكلو

 حلاصملا باسحل اهرسحتو ةيبالطلا بلاطملا

 .ةيسايبسلا

 بارحألا ليد
 ايروف انايب تردصا ,ةيسايسلا بازحالاو ىوقلا

 مظعمو ةيندرالا ندملا فلتخم يف أرس هعيزوت ىرج
 .نامع ةمصاعلا ءادبحا

 نا» :ةجهللا ةدحب فصتي يذلا نايبلا يف ءاجو
 اذهو انبالطو انبابش حاوراب ةناهتسالا هذه
 بلاطو ؛«افقوتي نا بجي نينطاوملا ةماركب راتهتسألا
 كلذكو ,,داعبالاو لصفلا تاءارجاو ةقحالملا فقو»
 ماتخ يف و «نيلوؤسملا ةبساحمل عساو قيقحت ءارجاب»
 ارفاس اضيرحت ةموكحلا هتربتعا يذلا نايبلا
 : يلي ام ءاج درمتلا ىلع نينطاوملل

 نلعت نا اندالب ىف ةردخلا ىوقلا لكب بيهن اننا»
 فقت ناو .كومريلا ةعماج بالط عم تباثلا اهنماضت

 لكب موقت ناو :ةيريربلا ةلمحلا هذه هجو يف ةبصتنم
 .«ةيومدلا بيلاسالا هذه لثم ثاثتحا هنأش نم ام

 ةيندرالا ةيسايسلا ءاوجالا تدبلت دقف هيلعو
 ثيح :ندرالا لامش اصوصخ .ماعلا يأرلا برهكتو
 ةنيدم دجاسم نم نولصملا عفادت امك .دادحلا نلعا

 عراوش تفاط ةمراع ةرهاظم يف اوجرخو .ديرا
 اولكش دقف دبرا ةظفاحم زومرو هوجو اما ,ةنيدملا
 مدقو ءارزولا سيئر لياق ناحرفلا دمح ةسائرم ادفو

 .بلاطملا نم اذدع هلا

 ةررحلا واصحلا ةسادس

 ةسايس دمتعا يذلا يندرالا يمسرلا لعفلا در
 نمف .نيتضراعتم نيتغيص ذختا «ةرزجلاو اصعلا»
 ةباجتسالا ةرورضب هرماوا نيسح كلملا ردصا ةهج
 ةداعاو ,مهنم نيلقتعملا نع جارفالاو ةيلطلا بلاطظمل
 ميدقتل ةيلطلا ماما لاجملا ةحاتاو .ةعماجلا حتف
 ةفلؤم ةنجل ليكشتو .يساردلا ماعلا ةياهن تاناحتما
 يصقتل يوادنهلا ناقوذ ةسائرب ءارزو ةثالث نم

 .ةيماذلا ثادحالا بابسا ءالجتساو ,قئاقحلا
 ةعباتلا ماعلا نمالا ةزهجا تمدقا ىرخا ةهج نمو

 ةيسابس تالاقتعا ةلمح نش ىلع ةيلخادلا ةرازول

 ريمتبس /لوليا ثادحا ذنم ةرم لوال قاطنلا ةعساو

 تادايق اهتمدقم فو ةضراعملا ىوق دض ١977١ ماع

 لئاصفلا نم ددعو «يندرالا يعويشلا بزحلا

 .ةيندرالا ةحاسلا قوف ةينيطسلفلا
 ىلع ةيندرالا ةموكحلا تمدقا لاقتعالا ةيلمع روفو

 تضفخ دقف :ةيهئاضرتسالا تاءارحألا نم ددع ناختا

 نم ددع مالقا نع تجرفا امك .ءايرهكلاو ءاملا راعدسا

 لمغلاو ةباتكلا نع نيفوقوملا نييفاحصلاو باتكلا
 .قفاحصلا

 تالاقتعالا هذه فصو يندرالا ةيلخادلا ريزو
 مدع ىلا يمرت اهنا» :لاقو .«ةتقؤمو ةيزارتحا» اهنأب

 عيسوتو ايسايس كومريلا ةعماج ثادحا لالغتسا
 .«ةموكحلاو بغشلا نيب مادصلا ةقش

 جارفالا ةلأسم طيترت نا نوعقوتي انه نويبقارملا
 ىلع اهرارقتساو عاضوالا ءودهب نيلقتعملا ءالؤه نع
 نيلقتعملا نع جرفي نا نوعقوتي امك ةيندرالا ةحاسلا
 رهشلا ةياهن لبق ةررقملا هترايز نم كلملا ةدوع لاح
 تلشف اذا اصوصخ .ةدحتملا تايالولل يراجلا

 ةحلسا ةقفص ىلع لوصحلا يف يندرالا لهاعلا يعاسم
 .ةروطتم ةيكريما

 ةلالدامهل نيرما داقتعالا اذه ززعب امم لعلو
 ال ماعلا نمالا ةزهجا نا لوالا رمالا .ندرالا يف ةحضاو

 «لاقتعالا ةيلمعي تماق يتلا يه تارياخملا زاهج

 وهف يناثلا رمالا اما .نيلقتعملا ىلع فرشت تلازامو
 .نامع جراخ لوزعم نجس يف اعم نيلقتعملا زاجتحا

 ليمحت ةرورض ىلا ثادحالا لسلست ريشي اريخا

 نيلوؤسملا نم ددعل كومريلا ةعماج ثداوح ةيلوؤسم
 وا «ناردب ناندع روتكدلا ةعماجلا ريدم مهلوا نوكي دق
 ريرو وا ؛يلاجملا يداهلا دبع قيرفلا ماعلا نمالا ريدم
 .دياكلا نسح ديسلا ةيلخادلا

 بعصا ةفصاعلا ثادحالا هذه لعل ...دعدو

 ةثالث لبق اهليكشت ذنم يعافرلا دير ةموكحل ناحتما
 زايتجا يف يعافرلا ةموكح حجنت لهف .ارهش رشع
 []؟نامالا رم ىلا ندرالاب لوصولاو ء ناحتمالا فصاوع
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 نيسحلا يقنلا كرابف

 أرس نطنشاو راز زادلاو

 : يركب ىفطصم  ةرهاقلا

 سيئرلا اهب ماق ينلا ةفطاخلا ةرايزلا نكت مل طب
 عوبسألا لئاوا يف .كرابم ينسح يرصملا

 لهافلاب هعامتجاو ةبقعلا ءانيم ىلا يضاملا ل |
 فدهيب .ةديدج ةلواحم ىوس «2نيسح كلملا يندرألا

 ةيندرألا ةقالعلا ىرتعا يذلا عدصلا بار ىلع لمعلا
 مالسلا تاثحابم فقوت هنع مجن امم ؛ةينيطسلفلا
 .لماك لكشب

 ءاقل برق نع تدراوت نا قبس رابخالا نا حيحص
 نكي مل ادحأ نا الا :ةمقلا ىوتسم ىلع يندرأ - يرصم

 نا ديب .ةرايزلا هذهل ينمزلا دعوملا ديدحتب ملع ىلع
 - يرصملا ءاقللا ناب مات نيقي ىلع حبصا عيمجلا
 .ةلاحم ال لصاح يندرألا

 اهددع يف تعقوت دق «ةيبرعلا ةعيلطلا» تناكو
 ينلا تاعوضوملا تحرطو .ةرايزلا هذه ثودح يضاملا

 ةبقعلا ءاقل نإف لعفلابو .ثحبلل ًاراثم نوكت فوس
 رساي ينيطسلفلا ميعزلا نم بلط ىلع ءانب ءاج يذلا

 شاقنلا ىرج ةماه ةطقن نم رثكأ ىوح دق تافرع
 :اهلوح

 امو :«ةيليئارسالا»  ةيندرألا تاثحابملا عوضوم-

 .ليبسلا اذه يف تاحيرصت نم زيريب نوميش هددر
 نع راع زيريب هددر ام نا نيسح كلملا دكأ انهو

 وا لكشب تالاصتا دوجو فني مل ناك ناو .ةحصلا
 .كلملا ريدعت بسح هذاقنا نكمي ام ذاقنا لجا نم رخاب
 سيئرلا هعم اهحرط يتلا ةيساسالا ةطقنلا نا ليقو
 تناك ةينلع تاثحابم ةيا يف لهاجتي ال نا يه .كرابم

 اهليثمت ةينادحوو ريرحتلا ةمظنم دوجو ةيرس ما
 ريدعت دح ىلع اهدحو ةمظنملا نأل .ينيطسلفلا بعشلل

 مالس قيقحت يف ساسالا لماعلا يه يرصملا سيئرلا
 .ةقطنملا ف يقيقحو لداع

 ةقالعلا عوضوم تلوانت :ةيناثلا ةطقنلا -
 سيئرلا بلط راطالا اذه ىفو .ةينيطسلفلا  ةيندرآلا

 - 1 ماما نمت ا معمق - 7

 هطرش نع يلختلا ةرورض يندرألا لهاعلا نم كرابم
 ,747 رارقلاب لوبقلاو ميلستلا ىلع ةمظنملا رابجإ
 ,ةلدقملا ةلحرملا لالخ اهعم قيسنتلا رارمتسال طرشك
 ةمزتلملا رصم نا يندرألا لهاعلل كرابم سيئرلا لاقو
 زئاجلا ريغ نم هنا ىرت ,«ديفيد بماك» يتيقافنا دودبب
 يفني رارق لوبق لجا نم ةمظنملا ىلع طغضلا متي نا
 ناك اذل هريصم ريرقت يف هقح ينيطسلفلا بعشلا نع
 لاقو .قزأملا اذه نع هسفنب ىأني نا ندرألاب ىلوألا
 دقل نيسح كلملا عم ةماهلا هتاثحابم يف كرابم سيئرلا
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 :ثسيلا نادم تناك ةييزغلا عيمضاوملا لك :نيسحلا  كزابم

 صقان 747 رارقلا نا تلاقو .اهفقوم رصم تنلعا

 ريرقت قح لهاجتي ال يك .هدونب يف رظنلا ةداعا بجيو
 ناكس نا كرايم فاضاو .ينيطسلفلا بعشلل ريصملا

 مه مهتاءامتناو مهتاهاجتا فلتخمب عاطقلاو ةفضلا
 ةلوقمب كسمتلا ناف مث نمو .كلت رظنلا ةهجو عم
 تاكرحت ةبا دمحت فوس 741 رارقلا ىلع ةقفاوملا
 لاقو .ةقطنملا يف مالسلل ةغيص نع ثحبلا ىلا فدهت
 لوح ثحايتلل ةدعتسم ةمظنملا نا يرصملا سيئرلا

 لخت الا ةطيرش .يندرألا فرطلا اهب يضنري ةغيص
 ةغيصلا هذه نع ثحبلا ناو .ةينيطسلفلا تباوثلاب
 ىلا ةيندرألا ةينيطسلفلا تاقالعلا ةداعا مزلتسب

 نم مزلتسي اذه نا كرابم لاقو .يعيبطلا اهارجم
 غيصلا ىلع حضاو لكشب درت نا ةدحتملا تايالولا

 ربع ةيكريمألا ةرادالا ىلا ةمظنملا اهتلسرا يتلا ثالثلا

 يننا فاضاو نآلا ىتح اهيلع درت ملو ندرألاو رصم
 ىلا ةيرس ةرايز يف زايلا ةماسا روتكدلا تدفوا
 .ضرغلا اذهل ةدحتملا تايالولا

 يف انحالس يه ةدحولا نا كرابم سيئرلا لاقو
 «ليبس نم اهريغ انل سيلو ةيبنجا عامطا ةبا ةهجاوم
 روهدتلا ةلاح فقونو انقوقح ضعب ولو ذخأن يك

 .نيح ذنم ةقطنملا دوست يتلا
 لهاعلا عم لوانت دق كرابم سيئرلا نا ودبيو

 ترج يتلا ةيرسلا تاثحابملا راطالا اذه يف يندرالا
 راز يذلا ليمجلا نيما ينانبللا سيئرلا نيبو هنيب

 مايق تالامتحا عوضوم يف هعم شقاننو كرابم سيئرلا
 هنم بلطو .نانبل ربع ةيروس ىلع ناودعب «ليئارسا»
 ناودعلا تالامتحا فقو لجأ نم دوهجلا ةفاك لذب

 اذه يف اكريماو «ليئارسا» ىلع طغضلا ةسراممو
 .ليبسلا
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 .نيسح كلملا نا تامولعملا ديفت ءىرخا ةهج نم

 هلك رمألا نا .لوطملا هثيدح دعب كرابم سيئرلل لاق
 ةيكريمألا ةرادالا نا ولف ءيكريمألا فقوملا ىلع فقوتي

 ةمظنم اهتحرط يتلا غيصلا ىلع يباجيا لكشب تباجا
 يف اريبك ًارييغت ينعي اذه ناف ءاهب تغلباو ريرحتلا
 اذه يف ًادعتسم نوكيب فوس هناو :هلمكأب فقوملا

 عم هتمرب عوضوملا ثحبو هرارق نع عجارتلل تقولا
 ادع ام فو . تافرع رساي ديسلا ريرحتلا ةمظنم سيئر

 انهو :هيلع وه ام ىلع عضولا ءاقب لضفي هنإف كلذ
 مدهن نا انم اب ولطم سيل هلوقب .كرابم سيئرلا هعطاق
 ىلع ءاضقلا انتحلصم نم سيلو ءريرحتلا ةمظنم

 ويا فقوم دصقت :نيسحلا هرداب انهو .اهذوفن

 نا نيسحلا لاقف ,معن كرابم سيئرلا باجاف ,ميعزلا
 يندرا قيسنت يا نع ًمامت ةلصفنم ميعزلا وبا ةكرح

 .يندرألا فقوملا ىنبتي ميعزلا ابا نا حيحص .
 - كلذ نا الا :ندرألا عم ةصاخ ةقالع هل نا حيحصو

 فقنو هتكرح ديؤت اننا هانعم سل  نيسحلل مالكلاو

 .اهعم

 ميجحت نيسحلا نم بلط كرابم سيئرلا نا مهمل
 نيفرطلا نيب لح ىلا لصوتلا رسنتب ثدحب .درمتلا اذه

 لالخ قالطنالل ةدعاق نوكيل يندرألاو  ينيطسلفلا

 .ةلبقملا ةلحرملا

 نيب لوطم ثحب راثم تناك يتلا ةثلاثلا ةطقنلاو
 ىلا يروسلا سيئرلا ةرايز عوضوم يه نيبناجلا
 نا لبق نيسحلا رداب دقو .نيسح كلملاب هؤاقلو نامع

 سيل ءاقللا اذه نا :لوقلاب :كرابم سيئرلا ثدحتي
 دصقب قيسنتلا راطا ْف يتأي وهو ءدحأ دض اهجوم
 :ةقطنملا يف مالسلا لالحال ةلداع ةغيص نع ثحبلا
 ام لك يف ةحارصب يروسلا سيئرلا عم تثحابت دقو
 نا ىلع رصم دسألا سيئرلا نا لاقو .انرومأ مهب

 اهلكشب ةينيطسلفلا  ةينيطسلفلا ةحلاصملا قيقحت
 ةرورض عم هناو ,ةيروس ضرا ىلع متي نا بجي لماكلا

 لئاصفلا ةفاك مضي يديحوتن ينطو سلجم دقع
 ةلاحلا هذه يف اضيا رصي فوس هنا لاقو :ةينيطسلفلا
 نا ىلع .ريرحتلا ةمظنم سيئرل باون ةثالث نييعت ىلع
 ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعا نيب نم مهعيمج اونوكي
 ىلع رامع ويا ةرطيس نم هريبعت دح ىلع اوذحي ىتح
 ام لك آيوس انشقان اننا :نيسحلا فاضاو .ةمظنملا
 هاجت دسألا عم ًاحيرص تنك دقو .ةريرعلا ةمألا مهب

 باسح ىلع ناريال هدييأتو جيلخلا برح نم هفقوم
 انفلتخا امك ًامامت ,ةطقنلا هذه يف انفلتخا دقو .قارعلا

 رودص مدع يف ببسلا وه اذه ناك امبرو ىرخا طاقن يف
 .انتاثحايم مانتخ يف كرتشم نايب

 ماما أريثك فقوتي مل كرابم سيئرلا نا رمألا يف مهملا
 ماتخ يف لاق دق نيسح كلملا ناك ناو ةطقنلا هذه
 ةرتفلا لالخ موقي فوس هنا .كرابم سيئرلل ةرايزلا
 حتاف نا دعب ءةيروسو رصم نيب طيسولا رودب ةلبقملا
 هترايز ءانثا عوضوملا اذه ىف يروسلا سيئرلا
 ينعي قيلعتلا نم أدب كرابم'سيئرلا دجي ملو :ةريخألا
 .ةدحاوب ..ةدحاو

 ائيش ينلع لكشب فشكي ملو :ةيقعلا ءاقل ىهتنا
 نم أدحاو دعب نيريثكلا رظن يف هنا عم هتاليصفت نع

 يرصملا نيميعزلا نيب تمت يتلا تاءاقللا مهأ

 [ل.هلوح ثحمبلا ىرج ام ةقد وه ببسلاو .يندرألاو
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 يفاذقلا نش .ةيكريمالا تاديدهتلا ةروطخ
 ةدعاسمب اهمهتا رصم دض ةديدج ةيمالك ايرح

 ةرهاقلا دعوتو .رصم يف نيميقملا هتسايس يضراعم
 دودحلا لخاد ةيركسعلا تابرضلا فنعا هيجوتي

 اعد امك .ايبيل ىلع ناودعلا يف تركف ام اذا ةيرصملا
 سسدئرلا مكح ىلع ةروثلا ىلا يرصملا بعشلا هتدافك

 .كرابم
 يف نكلو ؛يضاملا عوبسالا لصاون يقاذقلا موجه

 نع نييبدبللا نينطاوملا راظنا تفلل ةلواحم يف اى

0 

 طبض نع ةيبيللا تارباخملا تنلعا دقف .ءرخآ لكش

 تارباخملا زاهجل ةعبات ةيرضم سسجت ةكبش
 هذه دارفا نا تعداو .اديدل قف اهدارفا لمعب .ةيرصملا

 تارئاطلا تدشرا ةيكلسال ةزهجا اومدختسا ةكبشلا
 سلبارط ىلع يضاملا رهسشلا اهتراغ ءانثا ةبكريمالا

 !يزراغنبو
 يتأي تاءاعدالا هذه ةحص نع رظنلا ضغبو

 ةينمالاو ةيسايسلا هتاشرحت راطا يف ئفاذقلا موجه
 بيرختل ةلواحم نم رثكأب ماق نا هل قبس دقف .رصمب
 ىلا ةفاضالاب .رصم لخاد ةيويح زكارمو تآشنم
 ىلا نيييبللا نييسايسلا نيئحاللا لابتغا تالواحم

 .صم
 راظنا تفل ديدجلا يفاذقلا شرحت تيقوت نكل

 ماق يتلا ةيرسلا ةرايزلا باقعا يف يتأي وهف نيبقارملا
 اهلالخ ىقتلاو ,ةرهاقلا ىلا صاخ يبيل دقوم اهب
 نيسحتو يرصم حالس ءارش بلطو .كرابم سيئرلاب
 : .نيدلبلا نيب تاقالعلا

 نطنشاو تابلط مساحلا رصم ضفر دعب يتأي امك
 لب :يفاذقلا ماظن دض كرتشم لمعب مايقلل ةرركتملا
 ةينيومت وا ةيركسع تادعاسم ةيا ميدقت اهضفرو
 .ايبيل ىلع ناودعلاب اهمايق ةلاح يف ةيكريمالا تاوقلل

 كرايم سيئرلا ىلع يفاذقلا موجه اديانه نم

 هرسف ًابيرغ أرما سسجتلاب نييرصملا لامعلا هماهتاو
 ةرئاد ىلا ىرخا ةرم زفقلل هنم ةلواحم هنأب نوبقارملا
 ةراغلاب يل ودلاو يبرعلا مامتهالا لق نا دعب ءاوضالا

 لشف قيلعت ةلواحم ىلا ةفاضالاب ايبدل ىلع ةيكريمالا

 ةعامس ىلع ةراغلا ءانثا يبيللا يوجلا عافدلا تاوق
 تدعاس يتلا ةموعزملا ةيرصملا سسجتلا ةكبش
 .ناكردمألا

 نا ةيبيللا ةضراعملا رئاود نم بيرق ردصم ىريو
 نم رصم يف هيضراعم عنمت ىتح رصم ددهي يفاذقلا
 مهؤادا دعاصت دقو امدسال :هدض يسايسلا كرحتلا

 يف ريبك رودب اوماق امك :ةريخالا ةرتفلا يف يسايسلا
 ةضراعملا زومر دض ةيباهرالا يفاذقلا تايلمع حضف

 موجهلا ىلا يفاذقلا فقوم بالقنا سيل لاح يا ىلع

 يذلا يفاذقلا ىلع ابيرغ ةرهاقلا دو بطخ ةلواحم دعب
 ...ضيقنلا ىلا ضيقنلا نم ءىجافملا لاقتنالا داتعا

 هذه نم ةيرصملا ةموكحلا فقوم وه ام نكلو
 ؟تاشرحتلا

 ردص ام لك ةيرصملا ةيجراخلا تلهاجت نآلا ىتح
 ىلع يرصم لوؤسم يا قلعي ملو .يبيللا ماظنلا نع
 يرصملا مالعالا لئاسو تلهاجت اذه نم رثكا .كلذ

 فحصلا يف ةدودحم تاراشا ءانثتساب .عوضوملا

 تسيل ةرهاقلا نا ىلا ريشي يذلا رمالا ,ةيمسرلا هيش
 ,ةيمالك برح يف يفاذقلا عم لوخدلل دادعتسا ىلع
 هيلع توفي هتاشرحت ةرهاقلا لهاحت ناو ةصاخ

 ايلخاد :ةيئاعدلاو ةيسابسلا هفادها قيقحت ةصرف
 نماضتلاب رصم مازتلا نع فشكي امك .ايجراخو
  ةيبرع تاعارض يف طروتلا نع .ذاعتبالاو .يبرعلا
 يا ىلاو .. ؟ديقعلا تاشرحت دعاصتت له نكل ..ةيبرع

 فقوملا رمتسي ىتم ىلاو .؟هيلا لصت نا نكمي ىدم
 .؟لوؤسملا يرصملا

 ةطبترم فسأللو اهنا ريغ ,ةدقعمو ةطبارتم ةلئسا
 |! رصم هاجت هتدقعو ديقعلا تاوزنب
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 ةضقانتم ..«ةيليئارسا»  ةيكريمأ  ةيرصم تاباسح

 : ناموش دمحم  ةرهاقلا

 بينا لش و يضانلا نيشتالا موي ةيسوتسا
 ةيمها ةلوجلا هزه بستكتو ؛اباط تاثحايم 5-5

 «لح ىلا لصوتلل نيفرطلا ةجاح ةجيتن ةصاخ |
 نم ةبعصلا ةلحرملا هذه يف يكريمألا رودلا مظاعتو
 يتلا ميكحتلا لاؤس ةغفيصب ةقلعتملا تاضوافملا

 5 يدا 0م - كك 5 0 20

 ردك حا

 دالاو يبطتلا .اياطب نطنشاو مامتها ءارو ةزغ يف ةيتاذلا ةر
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 .نيمكحملا ةثيه ىلع :ترطيس
 نطنشاو مامتها نوكي دق كلذك .عاطقلا ءاهجو ضعب نكمي ةيوستلا راطق نا ىلع نهارت لازت ام ةرهاقلا

 ناهر هنا كش الو اباط ةلكشم تهتنا ام اذا كرحتب نا

 وأ اياط ةلكشم لح لبق ءاوس درابلا مالبسلا نيكست
 .هدعب

 نطنشا و طورش
 هتبوعص مغر ةرهاقلا ناهر نا نويقارملا ىريو

 يتلا نطنشاو نم ءاحياب ءاج دق هطوطخ دقعتو

 معدو نامض ةيوستلا دوهج يف رودب مايقلل طرتشن

 طرشو ,ةبولطملا ةيوستلل جذومن نطنشاو رظن ةهجو
 ةيداصتقالا تادعاسملا رارمتسا طورش نم
 .رصمل ةيركسعلاو

 هذه تاضوافملا نم اهفقومو بنبأ لن ةحاح اما

 .«لمعلا»و «دوكبللا» تافالخ ءوض يف رهظتف .ةرملا

 اباط تالوج يف بيبا لن تاروانم نع رظنلا ضغبو
 نا يف زيريب لمأي ؛«لمعلا»و «دوكيللا» مساب ةقباسلا
 عم تاقالعلا ريوطتل الخدم اباط ةلكشم ةب وست ..هكت

 نا فورعملاو .«دوكيللا» عم مكحلا يف رمتسا وا ةديدج تاباختنا تيرجأ ءاوس هفقوم معد يلاتلابو .ةرهاقلا |

 نا اهنم اداقتعا مكحلا يف زيريب ءاقب لضفت ةرماقلا

 :ةيوسكلا ناشي عم مهافعلا نجمي فرط عل بزح

 لدت تارشؤم كانه ناف ةرهاقلا اياون نكت امهمو
 مكح ةماقال «ةيليئارسا»  ةيكريما تابيترت دوجو ىلع
 ءدب اهنهج نم بيبا لت تنلعا دقو .ةزغ عاطق يف يتاذ

 عض عوضوملا ةرهاقلا تثحب امددب :تاءارجحألا هذه

 ةقالع ىلع اباط لسلسمل ةديعس ةياهنل لصوتلاب
 ضعب ريشتو .عاطقلا يف ةيتاذلا ةرادالا عورشمب | .عيبطتلا فلم حتفيس اباط فلم لافقا نا ذا بعص
 نودي نطنشاوو بيبا لت ماما اهسفن ةرهاقلا دجتسو
 اهسفن دجتس امك :عيبطتلا ديمجتل اهب عرذتت ةجح
 يف تركف ام اذا لخادلا يف ةيوق ةيبعش ةضراعم ماما

 كيرحتل ىعست نطنشاو نا ىلا ةيسامولبيدلا رداصملا
 ندرالا فارشاو ةكراشم ةدعاق ىلع عورشملا اذهب
 ناف كلذل ع ورشملاب نلعملا امهلوبق لقألا ىلع وا رصمو
 لت عم ةرهاقلا تاقالع نيسحتو اباط ةلكشم ءاهنا
 ندفنتل نطنشاو كرحتل ًايسانم اخانم قلخي بيبا

 لمشيل دعب اميف هريوطتو عاطقلا يف يتاذلا مكحلا
 .ةيبرغلا ةفضلا

 ةدكرتمألا تاحردفلاا نوهحضم

 تاثحابم نم ةريخألا ةلوجلا يف ديدجلا وه ام نكلو
 ؟اباط

 دعب اباط لسلسم فنأتسي نا ررقملا مكح ىف ناك
 ةرهاقلا نم لكل يفروم دراشتيرل ةعقوتم تناك ةرايز
 ةديدج ةيكريما تاحرتقم اهلالخ مدقي بيبا لتو
 نيب تاقالعلا عيبطت تاوطخو ميكحتلا لاؤس ةغيصل
 لبق تفقوا يتلا يه طاقنلا هذه ناو اميس ال :نيدلبلا
 ترمتسا يتلا تاثحابملا نم ةريخألا ةلوجلا نيرهش
 ةيكريما ةكراشمب نابناجلا اهيف دقع :عيباسا ةدعل
 قفتا دقو .بيبدا لتو ةرماقلا نيب تاسلج عست

 رهوج ادع اميف ليصافتلا نم ريثك ىلع نافرضلا
 ةدوعو فالخلا ةعيبطو ميكحتلا لاؤس يا ,ةلكشملا
 . بيبا لت ىلا يرصملا ريفسلا

 ةرادالا ططخ يف تارييغت تثدح لاح لك ىلع
 لقتنا اذل .ويكوط ةمقب لاغشنالا ةجيتن ةيكريمألا
 ثيح نطنشاو ىلا :يليئارسالا»و يرصملا نافرطلا

 ةلوجلل ديهمتلا ىرجو .ةيكريمألا تاحرتقملا اشقان
 دفو سيئر يبرعلا ليبن.د نطنشاو راز دقف .ةديدجلا
 نابلا ةماسا.د ماق امك ءاباط تاضوافم ف رصم
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 تاكرتتقلا نابلاو يبرعلا ثحب د دقو .نطنشاول

 مل يذلا عاطقلا يف ةيتاذلا ةرادالا خورمشمو ةيكربمألا

 تاقالعلا اثحب امك ؛هنم يئاهنلا اهفقوم رصم نلعت
 .رصمل ةيكريمألا تادعاسملاو ةينيطسلفلا ةيندرألا

 تاعوضوملا شقان دق نامزياو رزياع ناف كلذك
 ةريخألا هترايز ءانثا نييكريمالا نيلوؤسملا عم اهسفن
 .اهءارو ناك زيريب نا ليقو .نطنشاول

 يف اباط تاثحابم حاجنا تلواح نطنشاو اهتهج نم
 ريبك «ريفوس ماهريإ» تدفوأف ةديدجلا اهتلوج
 ةرهاقلل ةيكريمألا ةيجراخلاب نيينوناقلا نيراشتسملا
 نيضوافملاو يبرعلا ليبن ىقتلا ثيح .بيبا لتو
 ماقو ةيكريمألا تاحرتقملا ضرعو «نييليئارسالا»
 دفولا اهلالخ سارت يتلا تاثحابملل ديهمتلاب
 .يكريمألا

 نا ىلا ةرهاقلا ف ةيسامولبيدلا رئاودلا ريشتو
 اهليصافت نع نلعي مل يتلا ةيكريمألا تاحرتقملا
 ,««يليئاريسالا»و يرصملا نيفقوملا نيب اطسو ًالح حرطت

 ةئيهل ميكحتلا لاؤسل ةيتاهنلا ةغايصلا كرتب بلاطي
 يلع بيبا لت ةقفاوم درجسمم صم. مزتلت ناو :نيبكحملا
 .بدنا لت ىلا اهريبفس ةداعاب قباسلا حارتقالا

 لالتحالا تاوق ةدوعب بلاطت رصم نا فورعملاو

 يف هيلع صوصنملا ةيلودلا دودحلا طخ ىلا ينويهصلا

 ذنم ةينامثعلا ةلودلاو رصم نيب ةيلودلا تادهاعملا
 هيلا تبحسنا يذلا هسفن طخلا وهو :.110“ ماع

 :1165 ماع ءانيس اهلالتحا دعب ةينودهصلا تاوقلا
 نا يأ .ديفيد بماك ةدهاعم يف بيبا لت هيلع تعقو مث
 تامالع ديدحت ىلع فالخ ةرهاقلا هارت امك فالخلا
 ضعب تناكو .دودحلا ىلع افالخ سيلو دودحلا
 لعفي تلكات وأ تفتخا دق ةيناسرخلا دودحلا تامالع

 اهيلع فرعتلا نكمملا نم نا الا ,ةيرعتلا لماوع
 اباط نا :ةيفارغ ويوطلا ىصانعلا ضعب ىلا دانتسالاب
 ,نطولل دوعت نا دب الو .ةيرصم ةرم ريغ كرابم دكا امك
 ضرأ نم دحاو ريش نع لزانتلا وا طيرفتلل لاجم الو
 .رصم

 نع ميكحتلا لاؤس نوكي نا لواحتف بيبا لت اما

 ىلا قالخلا لوحت اهنا يا .حيحصلا دودحلا طخ
 طخ ةيوذف تامالع ىلع عازن درجم ال ء.دودح فالخ
 دودحلا طخ نا بدبا لت يعدتو .ةيلودلا دودحلا

 نيب "١1١ ةدهاعم لبق ام ىلا دوعي حيحصلاو مئالملا

 دودحلا طخ هيمست ام وهو .ةينامثعلا ةلودلاو رحم

 ةينامثعلا ةلودلا ةثارو ينعي ام يا .ةيخيراتلا
 يف ةنياهصلل موعزملا يخيراتلا قحلا ديكأتو
 .!نيطسلف

 ينويهصلا قطنملا تفاهت نع رظنلا ضغب
 لح ىلا اباط تاثحابم يهتنت نا رظتني يرامعتسالا
 ضرعل صصختس ذا .ىلوألا تاضوافملا ةسلح دعب

 دوعي نا ىلع اهليصافت ثحبو ةيكريمألا تاحرتقملا
 فقوملا ديدحتو امهيتموكح عم رواشتلا ىلا نادفولا
 لسلسم ءاهنال نظنشاو ةمهم نا ودبي نكلو :يئاهنلا
 نكت مل ناو يهف .ةليحتسم نكت مل ناو .ةبعص اباط
 نإ  اهناكماب .يرصملا فقوملا ةحزحز ىلع ةرداق
 ةحلصمل نكلو ..يليئارسالا فقوملا مسحت نا تدارا

 مايألا هنع فشكتس ام اذه ؟لباقم يأ يفو ؟نم
 0..ةمرداقلا

 ٠ ندعلا  ةيبرغلا هعيلطلا_'١5 6  51رايأ ١93

 ل ل يروتسدلا ردنؤلا لاقعلا راظتناب تادارأا عاص

 نادوسلا باونج يف

 غنراغ ججح لك ليزي يدهملا قداصلا
 راوحلا ةلقرعل

 لشرشن ةلوقم ددريو
 تاضوافملا ف لصحت نلا

 ,كعفادم هيلا لصت امم دعبا يلع

 موطرخلا نم صاخ  «ةيبرعلا ةعيلطلا»

 «نيرهش وحنب ةموكحلا ةسائر ىل وتي نا لبق "5,
 جاتحت بونجلا ةيضق نا يدهملا قداصلا لاق ف '

 ! ةلكشملا فارطا لك نيب يضوافت يسايس لح ىلا [

 نوكت فوس ينادوسلا شيجلا ةيوقت نا لاقو
 !هتموكح اهب علطضت يتلا ماهملا تايولوا نمض

 طبرلا ديدجلا ةموكحلا سيئر هينعي يذلاو
 لح ىلا الوصو يطارقميدلا راوحلل ةوعدلا نيب قيثولا

 نيب ضوافتلا نوكي نا ةيمهاو .بونجلا ةلكشمل يملس
 ةوقلا فقوم نم غنراغ نوج لينولوكلا نيبو ماظنلا
 !ةيلاغلا ةيركسعلا
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 ها دج -

 نيب بولطملا جامدنألا قيقحت ىلا الوصو امبرو
 ىلوت ىلع يدهملا قداصلا رارصا ناك .ةلداعملا يقش

 اميف .ةموكحلا ةسائر بناج ىلا عافدلا ريرو بصنم
 بهذلا راوس لوا قيرفلا رود ءاهنا ىلع هرارضا ناك

 نيب مكحلا بصانم ماستقا دنع ةلودلل سارك يسايسلا

 هلادبتساو يطارقميدلا يداحتالا بزحلاو ةمآلا بزح
 خالا ينغربملا نامثع دمحا ديسلاب ةظحل رخآ يف
 ىتح .نادوسلا يف ةيمتخلا ةفئاطلا يعارل قيقشلا

 هتاغوارم ةهجاوم يف غنراغ نوج ماما باوبالا قلغي
 ةرتفلا نابا راوحلا ضفري ناك دقف .هتاطلاغمو

 قيرفلا نا ىوعدب بونجلا ةلكشم لوك ةيلاقتنالا
 دئاقلاو يريمن ماظن عافدل اردزو ناك بهذلا راوس

 ءاهنا تاعبت ةهجاومل ةيانعب هراتخا يذلا يركسعلا

 ,ديدحتلا هجو ىلع هتاوق ةيفصتو بونجلا يف برحلا
 عم ضوافتلاو فارتعالا مدع ف هتجح تناك مث نمو
 مكح لثمي هنا ىوعدب :قياسلا يركسعلا سلجملا
 !تالارنجلا

 لشرشت نوتسنوريس ةلوقم يدهملا قداصلا ددريو
 ىلع لصحت ال كنا» ةيناثلا ةيملاعلا برحلا رخآ يف
 .«كعفادم هئلا لضت امم دعبا تاضوافملا ةدئام

 ةحلسللا تاوقلا فقوم نسحت
 يف ةينادوسلا ةحلسملا تاوقلا فقوم نا ودبيو

 لعفلاب تادب دقف ,ةريخالا ةنوألا يف نسحت دق بونجلا
 ةداعتساو داضملا موجهلل ةديدج ةيركسع ةطخ ذيفنت

 يتلا ةيجيتارتسالا طاقنلاو ىرقلاو ندملاو عقاوملا

 .نادوسلا بعش ريرحت ةهبج تاوق اهيلع تلوتسا
 ةريخذلاو ةحلسالا نم ةمخض تايمك نا فورعملاو

 ىلا ةبيرعلا لودلا ضعب اهتمدق ةيركسعلا تادعملاو
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 1 د0 دساال
 بوذجلا ةلكبشم) لكل ىواقلاو ةزقلا - يويملا قناصلا

 يركسعلا فقوملا كرادتل لجاع وحن ىلع نادوسلا
 دقو :ةحلسملا تاوقلا حلاص ريغل بونجلا يف روهدتملا

 ةرتقلا ةلجاعلا ةيركسعلا تانوعملا كلت لوصو قفار
 كلذ .ةريخالا ةيباينلا تاباختنالا ءارجا تقبس يتلا
 يف ةيركسعلا هتامجه فيثكت ىلا دمع غنراغ نوج نا

 نود ةلوليحلاو بارطضالاو بعرلا ةعاشال .ناكم لك
 !بونجلا يف تاباختنالا ءارجا

 دئاق ينغريم دمحم قيرفلل صاخ حيرصت يفو
 ,قباسلا يركسعلا سلجملا وضعو ناريطلا حالس
 ةقيدصلاو ةيبرعلا لودلا نم ددعب اندجنتسا دقل :لاق
 فقوملا ةهجاومل ةريخذلاو حالسلاب اندادمال
 ءاغلا ىلا ىدا يذلاو بونجلا ىف روهدنملا يركسعلا

 !ةرئاد "0 نع ديزي ام ىف تاباختنالا ءارجا

 تارئاطب قلعتي راسفتسا ىلع ادر لاقو
 ةدئاسملا اهيرايطب ايبيل اهتمدق يتلا ؛فولوبوتلا»
 هذه نا مغر :لاق ..بونجلا يف ةحلسملا تاوقلا فقوم
 ضوخل مئالملا زارطلا تسيل ةيجيتارتسالا تارئاطلا

 برح سرامت يتلا غنراغ نوج تاوق عم كراعم
 رتب وكيلهلا تارئاط وه بولطملا نا مغرو , تاباصع
 ىلع ركشلاو لوبقلا الا انعسوب نكي مل هناف ,ةعردملا
 !انذل مدقت ةيركسع ةدعاسم يا

 هعقو يذلا يركسعلا نواعتلا لوكوتورب نا مغرو
 ال ايبدل عم قياسلا عافدلا ريزو هللا دبع نامثع ءاوللا

 نيب كرتشم عافد ةغيص ىلع بيرق وا ديعب نم صني
 كرتشملا عافدلا ةيقافتا نا مغرو ءسليارطو موطرخلا
 ظحال دقف .ءرصمو نادوسلا نيي تناك ةديحولا

 نادوسلا ةوعدل رصم ةباجتسا مدع نوبقارملا
 امبر بونجلا يف ةرئادلا برحلا يف يركسعلا لخدتلاب
 :نييرهوج نيببسل

 فالخ نم رثكا سيل بونجلا ىف يرجي ام نا :لوالا

 لامعا لاجم نا رصم ىرت امنيب . ةيلها برحو يلخاد
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 نيتلودلا نم يا ضرعت كرتشملا عافدلا ةيقافتا
 !يجراخلا ناودعلل

 طيسوك رصم هتادب يذلا رودلاب قلعتيو :يناثلا
 ةيوست ىلا الوصو غنراغ نوجو موطرخلا نيب لوبقم

 ةيرصمو ةينادوس رداصمو تامولعمل اقفوو
 تانوعم نم رضم هتمدق ام لامجا نكمي .ةميلع
 ٠١ يىلاوحب ةيلاقتنالا ةرتفلا نابا نادوسلل ةيركسع
 تايمك ىلع تلمتشا دقو ؛عفدلا ةلياق ريغ رالود نويلم
 ةعردم تابرعو تانواهلاو ةينادبملا ةيعفدملا نم
 ةريخذلا نم ةمخض تايمك ...و لاصتا ةزهجاو
 لازيام يتلا ةيتايفوسلا تادعملا رايغ عطقو ليانقلاو
 .اهمدختسي ينادوسلا شيجلا

 هذه نا :موطرخلا يف رصم ريفس ةفرشم نيسح لاقو
 ةضافتنالا ىلع قياس نمز نم اهيلع قفتا ةحلسالا
 !ددحم لودج قفو اهميلست يرجيو .ةيبعشلا

 ىلا يمارلا حيرصتلا اذه ىزغم عيطلاب موهفمو

 خانملا ةئيهتو بونجلا يف يرصملا لخدتلا ةهبش داعبا
 !ةرهاقلا اهالوتت يتلا ةطاسولا حاجنل مئالملا

 تداعتسا ةينادوسلا ةحلسملا تاوقلا نا حيحصو

 تاوق ىلع ةقوفتملا ةيلاتقلا اهعاضواو اهنايونعم
 ةطقن مخضاو مها ىلع ءاليتسالا دح ىلا ,غنراغ نوج
 ,ءايبيونثا عم ةينادوسلا دودحلا ىلع هتدابقل ةيرادا

 ريرحت نا حيحصو 2١ ايناينا» :تاوق عم نواعتلاب
 نكلو .ققحت دق ةيجيتارتسالا ءكيبمر» ةفيدم
 تأدب غنراغ نوج تادادما طوطخ نا كلذك حيحصلا
 .ةهوبشمو ةمتعم اقافنأ و ةديدج كلاسم اهل دجن

 ٠ .١ 5 و«. بو ©

 درغ يلع هارت نطنشا و
 تأدب ةدحتملا تايالولا نا نيبقارملا ضعب ىري

 اهذوفنو ةيجيتارتسالا اهعاضوا ةداعتبسا ىلا ىعست

 «يريمن ليحرب نادوسلا ىف هندقف يذلا يسايسلا

 ةيبعشلا ةضافتنالا ةموكح عم كلذ ف حجنت مل اهنكلو

 غنراغ نوج ىلع نهارك تأدب كلذل ؛لامشلا يف

 تامولعم ارخؤم هتدكا ام وهو هتدقف ام ةداعتسال
 طوطخ دتمت ثيح ريئازو اينيك نم موطرخلا ىلا ةدراو
 يتلا ةيبرغلا تادعملاو ةحلسالاب بونجلا ىلا دادمالا
 بونج ريرحت ةهبج تاوق يديا يف ارخؤم ترهظ
 !نادوسلا

 عوبسالا رفاس دق ينطولا عمجتلا دفو ناكو
 اهأدب يتلا هتاثحابم لامكتسال ابابا سيدا ىلا يضاملا
 رمتؤملا لوح «ماداكوك» يف غنراغ نوج عم نيرهش ذنم
 ,مداقلا وينوي /ناريزح يف هدقع عمزملا يروتسدلا
 ةمالا بزح نم رخا دفو ءاقللا اذه ىلا هقيدس امذيب

 ! ديدجلا ةدايسلا سلجم وضع انبلا سيردا ةسائرب
 ريغ رخآو روظنم اهضعب ةريثك لماوع نا ودبيو

 غنراغ نوج بيحرت ءارو تناك «نآلا ىتح روظنم
 رمالا «يروتسدلا رمتؤملا لامعا يف ةكراشملاو روضحلل

 يف ةرازو صيصخت ىلع يدهملا قداصلا عجش يذلا

 ىلا ريشي يذلا رمالا ءرمتؤملل دادعالل غرفتت هتموكح

 ءاوس نادوسلا يف لشرشت ةلوقم يق يمسملا ققحتلا

 سلجي امدنع وأ :بونجلا يف تايلمعلا حرسم ىلع
 اهدعبو يروتسدلا رمتؤملا يف راوحلل نوضوافتملا
 ىوقلاو تادارالا عارص جئاتن راظتنا ةلحرم يتأت
 0!؟ةلكشملاب ةلصلا ةقيثولا ةيينجالاو ةينطولا

 "13 _ ١95 رايا 51 ١89 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 لخادلا يف برعلا تايلاعف ديازت ماما ينويهص فارتعا

 نكت مل ينوبهصلا نايكلا ةموكح نا مغر
 سليان ةيدلب سيئر ةزانج لوحتت نا عقوتت
 ةيسايس ةرهاظت ىلا يرصملا رفاظ قباسلا

 اهنإف ,:ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم حلاصل ةمخض
 يذلا ريبكلا ءالولل ةجيتن لصاح ليصحت كلذ تربتعإ

 ةيبرغلا ةفضلا يف نوينيطسلفلا نونطاوملا هيدبي
 ةأجافملا نكلو .ةمظنملا ةدايقل تابسانملا ىتش يف ةزغو

 ةزانج لوحت يه :ةينودهصلا ةموكحلا تجعزا ينلا
 ةلتحملا افيح ةعماجب سردملا يعرم يماس روتكدلا
 كلت نع ةماخض لقت ال ةيسايس ةرهاظت ىلا /١514 ماع
 .يرصملا ةزانج تقفار يتلا ةرهاظتلا

 تاروطت نمض ةرهاظتلا  ةزانجلا هذه يتأت
 لوقي امك ؛رطخلا سارجا اهلجأل عرقت نا بجي»
 اما .ةشير يلبا بيبا لت ةعماج يف ينويهصلا ثحابلا
 ةفيحص هترشن لاقم ىف اعد دقف بالود نوراهأ

 تاروطتلا عيمج نآل ؛رذحلاو هايتنالا ىلا «فيراعم»
 دق ةتوقوم ةلبنق اوتاب ,نييليئارسألا برعلا» نا دكؤت
 سور قحسا باها نيجريق -«ليئاوسا يف موي لك رجفتت
 ةينويهصلا ةموكحلا سيئر بتكم يف ريبك ققحم وهو
 نأل يفاكلا قمعلاب ةرهاظلا هذه اوسردي نا نيلوؤسملاب
 .لخادلا نم «ليئاريسا» رجفت ىلا يدؤي دق اهروطت

 قلفلا ردصم
 برع دييأت نا ةنياهصلا نيلوؤسملا قلقيامو

 ريرحتلا ةمظنمل 1448 ماع ةلتحملا ضرألا
 ىلا لوحتت تذخأ لي :ةيداع ةرهاظ دعب مل ةينيطبسلفلا

 ىتح هماما دمصي دعي مل فراج يسايس رايت
 نم ًايخيرات نوبسحي اوناك نيذلا صاخشالا
 باهولا دبع مهزربأ و ينويهصلا نايكلا عم نينواعتملا
 .ينودهصلا تسينكلا يف نابئانلا دتو دمحمو ةشوارد

 رهظت فقاوم ىلع مادقالاب نينواعتملا ءالؤه لك ادب ذا
 ذيفنتب مهمايق لدب ؛ةينيطسلفلا ةيضقلل مهصالخا
 برعلا طابترإ ميعدتب ةينويهصلا تاطلسلا تاهيجوت
 .قباسلا يف رمألا ناك امك :ليئاريسا»ب

 باهولا دبع نا ةنياهصلا نولوؤسملا ىسني الو

 ١9/5 رايأ 1١٠8-55 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ؟ '

 سذافلا رتاودلا ةطق دمنعت ريرهتلا ةمظنم

 14 لا يينيطسلف ريطاتل

 !«ليئارسا» نم مهدرطب الا ًاجرخم دجي ال اناهاكو ..«ريصارصلا قحس»ب لحلا ىري نانبا

 ينويهصلا «؛لمعلا» بزح يف وضعلا ةشواردلا

 لئاسولا عيمجب ىعس .تسينكلا يف هنع بئانلاو
 يف بقارمك روضحلا لجأ نم نامع ىلا رفسلل قرطلاو
 نيرشت يف دقعنا يذلا ينيطسلفلا ينطولا سلجملا
 نم ريثكب نولوؤسملا ءالؤه رظني امك ١14/84. يناثلا
 ةروصب هبتكي يذلا يسايسلا قيلعتلا ىلا جاعزنالا
 وضع دتو دمحم «يسايسلا ردايبلا» ةلجم يف ةلصاونم
 .ينويهصلا مايم بزح نع تسينكلا

 ينويهصلا نايكلا يف نيلوؤسملا نم ديدعلا ىريو
 ىلع نوكرحتي اوأدب .«48لا يضارا» يف برعلا نا
 يف ؛:ةيعرشلا» ةيسايسلا ربانملا نم ةدافتسالا ساسا
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 هذه تاحورطا نع رظنلا ضغم كلذو .«ليشارسا»

 مهتاطاشن نوزكري برعلا ناك اذاو .ةيسايسلا ريانملا
 لالخ نمو مالسلل ةيمدقتلا ةمئاقلا لالخ نم ًايلاح

 ال مهنا ينعي ال اذه نإف .«حاكار» يعويشلا بزحلا
 ةيسايسلا تاعمجحتلا رئاس لالغتسا نولواحب

 .مهحلاصل

 ةيظدملا ةالدق مم قيسدتلا

 يليا بيبا لت ةعماج ف ينويهصلا ثحابلا ريشيو
 برعلل ةيسايسلا تاطاشنلا يف ديدجلا نا ىلا ةشير
 يضارألا برع يأ) هريبعت دخ ىلع «نييليئارسالا»
 عم ماتلا قيسنتلاب متت اهنا يه /١944(. ماع ةلتحملا
 ةدابق نا لوقيو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدامق

 طبر لجأ نم «ثالثلا رئاودلا» ةطخ دمتعت ةمظنملا
 :ةيسايسلا /نييليئارسالا» نيينيطسلفلا تاكرحت
 ةيبرغلا ةفضلا ىف ةيسايسلا نييفيطسلفلا تاكرحتب

 .ىرخا ةهج نم جراخلا يفو ةهج نم ةزغو

 ثالث نا الئاق ةشئير.ينويهصلا ثحابلا فيضيو
 خيسرت يف ًاريبك ًارود تبعل ةينيطسلف تايصخش
 رئاودلا» ةطخ نمض ديدجلا ريرحتلا ةمظنم هجوت
 «شبيورد دومحم فورعملا رعاشلا :مهو ,«ثالثلا

 دعب 191١ ماع ليلجلا رداغ يذلا سيرج يربصو
 رداغ يذلا يجوهق بددحو «ضرألا ةكرح ِق هتاطاشنن

 سسجت ةكبش ف هتيوضعب مهتا نا دعب «ليئارسا»
 .فيدأ يدوأ مهزربا ًادوهي مضت ةيبرع

 ةدايق ةطخ نا ةنياهصلا نولوؤسملا دقتعيو
 ماع ةلتحملا يضارألا يبنيطسلف طيرل ريرحتلا ةمظنم

 تعطق دق .هاعلا نيينيطسلفلا رئاس طاشنب

 كرحتلا دودح ايلاح تزواجت ثيحب ةديعب ةطاوشأ
 يداعملا يركسعلا طاشنلا ةيلا يف بصتل يسايسلا
 .«ليئارسا»ل
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 نيلوؤسملا ىلا ةعوفرملا ةئنمألا ريراقتلا نا كلذ

 دينجت يف ريرحتلا ةمظنم حاجن نع ثدحتت ةنياهصلا
 ىلع نيلصاحلا نيينيطسلفلا نابشلا نم تارشعلا
 ةلصفنم ةيركسع ايالخ يف «ةيليئارسالا ةيسنجلا»
 ةلتحملا يضارألا لخاد ةحلسم تايلمعب مايقلل اديهمت
 .1915/ ماغ

 ةعبرأ نم ةفلؤم ةحلسم ةيلخ فاشتكا ءاج دقو
 ةحلسالا بيرهتب تماق ..«ةقاب» ةدلب نم صاخشا
 مامن هيشوم ينويهصلا يدنجلا ةيفصتو اهتزايحو
 رسيرختلا ةمظنم دوهج جاجن ىلع حضاو رشؤمك
 فوفص لخاد حلسملا اهدوجو زيكرت يف ةينيطسلفلا

 ماع ةلتحملا ىضارألا ىف نيينيطسلفلا نينطاوملا
16. 4 : 

 ةموكحلا سيئر بتكم ًايلاح لفكتي كلذلو
 ىلع ةرشابم فارشالاب زيريب نوعمش ةينويهصلا
 يتلا تاطاشنلاب ةصاخلا تايرحتلاو تاقيقحتلا

 قطانملا هذه يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهب موقت.
 .ينويهصلا نايكلا نم ةساسحلا

 ةجيتن ةثياهصلا ىلع ميخي يذلا رعذلا ببسبو
 ةمظنم طاشن ديازت نع مهيدل ةعمجتملا تامولعملل

 زجاوحلا عضو ىلا اوأجل .يركسعلا ريرحتلا
 ءادحالاو ىرقلاو تادلبلا لخادم ىلع ةيركسعلا

 ثعبت نا نم الدب تاءارجالا هذه نكلو .ةيبرعلا
 ٍِق ةمقنلا تراثا :برعلا نينطاوملا سوفن ٍِق فوخلا

 عم مهفطاعت نع انلع نوثدحتي اوتاب ثيحب .مهفوفص
 :ةحلسملا اهايالخو يركسعلا ريرحتلا ةمظنم طاشن
 زجاوحلا هزه هيف نوربتعي يذلا تقولا يف اذه
 يف رخؤت وا مدقت نل «ةينمأ ةنكن» درجم ةيركسعلا
 ايالخلا اهب موقت يتلا ةيركسعلا تايلمعلا نم دحلا
 .ريرحتلا ةمظنمل ةعباتلا ةحلسملا

 هذه ءازا ةنياهصلا هنع ثحبي يذلا لحلا وه ام

 .!؟لخادلا نم مهددهت ينلا ةديدجلا ةرهاظلا

 برعلا نا ىري قباسلا ناكرألا سيئر ناتيإ ليئافار
 الف اناهاك ريئام ماخاحلا اما :ءاهقحس بجيب ريصارص»

 ضرا جراخ» ىلا برعلا درط ىوس الح دجي
 نا دقتعي زيريب نوعمش لازي ال نآلا ىتح .«ليئارسا
 نينطاوملا لاخدا ةلواحمو ةيبرعلا قطانملا ريوطت
 ينويهصلا نايكلا ةكرح ةيلآ يف نيينيطسلفلا
 ىلاو :نهارلا تقولا ىف لضفألا لحلا وه ةيداصتقالا

 يبرعلا عارصلل يئاهن لح ىلا لصوتلا متي نا
 .ينويدهصلا

 نم ةلاح نا لوقلا نكمي لاوحألا عيمج يف نكلو
 ءازا ةنياهصلا ىلع رطيست يتلا يه قلقلاو فوخلا
 قلقلاو فوخلا ةلاح نم ديزي امو .ةرهاظلا هذه زورب

 فوس برعلا نأ لوقت يتلا ةروشنملا تاءاصحاألا هذه

 نايكلا ناكس عبر طقف دحاو ليج دعب نوحبصي
 نم ريثكلا ادب كلذلو .(ةزغو ةفضلا نود) ينودهصلا

 يذلا حضاولا ريغ لبقتسملا نع ثدحتي ةنياهصلا
 يف ينيطسلفلا ءادعلا ةرهاظ يمانت لظ يف مهرظتني
 يضارألا برع لصاوي نيح يف اذه ..مهدوجول لخادلا
 تاطاشنلا ةيلآ ىلا مهدادشنإ /١54 ماع ةلتحملا
 ريرحتلا ةمظنم اهدوقت ينلا تاكرحتلاو

 0.ةينيطسلفلا

 تارئاطلا اهب تماق يتلا ةيثالثلا ةراغلا ب

 .اناوستوب) ةيقيرفا لود ثالث ىلع ةيروتيربلا |
 ءاطسو ناك نيح تثدح (يوبابمزو يبماز ( 0

 مهتاثحابم نوعباتي غروبسناهوج يف ؛ثلونموكلا»
 رمتؤملاو ايقيرفا بونج ةموكح نيب ةيوست داجيال
 .يقيرفالا ينطولا

 دوهج ىلع قدرطلا عطقل ةراغلا تناك ءاوسو

  نييسايسلا نيقلعملا نم ديدعلا راشا امك ءاطسولا
 رمتؤملا لاضن معد نم ثالثلا لودلا كلتل اريذحت وا
 ةموكح قطنم ناف :هيلضانم ءاوداو :يقيرفالا ينطولا

 ةشهدلا ريثي يذلا وه ةراغلا ريربت يف ايقيرفا بوذج
 .لؤاستلاو

 ةيموكحلا ايقيرفا بونج ةعاذال قيلعت يف ءاج دقف
 حامسلا نم ارارم ةرواجملا لودلا انرذح دقل» :يلي ام

 نم اقالطنا لمعلاب يقيرفالا ينطولا رمتؤملا ةمظنمل
 لودلا كلت لشهاجتت امدنع» :فاضاو ءاهيضارا

 لمعب مايقلا نم ليدب انل ىقبي ال ةرركتملا انتاريذحت
 لودلا مصاوع فصقب ناك رشابملا لمعلاو .«رشابم
 .ثالثلا

 نايكلا ةداق نع ردصي امب انركذي مالكلا اذه
 لوق نم ملاعلا يف ةينويهصلا تامظنملاو ينويهصلا
 يف يوونلا لعافملا برض نع اديعب سيلو ءلعفو
 .سنوت ةدايس ىلع ءادتعالاو :نانبل حايتجاو .قارعلا

 ايقيرفا بونج ف نانايكلاف كلذ يف ةبارغ الو
 نواعتلاو .نايرصنعو ناليخد ةلتحملا نينطسلفو

 .ةفاك تالاجملا ف دوهشم امهنيب

 سيئر لوقب ايروتيرب ةعاذا قيلعت انركذي امك
 ,.ايبيل ىلع يكريمالا ءادتعالا رثا ةدحتملا تايالولا
 ٍِق باهرألا ىعرت ايدل نال ءادتعالاب رما هنا دكا نيح

 ةموكح ظعتت مل اذا رمالا راركتل دعتسم هناو :ملاعلا

 ىعرت ةلود ةيا برض ىلع مزاع هناو ,سلبارط
 .باهرالا

 ءوشن بابسا ناغير لهاجت نع رظنلا فرصب
 يتلا فورظلا ايقيرفا بونج لهاجت نعو .باهرالا
 .هلاضنو يقيزفالا ينطولا رمتؤملا نيوكت ىلا تعد

 ال ؛لودلا هب موقت يذلا باهرالا نع رظنلا فرصيو

 تايالولا لودلا كلت لواو  تاعامجلاو دارفالا

 .- ايقيرفا بونجو ينويهصلا نايكلاو ةدحتملا
 ريربت ىلا ايروتيرب و نطنشاو قطنم يدؤي نأ دب ال

 ةيأب :ىرخالا لودلا ىلع ةرداق ةلود هب موقت ءادتعا لك

 ةغل هدحو عفدملا نآكو .اهيلع ىدتعملاب قصلت ةمهت

 يف علطت يا ىلع ءاضقلل ةلهسلا ليبسلا لقن مل نا
 .ررحتلا ىلا ملاعلا

 ىلع :ديعي نمز ذنم .ةدحتملا تابالولا تجرد دقل

 عضخي مل نمف بدؤملاو عماقلا رودب اهريغ فيلكت
 ,ةيكريمالا تاسايسلا ذفنيو ,ةيكريمالا رماوالل
 .ةوقلاب هخضري نم نطنشاو هل تيراتخا

 ؛«لخادلا نم ءضهانم ماظن رييغت عطتست مل اذاو

 ةيجراخ ىوق ىلا تدمع .اهعم ةنواعتملا ىوقلاب

 .هرددغتل

 يه تنابو .ارخؤم هذه اهتسايس تلدب اهنا ىلع

 عطاق ليلد ايبيل يف هتلعف امو .بيدأتلا رودب موقت يتلا
 نا سلبارط دص هب تماق امم تدارا اهلعل لب .كلذ ىلع

 بدؤتس اهنا اهيف دكؤت ,عمجا ملاعلا ىلا ةلاسر غلبت
 .فقوملاو عقوملاو يارلا يف اهفلاخي نم لك

 نل :ةدحتملا تايالولا اهتعرتشا يتلا ةعرشلا هذه
 يف لودلا لك قح نم تاب دقف .اهسفن يه اهنم ملست
 .هسقن ليكلاب نطنشاو ىلع درت نا ملاعلا

 ىعادتن انيقيرفا بونج عم ةهجاوملا لود هذهف
 معدتو ؛ايروتيرب ناودع ىلع اهب درت ةوق نيوكتل
 .اهل ةضهانملا ىوقلا

 ةيبرع ةهبج نوكتت ىتح دمالا لوطي ال دقو

 .اهدوجوو اهقوقح نم صاقتنالا هجو يف فقت ةضيرع
 اهبيصت ينلا بوعشلا ىعادتت نا دعبتسي ال لب

 ءىشنتف ,ةيباهرالا ةيناودعلا ةيكريمالا ةسايسلا ماثا
 .ناودع لك ىلع ايرح نوكت ةدحاو ةمظنم

 ةدحتملا تايالولا لوحت فيك :اذه نم مها
 يشفت نود .ةرئاجلا اهتاسايسب يدتقت يتلا ةمظنالاو

 [1؟باشهرالا

 يناولح دجام
 دعسا ىلع حجان
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 ءالجو «نطولل اهتدوع نم تاونس عبرا دعب |
 رصم تلبقتسا .اهنع ينويهصلا لالتحأالا | 4
 نم ديدعلا حاتتفاي ءانيس ةدوع ةيسانم |[ ا

 فردهت يتلا ةديدجلا ةينارمعلاو ةيداصتقالا عيراشملا

 راثا جالعو ايرشبو ايداصتقا ةقطنملا ةيمنن ىلا

 فرزنتسا .اماع ١١ نم برقي ام رمتسا يذلا لالتحالا

 ةيعيبطلا اهدراومو ءانس تاناكما نم ريثكلا اهلالخ

 .اهيف يعامتجالا جيسنلا هوشو
 ةرادالا دعت مل ءروظنملا اذه نمو :ةقيقحلاو

 ضرا نم رخآ ءزج يأك ءانيس عم لماعتت ةيرصملا

 تتاب امناو بسحف ةيديلقت ةيمنت ىلا جاتحي نطولا
 بئاوجلاب مامتهالا ةيواز نم اهعم لماعنت
 اهنآل . رشدلاو ضرالا ءاندسل ةينمالاو ةبجن ةدجيتارتسالا

 ةيقرشلا رصم ةباوب ةيخيراتلا ةريخلا تتبثا امك
 عم مادصلا ةحاسو .اهدودح نع لوالا عافدلا طخو

 .ينودهصلا نابكلا

 .ماع لك لاؤسلا ددجتي انه نم

 ةيومنتلا رصم تاطاشن مدقت لهو ...؟ءانيسل

 ؟ال ما اهيف ةينمالا ةيجيتارتسالاو

 يف ةصاخ ةيمها يدحتلا لاؤسلا اذه بستكي
 تابيترت» نم اهنع جتن امو ديفيد بماك ةيقافتا ءوض
 يف يرصملا يركسعلا دوجولا ىلع دويقو ..ةينما
 ةيناكسلا ةفاثكلا عفرو اهريمعت ودبي كلذل .ءانيس

 ايركسع ةبردمو ةملعتم تاعاطق ريجهت لالخ نم اهيف
 يلع لوقي امك .ايرورض ارما اهيلا يداولا بابش نم
 ةيعامتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملاب راشتسملا يمهف
 يضارالا ةباشلا رسالا كيلمتب بلاطي وهف .ةيئانجلاو
 .اهيف ةماقالا ىلع اهعيجشتو ءانيس يف ةحلصتسملا

 اهب رعشي دق يتلا ةيسفنلا ةلزعلا راث اثآ ةسارددو

 هسركامو :لينلا يداو عمتجم نع ءانيس ءانبا ضعب
 لالتحالا ذنم ءانيس ةرادال صاخ ماظن دوجو

 لالتحالا 218417 ماع رصمل يناطيربلا
 تالواحم نع الضف ...1951 ماع ءانيسل ينويهصلا
 همارتحا مدعو .ةلزعلا هذه سيركت ريخآالا اذه

 يف ميلعتلا مظنت يتلا ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا

 ضعب فذح ذا ءءانيس لامش يف ةلتحملا يضارالا

 ف هيو ةريعامتجألا داوملا تاررقم تاعوضوم

 ب قلعتي ام لك اهلحم ررقو ةيموقلا ةيبرتلا
 7 ةيرفعلا ةغللا لخدا امك «نيطسلف يف لشاوسنا

 يدادعالا ميلعتلا ىوتسم ىلع يرايتخا وحن

 ةيرغم ةيسردم تارايزو تالحر مظنو .يوناثلاو
 ةنواحم يف ةلتحملا نيطسلف لخاد ىلا ءانيس ءانبال

 ريم كنمد# قاس

 1945 رايآ 169-55 ددعلا  ةينرعلا ةعيلطلا_ ؟ 5

 .ينويهصلا نايكلاب مهطبرو مهئارغال
 ءانيس يلاها تمرح دق ةيشنويهصلا ةرادالا تناكو

 ريثأتل مهتعضخاو .ةيرصملا ةيمالعالا داوملا يقلت نم

 ِق امي ةيششنويهصلا ةيفاقثلا تاونقلاو مالعالا ةزهجا

 نويزفلتلا اهثيي ةحضاف مالفال ةيرودلا ضورعلا كلذ

 .«يلدئارسالا»

 ةرادالا تثدحا ةيداصتقالا ةيحانلا نمو

 ءانيس ةينب يف ةيساسا تارييغت ةينويهصلا
 اهنيب ةيراجت تاقالعو طباور قلخ لثم ةيداصتقالا

 نم ةلماعلا ىوقلا باذتجاو .ةلتحملا نيطسلف

 ,لتحملا نطولا قمع يف وا ةزغ عاطق يف لمعلل اهئانبا

 ةايحلا تاريثأت ىلا مهنم بابشلا ضيرعتو
 تارييغت ثدحا امم ينويهصلا نايكلا ف ةيكالهتسالا
 عمتجملا يف ةدئاسلا تاهاجتالاو ميقلا ىف ةيساسا

 .يوانيسلا
 يموقلا زكرملل عباتلا ماعلا يأرلا سايق زاهج ناكو

 تسمم كبل يضاملا ماعلا قف ماق دق ةيعامتجالا ثوحبلل

 ةيعامتجالا تاحايتحالاو تالكشملل يعالطتسا

 يميقلا ءانبلا نا هنم حضتا ءانيس ءانبال ةيسفنلاو

 ضرعت دق ةيوانيسلا ةرسالل يديلقتلا ءانبلاو
 دقلف .ةقطنملا لامش ندم يف ةصاخ .ةفينع تازازتهال

 ترشتناو .ةرسالا لخاد ةيوبالا ةطلسلا تراهنا

 ءانيس يف ةيرثالا عقاوملا زربا نم نيرتاك ناس ريد

 .يوانيسلا عمتجملا نع ةبيرغ ةيقالخا ميقو رهاظم
 صرف قيض نم ءانيس ءانبا يواكش ثحبلا لجسو
 لمعلا صرف عايضو .رصم ىلا اهتدوع دعب لمعلا
 ءانبا بلاطو .ةلتحملا ضرالاو ةزغغ يف مهل ةرفوتملا

 ةماقاو :ةيمدلعتلاو ةيحصلا تامدخلا ريوطتب ءانيس

 ةفاضالاب :ديصلاو ةعارزلا ريوطتو ةيلحم تاعانص

 رابآ رفحو ةديدج قرط قشو لينلا هايم ليصوت ىلا
 لالتحالا تاطلس اهتفزنتسا يذلا الدب ةنفوج

 .ةحولملا ةحرد ىلا تلصوو

 ةحايبلاو ةيساسالا ةبنبلا
 ةينما بايسألو .ةقباسلا لكاشملا ءازا

 ريوطت ىلع ةيرصملا ةموكحلا تلمع ةيجيتارتساو
 تامدخلاب ناكسلا ديوزتو .ءانيسل ةيساسالا ةينبلا

 لالتحالا ناو اميسأل .ةمزاللا ةيميلعتلاو ةيحصلا

 قرطلابالا متهب ملو تامدخلا هذه لمها دق ينويهصلا

 ةدودحم ةيداصتقا تاعورشم ةماقابو .ةيركسعلا

 رابآ فازنتساو رده باسح ىلع هداصتقا تدافا

 يف ةيفوجلا هايملا رابآو .ءانيس يف يرصملا لورتبلا
 يف ةيكمسلا ةورثلاب ترضا كلذك ءديوز خيشلاو حفر
 ناك يتلا عرازملا ريمدتب ماق مك ءليودربلا ةريحب
 ضارا نمض عقتو ءانيس بونجو لامش يف اهلغتسي
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 نكلو :نادف نييالم ةعبرا حالصتسا ةيناكما تبثت
 هايم ىلا ةجاحلاو تارامثتسالا فعض يف لثمتت ةبقعلا
 ءانيس لامش ىلا لينلا هايم دمب ظفاحملا بلاطيو .يرلا
 .ةيفوجلا اههايم لالغتسا وا

 يوارفكلا هللا بسح سدنهملا نلعا ىرخا ةهج نم
 ةوالع ءانيس يف نادق فلا 17١ حالصتسا متيس هنا
 .1971/ لبق ةيرصملا ريمعتلا ةرازو اهتحلصتسا

 ١١١ نم برقي ام ةبرصملا ةموكحلا تاشنا كلذل
 ,.ةيبطلا تامدخلا نم تفعاضو :ةديدج ةسردم

 ديدجتو رنم وليك فلا نم برقي ام فصر نم تهتناو
 عم .ءانيس تاظفاحم عم ةيفتاهلا تالاصتالا ةكبش
 ةدحو فالا ةسمخ ةماقاو ةيرادالا تامدخلا ريوطت

 ىرخاو هادملا ةيلحتل تاطحم ةماقاو ؛ةدددح ةدنكس

 .ءابرهكلا ديلوتل
 يف ةيساسالا ةينبلا تاعورشم معد نا يف كش الو

 ,نيرمثتسملا ماما لاجملا ناحتفيس اهريوطتو ءانيس
 يداولاب ءانيس طبرو تالصاوملا ريوطتل نا امك
 .ةيعافدو ةيجيتارتسا ةيمها

 تاعورشملا عيجشتب ةيرصملا ةموكحلا متهتو
 يف ةبقعلا جيلخ ىلعو ةقطنملا لامش يف ةيحايسلا
 هاجتاب طشنت امك ءروطلاو بهذو دمحم سأارو عييون
 اهريمعت راطا يف كلذو ءانيس يف فايطصالا عيجشت
 حايسلا نا فورعملاو .ةيلخادلا ةحايسلا عيجشتو

 لوالا نوبزلا نآلا ىتح نولثمي :نييليئارسالا»
 لصي ذا ,ةبقعلا جيلخ ىلع ةيحايسلا ءانيس تآشنمل
 ةريشأن الي نولخدي .حئاس فلا ٠٠١ ىلا مهددع

 ةحايسلا ءاربخ دكؤيو .ةديهز ةيلام موسربو لوخد
 نكمملا نم ةريبك ةيحايس تايناكما ءانيس يف نا
 ةحايسلا وأ :تازاجالا ةحايس ءاضقل امإ اهلالغتسا
 يفاقثو يخيرات رازم نم رثكا اهب نا امك ,ةيجالعلا
 حالص ةعلقو نيرتاك تناس ةسينكو ريد اهرهشا

 .اياط يف يبويالا نيدلا
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 عبيون ءانيم ريوطت يف ةيرصملا ةموكحلا تحجنو
 هذه ءايحا يلاتلابو ؛يندرالا ةبقعلا ءانيمب هطبرو
 يف ءانيم ةماقال هذيفنن يرجي عورشم كانهو ,ةقطنملا
 ءانيس قطانم طبرت قرط ةكيشب هطبرو سيرعلا
 ندرالا ىلا عييون ءانيم ربع دتمتو ةفلتخملا
 .ةيدوعسلاو

 نادف نيدالم ؛ مالصتسا
 ةيعارزلا يضارالا حالصتسا تاعورشم نع اذام نكلو

 ؟ةيناويحلا ةورثلا ةيمنتو
 ةيملعلا تاساردلا نا ةيلامشلا ءانيس ظفاحم دكؤي

 ىلا اهتدوع ذنم اهحالصتسا مت نادف فلا ٠١٠" ىلع

 ةديدج ةيرق ٠ ٠١ ماقت امك : 19/07 ليربا "5 يف نطولا

 نم هايم طخ ءاشناو ,نطاوم نييالم ةثالث بعوتست

 ةقطنمل بعكم رتم فلا "5 رفوي سيدر وبا ىتح لينلا

 .هميئز وباو نوعرف مامحو سيدر وبا
 نيب لصي يذلا يدمح دمحا ديهشلا قفن ناكو

 يداولاب ءانيس طبر نم ريصم نكم دق ةانقلا يتفض

 .قفنلا لخاد ةصاخ تاوئق ردع لينلا هايم ليصوتو

 تاظفاحم يف ةيناويحلا ةيمنتلا تاعورشم اما

 يف ةصاخ اهريوطتب ديازتم مامتها كانهف ءانيس
 نع جاتنالا ةدايزل ىدا امم :ةيلامشلا ءانيس ةظفاحم

 يداولا ىلا ضئافلا ريدصتو يىلحملا كالهتسالا
 ديص تايلمع ريوطتل نآلا دوهجلا هجتتو .ءاتلدلاو
 ةردحب ىلع زيكرتلا عض ,ءانيس ٍِق كاميسالا عيشسصتو

 كامسالا نم ةزيمتم عاوناب ةريهشلا ليودرمبلا

 .ةردانلا

 ةيعارزلا ةيمنتلا تاعورشم بناج ىلاو
 يف عسوتلل ةحومط ةيرصم ططخ ةمث ةيناويحلاو
 تنمسالاو محفلاو ساحنلاو ديدحلا مجانم لالغتسا
 دقو ءانيس ف ةرفوتملا ةميركلا راجحالاو زينغنملاو
 .«زوريفلا ضرا» مسا اهيلع اوقلطاف ةنعارفلا اهفرع

 ءانيس لورتب لوقح ريوطتو لالغتسا دوحتسيو
 امنيب ربكالا مامتهالا ىلع سيوسلا جيلخ ىلع
 ثحبلا ىلا ىرخالا نيدعتلا دوهج فرصنت

 ليغشت ةلواحم نود ةيداصتقالاو ةينفلا تاساردلاو

 زينفنملاو ساحنلل ةديدج مجانم لالغتسا وا

 انايحاو .ليومتلا فعض ىلا كلذ دوعيو :تنمسالاو
 امم ,تالصاوملا ةبوعصو .ةريبك تايمك رفوت مدع ىلا
 .ةيداصتقا ريغ اهلعجيو ةفلكتلا نم فعاضي

 نم اريثك ناف لورتبلاو نيدعتلا رما نم نكي امهمو
 .اهرارسا لكب دعب حبت مل ءانيس نا نودكؤي ءاربخلا
 نا امك :موينارويلا دوجول ريشت ةيوق تالامتحا كانهف
 خيرات يف ةرم لوالو تأدب ةيرصملا لورتبلا ةرازو
 ءانيس لامش يف لورتبلا نع بيقنتلاو ثحبلا ةقطنملا
 رحبلا ىلع يلامشلا ءىطاشلا ةلابق ةيرصملا هايملا يفو
 .طسوتملا

 ءانيس يف ةيرصملا ريمعتلا دوهج ناف لاح لك ىلع
 ةريدج ةيعافدلاو ةيداصتقالا اهنيمهاب يعولاو
 لغشت يتلا ءانيسف .ةدودحم لازت ام اهنا ريغ ريدقتلاب
 هذهب يهو :ناكسلا نم /7اهتكسي ةحاسم نم 15+
 ندملا نا امك .ةروجهم هيش ةقطنم لازت ام ةيسنلا

 اهيف ايداصتقا ةلقتسملا ةيعانصلاو ةيعارزلا ىرقلاو

 ىلع دامتعالا لاحلا ةعيبطب نكمي الو .دعب رهظت مل
 يرشب لقث قلخل طقف نيدعتلا وأ ةحايسلا تاعورشم

 يذلا يعافدلاو ينمالا روظنملا حومط ىوتسم يف

 .رصم هبلا ىعست

 ربمعتلا ريزو هنع نلعاام ةيمها ينأت انه نم

 ةيرق ٠٠١ ةماقا نم يوارفكلا هللا بسح سدنهملا

 يتلا ةحلصتسملا يضارالا ةعارز ىلع دمتعت ةديدج
 كلذو شيجلا نم نيحرسملاو نيجيرخلا ىلع عزوتس
 يف نولثميس ءانيس يف نطاوم نييالم “ نيطوت فدهب
 دوشنملا يرشيلا طئاحلا ةطخلا هذه حاجن ةلاح

 []1.هتماقا
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 هتناهاو ناكر زاد فطه
 سيئر «ينيمخ سرح» نم ةعومجم تفطتخا .
 معزتي يذلا ناكرزاب يدهم يناربالا ءارزولا
 نع عافدلا داحتا» ىمست ةيسايس ةكرح ايلاح
 نم رخآ ندع عم :«ةيناربالا ةمالا ةدايسو ةيرح

 ةناهالل اوضرعتو .ةكرحلا يف نيلوؤسملا

 سيئرلا:ىلا اباتك ناكرزاب عفر دقو .برضلاو
 كهتنت يتلا ةلماعملا هذه ىلع هيف جتحا يناربالا

 نع ريبعتلا يف قحلاو ةيسايسلا تايرحلا
 .يارلا

 ةمزأ اوسا هجاون ناريا نا ناكرزاب دقتعيو
 برحلا فقو يفيني هناو .ةيعامتجاو ةيداضتقا
 ىلا الصوت تاضوافم ىف لوخدلاو قارعلا عم
 .نيدلبلا نيب يملس قافتا

 تافلاحتلا ةطيرخ ىلع ةعلطم رداصم لوقتو
 ' ناب ,ناريا يف مكحلا ةحنجا نيب تاعارصلاو

 عم فطاعتي..ينيمخ ةفالخل حشرملا يرظتنم
 ,ةيداصتقالاو ةيسايسلا ناكرزاب تاحورط
 لض يف ايرورض تاب برحلا فقو ناب دقتعيو
 0.ناريا هشيعت يذلا يداصتقالا روهدتلا

 ؟بيطخلا ببن لاقفا نم
 بيست يماحللاب ةقالغا لع ةينانبلا تاهج

 ميلقا يف ءراصنالا» ةكرح سيئر بيطخلا
 ىلا دوعي هلابتغا بيس نأب تدكا :بورخلا
 ريرحتلا ةمظنمب ةيركسعلاو ةيسايسلا هتقالع
 .ةينيطسلفلا

 يف رصانع ناب اهسفن .تاهجلا تلاقو
 رهض قيرط ىلع هل تنمك ةيروسلا تارباخملا
 ابلك هتقالع تعطقنا نا دعب :هتلاتغاو رديبلا
 يف هسسا يذلا يطارقميدلا يبرعلا بزحلاب
 .سيراب يف ميقملا يروسلا سيئرلا قيقش نانبل
 ديمعلا نانبل يف ةيروسلا تارباخملا سيئر ناكو
 ىلا ةريخالا ةرتفلا يف دمع دق ناعنك يزاحغ
 ىلا هاعد مث ,بيطخلا بيسنب هتاقالع نيسحت
 هتدوع ءانثاو ..ةروتش يف هل تميقا ءادغ ةيدام

 ةيروسلا تارباخملا رصانع هتلاتغا ءادغلا نم
 .جريدملا قرفم دنع

 تاقالع ىلع ةعلطملا ةينانبللا تاهجلا
 لوقت ؛ةريخالا ةلحرملا ف ةيسايسلا :بيطخلا
 بناج ىلا فوقولاب هتمهتا قشمد ناب
 يلتاقم نم ريبك ددع ةدعاسمو نيينيطسلفلا

 ,بونجلاو اديص ىلا ةدوعلا يف ريرحتلا ةمظنم

 ىلا نوفقي نيينيطسلف نيلتاقم دوجو نع الضف

 : نطنشاو  صاخ
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 / ف اسيئر هباختنا لاح ف مياهدلاف تروك عم ةيكريمألا ةرادالا
 .مداقلا ناريزح /وينوي

 لدعلا ةرازو يف نييزانلا برحلا يمرجم يف تاقيقحتلا ةرئاد ريدم ءرش لين

 تايالولا لوخد نم مياه دلاف روتكدلا عنم ىلع ةيكريمألا ةرادالا ثح ةيكريمألا
 هيلا اهتهجو يتلا مهتلا نا ساسا ىلع اسمنلل اسيئر هباختنا لاح يف ةدحتملا
 ىلع يكريمألا نوناقلا اذه لظ يفو .لحت مل 1411417 ماع ةيفالسغويلا تاطلسلا
 لوخدب هل حمسي نا لبق ةحيحص ريغ تاماهتالا هذه نا تبثي نا مياهدلاف
 .ةدحتملا تائالولا

 له :لؤاستلا ربكيو .حضاو ريغ ةيكريمألا ةرادالا فقوم ىقبي نكلو
 اهنأل اسمنلا لثم ةقيدص ةلود ىلا ةعفض هيجوت ةدحتملا تايالولا عيطتست
 نم رثكأ ذنم برح مئارج نع الوؤسم نوكي دق هنأل وا ,مياهدلاف تبختنا
 نوكت الفأ ةبقارملا ةحئال ىلع ةيكريمألا ةرادالا هتعضو اذاو !؟ةنس نيعبرأ
 ملاعلاف ؟ةيلودلا نوؤشلا يف ةفلتخم سيياقم لمعتستو ةزاحنم ناغير ةرادا
 ةحتال عم لماعتتو تاقالع ميقت نا ةدحتملا تايالولا ىلع ضرف يقيقحلا
 نغيب لاثما ناسنالا قوقحل نيثيسملاو نييروتاتكدلاو نيمرجملا نم ةليوط
 ممألا ماع نيما لماعتس اذاملف :ةنياهصلا نم مهريغو نوراشو ريماشو
 تلاز ام هدض لاوقألا هذه نا ةصاخ .ةفلتخم ةقيرطب قباسلا ةدحتملا
 .! ؟ةتياث ريغ تاءاعدا

 امردقب :يزانلا مياهدلاف تروك خيرات سيل ةينويهصلا تامظنملا قلقيامو
 هطايبنرا نع ةيوقلا ةباعدلا مغرب هياختنال يواسمنلا بعشلا عافدنا وه
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 [1.برحلا مئارجو ةيزانلاب قباسلا

 .بورخلا ميلقا ةقطنم يف هبناج
 - نع تاءاعدا ةينانيللا تاهحلا تلقنو

 ىقلتي ناك بيطخلا ناب نييروسلا نيلوؤسملا
 ريرختلا :ةمظنم نم ةيلام تادعاسم

 0.ةينيطسلفلا

 ٠ هانت ينانسللا شيلا !
 ةيساموليدلا ريراقتلا عيمج دكؤت

 ينانبللا شيجلا ةوق مطاعت ىلع ةيركسعلاو
 ةيلاملاو ةيسايسلا طوغضلا نم مغرلاب هكسامتو
 ةرتفلا يف .هدض تسروم يتلا ةيركسعلاو

 ةموكحلا يف ءارزولا ضعب لبق نم .ةريخالا

 نم اهقلق يفخت دعت مل ةيميلقا ىوقو ةينانبللا
 .ةيركسعلا ةوقلا هذه يمانت

 ةقيدح ةحلسا قفدت ىلا ريراقتلا ريشتو

 نا عقوتت :ةديدع ةيبوروا رداصم نم ةروطتمو
 ةداعا يف مساج رود ينانبللا شنجلل نوكي
 طوطخ ءافلاو ةينانبللا ةمصاعلا ديحوت

 .ةيبرغلا توريبو ..ةيقرشلا توريب نيب سامتلا
 امدنع كلذ نم دعبأ تامولعملا ضعب بهذتو

 ينانبللا شيجلا دئاقل نوكي نا لامتحا ىلا حملت

 يف يسايس رود نوع لاشيم دامعلا يلاحلا
 0.ليقتسملا

 !ةرهافلا يف ليحمل توهم
 سيئرلا اهب ماق دق ناك يتلا ةرايزلا باقعأ يف

 ْف .دفوا :ةرهاقلا ىلا لّيمجلا نيما ينانبللا
 رصقلا يف يسايسلا هراشتسم .يضاملا عوبسالا

 عامتجالل رصم ىلا ريقش دمحم ديسلا يروهمجلا
 تاروطتلا يف مهعم ثحابتلاو نيلوؤسملا زابك عم
 : .ةريخالا ةيبرعلا

 لّيمجلا ناب لوقت ةعلطملا ةينانبللا رداصملا

 اهارجا يتلا تاثحابملا ىلع علطي نا ديري
 يف نيسح كلملا عم كرايم ينسح يرضملا سينرلا
 ,يروسلا سيئرلا فقاوم اصوصخ .ةبقعلا
 وا تالبدعت ةبا اهيلع ارط دق ناك اذا امعو

 .ثاريغتم
 نا .نانبل يف ؛ةيساهوليدلا طاسوالا ظحالتو

 ينالقسع داهن ةيرصملا حلاصملا ةثعب سيئر
 .ةينانبللا فارطالا نيب عساو رودب موقي

 تناك ,ةيبرعلا ةعيلطلا» نا هركذ ريدجلا

 اهددع يف ةرهاقلل ليمجلا ةرايز تدكا نم لوا
 0.يلاحلا ويام /رايا ١؟ خيراتب ١77 مقر

 نابكلا يف نمالا ةزهجا ةداق دحا نلعأ

 لمعلا نا لتحملا ةزغ عاطق يف ينويهصلا
 بيلاسا ارخؤم مدختسا ينيطسلفلا يئادفلا
 تاوبعلا» بولسا اهمها تايلمعلا نم ةديدج

 ..ةيبناجلا ةقسانلا

 يلسارم عم هدقع يفاحص رمتؤم يف لاقو
 يف ترج هناب عاطقلا يف ةينويهصلا فحصلا

 مادختسال ةديدع تالواحم ةريخالا ةنوآلا
 يف اعبتم نكي مل يذلا .ةيبناجلا تاوبعلا»
 لمشت منت يتلا تايلمعلا نا :لاقو .عاطقلا

 نعط تالواحمو ةيبناج ةفسان تاوبع عضو
 [1.ةيركسعلا تايرودلا هاجتا يف ليانق ءاقلاو

 ةوبدفلاو ةديدحلا تافالعلا ..ةطبض
 ةقيدح يليا نا ندنل ف ةعلطم رداصم ددرت

 نإبإ 1447 ماع اليتاشو اربص رزاجم ذفن يذلا
 ادئاق ناك يذلاو .ينويهصلا حايتجالا
 ,قشمد.يف ايلاح ميقملاو :«ةينانبللا تاوقلا» ل

 ..ينويهصلا نايكلاب ةيرسلا هتالاصتا عطقي مل
 نع فشكلل اركيم لازي ال لازي ال تقولا نا ىرتو

 ينويهصلا نايكلاب ةقيدح ةقالع ةقيقح
 0 .فقوتت مل يتلا ةقالعلا هذه رارمتساو

 !يادوسلا ىلا ةيرصملا بازهألا رغم لوح جف
 :«ةيبرعلا ةعبلطلا» - ةرهاقلا

 ينادوسلا بعشلا ةثنهتل موطرخلا ىلا ةيرصملا بازحالا دفو رفس راثآ أ ليي

 ىلا ةيطارقميدلا ةدوعو .ةيبعشلا ةضافتنالا ىلع ماع رورم ةبسانمب |
 ةريعملا فحصلا يف ارمتسم لازي ام ةيرصملا بازحالا نيب الدج .نادوسلا | | ٠

 ,يكارتشالا لمعلا ,يطارقميدلا ينطولا بزحلا :نم بازحالا دفو لكشت دقو

 دفولا بزح اما .يودحولا ينطولا عمجتلا بزح ةكراشملا نع فلختو :ةمالاو رارحالا

 .,مكاحلا ينطولا بزحلا سيئر بئان يىلاو فسويروتكدلا هساري دفو عم رفسلا ضفرف

 .نيدلا جارس نيسان ةسائرد القتسم ادفو لسراو

 :ةركفلا حرط نم لوا يركش ميهاربا سدنهملا يكارتشالا لمعلا بزح سيئر ناكو

 , نيب نماضتلا نم ىندا دح داجبا كلذ نم فدهي وهو .اهقيقحتل تالاصتا ىرجاو

 نادوسلا هاجت يرورض .فقوملا اذه ناو .ةدموقلا اياضقلا لوح ةبرصملا بازحالا

 عمجتلا بزح ظفحتف .تالاصتالا ترجو .ةيريصمو ةبوبح تاقالعلا هعم ردتعت يذلا

 1١9245 رايا ؟5 - ١59 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_

 عمجتلا ابزح نلعا يلاو روتكدلا ةسائرب دفولا لكشت امدنعو .ينطولا بزحلا ىلع
 قلعتي ام اصوصخ ,ينطولا بزحلا تاسايس عمجتلا فلاخيو .امهباحسنا دفولاو

 ةركفب ءىجوف هنا نلعا دقف دفولا بزح اما .يريمن رفعج اهيف مكحي ناك يتلا ةلحرملاب
 ولثمم مضنا امدنع موطرخلا يف ةأجافملا نا ريغ .يلاو ةسائرب بازحالا دفو ليكشت
 ناسلب ةقطانلا ءبعشلا» ةديرج تفشك دقو .ىرخالا بازحالا ىلثمم ىلا دفولا بزح
 هيقل يذلا بيحرتلا نع دفولا ةديرج هرشنت امم مغرلاب ةقيقحلا هذه لمعلا بزح
 .ةينادوسلا ةمصاعلا يف بزحلا

 بازحا نيب تافالخلا ترهظ :ةرهاقلا ىلا ةيرصملا بازحالا دفو ةدوغ دعبو
 نا ظحولو .لمعلاو عمجتلا نيب :صاخ لكشب :تاحيرصتلا تلدوبتو ةضراعملا
 ناسلب ةقطانلا «بعشلا» تاحفص ىلع ائيبطب ادنعصت دهشب أدب نييزحلا نيب فالخلا

 .عمجتلا ناسلب ةقطانلا «يلاهالا» و لمعلا

 نيب ةقالعلا ةيمها ىلع ديكأتو باحرتب يرصملا دفولا لبوق دقف موطرخلا يف اما
 يريمنلا ميلست وه دفولا ءاضعا هبلا ىفصا بلطم مها ناكو ءرصمو نادوسلا
 .موطرخلا يف هتمكاحمل

 نم دفو سأر ىلع .ةلبقملا ةرتفلا لالخ :نيدلا يبحم دلاخ رفاسي نا رظتنملا نمو

 ميدقتلو .ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا عم راوح ءارجال موطرخلا ىلا عمجتلا بزح
 [0.ينادوسلا بعشلا ىلا ةئنهتلا
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 ١] سو رافلا لفقم
 نيب نم نا ةقوثوم ةينانبل تامولعم تدافأ

 يتلا ةريخألا تاريجفتلا ثداوح يف اولتق نيذلا
 ءاوللا ؛ةيروسلا ندملا نم ةلسلس يف تعقو
 ِق ةيروبسلا تاوقلا دئاق يسورافلا ىفطصم

 نم ةدراولا تامولعملا دكؤتو .نانبل لامش
 ذنم ةنيدملا يف رهظي دعي مل يسورافلا نا سلبارط
 .ثادحألا كلت عوقو

 نع تامولعملا ثدحتت هسفن قاطنلا فو

 ةيروسلا تاوقلا نيب ةرمتسم تاهباجم عوقو
 0.عاقبلاو سليارط يف ةدوجوملا تايشيلبملاو

 ! ةيذدعلا ةدنجالا
 يف ديدجلا مكحلا نم ةبيرق رداصم فوختت

 عارص راجقنا لامتحا نم .يبونجلا نميلا
 يناثلا نوئاك ثادحا نع آفنع لقي ال رخأ يومد

 .مكحلا ةحنجا نيب .يضاملا

 زورب ىلا اهقواخم رداصملا هذه عجرتو
 ةديدجلا ةعومجملا لحاد ةحضاو تالتكت

 ةعامجو  رتنع يلع ةثرو - علاضلا ةعامجف
 مهعمو ليعامسا حاتفلا دبع راصناو .عفاي
 .رمع ةللا راج ةعامج .ةيطارقميدلا ةهبجلا»
 ةدحولا ءاولب ةحلستم ةدحاو ةعومجم ف لدكتت

 نوناك /ريانب ثادحا يف ازراب ارود بعل يذلا
 ةعومجم دض ,دمحم رصان يلع دض يناثلا

 يلعب ةلثمملا تومرضح ةعامج :نم نوكتت ىرخا
 .نافدر ةعامجو :ساظعلا رديحو ضيبلا ملاس
 ندع يف فصوي يذلا دمحم حلاض ملاس نا امك

 ,ىرخا ةعومجم هلوح لتكي يوقلا لجرلاب نآلا
 ريبعتلاو مكحلاب هئاكرش داقتنا يف ظفحتي ال وهو
 هرابتعاب ةيلوؤسملا ردصتل هتيلهأب هتقث نع
 ةدانقلا حلاصل يركسعلا فقوملا مساح
 2.يناثلا نوناك /رياند ثادحا يف ةديدجلا

 ابمؤب فعنو بليد
 ةيبرغلا ةفضلا يف

 فيئز ينويهصلا يركسعلا قلعملا لاق
 تاطاشنلا ىلع تيرجا يتلا ةساردلا نا فيسش
 ةفضلا لخاد يف ةينيطسلفلا ةمواقملل ةحلسملا

 1985 ناسين ىتح ١14805 ناسين نم ةيبرغلا

 تاطلسلا اهتلذب يتلا ةريبكلا دوهجلا نا تدكا
 تايلمعلل دح عضو نع تزجع ةينمالا

 .ةيركسعلا
 نا ىلا ربشت ةيمسرلا تاءاصخحالا نا فاضاو

 ةيلمع هلدعم ام دهشت ةييرغلا ةفضلا قطانم

 .دحاولا مويلا فق فصنو
 اهتعبتا يتلا ءعدرلا»٠ ةسايس نا دكاو

 ددع صلقت ىلا دؤت مل ةينمألا تاطلسلا

 كلذ نم سكعلا ىلع لب .تايلمعلا يف نيكراشملا

 مامضنا ىلا تداو ةيهاركلا ةيسن نم تداز

 دض ةحلسملا تاطاشنلا ىلا ةديدج عومج

 00:«ليئارنسا»

 ١ وحلا :اببض ىلع ةيكربما طوفض
 قياسلا يناتسكابلا سيئرلا ةنبا ةدوع ذنم

 امع :ددرتي لاؤسلاو اهدالب ىلا وتوب ىلع ريزانب
 لوصو رارغ ىلع نوكتس ةدوعلا هذه تناك اذا

 تفشك دقو ؟نييدليفلا ةسائر ىلا وندكا ةديسلا

 سيئرلا نا نع ةيبرغ ةيساسولبد رداصم
 طوغضل ضرعتي قحلا ءايض يناتسكابلا
 جاتناب قلعتن اهناب لاقي .ةديدش ةيكريما
 ناتسكاب نا اريثك ددرت يتلا ةيوونلا ةحلسالا
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 بلاطتو .هنم ءاهتنالا ىلع تفراش وا تهتنا

 لوبقب يناتسكابلا سيئرلا ةدحتملا تايالولا
 يف ةيوونلا تالعافملا ىلع ةيلود ةبقارمو شيتفت
 تناك !ذا اميف حضوت مل رداصملا نكل ..ناتسكاي

 ةحلسالا جاتناد قلعتت ةيكريفمالا طوغضلا

 يف رئادلا يسايسلا عارصلاب ما .طقف ةبيوونلا

 [0.؟ناتسكاب

 ! مئاثنم انالبدج
 ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر ىدبا

 عويسألا ف سيراب يف هتاءاقل لالخ .طالبنج

 يذلا ينانبللا عضولا نم همؤاشت .يضاملا
 ةيداصتقالا ةثراكلا وحن ريسب هنا دقتعي

 ناب طالبنج لاقو .ةيركسعلاو ..ةيعامتجالاو

 يتلا كراعملا فنعا نوكتس ةلبقملا كراعملا

 لوح رودت يتلا ثيداحألا ناو .نانبل اهدهش
 نا امللط ءاوه نيحاوط يه ةيسايسلا عيراشملا

 نيينانبللا ءاقرفلا عيمج ىلع ةيجراخلا طوغضلا

 [].اهتمواقم !وعيطتسي نا نم ىوقا

 روع ةفالخل نافشرملا
 يتلا ىلوألا ةيسامولبدلا تاليكشتلا راطإ يف

 نييعت ذنم ةيروسلا ةيجراخلا ةرازو اهيرجت
 ميلحلا دبع لدب ةيجراخلل اريزو عرشلا قوراف
 ةعلطملا ةيساموليدلا رداصملا ضعي ددرت .مادخ

 دحأ ٌلحيل ةحشرم ءامسا ةثالث كانه نا
 نم لوقنملا يروسلا ريفسلا لحم اهبناحصا

 جروج :يه ءامسالاو :روكش فسوي سيراب
 جروجو .قباسلا يروسلا مالعالا ريزو ينقذص
 .يطاللا سايلاو روبج

 ءارفس نا نع اهسفن رداصملا ثدحتتو

 يرجيس ةيسيئر نادلب يف نيديدع نييروس
 تافالخ هيف زربت يذلا تقولا يف .مهرييغت
 يغبني يتلا ةيجراخلا ةسايسلا ناش يف ةديدش
 م .ةيلودلاو ةيميلقالا تاريغتملا لظ يف اهدامتعا

 قراصتقالا جضإلا
 يناربإ ةيلط يله يكفي

 بلاط ةئامسخ ةداعإ يناربدالا ماظنلا ررق

 ةينامورلا تاعماجلا يف نوسردي اوناك :يئاريا
 هني مل نمم ريبك ددع مهنيب نمو .روفلا ىلع
 .دعب هتسارد

 نا مهغالبا ىرج امبسح ةبلطلا طاسوا دكؤت
 عضولا ىلا دوعب رارقلا اذه ءارو نماكلا بيسلا

 مهلمش نيذلا نا ركذلاب ريدجلاو .يداصتقالا
 تاثعبب نوعتمتيو ماظنلا يلاوم نم رارقلا
 [(0:ةيمسر
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 !؟نارغم سرا نم ناريأ مظنت لم
 نع ١97 ماع فصتنم يف قارعلا يف ةيسايسلا ةدايقلا تنلعا امدنع اللب

 باوبا حتفل اهفرط نم ةردايمك ؛ةيناريالا يضارالا نم اهتاوق بحس | ”*©
 ,نيدلبلا نيب مالس قافتا ىلا لوصولا لجا نم ضوافتلاو راوحلا 1
 ةحوتفم تتاب قيرطلا نا  يتيمخلا ماظن مهمهوا اذكه وا  نوريثكلا مهوت
 .ةيدتعملا ةيناريالا تاوقلا ماما

 يضارالا لوخدل ةرركتملا هتالواحم يناريالا ماظنلا ادب خيراتلا كلذ ذنمو
 وأ يبرعلا رطقلا اذه لالتحا ىلا ةفداهلا هتيجيتارتسا ذيفنتو :ةيقارعلا

 دعب لشفلاب ءوبت هتلواحم تناك ةرم لك يف نكلو اهيلع ةرطيسلاو هنم ءازجا
 ..تادعملاو حاورالا ٍِق ةرديك رئاسحب ىنمي نا

 ةرورض ىلا ةوعدلا نع  رادتقالا عقوم نمو  قارعلا فقوتي مل لباقملاب -
 لك مص يناردالا ماظنلا نا ريغ ءامدلا نقحل مالسلا لالحاو برحلا فاقبا

 ذيفنتو هناودع رارمتسا ىلع اًرصم :تاوعدلاو تاءادنلا عيمج نع هناذأ

 .يبرعلا نطولا مدسقتل ينويهصلا  يكريمالا ططخملا نم هب صاخلا ءزجلا

 دامتعا ىلع قارعلا يف ةيسايسلا ةدايقلا تصرح ةلحرملا هذه لالخو
 تامجهلا دصت ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا تناكف .تباثلا عافدلا ةيجيتارتسا
 يتلا ةلاحلا هذه نم ةديفتسم .ةيناريالا تاوقلا اهنشت تناك يتلا ةلصاوتملا

 .ةكرعملا ناكمو نامز رايتخاو ةروانملا يف ةريبك ةنورم اهل رفوت
 دودحلا قارتخاو ناودعلا ىلع هرارصاو يناريالا ماظنلا تنعت ماما نكلو

 تدمع - وافلا ةقطنمل هلالتحا لالخ نم احضاو ادب امك  نمث يأب ةيلودلا
 دمتعت يتلا ةيجيتارتسالا هذهب رظنلا ةداعا ىلا قارعلا يف ةيسايسلا ةدابقلا
 نود ؛كرحتملا عافدلا ىلع موقت ةديدج ةيجيتارتسا عابتا ىلا ,نكاسلا عافدلا
 تءاجف :ةيناريا يضارا ةبا مضب اهتبغر مدع يف ةنلعملا اهفادها نع عجارتت نا

 رارقلل اذيفنت اهب ةطيحملا قطانملاو نارهم ةنيدم ىلع ةيقارعلا تاوقلا ةرطيس
 ىلا ةفداهلا كرحتملا عافدلا ةيجيتارتسا دامتعاب قارعلا هذختا يذلا ديدجلا
 ف مكاحلا ماظنلا رابجا لجا نم ةيعافدلا ناريا ةرصاخ يف ةيوق تابرض لازنا
 ةيناودعلا برحلل دح عضول يلودلا عمتجملا تاءادنل خوضرلا ىلع نارهط
 .يبرعلا جيلخلا لود رئاسو قارعلا دض اهنشي يتلا

 ماظنلا ماهقا .نارهم ةنيدم ىلع ةرظيسلا ةيلمع ءارو نم قارعلا دارا دقل
 يصا ام اذا :ةيلودلا دودحلا نمض ءاقيلاب مودلا دعب يفتكي نل هناب يناردالا

 .يناودعلا هجهن يف رارمتسالا ىلع
 دامتعال هيف لوحتت يذلا تقولا ىف قارعلا يف ةيسايسلا ةدايقلاو

 ىلع دكؤت لب .«نوتيزلا نصغ» اهدي نم يمرت ال كرحتملا عافدلا ةيجيتارتسا
 نم تاضوافملا ةلواط ىلا سولجلا ىلع يناريالا ماظنلا ماغرا وه اهفده نا
 .ةفرشم طورش نمض برحلا هذهل دح عضو لجا

 نم اءوس رثكا فورظ لظ يف هسفن دجي فوس يناربالا ماظنلا نا كش الو
 ال نيح يف عجارتت تأدب دق ةيركسعلا هتاردق نا احضاو تاب نا دعب ,قباسلا

 .لصاوتم مانت يف قارعلل ةيركسعلا تاردقلا لازت
 يتلا سوردلا نم ملعتي لهو :قئاقحلا هذه يناريالا ماظنلا لبقتي لهف

 !؟ةكرعملا ضرا ىلع ايموي قارعلا اهايا هنقلي
 هلويق نع ليدب دجوي الو موي دعب اموي قيضت هماما تارايخلا نا عقاولا

 دق يذلا لماكلا رايهنالا ىوس .راوجلا نسحو مالسلا لجا نم ضوافتلاب
 لظ ف اصوصخ .ةيسايسلاو ةيفارغجلا ناريا ةدحو ىلع ىتح ارطخ لكشي
 اضياو برعلاو نييناجيبرذالاو شولبلاو داركالل حلسملا طاشنلا يمانت

 [1..ةضراعملا ىوق رئاسو قلخ يدهاجم

 يبعرملا زياف
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 . ةيدجلا ذخأم ةيكرمألا تاديدبتلا ولأي ؛ تانفوسلا

 ةينيطملفلا ريرحتلا ةظنم دض ةلبقلا ةبرنغلا نوكت نا نوحجريو .
 : ىروعشلا انطق فل تل نيل

 /ناسين ١5 فداصملا سيمخلا مود رهظ لبق هب

 يتايفوسلا ميعزلا هجوت مرصنملا ليريا

 ةرئاطلا ملس ىلإ فوشتايبروغ ليئاخبم

 يعويشلا بزحلا دفو ءاضعا هفلخو .ةصاخلا

 ىرىشع يداحلا رمتؤملا لامعا ٍِق ةكراشملل ,يتادفوسلا

 ةمصاع نيلرب يف دحوملا يناملالا يكارتشالا بزحلل
 موجهلا نم لئالق تاعاس دعب يا ,ةدطارقميدلا ايناملا

 ايبيل ىلع يكريمألا يوجلا
 نا .ةلئامم تالاح ىلع ًاسيسأت ,دقتعي ناك ضعبلا

 رابتعاب ةرابزلا ءاغلا ىلا رطضيس يتايقوسلا ميعزلا

 طبترت ةلودل ضرعن دق يكريمألا ين داودعلا لمعلا نا

 اسس ةندتم ةيداصتقاو ةيركسع نواعت تاقالعب

 ريهامج فطصت مل فوشتابروغ ةبغرل ةيبلتو نيلرب
 يذلا يتايفوسلا دفولا لابقتسا ِق اهتداعك ناملألا

 ةجردلا نم مغرلا ىلعو .فولآم ريغ ءودهب هتلفاق ترم
 ديازت بسيسب ةيذمألا ةيزارتحالا تاءارحالل ىوصقلا

 نيعوبسالا لالخ تفلم وحن ىلع ةيباهرالا لامعالا

 بلق يف ةعقاولا ةيبرغلا نيلرب يف رمتؤملا ىلع نيقباسلا
 يضملا ىلع يتايفوسلا ميعزلا ّرصأ :ةيطارقميدلا اينامل
 ةأطو ينمألا لقثلل نوكي نا نود هجمانرب ذيفنت يف
 ي ورتلاو ءودهلل راهظا نم هديري ام لهاك ىلع ةيرهاظ
 .ًاضدأ حارشنالاو

 يسيئرلا نادمملا يف زرلجنتا  سكرام بصن دنع

 ولحب يذلا فوشتايروغ ليشاخيم فقو .ةمصاعلل

 هرداغت نا نود .طقف «يسبروغ» ميساب هكنوع ل ناملآلل

 نع ًاريثك ثدحت دقل .ةعضاوتملا ةيسورلا ةماستبالا

 دنع يواستملا نمألا ةرابع راركت يف لخبي ملو مالسلا
 ةلمح ءانثتسابو .ةييرغلا  ةيقرشلا تاقالعلل هقرطت

 ىلع يكريمألا ناودعلل هباطخ اهنمضت يتلا راكنتسالا

 ماع عابطنا سيركت يف حجن دق هنا لوقلا نكمي .ايبيل
 ُِق يتايفوسلا داحتالا ةبغر مدع ددصيد نييقارملا ىدل

 ةغل لالحاو .ةيكريمألا فنعلا ةماود ىلا رارحنالا

 راطا يف ةلمتحملا لودذلا يصحو .ةوقلا ةغل لحم لقعلا
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 .يعقاو

 .اوغاراكين تسيل يه لب .ابوك تسيل ايبيل
 يف ةيغرلا دنع ًارضاح نوكي نا بحي حاتفملا اذه

 .يل ودلا فقوملا يف ةيتايفوسلا ةياوبلا ىلا لوخدلا

 درشت /ريمفون يف تدقعنا يتلا فينج ةمق يف
 ىلع ناغير يكريمألا سيئرلا علطا 65 يناست

 لعف كلذك ,فوشتابروغ قاروا نم بولطملا ضعبلا
 ضيبألا تيبلا ديس حمل امدنعو .يتايفوسلا ميعزلا
 ماظنل ةيكريمألا «بيدأتلا ةيرض» داعبتسا مدع ىلا

 مدع ىلا ةراشالا ىف نيلمركلا ديس ددرتب مل ءاوغنام

 .ديألا ىلا ةبيكريمأ ناتسكابلا لظت ال نا داعيبتسا

 دق فوشتابروغ نا لوقت نيلرب ىلا ةدراولا تامولعملاو
 ماظنب ةصاخلا ناغير ةظحالم ءازا تمصلا لضف

 .برغلا سليارط
 «ةدروتسملا» ةياورلا هذه تقدص وأ :تحص اذاو

 نابإ ءىداهلا يتايفوسلا فرصتلا ناف فيدج نم

 ةيببللا ةيكريمألا تاقالعلا يف فيصلا ةباحس

 ضعبلو اليلق دعتبن امدنعو .اموهفم ارمأ نوكيس
 دق ينايفوسلا فرصتلا تادرفم نا دجن .اهنع تقولا

 :نييرهوج نيهاجتا يف تراس
 ضرافت يكارتشالا ركسعملا نادلب نا لوا

 ناك ءاوس .يباهرالا ظطاشنلا لاكشا عيمج ركنتستو

 فرصتلا مومع عم لاحلا يه امك ,ةلودلا باهرا

 ديدهتلاو دانارغ وزفك .ةيلودلا ةايحلا يف يكريمألا
 ةسركملا ةيوونلا ادافين تاريجفتو .اوغاراكين وزغب
 هسرامت يذلا يدرفلا باهرالا وا :وكسوم زازتمال

 .ةنيعم لود رشابم ريغ لكشب اهمعدت ةيباهرا تامظنم
 ةسايسلا ىف يكريمألا جهنلا نا ىرت اهنا :ةيناث -

 تامزلتسم ةئيهنو ءاوجألا ريتوت ىلا يمارلا ةيلودلا

 ريغو ؛جضانلا ريغ ,بذبذتملا عباطلا يف دجي ةهباجملا
 ضعب تاسايسل ايبسن ةتباث سسأ ىلع بوسحملا
 ؛يفاذقلا رمعم ديقعلا ادديل ةصاخ .ةريغصلا لودلا

 ةلاح ةعاشا ةيغب لالفتسالل ةلباق ةديفم تارغث

 .ةيلودلا تاقالعلا ىف رتوتلا

 باهرا نم دقتست اكربنأ
 رجنت مل يتلا وكسوم نا نم ةدكاتم نطنشاو نا

 ةيرصانلا رصم بناجب رشابملا لخدتلا ةلاح ىلا ًاريثك

 نوكي نا لوقعملا ريغ نم ؛14717 ناريزح ةميزه ءانثا
 نم دعبأ يفاذقلا ايبيلل ةيكريمألا ةبرضلا ىلع اهدر
 فقاوملاو تانايبلا راكنتساو .يسايسلا ضفرلا دودح
 ماعلا يأرلا ةئبعت ْق اهنم ةدافتسالاو «تاحيرصتلاو

 همردنجلا اصع ةمواقم ىلع هعيجشتو ىلودلا

 .يكردمالا
 يف هءافلحو يتايفوسلا داحتالا نا .ىرخا ةرابعيو

 ةهجل ال .يدرفلا باهرآألا عم اوسيل ابوروأ قرش
 هفادهاو هتيوه لعجت يتلا ةيتارياخملا تاقارتخالا

 ىلع ةيلودلا ةباقرلل ديازتملا نادقفلا ةهجل الو .ةضماغ
 بيسب ءيش لك لبقو ًاضيا امناو .هتاراسمو هتايلمع
 يدرفلا باهرالا تايلاعف نم ديفتست ةيلايربمالا» نوك
 ريربتل اهلالغتساو .ةيروثلا تاكرحلا لزعو برضل
 / ناسين ٠١ نايب لوقد امك «يكريمألا ناودعلا لامعا
 .ةيطارقميدلا ايناملا يف رداصلا مرصنملا ليربا

 نهارلا ينودلا عقاولل يتايفوسلا ليلحتلا قلطني
 لاجسلا يف ةديدجلا ةيجيتارتسالا تاريغتملا نم
 هذه ءوض فو .نطنشاوو وكسوم نيب يوونلا
 ءاضفلا ةركسع جمارب ريتعت ينلا تاريغتملا

 ركسعملا لود حلت .سيئرلا اهناونع ةيكريمألا
 تاقالعلا يف ديدج لماعت لالحا ةيمها ىلع يكارتشالا

 .يوونلا حلستلا قابس فقو ةلكشم عضي ةيلودلا
 ةيلودلا تالكشملا لك قوف مالسلاو نمألا نامضو

 رارقلا ةطلس صاقتنا نا وكسوم ىرتو .ىرخألا
 ةيداصتقالا ةيركسعلا ةسسؤملل يكريمألا يسايسلا
 لوحتلا ةيادب لكش دق تانينامثلا علطم عم ةيكريمألا

 دقع اهدهش يتلا نواعتلاو جارفنالا ةسايس نع
 رصت يذلا ءاضفلا ةركسع جمانرب نا امك .تانيعيسلا

 اذهل ديحولا رهظملا وه سيل ناغير ةرادا هيلع
 تامازتلالاب تالفالا تالواحم اضيأ امناو :لوحتلا
 .2؟ تلاس» ةيقافتا اهتمدقم ىفو :ةيدقاعتلا

 تاردابملا نم ديدعلا فوشتايروغ ةدائق تمدق دقل

 يلودلا عضولا ريتوتو حلستلا قيرط عطقل ةيباجيإلا

 يبرعلا يسايسلا فرضتلا يف نماضتلاو لقعتلا :فوشتابروغ
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 اميرو :ةعراستم رئاتوي نطنشاو هيلا دمعت يذلا

 ريشي يتلا ةماهلا تاطحملا نم ةدحاو فينج ةمق نوكت

 .ايتايفوس قلق اهحورل يكريمالا غارفالا
 ةيئاضفلا ةيكريمألا ةسايسلا فادها نع ًاديعبو

 ةنهارلا ةلحرملا يف ةيضرألا فادهألا نا لوقلا نكمي

 عارصلا ةراداو طيطخت يف ةيعقاو رثكألاو برقألا يه

 تادرفم نم ودبيو .نيقالمعلا نيب يجينارتسلا

 ينس نطنشاو نا يكريمألا يسايسلا فرصتلا

 تاعازن قلخو .ةمئاقلا ةيميلقالا تاعازنلا جيجأتل

 رثكألا ةبرتلا هرابتعاب ءانكمم كلذ ناك امثيح ىرخا
 .ةيلودلا ةهباجملاو رتوتلا جهن شاعتنال ةبوصخ
 ةلصخحم نم رثكا يدرفلا باهرالا ةرهاظ تسيلو
 ةزاكع اهنا امك .قاطنلا ةعساولا مداصتلا ةلاحل
 .انم اع نم ةديدع ءازحا ف رشابملا يكريمألا لخدنلا

 ةيكريفلا ةسايسلا رمانع
 ةيكريمألا ةسايسلا رصانع صحف ىدل دكؤملا نمو

 :ىلا زكترت اهنا ةيميلقالا تاعازنلا ءازا
 هذهل ةيملس تايوست ةيا ةلقرعو ةمواقم - أ

 ًافرط ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا نوكت ال تاعازنلا
 .اهيف ارثؤم

 لودلل دوجو وأ ريثأت يا لزع ىلع لمعلا - ب
 .ةلمتحم ةيملس ةيوست ةيآ يف ةيكارتشالا

 رؤب قلخل ةيميلقالا تاعازنلا لالفتسا  ج
 ريوطتو .اهنم دوجوملا زيزعتو ةيكريمألا دجاوتلا
 امناو .بسحف جيجأآتلا ةوق ىلا ال :يكريمألا رودلا

 يف لاحلا يه امك ةيوستلاب درفتلا ةلواحم ىلا اضيا

 ايسآ قرش بونجو طسوألا قرشلا مومعو نانبل
 .يردنهلا طيحملاو

 ةقطنملا نادلبل نمآلا يملسلا روطتلا رطاخم نم د

 ىلع (ةينيتاللا اكريماو ءايقيرفا :ايسآ) ةيدامرلا
 يسايسلا رارقلا رصانع رولبت ةيكريمألا ةيجيتارتسلا
 تاعازنلا جيجأت نا .نادلبلا هذه بوعشل لقتسملا

 صرف نطنشاول ءيهي امئاد ًاعباط اهلعجو .ةيميلقالا
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 اهتيجيتارتس يف ديازتم لكشب نادلبلا هذه ماحقا
 ةبيرضلا اهنيب نم :,ةديدع لماوع ةجيتن ةلماشلا
 .تاعازنلا هذه ىلع ةبترتملا ةيرشبلاو ةيداصتقالا

 يبرغلا ملاعلا ف ثيدحلا نا اقح رظنلل تفلملا نمو

 قريشلا ةقطنمل ديدج «لاشرام» عورشم ةرورض نع
 برحلا دعب ةيداحتالا ادناملا عم ىرج امك ءطسوألا

 رايهنا عم هيف غلابم وحن ىلع ديازن دق ؛ةيناثلا ةيملاعلا
 :يبرعلا ملاعلا تايداصتقا روهدتو طفنلا راعسا
 عارصلل ةبسنلاب ءاوس ةيميلقالا هتاعازن رارمتساو
 ةيناريالا_ةيقارعلا برحلا وأ :يليئارسالا»  يبرعلا

 .ةيبرعلا  ةيبرعلا تارتوتلا وا
 ةيتايفوسلا ةسايسلا يعناص قطنم دكؤي انه نمو

 وه مالسلا حلاصل مالسلاو برحلا ةيضق لح نا ىلع
 ةسايس يعئاص قطنم ةهجاومل ةديحولا قيرطلا
 قيرطلا كلذك اهناو .ةيكريمألا ةهباجملاو ديعصنلا
 ملاعلا بوعشل ةينطولا قوقحلا نامضل ةديحولا
 ةفلكم ةيميلقا تاعازن يف اهنم طروتملا ةصاخ ثلاثلا
 ةسايسلا وعناص حلي راطالا اذه ىو .ةيدجم ريغو
 فرصتلا يف لقعتلا ةيمها ىلع ابوروا قرش ةيكارشفالا
 مهفلا ءوس لبقي ال لكشب نودكؤيو .ءيبرعلا يسايسلا
 :ةيبرعلا راطقالا نيب ةيملسلا تاقالعلا ةيمها
 ىلع ظافحلا نمضي امي ةيلخادلا اهتاعازن لح ةرورضو

 :تافرع طسوألا قرشلا ناجنف ةءارق ِق بعصألا رغللا

 .ةينطولا اهتاعمتجم رئاصمو ,يموقلا اهريصم

 نطحملا ىلا ةوغد

 ركسعملا نادلب تلواح ةقوثوم تامولعم ىلع ءانبو

 عيمج ماهفا :تاجردلا نيابتم لكشب ولو ,يتايفوسلا
 رثكا نوكتس اهتاردق ناب اهتراز يتلا ةيبرعلا فارطالا
 ةدناسمو برعلل يموقلا لاضنلا معد نادبم يف افعض

 قطنم بييغت ىلع ترمتسا ول اميف نيطسلف بعش
 ةراثملا تالكشملل يدصتلا ىدل يورتلاو ةمكحلا

 نوؤشلا يف راضلا لخدتلا ىلع رارصالاو .اهنيب
 ريرحتلا ةمظنمو نيطسلف بعشل ةيلخادلا

 ننلبارطو قيشمد ةيصح نا لوقلا نكميو..ةينيطسلفلا

 فيضمد اذه ىلعو .ةريبك تناك مالكلا اذه نم برغلا

 تزجنا دق مهلود نا ةيكارتشالا ةسايسلا وعناص
 ةيبرعلا لودلا لماعتت فيك اما .يقالخالا اهبجاو
 .رمألا رخآ صاخلا اهنأش وهف فرصتتو

 امل ةيتايفوسلا ةبقارملا ةمس قلقلا ناف كلذ عم
 ريشت انه تامولعملاو .ةيبرعلا ةقطنملا يف ايلاح يرجي
 ,ةيدجلا ذخأم ةيكريمألا تاديدهتلا ذخا ةرورض ىلا

 وا ةرشابملا .ةيكريمألا ةيرضلا تاهاجتا حشرن يهو
 ةمظحنم دض ,:ةيليئارسالاد ةادالا ربع ةريشابملا ريغ

 ,دكؤم وحن ىلع ةيروس دض ال :ةينيطسلفلا ريرحتلا
  ةيتايفوسلا تاقالعلا ىوتسمب قلعتت تارابتعال

 نم يبوروألا  يروسلا نواعتلاو :ةهج نم ةيروسلا
 يجيتارتسلا فلاحتلل كرتشملا فدهلا نا .ىرخا ةهج

 ةيمسرلا رظنلا ةهجو نم نمكي بيبا لتو نطنشاو نيب
 ريرحتلا ةمظنم ىلع ءاضقلا ىف وسراو فلح لودل

 امدعب يلودو يبرع يسايس نايكو عقاوك ةينيطسلفلا
 هيوشتو توريب نم اهجارخاو اهقش تالواحم دؤت مل
 نوكتس فيك اما .اذهك رمأ ىلا ناكم لك يف اهتعمس
 زغللا وهف ريرحتلا ةمظنمل ةلبقملا ةيلايربمالا ةبرضلا
 .طسوألا قرشلا ناجنف ةءارق ف بعصألا

 ةديحصلا قيرملا
 ةيقرشلا ايوروأ ةنادا همف دنشت يذلا تقولا ىفو

 نا ىلع ديكأتلا ىلع صرحت .يدرفلا باهرالا تاطاشنل

 لحب نوكت هتهباجمل ةلعافلاو ةحيحصلا قيرطلا
 .ةفرشمو ةمئاد ةلداع سسأ ىلع ةيميلقالا تاعازنلا
 يملس لح داجيا نم دب ال طسوألا قرشلا ةقطنم يفو

 نيطسلف بعشل ةعورشملا ةينطولا قوقحلا نمضي
 عيمجلا ىلع نا .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايقب

 يذلا يتايفوسلا ركسعملا نا .ودبي اميف .اوكردي نا
 اياضقلا عيمج قوف نمألاو مالسلا ةيضق عضي
 ىلع ةمئاق تافرصت ىلا رارجنالل دعتسم ريغ ىرخألا
 يتايفوسلا ميعرلا لواح ةلاسرلا هذه .لعفلا در

 تاذ فارطألا لك ىلا اهقاربا فوشتابروغ ليئاخيم
 ,ةيداغملاو ةقيدصلا .ةديعبلاو ةبيرقلا .ةقالعلا
 رحلا هلاوحت ءانثا هدض ةيويسحملاو ةيلع ةيوسحملا

 ربعو .ناملالا نيحالفلاو لامعلا ةمصاع نيلرب يف
 تناك امنيب ةحرشتنملا هتاريبعتو ةحرملا هتاقيلعت

 ران ىلع .ءاملا نم ليلق هيف ردقك يلغت ايبيل ةيضق
 فادهاو تالكشمو تارريم نكت امهمو .ةنخاس

 ريغ وكسوم نا لوقلا بجي ةريغصلا لودلا تاسايس
 ةيقيقحلا اهموجحل اهكاردا مدع نمت لمحتل ةدعتسم
 وأ اهفطاوع نع رظنلا ضغب .ةيلودلا ةسايسلا يف
 .كلت وا ةلودلا هذه عم اهفطاعت

 خانملا فيطلت ىلع صرحت يتلا وكسوم دجت دقو
 صرف ةيكريمألا ناودعلا لامعا يف نحاسلا ىل ودلا

 يف اعطق دجت ال اهنكل .ناغير جهنل يملاعلا لزعلا
 يف اهيلا لودلا برقال ىتح ةيوسحملا ريغ تافرصنلا
 يف بصت نا اهناش نم يتلا كلت .ةيدامرلا ةقطنملا

 يف فرطك لوخدلا ىلع اهضرحي ام يكريمألا ىرجملا
 ىلع ءانب كلذ ديرت ال اهنالو .ةيلودلا يعادتلا ةلداعم

 لثم يف ىرت اهناف .ىمظع ةوقك ةيجيتارتسلا اهتاباسح
 نيكمت يف ةرشابم ريغ ةمهاسم ةشئاطلا تافرصتلا

 لثم ناو ةصاخ :قرو نم رمنك اهراهظا نم نطنشاو
 لخاد معدلاو ةوقلا لماوع نم ريثكلا كلتمي جهنلا اذه

 [].هسفن يكريمألا عمتجملا
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 :ةديدجلا ةرابعلا يه هذه .«مكحنل انه نحن»

 لك ناسل ىلع ددرتت تتاب يتلا :ةريثالاو

 نع ةقثبنملا ؛ةينيميلا ةموكحلا يلوؤسم 0
 يف (سرام /راذآ )١5 ةريخالا ةيعيرشتلا تاباختنالا

 يراجلا ويام /رايأ ١4 ءاعبرالا ءاسم اهنكل .اسنرف
 ريزو راتويل اوسنارف ناسل ىلع ةمساحو ةيوق تددرت
 رارق نع يمسرلا هنالعا قايس يف لاصتالاو ةفاقثلا

 يسنرفلا نويزفلتلل ىلوالا ةانقلا عضو ءاهناب ةموكحلا
 ةانق ىلا لوحتتل عيبلا ىلع اهضرعو ةيمومع ةسسؤمك
 . ةصاخ

 هبناج صخي ام الا رارقلا اذه نم انينعي ال نحنو
 هيلا تلقتنا يذلا لوحتلل سيئر لخدمك يزمرلا

 ثيح نم ةلقنلا ةعيبطو .كاريش كاج ديسلا ةموكح
 عضو حبي 97 ناو هيف ةعجر ال ىارق نع اهريمت
 :يراسي سيئرو ةينيمي ةموكح نيب «نكاستلا»
 ةديدجلا ةيبلغالا ةسرامم هجو يف اقئاع .هتامزلتسمو

 لوحتلا رهاظم ناف يئاتلابو ءاهب ةطونملا ماهملل
 يف لخدت روطسلا هذه يف اهل ضرعنس يتلا ةفلتخملا
 ررق يذلا ,كش الو يرذجلاو ,لماشلا ريبغتلا لسلسم

 ةيلوغيدلا ةيبلغالا هيجوت تحت  نوبخانلا
 بترتي نا نكمي ام لكب :,مهدالب هذخات نا  ةيلومشلا
 نم لدعت نا اهنأاش نم تاحابزنا وا جئاتن نم هنع

 ةيبوروالا ةعومجملا نمض ماعلا يسنرفلا فقوملا
 ءاضف يفو .ةصاخ ةفصبي ةيلاربيللاو ةيبرغلا
 اهعضو يف ةسماخلا ةيروهمجلل عسوالا تاقالعلا
 وا ةفيلحلا راطقالا نم ديدعلا عم نهارلا ينكاستلا
 .ةقيدصلا

 ةانقلا ةلاحا رارق نم :ىرخا ةرم ءانينعي ال
 هتلالد الا صاخلا عاطقلا ىلا ىلوالا ةينويزفلتلا

 ىلع زاهجالا رارقل لماشلا زمرلا هنوك نم ةرهابلا
 مانا .:نويكارتشالا هنم لعج يذلا ماعلا عاطقلا
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 نلدل سراب
 يبيح هم دهتعلا

 تاعاطقل ةيساسالا رييستلا جهانم دحا :لفآلا مهمكح

 سمخلا هب اومصبو ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداصتقا
 نم اونجي نا نود اسنرف ةايح نم ةريخالا تاونس
 نا ربغ .ىرخا ةلأسم كلتو .امدمع اريخ كلذ .ءارو

 نم ىلوا ةلحرم يف .نيصيرح اوناك نييكارتشالا
 ءىدايم نم اقالطنا .لعفلا اذه ذيفنت ىلع :مهمكح

 ةطخ ىلع ءانب اضيا نكلو .ةددحم ةيجولويديا
 ةضبق نهوت نا اهتايضتقم نم ةيلومش ةيداصتقا

 اق حما هيو 1

 لمعلا بايرال ةموكحلا «اياذف» :كاريش كاَج

 :ينطولا داصتقالا يف لمعلا بابرال يلاربيللا مكحتلا
 نحنو .صاخلا لام سأرلا ةنميه دودح نم صلقتو
 عجارتلا يف عرش ةطخلا هذه نم ةدع بناوج نا ملعن

 اوروم رييب قبسالا لوالا ريزولا ةيحنت ذنم اهنع
 اطسو ةطخ دمتعا يذلا سويباف نارول هفلخ نييعتو

 عينصتلا جهنمو صاخلا عاطقلا هاجت ةنورم رثكاو

 «:تابسسؤملل يىلاريدللا ريبيستلا عسد ةقالعلاو

 راكور لاشيم جهن نم ةلوقنملا لقن مل نا .ةسيتقملاو
 ,كلذك .ملعنو .يسنرفلا يكارتشالا بزحلا بتاطقا دحا

 دهم ءقباسلا داصتقالا ريزو اوفوغيريب رييب نا
 لزانتلا ميدقت يف أدبو .هفالخا ماما ءابيرقت ,قيرطلا
 ,يداعملا ىلامسأرلا طسولا ةلامتسا يف الما رخآلا ولت

 ناك يكارتشا رييستل ةلدعملا ةروصلا ةرولب ف ةبغرو

 طغضلا ىوق ةقث ةداعتسا ناوأ ادب ام يف «ناوالا

 نمزلا ىلع رفوثد حل وا هيلع تاف دق يباختنالا

 ناسل يعي مل وا.ء.هليصحتل يفاكلا يسايسلا

 مهنمز نا ىلع حاحلالاو ديدرخلا نم نييكارتشأالا
 ةرتفلا ةياهن دودح :لقالا ىلع :يا :ديزملا ىلا جاتحي
 نمزلاب ال .(1984 رايأ) مهب ةطونملا ةيسائرلا
 ةليل_- ىرخا لاما اهنمو مهلامان حوط يذلا يناملربلا
 سرام /راذا نم رشع سداسلا

 يتلا ةسماخلا ةيروهمجلا خيرات ف داعتسملا يلاربيللا

 دافحالا نكل .مولعملا خيراتلا ْف مكحلا ىلا راسيلا

 ددج فالخا عم شياعتلل نيرطضم مهسفنا اودجو

 نوحص قوفو :مهناضحا يف مهبضغ ةروف اورجف
 5 يسنامورلا» وق «يمحلملا» خيراتلا كلذ ْق مهتاسح

 ةندهلا اولبق مث .(1958- ويام /رايأ) رخآلا «يروتلا
 بسح نا ىلا ؛ليلقو نمزلا نم دقع وه ,رهدلا نم انيح
 ةدوهشملا مايالا كلت ىف ع ومدلل ةليسملا ليانقلا ورجفم

 ةسايسلا ٍِق نورهاملا بسح امك ؛ءسدنراي نم

 30 -1 41 مروا نمت خرجه -



 .ءاوزنالاو ةبيخلا اورمثتسا نيذلا مث .ةيويسايسلا
 ,ةيقبطلا حلاصملا تابثو ديلاقتلا لعف ةدرو .ةهج نم
 ءيش لك نا كئلوأو ءالؤه بسح نيح ىرخا ةهج نم
 كلذ هبشي ام وأ (1915) ةهبجلا تناك اميف ىهتنا دق
 هسفن ديعب خيراتلا نا دقتعن ال اننا  ءىدتيت امنا

 !«سانلا» ىلع كلذ هباشت ول ىتح
 ةموكحلا هنشدت يذلا ديدجلا ىلاربيللا نمزلاو

 ام ليبق نم سيراب ةدمع ةماعزب ةديدجلا ةينيميلا
 نيمخت يا لمتحي ال يذلا هرهظم يف هنكلو .هباشتي
 ةيلاربيللا نم ةلحرم عم ةعيطقلا عنص وحن جهن
 حئارشلاو ةيقبطلا تابيكرتلا قلتخم عم ةحلاصتملا

 يتلا ةيرصعلا ةقبطلا دهعل نيشدتو ,ةيعامتجالا
 رادتقالابو :ةيلامسأرلا اهتردقم ءلمب مكحت نا ديرت
 .اهيدل رفوتملا يوطلسلا  يراكتحالا  يطارقونكتلا
 تالاحلا وا ةلاحلا فيصوت صخي ال ءانه :رمالا نا

 تايمسنتو ةعيبط فيصونب لصتي ام ردقب ةيسايسلا
 , تلفي يذلا ديدجلا ةيلاربيللا دهعل روطتملا ريطأتلا
 لك هذه مدقت نيح ةيزكرملا ةطلسلا ةباقر نم .داكي وأ
 ديعتست نا ىسع تالّزانت نم هكلمت ال امو هكلمت ام

 كلذ ؛«بيرقلا» قفالا يف  ةلودلا ةيلامسأر  اهتبزكرم

 ةنسل ةيسائرلا تاباختنالا قفا ,«لوهجملا  مولعملا»
 ةيسائر تاباختنال يئاجفلا قفالا امبير وأ: 4

 بابسا هيف مدعنت نكاست دهع يهنت اهناوأل ةقباس
 .ةرشعلا

 لمدلا كابر ةموكحلا ءاباذه»
 ىستكت تامدقملاو رصانعلا هذه نا دحأل رهظام اذا

 ديرجتلا يف سطغت اهنا وا .ةفرص ةيجولويديا ةعيبط
 عانقالا ىلع ردقا ىتش رصانع ةمث ناف يغبني امم رثكا

 ةايحلا يف مويلا يرجي ام لمأت ىلع اهاوس نم
 ةيسايسلا نيعلاب ,ةيسنرفلاو ةيسايسلا
 اذهب هنم يفتكن ,ريثك ريثك يرجي امو .ةيداصتقالاو
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 كعامل
 تارارق :رودالب

 . ما ما: ةمعمع مهمقع -1

 اهنع نلعا تارارق ةعومجم صخي رمالا 'نا :ليلقلا
 حلاصل لماكلاب ةهجومو رودالب ديسلا داصتقالا ريزو
 :/” ىلا تلصو كنرفلا) ةلمعلا ضيفخت :لمعلا بابرا

 نم رشابملا فدهلا ناك دقو ؛(يناملالا كراملا ىلا سايقلاب
 ةسفانملا لاجم ريفوت وه لازي الو ةيلمعلا هذه
 اهتاريظن ءازا .ةيسنرفلا تاجتنملا ماما بولطملا

 ةيرحلا نالعا  ةيكريمالاو ةينابايلاَو ةيناملآلا
 راظتنا يف ةيلخادلا قوسلا يف راعسألل ةيبسنلا

 ضرتفي امب حاحلاب رظتنم وه امم اهل لماكلا ريرحتلا
 يك ةسفانملا كيرحت ىلا  ةموكحلا رظن يف - يدؤي نا
 زفحلاو يداصتقالا طاشنلا شاعنا يف اهرود بعلت
 يفاكلا مامتهالا نود اذهو .جاتنالا نيسحت ىلع

 يوذل ةيئارشلا ةردقلا قحلتس يتلا تاقياضملاب
 نكمي يتلا راطخالا وا نيروجأملا نم دودخملا لخدلا

 رارقالا - ةطسوتملاو ىرغصلا تاسسؤملاب قدحت نا
 ةداعتساو بهذلا نم تاكلتمملا مجح يف ةيرسلاب
 يف نزاوتلا طبض  جراخلا يف ةعدوملا ليماسرلا
 ضورقلا مهساو مهسالا نيب ةلصحتسملا ةبيرضلا

 ةلاطبيلا صاصتمال ءادن :زاتاغ نوفيا

 نامضلا تالمحت ءاغلاو لد ضيفختلا  ةيرابجالا

 هذه قايس يف  بابشلا ليغشت صخي ام يف يعامتجالا
 ةيساسالا تارارقلا دحا ىسنن نا يغبني ال تارارقلا
 يضاقلاو تايعيرشتلا ةلمح ذنم اهب حيولتلا مت يتلا
 كلذ ىلا فاضي .ىربكلا تاورثلا ىلع ةبيرضلا ءاغلاب
 جاتحي يتلا ةيرادالا ةصخرلل يجيردتلا ءاغلاإلا رارق

 ىلع مادقالا لبق ليغشتلا ةرازو نم لمعلا بر اهيلا
 رفوت ال اهنا لمعلا بايرا ربتعي يتلاو .ريجا يا لصف

 ىرت نيح ف ؛مهبسانت يتلا ليغشتلا ةيناكما مهل
 ةنامضب اريطخ اسم رارقلا اذه يف تاباقنلا بلغا
 :لفشللا

 اهمدقت ىرخا اهيلنسو تارارقلا ضعب ؛نذا هذه

 نآ يف ؛ةياوغو ةيده لكش يف كاريش كاج ديسلا ةموكح
 مم حا 0 :نييسيئر نيفده قيقحت لجا نم لمعلا بابرأل .دحاو

 ,لئاسولا ةفاكب . ءالؤه زفحو عيجشت وه لوالا
 رارجلا شيجلا ماما مهتالواقم حتف ىلا اوردابيل
 يف مكضتملا ةلاطبلا مجح صيلقت ةيغبو .نيلطاعلل
 ةموكحلا تاناهر ربكا دحا موبدلا ريتعي ىذلا اسنرف

 تاباختنالا دودح ىلا ةيلاقتنالا اهترتف يف ةديدجلا
 هيلع لوع يذلا هسفن ناهرلا وهو .ةيسائرلا
 وه يناثلاو  ةبيخلاب هيف اونمو نويكارتضالا
 يبنجالاو ينطولا لامسارلا دب ىلع رامثتسالا عيجشت
 رخآلا ناهرلا ققحيل تاليهست ةدع هل ترفو يذلا

 :مكاحلا قيرفلل
 يداصتقالا لاجملا فق :مودلا يشن لك ناف الامحاو

 مهلعجو لمعلا بابرا زفحل سركم .يسنرفلا
 ءاذه لثمتيو ؛ةديدجلا تارارقلا عم نوبواجتي
 سيئر مهبلا ههجو يذلا ءادنلا يف ةيلمع ةروصب

 صاصتما ىلع مادقالل مهابا ايعاد زاتاغ نوفيا مهتباقن
 انل مدقت رخآ وحن نم ةيعضولا هذه نا .ةلاطبلا قوس

 ,ةيعامتجالا ةئفلا هذهل ابيرقت اهسفن تنهر ةموكح
 يذلا تقولا يف اذهو :لامآلا لك اهيلع قلعت يهو

 الوطم اريرقت ءاصحخالل ينطولا دهعملا هيف ردصي
 نل ١985 ةئس نا ىلع ةديدع تالصحم نمض نم صني

 لفشلا يعوضوم نأشب اريبك ارييغت فرعت
 .رامثتسالاو

 سيراب ةدمع اهضوخي يتلا ةيلاربيللا ةكرعملل
 عاطقلا ةغيص لعج يف لثمتملاو لمشالا اههجو ايلاح
 «دالبلا ف يويحلا يداصتقالا لاجملا يه صاخلا

 عاطقلل» ةيرازو ةبيقح تنمضت هتموكح ناف اذكهو
 مما ام ءاوس ,تاسسؤملل ىربكلا ةيبلغالاو .«صاخلا

 لارنجلا دي ىلع كلذ لبق وأ .راسيلا مكح دهع ىلع
 هذه رهظتو .ينلعلا دازملا يف مودلا ضورعم ,لوغيد

 نمزلا عم ثهال قابس ةروص يف . اضيا .ةكرعملا
 احبر كلذو تقو رصقا يف يلاربيللا عورشملا قيقحتل

 ىلع درللو :تاباختنالل يسائرلا دعوملا لبق نمزلل
 نوددرتم نييكاريشلا نأب ينطولا لامسأرلا تاماهتا
 لكش ذخأي قابسلا اذه .«نكاستلا» ءانجس اوتابو
 ةيلهألا» قح ىلع ىمسي ام ىلع لوالا ريزولا لوصح
 نذاختال هلهؤب ام يا .«ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ذيدفنتل ميدسارملاو تارارقلا نم ايسانم هاري ام رادصاو

 ةينطولا ةيعمجلاب رورملا نود ةيموكحلا ةطخلا
 .اهيلع تيوصتلل عيباسا ىدم ىلع هذه فارصناو
 تزافو .داجتالا هذه ُِق ىلوالا ةكرحلا تححن دقو

 اهل تعضخ ةباقرلاب ةيصوت لوا هجو يف ةموكحلا
 ةداعاو ,يباختنالا عيطقتلا ةكرعم شيعتس ام لثمب

 .قباسلا عارتقالا ةقيرط

 مكحت مويلا تأدب كاريش كاج ةموكح ناف الامجاو
 عم ةقالعلا عطقت تعرش ايجيردت اهنا ودبيو ؛لعفلاب
 ةلودلا ةغايص وحن اهجهن يف شياعتلا تايضتقم

 , ةدع لما وع نمكت جهنلا اذه يف و ةلماكلا ةيلاربيللا

 عيطتسن ال راطخاو تالوحت ةيادب :عيراشم .اياون
 هنأب ريدقتلا ىلع نآلا نم نيرداق انك ناو اهب ةطاحالا

 دهشملا ناو يسايسلا بعللا دعاوق يف رظنلا داعيس
 نم ديزملا تايادبلا هذه نم فرعيس يسنرفلا يسايسلا
 0.تآجافملا امبرو .لدبتلاو عونتلا

 يواوزلا ناميلس

 م9 _ ١؟45 رايا 5655-516 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 يف رظنلا ةداعإ يف فوشتايروغ ديسلا ركفي له
 كانه ؟طسوألا قرشلا يف ةيتايفوسلا ةسايسلا
 اذه يف ةلالد تاذ اهنكل ةريغص تاريغتُم

 لصوتلل ىغسيو «نانبلي نيكأ ةمامتها يدبي وهف
 لالخ نم تافرع رساي عم ةقالعلل لضفأ ةغيص ىلا
 بأر ىلع ةفلتخملا ةينيطسلفلا اجلا هعدجشت

 لجأ نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم راطا ىف عدصلا
 رمتؤمب ةقلعتملا ةميدقلا وكسوم ةركفل لقث ءاطعا
 .نيطسلفو «ليئارسا» لاكشا لحب ىل ود

 يضاملا رهشلا يف يتايفوسلا داحتالا رارق اما

 ءىراوطلا تاوق ءاقب ةرتف ديدمت بناج ىلا تيوصتلا
 ناك دقف يئانبللا بونجلا يف (يدنج ه/١٠8) ةيلودلا
 يف اهتبغر وكسوم تضرع دقف ةدحتملا ممألل ةأجافم '

 نا دعب مالسلا ظفح تاوق تاقفن ةيطغت ىف ةدعاسملا
 .فصنلا ىلا ةيلاملا اهتمهاسم اكريما تصلق

 ةيقرش ةيبوروا تاوق نع ًاضيا ثيدحلا يرجيو
 تاوقلا بناج ىلا اهناكم ذخات دق (ةيدنلود امبر)

 ضاعتما راثآ يذلا رمألا ؛ايلاح مالسلا ظفحب ةفلكملا .

 .«ليئاربسا» .
 يذلا ناحتمالا ينو يهمس جمل 0
 ةينكاملا ةسايسلا :هيف ضوخلا برعلا عجشا بنجت 0

 20 ذا دع بوم بدسم رمل يلو اماطلا مزجت وب مدع

0 

 0 خلا تم
0 

 راوح يا حتف يضاملا يف اوضفر دق نويسنرفلا 0 . نادعب تافرع عم اهتاقالع ريوطت لواحت ايسورف
 ةيديلقتلا ةيناردالا ةباجالا مهبتأت ال ىتح ناربا عم

 يضراعم تاطاشن رظحو :قارعلا ا ةحلسا
 يأ عنم يف هلقث «يقارغلا يبولل» ناك امك .استرف. ف يتلا ةوعدلا يف ةخضاو تافرع نم بارتقالا يف ةبغرلا

 يا .يضاملا ماعلا لالخ ءودهب هنع تدعتبا دق تناك
 ندرآلا نالعا دعب هبلا دوعتل .كلملا عم هراوح ءانشا 0

 تناك .ءيش نع رفست مل يتلا تاضوافملا لشف نع 0

 يغويشلا بزحلا رمتؤم روضحل هيلا تهجو
 ديسلا نييو هنيب مت يذلا ءاقللا فو .يتايفوسلا

 .يضاملا رهشلا يف ةيقرشلا نيلرب يف فوشتابروغ
 لئاصفلا ةوعد يف دحوألا وكسوم فده ناك امير

 ىلا لوصولا وه .ةدحولا ىلا ةرثعبملا ةيندطسلفلا

 اكريماو يتايفوسلا داحتالا روضحب يلود رمتؤم
 ةيوست لجأ نم ةيبرعلا لودلا ضعبو «ليئارسا»و
 رمتؤملا اذه لثم يف ناكم الو .ةينيطسلفلا ةيضقلا

 رظن يف ةعنقم نوكت نا نود قشمد اهكرابت يتلا ةيلقألل
 ام نيذلا نيينيطسلفلا رظن يف وأ ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ

 رئازجلا رمتؤم بيرق دقعني نا يف ايسور لمأت اذل

0 

0 

 .ناملردلا ةباثمب

 ريرحتلا ةمظنم ديحوت هجو يف ةريبك ةيقع
 0 ا اج اا م ف هع

 “  ددعلا  ةيبرغلا ةغيلطلا ١55- 52ايا 1945

 . وه يذلا ينيطسلقلا ينطولا سلجملل داقعنا هعبتيف

 ١ يساسألا وكسوم فيلح ةيروس نا لوضفلل ريثملا

 ,ةيسنرفلا  ةيناريالا تاقالعلا لوح ماع راطا نمض يبنيطسلفل ديري ال دسأ ظفاح سيئرلاف .ةينيطسلفلا
 امم ينانبل عوضوم وه عوضوملا نأب ةججحتم - ةيروس نآل تافرع رساي عم اوحلاصتي نا قشمد
 ١ نأل تافرع طورشب متتس ةحلاصملا هذه لثم نا دقتعت

 : ب اس تم 22 نع د ديس 5 0

 .ةعمتجم ريرحتلا ةمظنم لئاصف ةيقب نم ربكأ حنف

 ١ نوكيس ةعرشو ًاعونتو أامجح رئازجلا فطعنم نا

 فوشتايروغ ديسلا عانقإ ةوقل اسابقم - ثدح نإ -

 امته [1.طسوألا قرشلا يف ىوقلل

 نارياو ةيروس نيب نئاهرلا
 نوسراغ هيزوج : ملقب

 ققحت مل ينلا «تاضوافملا» نم ارهش رشع انثا

 نيب ءاطسولا ددع فعاضت رفسي مل ذا ءائيش
 ةرشابملا تاشاقنلا ىتح وا نارياو اسئنرف

 .نئاهرلا عوضوم يف مدقن يا نع امهنيب
 سرامت قشمد» نا كردي نارتيم اوسنارف نالو

 ظفاح ةبطاخم ررق دقف «نانبل يف ةرشابم ةرطيس
 نأشلا اذه يف ةيروس رودلف ءىودج نود نكل .دسالا
 ١ نا فورعمو .هسفن ينانبللا عضولاب قلعتت دودح

 نم ةجرد ىلع ناريال يلاوملا هللا بزحب قشمد ةقالع
 .ةيروسلا طغضلا تايناكما اهيف مدعنت روهدتلا

 - قشمد ىلع» ناب فارتعالا الا سيراب ىلع ناك امف
 ءاقلالا عيطتست نا لبق نانبل يف اهلكاشم ةيوست الوا
 زجعلا اذه ماما .«نئاهرلا ةلأسم يف يقيقحلا اهلقثب

 برحو قشمد نيب عارصلا عئاقوو يقيقحلا يروسلا
 يف لاقي امك  ةلاسملا حاتفم نا ادب :نانبل يف هللا

 نا

 ميلست فقوو :ةيلاملا تاباسحلا ةيوست طرتشت

 ينيمخلا

 ىلا اسنرف داق عضولا دومج نا ريغ .نارهظ عم راوح
 ريمتبس /لوليا ىف تأدب ينيمخلا ماظن عم تاثداحم
 ناك) نيرواحملل قيقد رايتخاو ةمان ةيرسب 65

 رواحملا وه يروثلا سرحلا سيئر تسود قيفر
 لوخدلا ىلع اهتقفاوم كاذندح اسنرف .تدبأ .(يناريالا

 ةسمخلا صاخشالا ريرحت طورش لوح ةضياقم يف

 نيلوؤسملا نكل .رايتخب لايتغا ةلواحم نع نيلوؤسملا
 عوضوم ةيوستب نوركفي مهناكو اوفرصت نييسنرفلا
 .لباقملاب اًئيش اوملسي نا نود نانبل يف نئاهرلا

 مدقتلا مث ةددرتملا ةيسنرفلا تاوطخلا رسفب اذهو
 نع جارفالا نا داقتعالا ةجرد ىلا تاضوافملا يف
 ىلاوتو .ىندا وا نيسوق باق حيصا دق نئاهرلا

 ىلا سور هيردنا ىلا ولور كيرا نم ,نارهط ىلا نودفوملا
 قرشلاو ايقيرفا لامش مسق سارتي يذلا وفونوب كرام
 .ةيسنرفلا ةيجراخلا يف طسوالا

 هل إ نئاهرلا عوضوم ةراثا تضفر ناردا نا ريغ

 6.سانلا عمجت لوقلل ةيناريا ةقيرط) نيينانبللا عم هتشقانم مزلتسي

 ةيسنرفلا ةقالعلا لبقتسم :نيتلأسم ثحبي نا عقوتيف .
 ووو نو وماطسس تف جونا

 . (دعب حضنت مل فورظلا ناب

 ءاثالثلا سيراب ىلا لصو يذلا يناريالا دفولا اما

 ىلع نييسنرفلا نيلوؤسملا ءاقلل ١/١ ميراتب

 ساملد ناباش كاحو كاريشب اءدب تايوتسملا ىلعا

 0 نشا هد هع س جورخ تسر د 11111

 ةع 5 ع
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 ١١ نم لقا ايبيل ىلع اكريما ةراغ تقرغتسا
 دق ام اياضقلا نم تراثأ اهنكل ,لاتقلا نم ةقيقد

 تاونس برغلاو ةدحتملا تايالولا نم بلطتي
 .اهلح ةلواحم يف

 - ناريغ .ةراغلا سورد ىلع مكحلا هناوأل قباسلا نم

 2 تاب يذلا رسلاو .ةحضاو تحبصا دق ًأطاقن كانه
 - نييركسعلا نم نيريثك نا وه نطنشاو يف افوشكم
 ىلا رقتفت تناك ةراغلا نا نودقتعي عافدلا ىلوؤسمو

 - اهتوق ةدحتملا تايالولا مادختسال يفكد حضاو فده
 0 .ةيركسعلا

 1 يف عفدنا دق رغردنباو ربساك عافدلا ريزو نا دقتعي

 ١ ةيجراخلا ريزو رتلوش جروج نم طغضب هتمهم
 ' 2 .يموقلا نمألا سلجم يف نيلوؤسملا رابك نم هريغو

 ' كلت .ايبيل ىلع ةراغلل ةمهملا تاداقتنالا نيب نم

 23  .بجي امم رغصأ وا بجي امم ربكأ تناك اهنا ةلئاقلا
 .. حيطيوأ يفاذقلا رمدي يذلا دحلا ىلا ةريبك نكت مل يهف

 ' بجي امم ربكأ يهو .ةمساح جئاتن قيقحت يف تلشفف هب

 نين ىلا ولو ريكأ امعد يفاذقلل ترفو اهنأل

 2 دقتعيف (تاقز ةيزكرملا تارياخملا ةاعوداجف اما

 ًاءوده رثكأ آامعدو لقا اجيحض نا مهنم نوريثك

 ةحاطالا ف لجعي نا هناش نم ناك .اذقلا يضراعمل
 تاونسلا لالخ ترج تالواحم رشع ناو ةصاخ .هب
 ضرغلا اذهل ةريخالا

 ىبيللا داصتقالا ىلع ةرظن
 لدعم فصن وه طفنلا نم يلاحلا ايبيل جاتنا

 اهداصتقا لجس دقو .1980و ١918 نيب ام اهجاتنا
 اهتارداص تضفخناف 198٠١: ماع ذنم ًايونس اعجارت
 / نويلب ١ 4 نم دقنلا نم اهطايتحا طبه امك .فصنلا ىلا

  يراجتلا اهنازيم يناعي نيح يف . تانويلب ىلا رالود
 ناك نا دعب رالود نويلب نم رقكأ ىلا لصي زجع نم
 0 ىلا ةفاضا .رالود تانويلب ا, لا براقي امب ًادئاز

  رالود تانويلب 4 اهتميق ةعوفدم ريغ ةيجراخ نويد
 ) لداحتالل ةلجؤملا ةحلسالا نمث اهنمض نم سيل

 0 .رالود تانويلب ٠ 4 ةميقب يتايفوسلا
 نيملعتملا نم نييبيللا ثلث ةرداغم رسفي كلذ لعل

 .مهدالب صاصتخالا يوذو

 ةجرد غلب دقف :جرح الو ثّدح يسايسلا عضولا نع
 نم ًافوخ يهاقملا قالغا ىلا تاطلسلا تعد ءوسلا نم
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 عمتجت نا «ةيليئارسالا» ةرازولا تداتعا

 يف يزكرملا ءاصحالا بتكم سسؤم يشتاب وتربور
 ناك يضاملا عوبسالا يف ةرازولا ىلع  «ليئارسا»
 بتكم تاسارد ثدحا نآل :ةيئانثتسا ةروصب اجعزُم
 ةجينن ملاعلا ِق دوهبلا ددع صلقت ىلا ريشت ءاصحالا

 رذح دقف .ةدالولا لدعم ضافختاو ةرحهلا صلقت

 جراخ نوشيعي نيذلا دوهيلا ددع نا نم يشتاب ديسلا
 / ىلا نيدالم 1,6 نم حجرالا ىلع طيهيس «ليئارسا»

 .نيبالم

 | ةرازولل ةبسنلاب لكشي روكذملا يشتاب ريرقت
 | يميداكالا مامتهالا نم ربكا ةيضق ,ةيليئارسالا»
 ىلع «لدئارسا» تدمتعا ءاهسيسأت دذئمف .تحمنلا

 .اهناكس ددع ةدايزل ىرخا قطانم نم دوهبلا ةرحجه

 ةليلق ةرجهلا نوكتس - يشتاب لاق - ادعاصف نآلا نم
 .ةدئاف نودو

 ىلع ًامتاق الظ ىقلاو ,ةنيابتم لعف دودر ريرقتلا راثأ
 ةيجراخلا ةسايسلاب .ةقلعتملا كلت اهزربا ,ةدع لئاسم

 صوصخب لعفت نا «ليئارسا» ىلع اذام عافدلابو
 هلعف نكمي يذلا ام ؟الثم ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا

 ةيبلغأب :ليئارسا» رارمتسا نامضل هلعف بجي وا
 ريغتن مل اذا نوكد نلام اذه ؟ةكسسامتم ةيدوهب

 نييسايسلا ناو ةصاخ .ةعرسب ةبيلاحلا تاهاجتالا

 ال مهنكل ةلكشملا حرط ةرورض ىلع نوعمجي انه

 .اهلح ةقيرط ىلع نوعمجي

 دوهبلا ناكسلا ددع ةدايز ةلأسمو :1914/ ماع ذنم

 | ةيبلغالا تاذ نيطسلف يف ةينودهص ةيولوا لكشت

 ١ امدنع فلا "54 اهبف دوهبلا ددع ناك دقف ؛ةيدرغلا

 نم رثكأل ةعيرسلا ةرجهلا تناكف .ةلودب اويلاط
 !!ابوروأ يف ةدابالا تاركسعم نم اوجن نمم نويلم
 .ةيبرعلا دالبلا دوهب ىلا ةفاضا

 دوهدلاف .ةرجهلا نيعم بضن ةريخالا تاونسل ا يف

 ْق نارباو يتايفوسلا داحتالا اورداغ نيذلا

 | ال نيح يفو ةدحتملا تايالولا ىلا اوبهذ تانيعبسلا

 ٠ نولكشي ال مهنا عمو .ةعرسب برعلا ديازتي ؛ةيدوهيلا
 «ليشاربسا» ْق يناكسلا دادعتلا نم 71ال/ الا انلاح

 ةلئاعلا يف لافطأ ”- ه دوجو ناف :نويلم 4, غلابلا

 نا ينعي امم .ةيفيرلا قطانملا يف يداع رما ةدحاولا

 يف ايدوهي اهفصنو ادبرع اهفصن نوكيس «ليدئتاربسا»

 .ةزرغو ةيدرفلا ةفضلا تمض اذا اديعي نوكيا دق مود

 «ليئارتسا» ٍِق دوهنلا ددع نا « «يلدئاريسا» ريبخ رييدخ ردقدو

 .ناكسلا عومجم نم طقف 7 نوكيس ةنس ٠٠١ دعب

 - ]م1 مز1 نمط معمق -3

 تا

 !اقرألاب ..."يلغارما» سوبا
 | هيلطتيامو ةئيس رابخا نم رودي ام ضرعتستل
 ١ هالت يذلا ريرقتلا نكل .ةمساح تارارق نم كلذ

 تي وو بسبع ع جورج
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 ١ ىصقا نم اناهاك ريم دري ؟رطخلا اذه ءرد نكمي فيك

 قطانملا نم يدوهي ريغ وه نف لك درط ةرورضب نيميلا
 .«ليشاربسا» ةرطيس تحت ةعقاولا

 يف هتيبعش ديازتن يذلا 1ءطلإله ايحت بزح اما

 عفد عم ةلتحملا قطانملا هض ضرعيف ؛ليئارسا»

 نونكسي ييرع فلا ة١٠ ل :ةبلام تاضيوعت»

 دلب وا ندرالا ىلا اورجاهي نا ىلع نيئجاللا تاميخم

 برعلل «ةيليئارسالا» ةيوهلا حنمُت الو .رخآ يبرع

 نع ةيدوهبلا ةلودلل نايتما اوتيثا اذا الا نبقابلا

 ينما ناحتماب رورملاو 3 ةينطولا ةمدخلا» ءادا قدرط

 ةيبرعلا تاكرحلا ادبا اومعدي مل مهنا ىلع نهربي
 .ةفرطتخملا

 دب الأ نايريف .الثم داصتقالاو تالصاوملا اريزو امأ
 ةلكشم لح لجا نم ةلتحملا قطانملا نم باحسنالا نم

 .دوهنلاو

 : نأ «ليئارسا» ىلع نوكيس الاو :«ءيش لعف نم دب ال

 !!ةيطارقميدلا اهديلاقتو ةيدوهيلا اهتيوه نيب راتخت
 ىلع ةظفاحملاو ةرح تاياختنا ءارجا اهنكمي فيك ذا

 ؟برعلا نم اهناكس فضن ناك اذا ةيدوهي ةلود اهنوك
 وا ,ةينيد ال ةيطارقميد ةلود نوكت نا وه ليدبلا

 حيرُم ريغ اماظن برعلا ىلع دوهيلا اهيف ضرفي ةلود
 .ةيرصنعلا ايقيرفا بونج يف مئاقلا كلذك

 دقو .صوصخلا اذهب ةعنقم ططخ دجونت ال ءابلاح
 يف ناكسلا ةلكشم نع لئس امدنع زيريب نوعمش در ناك
 لك نم بلطن نا ديكأتلاب عيطتسن» يضاملا عوبسالا
 0!!«لقالا ىلع لافطا ؛ بجنت نا ةئاش ةيدوهب ةلئاع

 ني

 قداصلا باجا دنومول ةفيحص عم راوح يف
 ةديدجلا ةينادوسلا ةموكحلا سيئر يدهملا
 :يلد ام اهنم فطتقن ةلئسالا ضعب ىلع

 ةكرح سيئر غناراغ لينولوكلا بلاطي :لاؤس
 دالبلا بونج يف درمتلا دئاق ينادوسلا بعشلا ريرحت

 .يمالبالا نوناقلل يروفلاو ماتلا ءاغلالاب
 نيعب غناراغ ديسلا تاظفحت لك انذخا دقل : باوج

 لجا نم اهدادعاب موقن يتلا ةغيصلا يف رابتعالا
 نكل .يريمن اهنس يتلا ةعيرشلا نيناوق لادبتسا
 نع فقوتلا نيملسملا نم بلطي نا عيطتسي ال غناراغ
 ىلع مالسالا ضرف مدعب ةيلاطملا هنكمي .كلذك مهنوك
 .امامت هيلع هقفاون ام اذهو .نيملسملا ريغ
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 ؟بونجلا ىف درمتلا رمتسا اذا اذام :لاؤس
 نحنف برحلا ةلصاوم نودرمتملا راتخا اذا :باوج

 لك لثمت ال غناراغ ةكرح .يدحتلا ةهجاومل نودهتسم

 لكشي ناودعلا ةهجاوم نادوسلا ناكمابو بونجلا
 انتادادعتسا اهيف يهنن يتلا ةظحللا يف مساح
 اذا اوررقب نأ نددرمتملا ةداق ىلع نوكسسو .ةيركسعفلا

 .نونجملا مهئاودع فقول امئالم تقولا ناك

 ؟ةيلها برح ما ناودع وه له :لاؤس

 قوقحلاو ةماعلا تايرحلا نمضي عمتجم يف حالسلا .
 كلذ لك نم مغرلا ىلع حالسلا تلمح ناف .ةيسايسلا
 مئاقلا يعرشلا ماظنلا ىلع دتعم ىلا تلوحت دق نوكت
 ءوجلل ببس لك يهنيو نطاوملا قوقح نمضي يذلا
 [.فنعلا ىلا

 ١> ىلا ةيلخادلا ردزو زتيريب قحسا بهذت لب .ناكسلا

 , برعلا سرادملا بالط نيب ءيرمبلا ءاقللا رظح دح

25 

 ىلع هتاراغ سمأ اتوب ايقيرفا بونج سيئر رّرِب
 اهي ماك يتلا كلتي اههيبشنب ةرواجملا يف ذارالا

 .ايبيل ىلع رشتات ةديسلاو ناغير سيئرلا
 نا اتوب هيف ىعدا ناملربلا ف شاقن لالخ كلذ ناك

 يف دعاوق 40/0 يقيرفالا ينطولا رمتؤملا ةمظنم ىدل
 ذنم» رّدصُت تناك ايبمازو يوبابمزو اناوستوب
 نم ءاضعا عم بيردتلل ايبيل ىلا نيعوطتملا ؛:تاونس
 بونج سيئر دكأو . ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 ىلع اقبسم عزو يذلا هباطخ ةياهن ف ايقيرفا
 .«ةبسانملا تضتقا اذا» هتلعف رركيس هنا نييفاحصلا

 حمسي نل» هنا ىلا ةراشالا ايروتيرب مكاح سني مل
 ناو ىتح .يبرغلا ملاعلا قافنبو ةجودزملا ميهافملاب
 قيعت يتلا ةعورشملا ءىدابملا قيبطت لجا نم كلذ ناك

 .«دالبلا ةيامح يف انتايلوؤسم
 :يلب ام اتوب دروأو

 ىلع اكريما موجه ىلع اقلعم ناغير سيئرلا لاق»
 سيل سفنلا نع عافدلا» :ايبيل يف ةيباهرالا تاسسمؤملا
 تمت يتلا ةراغلا ناو .انيجاو وه امناو طقف انقح

 عم امامت مجسنت (يضاملا ليربا /ناسين 74) ةليللا
 .«قدحتملا ممالا قاثيم نم 0١ دنبلا

 يكريمالا سيئرلا تدناس يتلا رشتات ةديسلا ىتح
 ةبوجلا دعاوقلا مادختساب هل حامسلا قيرط نع :

 نعو باهرالا نع حضاو روصت اهيدل ناك :ةيناطيربلا
 ةسيئر تاظحالم ضعب ىلا رظننل .هيف نيعلاضلا
 :ةيناطيربلا ءارزولا

 اهجوم يلودلا باهرالل ديازتملا ديدهتلا سيل»
 يف عقي ديدهتلا ىلع بلغتلا نا .طقف ةدحتملا تايالولل
 ةيرحلا ىلع اهتمظنا ةمئاقلا دالبلا لك حلاصم بلص
 [1.«باهرالا مزهن نا بجي .نوئاقلا ةدايسو

 21١
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 يفذيذ يكريما غدر ةيكريمالا ةيطقنلا تاكرشلا موقت نا ررقملا نم
 رهش ةبارق دعب ايبيل نم باحسنالاب سمخلا

 اهتنبت يتلا ةسايسلل ةيقطنم ةجيتدك ن نآلا نم (

 لزع ىلا ةيمارلاو يراجلا ماعلا ةيادب ذنم نطخحشاو

 امك اهتقالع تتبث نا دعب .ايداصتقا اهتبقاعمو ايبيل
 .ملاعلا يف باهرالا تايلمعب  نويكريمالا لوقي

 ةقيقح ىلع ةقدب فوقولا نآلا بعصلا نم ناك اذاو
 حضاولا نمف . ,يفاذقلاو ناغير نيب هتايفلخو ماصخلا
 ةصاخلا اهتارردمو اهبايسالو .ةيكريمالا ةرادالا نا
 ةماللعأ ىيعنصتت ةللمتتي او ةيفخلاو اهنم ةينلعلا
 تماق يذلا يركسعلا ءادتعالا رثا يبيللا ماظنلا دض
 تاءارجا ىلع مزعلاو .يضاملا ليربا / ناسسين 5 يف هب

 سلبارط هاجت ةيبرغ / ةيكريما ةيداصتقا ةعطاقم
 .برغلا

 ىلدا يتلا تاحيرصتلا مهف نكمي راطالا اذه نمض
 :يراجلا رهشلا لئاوا يف يكريمالا سيئرلا اهب
 اخيرات مداقلا وينوي /ناريزح ٠١ ديدحت تنمضتو
 ةيفصتب ةيكريمالا ةيطفنلا تاكرشلا مايقل ايئاهن
 عص ةيددللا يضارالا ةرداغمو اهتاطاشنو اهلامعا

 .نيينفلاو ءاريخلا نم اهعم نيلماعلا

 ضغب فقوملا اذه وا . ةوطخلا هذه نا ةقيقحلاو
 ةهج نم ربتعي :لماك لكشب هقيبطت ةيناكما نع رظنلا
 ايبيل لزع يف ضيبالا تيبلا جهنل ارارمتسا ىلوا
 ىلع ةيناث ةهج نم ةراشاو .ايداصتقاو ايسايس
 نم هريغو جهنلا اذه ةجيتن .اهنأش نم يتلا راطخالا
 وا يبيللا ماظنلا عاضوا عزعزت نا .ىرخالا لماوعلا
 . بعاصملا نم ديدعلا هل قلخت

 ١945 رايآ 76 ١55 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 7" ع

 قايسلا اذه يف ظحالي نا نكمي لوالا ديعصلا ىلعف
 ةدايزب رهشأ ذنم اوماق دق نييكريمالا نيلوؤسملا نا
 نالعاب ءادتبا ةيعدرلا ةيداصتقالا تاءارحالا

 نع يضاملا رياني /يناثلا نوناك رهش ف ناغير سيئرلا
 نينطاوملا هتوعدو ايبيل عم يراجتلا لماعتلا رظح
 كلذ ءاح دقو .اهترداغمل كانه نيلماعلا نيدكردمالا

 يراطم اتفدهتسا نيتللا ريجفتلا يتيلمع بقع رارقلا

 . 2 .ييفوامور
 نالعالا كلذب نويكريمالا نولوؤسملا فتكي ملو

 اوماق لب ايِبيل ةيقاعم يف مهتيغر نع ريبعتلابو
 ةيبرغلا مصاوعلا يف نيلوؤسملا عم ةعساو تالاصتاب
 ءضرفلا اذهل نطنشاو عم نواعتلا ىلع اهلمحل
 ةيكريمالا كونبلا يف ةعدوملا ةيبيللا لاومالا اودمجو
 نادلدبلا تلواح .رالود تارايلم ثالثب ةردقملا

 ةباجتسالا مدع نيحلا كلذ يف نابايلاو ةيبوروالا
 تاقالعب اهطيري ام ىلع ءاقبالا فدهب نطنشاو بلاطمل
 تجتحا دقو .ايبيل عم ةيطفنو ةيراجت حلاصمو

 اهتاكرش تنثتسا اهسفن ةدحتملا تايالولا ناب اهضفرل

 عيطتسن ال اهنأبو :يراجتلا رظحلا رارق نم ةيطفنلا
 سلبارط عم اهتاقالع دمجت نا اهتاكرش ىلا زعوت نا
 امم عسواو ىوقا اهب اهتاقالع ناو اصوصخ .برغلا
 .ةدحتملا تايالولا عم هيلع يه

 ةبسانم يلاحلا رهشلا لئاوا يف ويكوط ةمق تناكو

 اددجم هرظن ةهجو حرطل ناغير سيئرلا ماما ةديدج
 نادلبلا عانقا فدهب ةيداصتقالا ةعطاقملا صوصخب

 نم ةكرتشم فقاوم ذاختا ةرورضب ةينعملا ةعبسلا
 .ةلأسملا هذه

 هديكأت ناغير اهمدختسا يتلا عانقالا لئاسو نيبو
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 يبناوجلا ةقاس لمفيس ريوس ةعطاقملا رارق نأ 1
 يبدللا طفنلا ةيكرمأالا تاكرشلا جاتنا كلذ ٍِق امد

 يدبا نم تاريربتلا مها بحس امم .هريدصتو

 ءارجا يا ذاختا ْق اهددرتو 2.ىرخالا فارطالا

 ام اذهو .نييبدللا نيلوؤسملا دض يعدر يداصتقا

 كلت فقاوم ىلع أرط يذلا ريغتلا ريبك ءزج يف رسفي
 ايبيل نيدي كرتشم نايب ىلع عيقوتلاب اهلوبقو نادلبلا
 ولو لودلا كلت دادعتسا نع .ربعم ام يف ربعيو مسالاب
 ةرادالا ةكراشم ىلع .ةيلاحلا ةرتفلا يف اينمض
 .يفاذقلا رمعم ديقعلا ماظن ىلع اهطوغض ةيكريمالا

 نا وه رامضملا اذه يف ةظحالملا قحتسي ام نا ريغ

 ءيش لك لبق مني ءنطنشاو ءافلح كولس يف لدبتلا اذه

 ةدابقب :ةعيسلا نادلبلا نيب ةريبك «ةقفص» ثودح نع

 طوغضلا ةلأسم اهيف تناك .عبطلاب ةدحتملا تايالولا
 دعبتسملا نم ذا ءلك نم اءزج .ةدوشنملا ةيداصتقالا
 تجردا دق ةمقلا ىف ةكراشملا ةيعانصلا لودلا نوكتالا

 عوضوم ةيعرفلا اهناجل لامعا وا .اهلامعا لودج يف
 .ايداصتقا ادبيل ةرصاحمل ةيسكعلا راثآلا

 يتلا ةيداملا ةراسخلا ةيسكعلا راثآلاب دوصقملاو

 ضافخنا وا فقوت ةجيتن لودلا كلت ضعب اهب ىنمتس

 ةموكحلا عم ةيراجتلا اهتالدابمو اهتارامثتسا
 طفنلا نم ةدروتسملا تايمكلا صلقت كلذكو ,ةيبيللا

 .اهضيوعت ةيفيكو

 ييرت فلح
 جئاتنلا ةقفصلا كلت لثم مايق لامتحا دكؤب اممو

 يتلا ةعقوتملا ريغ ةيبرغلا رظنلا ةهجو نم ةيباجيالا
 قافولا ةلاح اميس ال .ويكوط تاعامتجا اهيلا تضفا

 ملام وهو , ةيداصتقالا اياضقلا نم ديدعلا لوح
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 ؟ىتم ىلا فشقتلا :ايبيل

 ةيسايسلا لئاسملا ىلا قرطتلا نود لبق نم ثدحي
 اهلامعاو اهتادثيح يف تناك يتلا ةمقلا كلت ءاوحاو

 ماظن قنخل يبرغ فلح نالعا ىلا برقا اهجئاتنو
 نكمي قايسلا اذه يفو .لقالا ىلع هعيوطت وا يفاذقلا
 ةيطفنلا تاكرشلا حنمب يضاقلا يكريمالا نالعالا مهف
 ,ةيفاضا ةوطخك ايبيل ةرداغمل عيباسا ةعضب ةلهم
 .ةيبرغلا ةيداصتقالا طوغضلا راطا يف ةمساح امبرو

 ةيمها يهام :ددصلا اذه يف مهملا لاؤسلاو

 يلاتلاب يه امو ةيكريمالا ةيطفنلا تاكرشلا تاطاشن
 ةجيتن يبيللا داصتقالا ىلع سكعنت دق يتلا راثآلا
 ؟اهياحسنا

 خيرات ىلا اعيرس ولو ةدوعلا نم دب ال ةباجالا لبق
 ةيظفنلا تاكرشلاو برغلا سلئارط نبب تاقالعلا

 ايبيل ي رومالا ديلاقمل ياذقلا مالتسا ذنم اصوصخ
 .1159 ماع

 ةطلسلا ىلا هلوصو ذنم يميللا سيكئرلا لواح دقل
 طفنلا ةيبذجالا تاكرشلا لالغتسا ةلأسم حرط ةداعا
 وحن ىلع ةينطولا ةورثلا هذه نم ةدافتسالاو يبيللا

 لبق ام ذنم تاكرشلا هتموكح تبلاط دقو .لضفا

 ايبيل بيصن عفر حضالاب وا .راغسألا ةدايزب 51375
 ضعب تعنتما دقو ,ءليمربلل يطفنلا دئاعلا نم
 ةموكحلا عفد امم ةياجتسالا نع ىريبكلا تاكرشلا

 ةمهاسملا وا ةيطقنلا تاكرشلا ضعب ميمأت ىلا ةيبيللا
 .ىرخا ىلا ةكرش نم ةفلتخم بسنب اهيف

 براتلا ضعد
 طفنلا ةكرش تمما 9١ا/١ لوالا نوناك ىف

 /لوليا يف كلذ الت مث 2٠٠١ ةبسنب ةيناطيربلا
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 لشو .وسا) تاكرشب ةمهاسملا 1537 ربمتبس
 ردناتسا) تمما 1941/4 ماع فو . 25١ ةبسنب (ليبومو

 ٠٠١/( ةينسب (كيتنالتاو :وكاسكتو .اينروفيلاك وا
 ضعب يف /51 ةبسنب 19177 ربوتكا يف ايبيل تمهاسو
 ايبسن ةريغصلا ةلقتسملا ةيكريمالا ةيطفنلا تاكرشلا
 يهو ..اداريماو :نوتارامو لاتناديسكوا تاكرشك

 .خيراتلا اذه ىتح ايبيل ف لمعت تلظ يتلا
 تظفاح ايبيل نا قيس ام لالخ نم رمالا ىف مهملاو

 ةيكريمالا تاكرشلا نم ةعومجم عم ةنينم تاقالع ىلع
 ,طفنلا نم ماه طسق قيوستو جاتناي موقت تلظ

 ةيبيللا ةكرشلل ةينقتلاو ةينفلا تاربخلا ميدقتو
 .يقابلا طسقلا ىلا سايقلاب

 لاجملا يف تاكرسشلا رود ةيمهاب رطخلا لثمتي
 تاكرشلا نا ىلا تاساردلا ضعب ريشت ذا يطفنلا
 .يبيللا طفنلا نم ماه ءْزِج ىلع رطيست ةينعم لا سمخلا
 ليمري فلا /4٠/ ىلع نوحتست لاتنادنسسكوا ةكرشف

 ٠١ ىلع نوتارامو ءافلا /٠١/ ىلع وكونوك ةكرشو موي
 ةكرش اريخاو ليمرب فلا ٠ ىلع اداريماو .ليمرب فلا

 .موي /ليمرب فالآ 7” ىلع (18. 2. 6184617) «ءسارغ»

 هذه ةرطيس وه ودبي ام ىلع كلذ نم مهالا نا ريغ
 تارداصلا ةيمك نم مظعالا طسقلا ىلع تاكرشلا

 /ةه٠:٠/ ب ةيطفنلا طاسوالا ضعب اهردقتو ةيطفنلا

 عومجم فصن ىلع ديزي ام يا موي /ليمرب فلا
 فلا /514/ ١9/5 يضاملا ماعلا يف ةغلابلا تارداصلا

 .موي /ليمرب
 :نينثا نيقش نمضتي باحسنالا رارق ناف انه نم

 ادبيل تادئاع ىلع هراثآو :ىلوا ةهج نم هذيفنت ةيلياق

 لوقت لوالا بناجلا يفف ؛ىرخا ةهج نم طفنلا نم
 ايبدل ىف لمعت ةروكذملا تاكرشلا نا ةيكردمالا رداصملا

 امم اهتانامضو اهرارقو ةيكريمالا ةنازخلا ةقفاومب
 يكريمالا رارقلل لثمت فوس. تاكرشلا كلت نا ينعي
 .يمسرلا

 ةيلمع هاجت تاسبالملا ضعب عبطلاب ىقبتو
 بناجلا يا .دحاو فرط نم مت ام اذاف .باحسنالا
 ميمأتب ايبيل موقت نا دكؤملا نم ناف يكريمألا
 اذه نكل .رالود رايلمي ةردقملا تاكرشلا تادوجوم

 ارظن نييكريمالا فيخي ال ودبي ام ىلع لامتحالا
 لك لبق لثمتتو لباقملا يف ةيبك طغض لئاسو مهكالتمال
 .ةيكريمالا كونبلا يف ةيبيللا تادوجوملاب ءيش

 هب ىلدا يذلا حيرصتلا ةعانقلا هذه دكؤي اممو
 ةيكريمالا ةيجراخلا ريزو دعاسم يدروم دراشنير
 اذإ ويام /رايا ” يف لاق ثيح .طسوالا قرشلا نوؤشل

 تايالولا ناف تاكرشلا لاوما ىلع ايبيل ترطيس ام
 ةيبيللا لاومالا سوؤر ةرداصمب موقت فوس ةدحتملا
 .اهكونب يف ةدمجملا

 ةيدلسلا لثآلا
 نم ناف .يبيللا داصتقالا ىلع ةلمتحملا راثآلا اما

 نبيعي ذخا ام اذا اصوصخ .ادح ةظهاب نوكت نا دكؤملا

 ةروهدتملا ةيداصتقالاو ةيطفنلا عاضوالا رابتعالا
 .تا ونس ةدع ذنم

 دق ةيببللا ةيطفنلا دئاوعلا نا اديج مولعملا نمو

 نا دعبف :ةيضاملا ةرتفلا لالخ اريبك اعجارتن تعجارت
 لقا ىلا تطبه ١19/٠ ماع رالود رايلم ١١ ب ردقن تناك

 لوقتو :14805 يضاملا ماعلا يف تارايلم ةرشع نم
 "و 4 نيب ةنسلا هذه ح وارن فوس اهنا ريراقتلا ضعب

 راثآلا رابتعالاب ذخأي ال ريخالا ريدقتلاو «تارايلم
 ..تاكرشلا باحسنا نم ةرظتنملا
 ىلع رظح رارق يا نا لوقلا نكمي ديدش راصتخابو .
 عضو ىلا دوقي فوس طفنلا نم ةيبيللا تارداصلا
 ةيداصتقالا بعاصملا ناو اميس .ايبيلل ةبسنلاب قناخ
 .قاطي ال ادح ةريخالا ةنوآلا يف تغلب دق

 يتلا ةيداصتقالا ةمزالا ىلع ةديدعلا تارشؤملا نيب
 نويدلا ةدايز ,يفاذقلا رمعم سيئرلا ماظن اهشيعي
 بسح رالود رايلم ١4 نم مودلا برتقت يتلا ةيجراخلا
 نا ىلا تاساردلا ضعب ريشت ذا ,تاريدقتلا ىندا

 نويد اهمظعمو) اهدحو ةيركسحلا نويدلا
 نويدلا نا امك ءرالود تارادلم ةريشع غلبت (تايفوسلل

 7.٠9 يلاوحب ردقت ةيبرغلا كوبنلاو لودلل ةبترتملا
 .رالود رايلم

 تاع وفدملا ناؤدم زجغ

 ةيجراخلا نويدلا ةدايزل ةيقطنم ةجيتنكو
 ههوجوب قافنالا ةدايزلو :ةبطفنلا دئاوعلا رادحنالو

 يراثمتسالاو يكالهتسالاو يركسعلا) ةفلتخملا

 ةدع ذنم يناعي تاعوفدملا نازيم ذخا (يريذبتلاو

 ماع .هسفن تقولا يف داحو نمزم زجع نم تاونس
 نم رثكا طفنلا ليخادم نوك نم مغرلا ىلعو ١

 ارجع تاعوفدملا نازيم لجس رالود رايلم 65
 زجعلا كلذ ضفخنا دقو :رالود تارايلم ؛ نم برتقا
 عابتاو داريتسالا صيلقتل ةجيتن ءيشلا ضعب
 1١9857 ةنس رايلم ",١ غعليف ,ةيلخاد فشقت ةسايس

 نم عفترا مث .يلاتلا ماعلا ىف ,١ 5و 1487 ماع ١,/و

 < ءوض يف .رايلم ١,5 يلاوح ىلا يضاملا ماعلا يف ديدج
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 ءافلحلا ةقفص :ويكوط ةمق"

 ةيمهاو مجح ىلع فوقولا نكمي ةقباسلا تايطعملا
 امه انا يسدللا داصتقالا هياحت دق ينلا بعاصملا

 تاعوفدملا نازيم زجعف .اهلاح ىلع رومالا ترمتسا
 نمل نوكيس تقول اريك اعاقنرا عفتوي كوس
 ضورق ىلع لوصحلا ةيبيللا ةموكحلا ىلع ريسعلا
 .لخادلا ف فشقتلا نم ديزملا ضرف وا :ةماه ةيجراخ

 ىلع بلغتلا ماظنلا لواح ةيضاملا ةرتفلا لالخ
 اصيلقت قافنالا صلقف ةدعاصتملا ةيداصتقالا لكاشملا

 لامعلا عومجم نم ٠١/ ىلع ديري ام درطب ماق مث .اداح
 ىلا كلذ دعب اجلو ءسنوتو رصم نم مهرثكا بناجالا
 تالاص ىلا داق امم :ةريبك دودحب داربتسالا صدلقت

 نيذلا نييفاحصلا نم ديدعلا ركذ نا :ةداح قانتخا
 داوملا نم ريثكلا نا ءارخؤم ةيبيللا ندملا اوراَز
 نكميامو ةرفونم دعت مل ةدساسالاو ةيشاذغلا

 .ادج ةعفترم راعساب عابي علس نم هيلع لوصحلا
 نم ةيضاملا عيباسالا يف ةقيقحلا هذه تدكأت دقو

 ىلا بعشلا مالعالا لئاسوو نيلوؤسملا تاوعد لالخ

 ىلا هجوتلاو فشقتلا نم ديزملا عابتاو مازحلا دش
 نكلو ؛ةحورطملا تايدحتلا ةهجاومل اهتعارزل ضرالا
 لبقي نا يبيللا نطاوملل نكمي ىدم يا ىلا

 اعنتقم هيف دعي مل تقو يف هنم ةبولطملا تاحيضتلاب
 ةسايسلاب اهصخليو ءاهنم يناعي يتلا ةمزالا بابساب
 !؟تاونس ذنم ةعيتملا

 طفنلا ةدمها محارن
 ؛ةلحرملا هذه ف هسفن ضرفي يذلا رخآلا لاؤسلاو

 لهو :ةيبرغلا ةيكريمالا طوغضلا ةيدج يهام
 ةمساح ةوطخ ةيكريمألا تاكرشلا باحسنا لكشيس
 ؟ةملاعم حضوتت تذخا يذلا يداصتقالا راصحلا يف

 ةهجاوم ىلع يبيللا ماظحلا ةردق يه ام اريخاو

 ؟لقالا ىلع ةلمتحملا وا ةقدحملا راطخالا

 حلاصملا نا نآلا ودبي :لوالا قشلا ىلع اباوج
 ,قابسلا يف هيلع تناك امم ريثكب لقا ايبيل يف ةيبرغلا
 دعت مل ةيبرغلا نادلبلا يف يبيللا طفنلا ةيمها نا امك
 قوسلا فورظل ارظن قباسلا ىف هيلع تناك امك
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 دوجو عم اصوصخو .ةفورعملا ةيملاعلا ةيطفنلا

 .ليمرب نويلم 7, © ب ردقي يطفن ضئاف
 ةيبرغلا تاقالعلا ىلا رامضملا اذه يف انرظن ام اذاو

 نيعباتلا اياعرلا ددع نا ظحالن فوسف ةيبدللا

 لؤاضت يف وه ةدحتملا تايالوللو ةيبوروالا نادلبلل
 :١ يلاوح) ايلاطيا ءانثتساب ناش يذب سيلو رمتسم
 ( هالعا لودجلا ىلا رظنا) .(يلاطيا نطاوم فلا

 مجح نا ظحالملا نم نيلماعلا ددع ىلا ةفاضاو

 طفنلا ةيمها نا امك :ايبسن افيعض لظي تارامثتسالا
 ايناملاب قلعتي ام ءانثتساب ةفيغض لظنت يبيللا
 .ايلاطياو ةيبرغلا

 ةدحتملا تايالولا ءافلح نا قبس امم حضتيو

 يبيللا داصتقالا قنخب ايدج نوركفي دق نييبرغلا
 نواعتلا ةسايس نم ءزجكو ,نطنشاو ةبغر عم ايشمت
 ةعبسلا ةيعانصلا نادلبلا نيب ديازتملا قيسنتلاو
 اهنم ةيداصتقالا ةيمللعلا اياضقلا صوصخب
 .باهرالا ةلأسم كلذ يف امد ةيسايسلاو

 ةيددفلا كاداسحلا
 ةبكريمالا ةرادالا نا لامتحالا اذه معدي اممو

 لكشت يتلا اسنرفلف .هجوتلا اذه يف ةديحولا تسيل
 ةيبوروالا ةساسسلا ُّق ةيساسالا ةدمعأالا دحا

 عارصلا ةجيتن يبيللا سيئرلا عم ةميدق تاباسح
 .دعببب سدل رمالاو ام ةرتف ْق عضو يذلا يدراشنلا

 هئافلحو يبيللا شيجلا ةهجاوم يف ةيسنرفلا تاوقلا
 .نييداشتلا

 تاناكما ناف ةقباسلا تالامتحالا تدكأت ام اذاو

 ءاوس ادج ةفيعض ودبت ئاذقلا اهكلتمي يتلا ةهجاوملا

 وا يتايفوسلا معدلا وا :طفنلا حالسب رمالا قلعت
 .يبرعلا معدلا ىتح

 فصتتم ٍِق ايببل ىلع يكريمالا ءادتعالا ءانثا

 ريزو ناسل ىلع ةيبيللا ةموكحلا تبلط يضاملا ناسين
 كبوا ةمظنم نم يكوشكشلا يزوف ديسلا اهطفن
 مي .طفنلاب ةدحتملا تايالولا ديوزت رظحب رارق ذاختا

 الا .ةيبرعلا لودلا ىلا هسفن بلطلاب كلذ دعب تمدقت

 هتارامثتسا مجح ><هينطاوم ددع

 7 ظ رالود نوبلم 4 100 ةدحتللا تايالولا

 ا ] 0  ايضترف

 7 رالود فلا 4 ا ادنك

 ارك نييلطاكم را 7 ةييرشلا ينال

 ارا نويلم ٠١ هل اناطيرب

 ا نوبط /15:2/020000 ”انلاطيا

 : 197/1١/7١ كيوزوين ةلجم :ردصملا

 .بولطملا معدلاب نيتلاحلا يف ظحت مل اهنا

 ودخل بوم
 ربع ام وه طفنلا ةهبج ىلع يبيللا قافخالا ببسو

 .1917 سيل ١485 نا لاق نيح نيبقارملا دحا هنع
 :يطفنلا قوسلا يف عاضوالا لدبت ىلا كلذب اريشم
 يف ريبك ضئاف دوجو نع الضفف .لعفلاب ابيصم ناكو
 ةدعتسم ودبت طفنلل ةجتنملا لودلا نا ظحالب ,ضرعلا
 ةدايزل اهنم لك بعاصمل ةجيتنو ةرتفلا هذه يف
 دحا باسح ىلع كلذ ناك ولو ةيظفنلا اهتارداص
 .كبوا ةمظنم يف ءاضعالا

 حالس ناشب برغلا سلبارط يف ماظنلا قطنمو
 ودبي «لقالا ىلع تاونس رشع ارخأتم ودبي يذلا طفنلا

 ,ةيبرعلاو ةمملاعلا عاضوالا ريدقت ىف رثكا افلختم

 نا دعيتسملا نمو :ادودحم لظد دق يتايفوسلا معدلاف

 ةهجاوم ةيا يف ارشابم افرط نوكت نا وكسوم لبقت
 ايبيلف .ايبيل اهل ضرعتت دق ةيداصتقا وا ةيركسع
 يف اهماظنو برغلا لبارظ هلثمت امو ابوك تسيل
 هلثمت ام سيل  تايفوسلا رظن يف  ةيبرعلا ةقطنملا
 .ةيننتاللا اكريما ف اهتيرجتو انافاه

 يذلا ةريخالا معدلا واريخالا دنسلا :ةريخا ةملكب
 لثم يف ةيبرع ةلود ةيا وا ايبيل هيلا أجلت نا نكمي
 عوبسل لظي يذلا .يبرعلا معدلا وه .يلاحلا اهعهضو
 .عقاولا ىلا هنم تاينمالا ىلا برقا ةفوآلا هذه ىف ظحلا
 يداصتقا كرتشم يبرع ينما ماظن بايغل ارظن
 نيذلا ربا نم يفاذقلا ديقعلا ناك ء.يركسعو يسايسو
 .ةبييقت: ىلع ودمع

 ديقعلا ذخأيس كلاسملا يا .ريخالا لؤاستلاو
 ؛راصحلاو طغضلا ةيلمع رارمتسا لاح يف ياذقلا
 امك فلخلا ىلا عجارتلاو ةروانملا ما :مامالا ىلا بورهلا
 دق بوردلا عيمج ناو اميس قباسلا يف لعفي ناك
 [(0] ؟؟ةقيض تحبصا

 خيهاربا انح
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 «واف» ةمظنم

1 َ 

 اموص نوحشري برعلا

 نا ةعلطم ةييرع طاسوا تراشا

 ىلع اوقفاو برعلا ةيجراخلا ءارزو
 راودا ديسلا حيشرت ةداعاب نانبل بلط
 ةيملاعلا ةمظنملل ماعلا ريدملا اموص
 ةرودل كلذو ءواف» ةعارزلاو ةيذغالل

 . 198/4 ماع لبتقم يف ادبت ةيناث
 ةداعا نا ةظحالملاب ريدجلا نمو

 .اموص روتكدلل ةيبرعلا لودلا حيشرن
 نادلبلا عم يرجت يتلا تالاصتالاو

 ىلع درك يتأت نأشلا اذه يف ىرخالا
 لوؤسملا داعبال لذبت يتلا تالواحملا
 ةيملاعلا ةمظنملا هذه ةدايق نع يبرعلا
 ةرتفلا لالخ تبرست دقف .ةماهلا

 ةقفارملا ءرابخالا ضعب ةيضاملا ةليلقلا
 يف لودلا ضعب ةبغر نع روصلاب
 لودلا جراخ نم نيلوؤسم حيشرت
 6.بصنملا اذهل ةيبرعلا

 طفن

 راعسالا ةدابز
 نيجتدملا نيب نواعنو

 ةيملاعلا طفنلا قوس يف تاروطتلا
 نسحت ىلا ريشت ةليلقلا عيباسالا لالخ

 وا راعسالاب قلعتي ام يف ءاوس ظوحلم
 نم ةيطفنلا نادلبلا نيب نواعتلا ةدايز
 .اهجراخو كيوا ةمظنم لخاد

 لكشب راعسالا تعفترا دقلف

 رعس لصو ذا ةرحلا قوسلا يف سوملم
 ةبارق ىلا ةدحتملا تايالولا يف ليمربلا

 طفن راعسا تعفترا امك :ارالود ٠
 ارالود ١١ نع ديزي ام ىلا لامشلا رحب

 .ليمربلل
 رزعت ارخؤم ظحول ةينئاث ةهج نم

 ىرح ذا نيحتنملا نيب نواعتلا ةركف

 نع نيلثمم نيب تاءاقللا نم ديدعلا

 ةجتنملا نادلبلا نعو كيوا ةمظنم
 لودلا نا اهلالخ نم ادب دقو .ىرخالا
 رثكا رهظت جورنلا اهيف امب ةجتنملا
 نع تبرعا ثيح .نواعتلل ادادعتسا

 يف  رداصملا ضعب بسح  اهتين
 فلا /7٠١/ رادقمب اهجاتنا صيلقت

 عاضوالا رارقتسا لجا نم موي ليمرب
 0 .ةيطفنلا

 مرتب اريج جوبا
 ١ ا 4 0

 ١ | ما ملا نحمل معمصع 7

 [].يضاملا
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 دع يف ريدك صلقت

 ينطولا بتكملا رداصم تركذ
 لامعلا دادعا نا اسنرف يف ةرجهلل
 يضارالا ىلا نيمداقلا نيرجاهلملا

 لالخ ارييثك تصلقت دق ةيسنرفلا
 '  .ةيضاملا تاونسلا

 ددع نا رداصملا كلت تلاقو

 يماظن لكشب اولخد نيذلا نيرجاهملا
 ؟4"0/1 غلب ١985 يضاملا ماعلا يف
 (نييمسوملا لامعلا نم 851١ مهنم)
 ١97 ماعل فالاآ /4١٠/ب ةنراقم

 1917١. ماع فالآ /"١:ة,"/و

 حوضوب سكعت ةقباسلا ماقرألا
 ىلا يمارلاو اسنرف يف يلاحلا هاجتالا
 نم ةصاخ ةيبنجالا ةرجهلا نم دحلا

 هاجتالا وهو ةيبوروالا ريغ نادلبلا
 دقعلا ةياهن ننم هيف لمعلا أدب ىذلا

 رحم

 هيذج رايلم 5
 ةمداقلا ةنزاوملا زجع

 عورشمب ةيرصملا ةموكحلا تمدقت

 ١9/5 مداقلا ماعلل ةيلاملا ةنزاوملا
 ةدايز هلالخ نم حضتيو 17

 رادحنا ةجيتن ةريبك ةدايز زجعلا
 ةانق لدخادمو طفنلا نم رصم تادئاع
 لامعلا تاليوحتو سيوسلا

 ةنزاوملا يف قاقنالا مجح غلبيو
 ةدايز نود يا هينج رايلم ٠١ ةديدجلا
 مجح ردقي امنيب ؛قباسلا ماعلا نع
 .هينج رايلم 14,5 يلاوحب ليخادملا
 نعزجعلا اذه دسب ىصم موقن فوسو
 .يلخادلاو يجراخلا نيدلا قيرط

 ةنزاوملا يف هابتنالا يعرتسي ام
 ذا ةيفشقتلا تاءارجالا ةدايز ةديدجلا
 داوملا نع معدلا ففخي نا ررقملا نم

 ديمجتو /١١؟,5 ةيسنب ةيساشسالا
 امم :ماعلا عاطقلا يف نيلماعلا روجا

 راعسالا ةدايز لاوحالا ىتشب ينعي
 ةيئارشلا نطاوملا ةردق ضافخناو
 ةيداصتقالا بعاصملا ةدايز يلاتلابو

 [].ةيعامتجالا

 ةدح ةدايزب صخلتت يتلاو ةيمانلا نادلبلا ةيبلاغ اهراطا يف شيعت
 غلابملاو ةيجراخلا نويدلا يمانتبو .تاعاجملاو رقفلاو فلختلا

 اصوصخو .ةعنصملاو ةيئاذغلا داوملا نم داريتسالا ةيلمعل ةصصخملا
 .حالسلا نم تادراولا ةميق دعاصت

 لودلا كلت يف ةعبتملا تاسايسلا وهف ةلاحلا هذهل ريسفت نم كانه ناك اذاو
 نادلبلا اهتمدقم يفو ةروطتملا لودلاب اهطبرت يتلا تاقالعلا ةعيبطو
 .ةيلامسارلا ةيعانضلا

 ةعيبط نع رظنلا ضغبو ىمظعلا اهتيبلاغب ثلاثلا ملاعلا لود تعبتا دقل
 دنتست ,ام دح ىلا ةهباشتم ةيداصتقا جهانم تاونس ذنم ؛ةيسايسلا اهمظن
 ىلع لوصحلا لجا نم ةرفوتملا ةينطولا تاورثلا ريخست ىلا احضاو ا!دانتسا
 يكالهتسالا هيهجوب داربتسالا ليومتل ةمزاللا ةبعصلا تالمعلا
 ناو .,ةينآلا اهتاجايتخا يبلي نا كلذ نأش نم نا ةدقتعم .يرامثتسالاو
 .لبقتسملا يف داريتسالا نع اهضوعت ةيعانص ةدعاق ةماقا يف اهدعاسي

 وا داوملا نم ليلق ددع ىلع جاتنالا زكرت ةرهاظ ايلاح رسفي هجونلا اذه

 ,كاذ ىف ركسلا بصقو دلبلا اذه يف نطقلاك ريدصتلا فدهب ةدحاو ةدام
 .كانهو انه ...طفنلاو تافسوفلا وا ساحنلاو واكاكلاو

 ةيداصتقالا تاعاطقلا قاعضاك ةميخو جئاتن تزرفا ةسايسلا هذه
 نم كلذ لك هيلا ىدا امو .شاوم ةيبرتو ةيودي ةعادصو ةعارز نم ةيديلقتلا
 .ةيمانلا لودلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا يف ةيئاذغلا ةيافكلاو جاتنالا فهض

 هاجت ةيعبتلا تاقالع نم عونب هسفن تقولا يف نرتقا قباسلا عقاولا
 ىلاردصت امنيب :ةيلوالا داوملا داريتساب موقت يتلا ,ةيعانصلا ةيبرغلا لودلا
 طبارتلا نم عونلا اذه يف ةريبكلا ةقرافملاو .ةعنصملا داوملا ثلاثلا ملاعلا
 ذا قلطم هبش لكشب ةيملاعلا قوسلا ىلع ةيعانصلا نادلبلا ةرطيس يف نمكت
 - اهضفخت وا اهعفرت ناو .ةيلوالا داوملا راعسا ددحت نا اهدحو اهرودقمب

 يف لكش ياب بونجلا نادلي مكحتت ال امنيب ءاشت امك  ةبلاغلا ةلاحلا يهو

 .اهدروتست يتلا ةعنصملا داوملا راعسا

 يفرالود رايلم /٠٠٠١/ نع ديزي ام ىلا ثلاثلا ملاعلا نويد مجح عافترا نا
 .كلت ةيلودلا تاقالعلل ةيقطنم ةرمث فاطملا ةياهن يف ربتعي ةلحرملا هذه
 لب ةيكالهتسالا ةيعانصلا داوملا ريدصتب طقف يفتكي ال يعانصلا ملاعلاف
 تاعانصلا نم ديزملا داريتسا لجا نم فلختملا ملاعلا ضارقاب موقي
 .حالسلا ةصاخو ةفلكلا ةظهابلا .ةروطتملا ةيجولونكتلا

 (1917/ دعب) ابيرقت نمزلا نم دقع لالخ تصصخ اهدحو ةيبرعلا لودلا
 ليخادم عير نع ديزي ام يا يركسعلا قافنالل رالود رايلم 55١ ىلع ديزيام
 ءانب قيرط ىلع ةدحاو ةوطخ مدقتت نا نآلا ىتح عيطتست نا نود ؛اهتارداص

 ناديملا اذه يف اهتيعبت فيفخت ىلع اهدعاست ةلقتسم ةيركسع ةعانص
 [ل:هريغو

 يتلا ةماودلا تانيعبسلا ةياهن ذنم ةظوحلملاو ةفيخملا قئاقحلا نم هب

1. 
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 (ةيبرعلا ةدحولا) نع يطال

 تالواست
 ةدرعلا ةضفهنلا رصق نع

 1 ةير#الاع 4 سس دمحم مدلل
 مسوس سبسوت هسحصا طماوسا هج صحوت

 00 0 ابل 0

 .ةيب رعلا ةدحولا دوق لاقي

 راثم .نمزلا نم ةليوط ةرتفلو
 نيشحابلاو نيسرادلا مامتها 3

 نم نييالملا رعاشمب ميمحلا هطابترال كلذو

 رشابم ريثأت نم هل املو ةيبرعلا ةمألا ءانبا
 اذهب ردص ام رخاو . يمويلا عقاولا ىلع

 ءحالملا يزوف يسنوتلل باتك ددصلا

 ِق وهو (ةيبرعلا ةدنجولا يفد ناونعب

 ةداهش اهبحاص اهنع لان ةحورطأ لصألا
 لوألا سيل باتكلا اذهو .هاروتكدلا

 لبق نم ردصأ نا هل قبس ذا فلؤملل
 دهعمب اسردم ايلاح لمعي وهو نيتيحرسم

 بتاكلل ةيفاض ةمدقمب باتكلا أدبي
 ض رعتسا نيما ريمس فورعملا يسايسلا

 بيدور نبنو و

 طش ءوشنل ةيخيراتلا نا لسنرلا آهن
 ضعب ةنراقم عم ةيبوروألا تايموقلا
 ابهعدهش ىلا ةيموقلا ةوحصلاب اهرهاظم

  ةمدقملا يا الارحإ يهو ةيب رعلا ةمألا

 ةّقباسلا بتاكلا تاحو رط ضعبل فيثكت 3

 . باتك نم رثكأ يف ةروشنملاو
 لواح يذلا يميداكالا عباطلا مغرو

 ًاريثك هنا الإ اذه هلمع ىلع هءافضإ ] فلؤملا

 وهو جبنلا اذه نع جورخلا ىلا رطضي ام

 اذهك انخاس اعوضوم نأل كلذ ين روذعم
 جبنم نمض هنينقت وأ هريطأت بعصي
 فلؤملا صرح هلك اذه ىلا فاضي .نبعم

 ةيبرعلا ةدجولاب قلعتي ام لك لواتت لع
 .ةزجوم ةروصب ولو

 نيوانعلاو نيوانعلا تددعت اذههلو

 ىرضالا امم ا
 برعال

 ةيئاعلا

 1١95857 رايا ١69-7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 378
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 ءافحولا ىلذ

 لصألا يف يوتحي يذلا باتكلل ةيعرفلا
 ةدحولا موهفم :امه نييسيئر نيباب ىلع

 موهفمو و نيسألا..ءةيبرعلا
 .ةيبرعلا  ةيبرعلا تاقالعلاو ةدحولا

 ال حرطلا نا ىلا انه ةراشالا ٍنم دب الو
 يبارك لياحفلا ديمي ىلع اديدج لمحي

 ىكذلا هطبرب ايحالا نقع يف ديت .نأو
 هيلا ىعست ليبن فدهك ةدحولا نيب

 جيلخلا ىلا طيحملا نم ةيبرعلا نيقلاميملا

 بترتي امو ةيسايسلا تاب راضملا نيبو

 ةحلصملل ضقانم يرطق عقوقت نيش

 اياضق فلؤملا لوانت لوألا بابلا يف
 ةغللا اهنيب نم ةمألا نيوكتب قلعتت ةديدع

 كيني لا لا

 ماو 0111 مخ
 مدمر داو ورجل مر لتتم 11

 ناتامرا راد نع رداضلا باتكلا فالغ

 يو يعولاو يارغجلا زيخاو خيواتاو
 . ةيفاقثلا نسسألا نمض لخدت

 .(ةيسايسلا سسألا» ناوئع تحتو
 ياتلايو:ةريهاتس ثا اياب فلؤملا لوانت

 اهنيب نم ةدح رثكأ

 ةيب رعلا ةمألا ىلا ةيمالسالا ةمألا نم -

 ةينطولا تاكرحلاو ةيبرعلا ةيموقلا
 .ررحجحتلا لجأ نم لاحجشحلا ح

 ةيبرعلا ةدحولاو ةيكارتشالا
 ةيضقو ةئثيدحملا ةيبرعلا ةيلاكشالا - 5

 ةدحولا

 يعويبشلا رايتلا
 . (ةيمالسالا) ةيلوصألا تاكرخلا

 ةدحولا موهشم) ناثلا بايلا ُْق اماو

 دقف 2«ةيبرعلا  ةيبرعلا تاقالعلاو
 صوصتخنلاب هامسا ام فلؤملا صضرعتسا

 ريتاسدلا يأ ةيبرعلا لودلل ةيلصالا
 رهجلا نع اهضارعا وا اهحاصفا ىدمو

 دعب جرع مث ةيبرعلا ةمألا ىلا ءامتنالاب

 يتلا ةيبرعلا ةيودحولا براجتلا ىلع كلذ
 ,1948/ ماع ذنم يبرعلا نطولا اهدهش
 رصعلا يف ةيبرع ةدحو لوا خيرات

 .ثيدحلا
 .فسألا عم :ينوي ال فلؤملا نا ريغ

 ليلحتلاو سردلا نم اهقح براجتلا هذه
 . رستبم لكشب اهضارعتساب يفتكيو

 .هتسارد ىلع ةيدقنلا ةفصلا ءافضالو

 نع فشكلا ىلا فلؤملا دمعي ام ًاريثك
 براجتلا يف فعضلاو للخلا نطاوم
 بناجلا ايلوم .ةيودحولا تارايتلاو
 نم اهل امل ةصاخ ةيمها يناقثلاو يداصتقالا
 . يقيقح يودحو ءانب لك يف مساح رود
 ين فلؤملا يأر ضرعتسن نا انه انمهو

 38 - 1 مك مل نخطط مشل -



 ريثت تكفنا ام يتلا اياضقلا مها نم ةدحاو
 طابسوألا نم ديقعلا يف اداح الدج
 مالسالا ةقالع يهو الا ةيفاقثلاو ةيسايسلا

 ام دح ىلا .فلؤملا ق قفو دفو . ةيورعلاب

 . ةقالعلا هذه هض رع ىق

 يلومشلا ىنيدلا هدعب ىلا ةفاضالابف ٠
 لاجم ال يودحو نومضم مالسالل ناك
 هلظبف .هتيمها نم ليلقتلا وا هناركدل
 هلضفبو .ةيبرعلا لئابقلا تدحوت
 ناكو .ةيوقلا مهتلود ءانب برعلا عماطتسا

 رشن يف مساحلا رودلا يب رعلا رصنعلل

 ىلا هولصوا نيذلا مهف .ديدجلا نيدلا
 مهحامر سوؤر ىلع ايندلا عاقب ىصقا
 دعبلا وهو ,يبرعلا هدعي كلذب هنيحنام
 هئاغلا ىلا مايألا هذه .ضعبلا ىعسي يذلا

 مهدقحبو ةبورعلل مهئادعب نيعوفدم
 . برع وه ام لك ىلع نيفدلا

 ةبورعلا نيب ةقالعلا 2 راهظالو
 :لاؤسلا اذه فلؤملا .مالسالاو

 ام نيب برعلا نم ةيبلغ يل عع
 ؟|يبنيوكت يف يمالسا وه ام نيبو يبرع وه
 ةبورعلاو مالسالاف .فلؤملا بيخي ءالك

 اهنيب لصفلا هعم حبصا دح ىلا الخادت دق

 لي الثم انتكمي ف . ليحتسملا ليبق نم
 نود ءترغص مأ تربك :ةيبرع ةئيدم
 نذؤملا توص نود ايح االو اهللظت ةنذئم

 روصت اننكمي ال امك . ءامسلا نانع قشي
 ءارو ناك ىذلا نآرقلا نوذ ةيبرعلا ةغللا
 .نورق ةليط اهتدايسو اهراشتنا

 ,يناقثلا بناجلا ةيمها زربت اذكهو
 ةيئيدلا ةيوهلا انه زواجتت ةفاقثلاف
 نوكي كلذبو .هتاذ تقولا يف اهنمضتتو
 برعلا عسيمجل كرتشملا كثرالا مالسالا

 .ةيتيدلا مبعديقع تناك اههم
 - أطخ  مهيمسن نم لوي مل اذامل نكلو

 ركل مامتها يا ةيب رعلا ةضبنلا داورب

 ىلع مهمه لك اوزكرو يموقلا بناجلل
 فلؤملا هحرط رخا لاؤس ؟ةينيدلا ةلأسملا

 . هحرط نيرخآلا قبس نا دعب
 ءانع ريبك ىلا جاتحي ال باوجلا ناك اذاو

 عقاولا ليلحت لالخ نم هيلع روثعلا نكميو
 انتشهد ريثي ام ناف «كاذنآ مئاقلا يسايسلا
 ءشنلا نيقلت ف رارمتسالا وه مويلا

 نأب ةيساردلا جفهانملا لالخ نم ديدجلا
 ةيقيقحلا ةياديلا يه ةيفلسلا ةكرحلا كلت

 .ةيب رعلا ةضبعلل

 ًايرذج رظنلا داعي يكل ناوألا نا دقل
 ةضبنلاب أطخ هتيمست ىلع حلطصا اميف

 حيحصلا اهراطا يف اهعضوو ةيبرعلا
 نا يهو ابنم دب ال ةريخا ةملك ىقبت

 ةبسنلاب اديدج يوتحي نوكي ال دق باتكلا
 اديفم نوكي دق هنكلو يبرعلا ءىراقلل

 نم هاوتحا ال يبنجألا ءىراقلل ةيسنلاب

 ةيليلحتلا  ةيدقنلا هتيجبنملو تامولعم
 [ل . يناجملا يفطاعلا جنشتلا نع ةديعبلا

 1 ماب مرا نم مرت مهحعرت 9

 __يئارغوتوفلا ريوصتلا نف يف بانك

 يناتسفادلا دارم
 ا ع جاوا تت 0

 ه«امسطلاو ياسا لدج..
 لجارلا يفارقوقؤتلا روم ربحي
 ةليدم نبا .ياتسغادلا دأب

 ًادحاو .قارعلا لامش ىف لصوملا

 نطولا يف سيل نييفارغوتوفلا رابك نم
 هان ماعلا ف امناو « بسحف يبرعلا

 يتلا ةيئفلا هتاداهش كلذ ىلع للدتو

 نفلا دهاعم رابك نم ةرادجب اهبستكا
 ندم ىف تلقنت ىتلا هضراعمو ةيملاعلا

 انيمارق اشانلا :ملاعلا نم ةديدع نادلب
 .اكريما ,ليزاربلا .يقايفوسلا داحتالا

 .ديوسلا ءايلاطيا ءارتلكنا «.ايناملا
 كبسكملا . ةروفاغئس .ةدئليات ,اكيحلب

 هروص رشن نع الضف اهاوسو نيتنجرالا
 ةصاخلا تاموبلألاو ةلدألاو بتكلا يف

 نتانكلا بلم ....نيساب قامجتت

 . ىلاعلا يفارغوتوفلا 000 53
 لصوملا يف دلو يذلا ريبكلا نانفلا اذه

 عارص دعب ماع يفوتو ١9117 ماع

 ىدحا هفئفتأ ناطربسلا نطرع حم لبوط

 ىقارعلا صاقلا هنع فلؤي هيتئر

 هتنيدم نبا ,نيساي نامجن فورحملا

 دارم» ناونع تحت اباتك هنئفب علوملاو

 «ةعيبطلاو ناسنالا لدج . .يناتسغادلا

 عدبملا روصملا اذه نفل هتيؤر هيف رشؤي

 «ناصخلا» هتصق هادها نا هل قبس يذلا

 .«ةيبدألا ةعيلطلا) ةلخجم يف ةروسشنملا

 هوثر نا ءارعشلا نم ددعل قيس ىذلاو

 . هليحر دعب
 ةايحلا نع بيغي ناتسغادلا دارم

 اشه ناتفلا هل هعئبصض يفصن لاغمت

 هروص ةعاس هتدم يقئاثو مليفو :ناديس

 اهيف هاثر ةديصقو نسح هلالا دبع نانفلا

 هناويد يف ةروشتم ديعس دمحم دحيأ رغاشلا

 .«قامعالا ةرهز قفارأ»

 مادبإلاو ةثهدلا اخ
 ةمدقم يف هتيؤر نيساي نامجن مدقي

 ماع نيعبرا نم رثكأ لبق» : الئاق باتكلا

 نا دغي اميف هل. بتك رومغم .نانف روبص
 يبرعلا نطولا يناتف ز ربا نم ادحاو نوكي
 ةئتان ةمحمح فارغوتوفلا لاحم يف ملاعلاو

 .ةيندعملاو ةيقرولا دوقنلا نم ةئفح طسو

 تجاتهاو هيلع ةئيدملا تبضغ نا ناكف

 نا اذه ىلع بترتو ةيزاوجربلا ةقبطلا
 نكل « .مهل ةركفلا قرت مل ذا اهؤانبا هعطاق

 ىهو هدئار ةعاتقلا تلظو هبأي ١ نانفلا

 «ةلايميسارو ةعادبنآلا ترهيم لصاوي

 هوبيحا نيذلا ءارقفلا لابقا ديحولا

 . هتايح لمتكت لخدملا اذهم .«مهبحاو

 ةسدعلاف .عادبالاب ةئيلم ةايح .دعب [ييف
 ءةيثالثلا اهتدعاق لم ةدماج تسيل

 اهيعا تسيل نيف .اهفلخ فقت فقت ىلا نيعلاو

 فيضت اهنا .نورخآلا هاري ام اهماما ىرت

 يفو ,عادبالاو ةشهدلا يرصنع كلذ ىلا

 اهرصانع نم ةروصلا للحتت ربتخملا

 دجولا نم رصانع اهلحم لحتل ةيئيشلا
 دارم وه كلذ . . ليحتسملاو مهولاو

 هتايح تألتما يذلا نانفلا ناسغادلا
 ىمحب ةسدعلا المو ةسدعلا ىمحب

 .ةدحاو ةقتوب يف ًايوس ارهضئاف و
 راطا جراخ رظنت نإ كنم بلطي هنأ

 عسب رملا وا ليطتسملا الف ءاضيا يع

 ءاحالا الو ء.لاهددح يذلا

 كينيع ماما نافقي ايلا وال يوتا
 تاعاقيالاو رصانعلا هيفخت ام ةيؤرل ًاراتس
 هنا . .ةركاذلا يف ًاثكام ًاثبع اهلمحتت يتلا
 نف ةفاقث اهحنمي يذلا ةسدعلا فقوسليف

 .نيبيجع ناقتاو ةراهمب ريوصتلا
 هروص اك .يناتسغادلا دارم ناسنإ نا

 :لعفلاب وله [مكو «نيسابي نامت نتن
 .ةيبعشلا ءاوجألاو ةمتعملا نكامألا ناسنا
 ضرألاب هتقالعو هتيلحم نم هتيوه دكأتت

 ساسألا يه ةيلحملا ةحئارلا» ةعيبطلابو
 لوقي ناك اذكه «ةحضانلا لامعالا ٍُق

 ماما ناسنا .نيساي نامحتل يناتسغادلا

 اهيناعم هقفي .ةعيبطلاو دوجولا

 تايرخأ يفو «ةردان ةيفافشب اهصئاصخو
 هضرم مغر يناتسغادلا دارم راص «.همايأ

 احرف قفدتي نائفلا اذه ناكر مهتاناجرهمو

 لوحتلا حمالم دصري وهو ةشهدو
 ناك يذلا ليسنما يبون ةهجوتملا

 نمز ذلم هب ملحيو هرظتني هني يناتسغادلا

 آل . «كديعب

 ٠4 _ او رايا ١59-75 ددعلا  ةيبرعلا هعيلطلا



 ..لفوف ميه ,ىل مم ايم
 بي 9 اهدا أبي رش

 يسفتسمل ةيفامسملا هقرعلا
 اذه يلودلا يئامنيسلا ناك ناجرهم: يف رظنلا تفلي
 ةيئامنيسلا نوناك ةكرشل ةياعدلاو ةكراشملا مجح ماعلا

 ,نالوغ ميحانم ينويهصلا يلامسأرلا اهريدي يتلا 1
 لك ًايصخش رضحيو لب ءارشابم ًافارشا اهيلع فرشيو
 يف اهجاننا نم مالفا ةدع يف ةكرشلا ةكراشم اهيف امب اهتاطاشن
 . ناجرهملا اذه

 ةكرشلا» (!) لبقتسملاب طبتري هذه ةيئامنيسلا ةكرشلا مسا
 متي مل ايئاعدو ايمالعا ازيح تذخأ دقو «لبقتسملل ةيئامنيسلا
 ايصخش نالوغ ميحانم روضح نا لب , ىرخا جاتنا ةكرش ةيأل
 هلوح موحي يذلا لوالا مجنلا هنم لعج نانجرمهملا ىلا
 مليف ءارش نع ناوتي لو . مهوح اضيا وه موحيو .نوجرخملا
 جستاملا باسحل يكسنالوب يسنرفلا هجرخا يذلا «ةنصارقلا»

 !رامنع نب قراط يسنوتلا
 فسوي يرصملا جرجملا نا «يبرعلا ءىراقلا ركذتيو

 ناك ناجرهمل ةيميكحتلا ةنجللا نم نيتتس لبق بحسنا نيهاش
 اهنيح يف ناك نالوغ ميحانم مسا نا درحمل .يلودلا يئامنيسلا
 هذه دوعي نالوغ ناف اذه عمو «نيمكحملا ةمئاق نمض احردم
 تاحاسم ألمت هروصو .ىربكلا غيراشملا تارشعب ةنسلا
 نم ربكا همالفا تاقصلمو ,تايرشنلاو فحصضلا نم ةعساو
 .راظنالل ابلج اهرثكاو ىرخالا مالفالا تاقصلم لك

 اهسيياقل هعضختو .عباسلا نفلا قاوسأ لع رطيست .نالوغ
 نكلو .كلذ ىلع نوردقي مهنا عم . . .الك . ؟اهراكفأو
 ذ :مهدلخ يف رودي امم تسيل ةيرصبلاو ةيعمسلا نونفلا
 ةعماجلا ناكماب ناك دقلو . . .نفلا ريغ ىرخا رومأب نولغشنم
 نأل ىعست نا اهعي راشم نم ريثك يف تقفخا اهنا املاط :ةيب رعلا
 . . .نفلاو ركفلا ديعص ىلع ىرخا ءايشا ققحت

 ةريغص ةيرق ةيا .ملاعلا نم ةعقب ةيا يف ةملظملا (نيسلا تاعاق
 بيغيو كانه ارضاح نالوغ نوكي .ةقيض ضرع ةلاص اهيف
 انفقوا دقف نحن اما . . . نو ركفي مهنا . . .راظنالا نع برعلا
 0... . ةقالحلا صقم ىلع انسوؤر

 مساج لصيف

 ٠  5ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١805- 52رايأ 1١945

 قاروأ >

 فلا وجيه روتكيف اهبهني مل ةديصق نم
 ةيئانغ ةعطق يرنه رايب ىسنرفلا يقيسوملا
 قبس و .تاكرحلاو تاوصالا ىلع دمتعت

 ةديصقلل يقيسوملا فيلأتلا اذه مدق نا

 يف قباس يحرسم ضرع يف ةيلوجيفلا
 [ل . ليل ةئيدم

0 . 

 ينيضاح الهم
 يئانغلا ربعاشلا اهبتك ةينغا ريتا

 ىل وقي ةينطو ةينغا نيهاج حالص لحارلا

 : اهعلطم يف

 هرضخ ىقبت اهنيزياع

 اهلجسو ىجوملا دمحم ةينغالا نحل
 0.:توزت دمحم تابقلا ترطملا

 (يبرعلا ملاعلا» تاروشنم نع ردص

 5 ةيقارعلا ةقادصلا ةيعمح عم نواعتلاب

 راوحلل ثعبلا روظنم» باتك ةيسن رفلا

 ةيسنرفلاب حرف سايلال «يراضحلا
 كلارِسبَف كاح برعتسملا هل مدق ,ةيب رجعلاو

 ىخيراتلا حاتفنالا ناز) :اهيف ءاح ةملكي

 نطولاب ظيحت ىتلا تاراضخلا ىلع
 ساسا ىلع اهعم نواعتلاو .يبرعلا

 نم رثكأ مويلا بوعشلا اهسحت ىتلا ةجاحلا
 رما اذهو  راوحلا لدابت ىلا ىضم تفو يا

 اذه ىعدتسي نا طرشب هيلع قفتم
 ءاكرسشلا .ةماركب فارتعغالا راوحلا
 06 . مهتاواسمبو

 7371 ب رج محب مموج جد ح07 005

 مم. عامك عمضظمإلل 0-0

 طاقا 0 ان 4
 ماعد 0زالا1 56110145 |

 .. .؟هنانومع كن ةلومبام مدع

 5 نم جنط ةنفع ام مجتمع د ع
 نه 1 و قال قا ميركل ةيوع ومو وزاتمموه

 باتكلل يسنرفلا فالغلا

 «مهل تيب ال نيذلل ىنكس» ناونع تحن

 روصل ضرعم ةماقال وكسينويلا دعتست

 تراتخا .ملاعلا يف (قيرطلا ناكس»

 وف ةرروص 1١8 كللذل ةصصخلا ةتحللا
 لودلا نم ةلود نيثالشل اتباث امليف ؛ه
 . ءاضعالا

 الاقن اضرعم ضرعملا نوكيسو اذه
 ماعلا يأرلا يف ريثأتلل ملاعلا بوجي
 :لكفملا اذه كولخلا ضعت لإ لوضولاو
 ال نيذلل ةيلودلا ةئيملا) راطا َق كلذو

 ةضوهعلا ةيعمج ا اهترقا ملثم 0 « مه تيب

 لا ممألل

 ا سنفأ يناسب يعل

 هكر يزف ىلا سيرأب نه
 ةيسنرفلا ةمصاعلاب وديبموب زكرم يف

 هياوبا انييف ةنيدمب صاخلا ضرعملا لفقأ

 ءراوزلا نم نويلم فصن هيلا مدق نا دعب
 باتكلا نم ةخسن فلا ه0 هيف تعيب دفو

 1 «سنألا يلايل» ةنيدم نع مخضلا

 تحنئلاو مسرلا لامعأ رفاستسو اذه

 ناريزح /ناوج 7١ نم ءادتبا رصاعملا

 نع يدقن باتك دادغب ْق ردص

 ىسنرفلا دقانلا هفلأ تسورب ليسرام

 40 - [:مانمروت معمم ملفت -



 6 ل ناغأ

 ازعل نما

 يازلا ربمأ

 رادقم رابتعالا نيعب انذخا اذا العف كلذك ىهو : ةينف ةرهاظ) اهنومسي ضعبلا

 برغملا بايش طاسوا يفو ,نيرجاهملا برعلا تابشلا طاسوا ٍق اهراشتنا

 ثيدح ناك ريبك ناجرهم سيراب يف ًارخؤم اهل ميقا ىتلا يارلا ةينغا اهنا . . يبرعلا
 . .يقيرفالا لامشلا نم مداقلا يبرعلا نفلاب ةمتهملا طاسوالا نم ريثك

 .يميم باش وهو يارلا ينغم نم دحاول .سيراب يف تردص ةديدج ةناوطسا

 ىدل اريبك اجاور ىقلتو تاناوطسالا عيب كاشكا ةفاك ىلع اهعيزوت مت ثيح

 هيلع نوقلطي يذلا باشلا اذه يناغا نم ةعومجم اهيهجو ىلع ناو ةصاخ نيعمتسملا
 .«يارلا كلم)» بقل

 رئازجلا نم مداق يميم باشو .يرئازجلا بابشلا نم ةريبك ةيئانغ ةلئاع يارلل
 نا دعب ىقيسوملاو يئانغلا رئازحلا ثارتب لفحت يتلا ةناوطسالا هذه ىلع هيناغا مدقيل
 . هدلب حراسم ىلع ءانغلا ناديم يف ةليوط ةربخ بستكا

 ىقيسوم راد امتردصأو يدامح لامك اهاقيسوم دعاو هيناغا تاملك بنتك

 6 .قفالا ا

 .عناملا بيجن همجرتو هيرب نيمريج
 ىف ةماه ةطمج لفي تور ليصرافو
 .رتراسو لادناتس نيب ىسنرفلا بدألا

 ةيعئاور ليع باعكلا اذه: كريو
 [ل . ةصاخ «دوقفملا نمزلا نع ثحبيلا»

 ابسفرا ةزئاج
 هفلا و فشلا

 ةريضصقلا ةضقلل لادنتاعم ةزكانج
 وزئاموك نايتسيرك .ةنسلا هذه ءلاهذخأ

 دوواد» ةيصصقلا هتعومجم ىلع هل ةأفاكم

 ةزئاج مدقتسو اذه .«لمتكماللا

 ىلعو 214/1 عيبر يف ةمداقلا لادناتس

 مسقلا ىلا لصت نا ةيسنرفلاب تاطوطخملا

 ربوتكأ ١١ لبق لبونورغ ةيدلب يف يناقثلا
 , ةيلاخلا ةئسلا نم

 ءارعشلا ةيعمج نلعت .ةيناث ةيحان نمو
 ةزئاجلل حيشرتلا نا اسنرف يف نينانفلاو
 ءادتبا حوتفم رعشلا يف ىربكلا ةيلودلا
 ربوتكا رهش ىتحو يلاحلا ويام رهش نم
 [ل .مداقلا
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 كامشأ دهان
 دومحمل مليف ثدحا ريوصت ىهتنا

 ىلا هتلوطبب تماق :«تابثا دهاش» نيساي

 ةيرحلا ةيضق شقانيو .دياز يلاعم هبناج

 نيساي دومحمل ةديدج راودا

 دهاشلا اهيف لوحتي لتق ةميرج لالخ نم
 ديرب كايلذو_ يتقن هنهاتخ ىلإ :راتقتالاب
 ارتحت ال طوغضل ضرعتلا

 ةلوطبب مايقلل دعتسي نيساي دومحت
 «درولا ةيزع» لوالا .نيرخا نيمليف

 ( ينيهجلا» يناثلاو حلاص قيفوت هجرخنو

 © .بيطلا فطاع جارخا نم

 ...ةديلذأا ةفسيلظلا

 نيد اخ
 ةيرهشلا ةلحملا . . «ةيبدألا ةعيلطلا»

 ايرود ردصتو .بابشلا بدأب ىؤعد ىتلا

 رخألا اهددع ءاج .ةيقارعلا ةمصاعلا نم
 صصقلاو تاساردلا نم ةعومجم انمضتم

 نم تايش ءابدأو ءارعشل دئاصقلاو

 ... نو رهفا نطولاو قارعلا

 بابشلا بدأب ىنعت

 هملكلا قليف» نع فلم ددعلا يف ةمث

 عم بابش باتكل اصصق نمضت (ةلتاقملا
 دبع ريضخ هيف مهاس ةيدقن ةمدقم

 .فويعم رماث .ىديعسلا برعي .ريفالا

 ردب دراو .يبرحح فراط .ليعامسا ريمس

 .ولح مساجو .ملاسلا

 رهاط .مزاح برثي : ةلجملا ءارعش نم
 .يعيبرسلا يداه .ردب ةزع .ملسم دبع
 نمو ءايركز دومحم .يوادلبلا دجام
 دبع قوراف .يداه نولسيم : هيصاصق
 نورام ىيا .يوازعلا قراط .ديشرلا

 ' يبي رقفأ» نه
 ويام / رايا رهشل ديدحلا ددعلا ىوتحا

 ىلع ةيتيوكلا «يبرعلا» ةلحجي نم يراجلا

 تاساردلاو تاللاقملا نم ةديدع بناوج

 ةلجملاب ةتباثلا اياوزلاو ةيبدألاو ةيملعلا
 3 .كرابملا نابقمر رهش ةسانمل ةيصضصخ
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 يف اهتيبثت ىنمت املاط هنهذب ةقلعم :

 دفع اهيرخؤمو ةرايسلا ةنهجاو 1
 تاظحلا هكلتمت . . هبناجب ةرايس ةيأ قورم
 . . . هفداص قئاع يأ هيشاحت حاجنب قلأتلا

 ةانأ لكي هفقوت دنع ابناج هنع قلقلا ىحنت
 ءانثا وهزلاب سحا .هلمع ةرئاد برق

 قئاس) هسفن عم ددر .ةرايسلا نم هلجرت

 «ةعئارو ةديدج ةرايس ..رهامو ديدج

 تقو نم ريثكلا قرس .ءاليخب ريسي وهو
 ةلئاعلا عم اهيف هلاوجت نع ثيدحلاب لمعلا

 مهدلاو ةدايقب ةحرفلا هلافطا جيزاهاو

 . ةديدجلا ةرايسلل
 :فتاهلا ربع هتجوز هل تلاق

 كترئاد لصتس ةرايسلا نا روصتا مل -
 . ماحزلا طسو

 ىلع اهتكرت دقل ؟تلصو كل لاق نم -

 .يمدق ىلع ماحزلا تربعو شيجلا ةانق

 مث ةلذج ةلجلجم ةكحض كحضو

 :فاضا

 . هيلع دمتعي ديج قئاس كجوز
 تاللماعملا ىلع صقري كرحملا حاتفم

 هعباصا نيب .هتلضنم قوف .ةيمسرلا

 كتناك كلذ عم .هب ديعس زيزع ءيشك

 . انايحا لملمت دق وهو « ىطمتت تاعاسلا

 ؟مويلا ماودلا نهتني الأ -
 تارم «هترايس ىلا ريطي نا ديزي ناك

 لأس مث ؛هتعاس يبرقع يف رظن ةدع

 فوزا لجعتي يذلا تقولا نبع نيفظوملا
 هلبقتسا .ملالسلا ىلع هيقاس قباس . هتيابن

 .ةأحفو .هاطخ ثح .احرف عراشلا

 هن ب

 .ضرألا ىف هامدق ترمست -
 ؟لق اذام:::لوهتلاي ؛ةرايبلا

 . .ايهعم طباض .. نانو. ةظررففلا
 ول . .ينرظتتت ةطرشلاو تاعاس تس)»

 كلما ال اناو ,.ينرظتني اذام .ينوكسما

 برتقا ال نا بجي ا ؟ةدايق ةصخر

 هبتنا .هبيج يف كرحملا حاتفم سد .«اهنم

 رم .لذاختب هيقاس رج ,كرحتي ال هنا ىلا

 لقن ةحلصم صاب ةلظم تحن سانلا
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 ةتفال «بيردتلا تي قئاسلاو

 مثجت ثيح ةرشعلا راتمالا ىلع ديزت ةفاسمل
 نم هب نيدصرتملاب ةطاحملا ةديدجلا هترايس
 .لعفي اذام ىردي ال ناك .ةطرشلا لاجر
 يف همد لك .هبلق تاضيبن تدعاصت

 هو

 .4 يندصقي هنأ »

 , هل وقع تنقلت
 .(؟برها له . . ندصقي»

 نم ديزملاب هل حمسي مل يطرشلا نكل
 :دارطالا

 ؟كاقرايس هله لها
 ترس .هناسل نم تاملكلا تراط

 : هيمدق صمخا ىتح هسأر ةمق نم ةشاعترا

 ل

 هروشنم نم هؤربت نلعي نمك اهلاق
 تاالاح ىثرا ىف هتاذب سحا :ىرسلا

 اعستت ملف .هانيع اما .رزشلاو طوقسلا
 ثيح هجتا يذلا يطرشلا رهظ نم رثكأ
 ةحاسم اهيف ةحوللا ذخأتل ةرايسلا فقت

 . ربكأ
 ةطرشلا ءاهكرتا ءراذلا ىلا بهذأس)»

 ..اهكرتا ..اهكرتا .يتدوع رظشت
 ؟اهكرتا له .يتدوع نورظتني لافطالا

 كلاملا ين نوفرعيس رورملا ٍق مهنكل

 ىلع لصحا مل . .ال رورملا .يقيقحلا
 ردصم نم نوفرعيس .دعب ةدايقلا ةصخر

 ,نوفرعيس مهنكل .نكمي ال .ءارشلا
 يا ؟يب نولعفيس اذام .ديكأتلاب نوفرعي
 ؟اهكابش يف ثطقس ةطرو ةيا ؟باقع

 ةعاس ترم دق اه .يوحن رظني يطرشلا
 مل اذامل لءاستيس ءانه منصلاك اناو .ةلماك

 يناب ىنمهتيس هنا دب ال ؟صابلا بكرأ
 ْ . (اهبحاص

 ناكملا نع ادعتبم ةلقثم ىطخب كرحتو

 بتكلا نم قياضت .يردي ال ثيح ىلا
 ًاقاقز لخد .ةليقث اهنا كردا .هديب ىتلا

 ةقزألا يف فوطي يقب .رخآ ىلا ىضفا

 ثعبي ءيش لك .ةرايسلا ناكم نم ةبيرقلا
 لافطالا .ةلكاتملا ناردجلا ءؤشحتلا ىلع
 يتلا ةرئانتملا تامامقلا «ةيلابلا مهامساب
 ىتح :ةبيركلا حئاورلاو بابذلا ردصت

 . نهحبقب تالهرتم ءاسنلا

 يذلا ديحولااناو .رظتني لكلا»

 ديحولا .ةمداقلا تاظحللا رس لهجأ
 يذلا ديحولا . عنصي اذام يردي اال يذلا

 قعم بتكلا هذه هةملغت نا: ضرعفي
 مهءامد اوقرحي مل ءاوبذك دقل .ةهجاوملا
 نع اوئدحم دقل .ءربحلا اوعنصيل

 نا بتكلا هذه عطتست ' .ةيناسنالا

 ةردقق يئاطعا يف حجشت م ؛يمحن
 تيأر .رخا ءيش مويلا اناو .ةهجاوملا
 .(!!بتكلا ءالعم فوخلا

 قو اهلمحي يتلا بتكلا دمحا ىمر
 رخا اباتك ىمر ء مستباو : ةبيرق ةمامق

 .هتماستيا تعستا :ىرخا ةمامق قوف

 ءانثا ىنحنا نأ دعب هتوص ءلمب كحضو

 ءوده لكب ريخألاو سماخلا باتكلا عضو

 ةئيه كلذ دعب ذختا .ةيرشب اياقب قوف
 هءارو افلخم راسو .راقولا نم ةعنطصم

 هتهجاو .هل عراشلا لابقتسا دنع . ةقزألا

 يف مستبا .ةديدجلا ةرايسلاو ةطرشلا

 .ةريح

 .رفم ال .حابصلا ىتح اهنوسرحيس»
 «بنذلا ربكي ةيفاضا تاعاس ترم املك

 يطرشلا اذه .فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا
 «ناوول ىشتفي»نا دب ال قلأس ىذنلا
 هيرا ال نا بجي ,كرحملا حاتفم ىلع رثعيس
 .دئاز بضغب هتفرعم ىهشتي يذلا يهجو
 ,مهتهجاو ول رمألا نوكيس فيك
 ناكملا اذه نا ردا مل فطلب مهملكأس
 نجا زامسلا فوقول صصخت ريغ

 امدنع .ةدايق ةصخر نودب نا !!فطللا

 ةيئادتبالا ةلحرملا ىف امدعم الفط ناك

 دقف نا دعب :تيفاركلا» نم املق قرس
 يذلا حربملا برضلا نم ًاصلخت هملق
 فرتعا .هريمض هينأ .هدلاو نم هرظتني

 ,ملقلا اهملسو .هتلعفب ةسردملا ةرادال

 هيدي ىتحار تدلج ةينارزيخ ىصع يا
 .اذه ركذت . كاذنا

 مه لوقا . ؟نذا انا مه لوقا فيك»
 هسفن دجوو .«هنورظتنت يذلا لطبلا اذه

 اهنم بقري ىهقم يف بعتلا هانضا نا دعب
 .ةحوللا يف مسرتس يتلا تاروطتلا
 حدقلا بلقنا . هدي. يف ياشلا حدف شعترا

 نا نودو :ةدضنملا لع هغضو امذنع
 كلمي ام لكب ضكر «ىهقملا ةرجأ عفدي
 ةطرشلا .ةطرشلا ءارو ضكر .دهح نم

 . عراشلا نم ةلياقملا ةهجلا ىلا ضكرت
 يىتبصرف هذه ءمخض مادطصا»

 . «ةديح-ولا

 تكرحت .فنعب لجعملا لع طغض
 . ةديدحلا ةرايسلا

 . فق -

 تاصاب وقئاس دحا هب خرص

 . ةحلصملا

 وه فوخلا .يماما تفقو ول كسهدا»
 يطرش ةرافصل هبأي مل .؛ءاذه ينملع يذلا
 تارافص لك . . عرسي نا هيلع ءرورملا

 تارايس .هينذا ىف ددرتت رورملا ةطرش

 ةيراخبلا تاجاردلا : هفلخ ثهلت ةدحبنلا
 ةعرسب كارايسلا نيب: قرمي ناك .*هبقعتت
 . قلأتلا تاظحلا هيرتعت نا نود

 : «يدايطصاو مهنود توملاو

 هبلق ناك بارملا باب قلغا امدنع

 هسأر دنسا .ناشعترت هادي .فنعب ضبني

 ةنمي هايا ءاكرحم ةكيرالا دنسم ىبع

 هتجوز ةلئثسا ىلع دري مل .ةرسيو
 :لوقلاب ىفتكا هنكل .هلافطاو

 مهنا هةجاربلا َعَم البيلق كيزا.ب

 ..كاهم اناو ..نومداق ..نومداق

 . .ناهم

 نيب بيثكلا ههجو ىفخا مث
 [(ل . هيتحار
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 / عباسلا نفلا

 ا

 رمع) يملاعلا لثمملا عانقا برعلا
 عورشم يف لوخدلل (فيرشلا ا

 دوويلوه نيب لثمملا اذه شاع نا دعب

 عون ىلع دوعتو ؛«ندنلو امورو سيرابو
 تاالاصو حراسملا نيب ةايحلا نم فلتخم

 يف لوالا مجنلا راص نا دعبو تيلورلا
 يف كونبلا ةدصرأو تانالعالاو حئاضفلا
 . يكتسلهو ديوسلاو ارسيوس

 ةيروطاربمالا طوقس) مدق نا دعب نفلا
 (برعلا سنارول) يف قلأتو (ةينامورلا
 تارتموليكلا فاآلا ةيملاعلا ائيسلل مدقو

 ةنس نيرشع دعبو .ةنولملا ةطرشالا نم
 تدادزا .ةبهومو قلأتو دوعصو ومن نم

 (فيرشلا رمع) ىلع لوصحلا ةيوعص
 . ادحاو ايبرع (ليف لثمي نا هعاتقاو

 ءامنيسلا راجت اهفرعي يتلا قرطلا نكلو
 امهم ؛باوجب لاقي امك تأت نا دب ال
 ىلوا تأدب اذا ىتح .تقولا رخأت
 عانقا يف (نيشال ٍيناه) جرخملا تالواحم

 ال ةثالث طورش ةمث تناك فيرشلا رمع

 : اهنع لزانتلا نكمي
 اهعرفو) ةديحلا ةصقلا : الوأ

 . (ويرانيسلا
 تاناكما عس) يكذلا جرخملا : ايناث

 . (ةينقتلا يف ةثيدح

 ةلمعلابو) ةعفترملا روجالا :اثلاث

 .(طقف ةبعصلا

 نم نكي مل يتلا  طورشلا كلت مغرو
 نيشال ياه عاطتسا  نيلثمملا رايتخا اهنيب

 اهنع لاقي ام طسبا ةيادب تناكو .أدبي نا
 ةرشع نسحا عم ماع سايقب (ةعئار) اهنا

 . نامزلا نم نرق عير لاوط ةيرصم مالفا

 ضرع ةلاص يف مليفلا اذه تيأر
 ةفاك يف ديلا تحت  نآلا وهو .ةصاخ
 هلعف اب تكجوفو .«تيساك ويديفلا تويب

 ىتلا ةقبطلا لوقع ىف طيرشلا اذه

 تارسلا (تاداسلا) حاتفنا نم تدافتسا

 تقولا دحا نا وجرأو . يداصتقالاو
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 رصان رانسلا دبع

 . هيف نيلثمملا رودو هتصقو مليفلا نع

 ال انه زمرلاو (بويأ) مليفلا ناونع
 ذنم بتاكلا دارا دقف .ريسفت ىلا جاتحي
 ءاينغالا اهشيعي ةلاح نع يكحي نا ةيادبلا

 لوح رودت ةضقلاو .ءارقفلا باسح ىلع
 يعامتجاالا هافرلا ملس (ضعبلا) دوعص

 اذه قأيف .ءارقفلا اهمهفي ال ةعرسب

 كلت ىلع  ةحارص  باوجلل مليفلا
 نم دحاو تاركذم ربع ةبعصلا ةلئسالا

 هتباصا دعب (فيرشلا رمع) ءاينغالا
 نم هيضام يف رظنلا ديعي هلعج ماع للشب
 داؤف) بيطلا هقيدص ةروشم لالخ

 الا كل ءافش ال : هل لوقي يذلا (سدنهملا
 اذه .كيضام يف ىرج امب فارتعالاب

 !اذه لاضعلا كضرم نم ذقنملا ةلجعو

 امنا ريبكلا ىنغلا اذه تافارتعا نا
 يوذ صاخشأب لاخلا ةعيبطب  قلعتت
 (هينج) لك ءارو اوناك .ةطلسلا يف ذوفن

 ةهوبشم ةيرس (تايلمع) نم هملتسي
 ال يتلا هوجولا كلت  ةينوناق ريغو ةرذقو

 تناك ثادحالا حرسم ىلع روهظلا ديرت
 اب مايقلل (فيرشلا رمع) مدختست

 . ةئيشملا

 يلام زكرم يف ىنغلا اذه راص اذا ىتح
 طيسبلا (ذفنملا) كاذ دعي مل .ميظع
 هنيبالم تراص دقف ,نيرخآلا تابغرل

 لك يف تاسسؤمو تاكرش حتفب ةليفك
 ديدشلا قاهرالا ببسمو هنكل . . .ناكم
 هعنمي لاضع ضرمب باصي هلاوما ةرادا يف
 يتلا ةبعصلا هلامعا يف رارمتسالا نم
 ببسب) ةيوق ةداراو رابج لقع ىلا جاتحم
 . (تاكرشلا نيب ةسفانملا ةعيبط

 - هجلاعي يذلا بيبطلا رود أي انهو

 يف ريثي .ميدق قيدص وهو  سدنهملا داؤف
 تداك ىتلا ةبيطلا رعاشملا فلتخم هسفن

 يف تمكارت ىتلا نبيالملا عمج ءارو تومت

 . . .ريصق يبسن نمز
 شارف ىلع وهو - رينويلملا اذه ركفيو

 ءاهرشنيو هتاركذم بتكي نا - ضرملا

 يطعت ةحضاف ةحيرص تاركذم يهو

 حاقفنالا بابرال ةيقيقحلا ةروصلا | ثيدحلاب انه  يفتكأس ثيح .عوضوملا | نيجتنملا ىلع لهسلا نم نكي مل أ كني
 مهنلناسي نمو لاومآلا وو باخضأو

 دبيو  ةمكاحلا ةطلسلا زومر ىلعا يف

 عم) هتايح نم ىلوالا لوصفلا ةباتكب العف
 .لوالا نويلملا عمج فيكو (لاملا

 اذه أرقي نا ام بيبطلا هقيدص نكل
 امنا .عزفلاب باصي ىتح مالكلا
 ىلع أرط ام رطخا ءادج ةريطخ تافارتعا
 ممصي رينويلملا نكل «تارملا نييالم هلاب
 اذه هلك بعشلا فرعي ىتح  اهرشن ىلع

 - حاتفنالا هب ءاج يذلا ثيبخلا ءادلا
 هتجوزو هنتبا تالسوت مغر لعف اذكهو
 . هبحأ يذلا ةعبطملا لماعو هقيدصو

 «بعاصملاو بئاصملا أديت انه نمو

 نيذدلا (رابكلا) تاديدهت تأدب دقف
 ةحيدم) اهسفن هتجوز نا لب .هوعنص
 مراع بضغب  اهجوز هجوب فقت (يرسي

 هتنبا نكل «نونجلاب همهتت نا كشوتو
 اهيبا بناج ىلا فقت (ميكحلا راثا)

 - هسفن تقولا يف  ةفئاخو لعف امب ةروخف
 1 !لعفي امب

 رينويلملا اذه لتقي نا :ةيابنلا يتأتو
 . ىلع هجو رخ ةجيتن هوعنص نيذلا صاصرب
 سانلا نم طمتلا اذه نيب دئاسلا فرعلا
 1 . تاسح الب ةورنثلا مهيتأت نيذلا

 نولتشملا رت يللا. :.نقردقلا ومع

 جاردا  اعم ةقيقحلاو  تاركذملا بهذتو

 . حايرلا

 نيطخب يناشلا هفصن يف مليفلا ريسي
 .هرضاحو رينويلملا يضام نيب نييزاوتم
 ءاكذلاو ةقدلا نم بناج ىلع جاتنوملا ناك
 اسس رمي ىتلا ةيناسنالا تالاحلا عيطقن يف
 لاطبا نع ثحبي هلعجت ىتلاو (بويأ)
 عوجلا مايا هوفرع نيذلا ءارقفلا نم هيضام

 ةفيظنلا شيعلا ةمقل نع ثحبلاو ةقافلاو
 مليفلا ىلا ةفاضا ققحي ءالؤه روهظ ناك
 . ىلعا ةميق ىلا هعفريو

 يبرعلا بتاكلا مليفلا ةصق بتك

 يف كراشو (ظوفحم بيجن) فورسملا
 جرخملا ةدعاسمب ماق . . .اضيا ويرانيسلا

 اذه راثأ دقو :دعاسم جرخم نم رثكا
 طاسوا ٍق دعب تكست م ةحض مليفلا

 نوهبشي نيذلا حاتفنالا لاجر نم ةفلتغ
 ىلا مهنم ديدعلا عفد امه .ةصقلا (لطب)
 اهرخا سيل ةديدع قرطب مليفلا ةبراحم

 انيسلا رود باحصا ىلا لسرملا ديدهتلا
 صضرعي نم لايتغاو |(منيسلا قرحب
 . !مليفلا

 ودبي امك  يرصملا نويزفلتلا نكل
 روهمجلا ماما فقوملا مسي نا عاطتسا

 ناريزح ١7 موي مليفلا ضرع مت ثيح
 - ١4484 ماع ةرهاقلا يف ىلوالا ةانقلا ىلع
 ةيذالوفلا تالضعلا باحصا نوكي ىتح
 ماماو 1 عقاولا ماما هجول اهجو

 رس نع رارمتساب نولأسي نيذلا ءارقفلا
 وا ةدحاو ةنس يق يقأت يتلا نييالملا هذه

 !ثاللث وا نيتنس

 مالفالا نم ردانلا طمتلا اذه نا

 نيجتنملا مامتها ىلع ذوحتسي أدب ةيسايسلا
 .ةيرصملا اينيسلا ةايح يف ةرم لوال برعلا
 (منيسلا كولس رييغتل ةبيط ةيادب يهو
 ةعساو ةعقر ىلع ترطيس يتلا ةيراحتلا

 نا مغرو . . .مهاوماو سانلا تقو نم
 مالفا نم ةقلعت تلازام ةرهاقلا عراوش

 آلإ نوطأبأ## نولثمت اهتلوطبب موقي ةطباه
 ةيحان لك نم ببع تأدب رييغتلا حاير نا
 ةصاخلاو فاعلا ضرعلا رود ناو اميس

 امه دحاو نآ يف نيزراب نيلمع ىلع يوتحت

 ةمامح نتافل (ةمطاف ىلع ضبقلا ةليل)
 هذه نأكو ,فيرشلا رمعل (بويأ)و
 ةايح ىلا هايملا ةدوعل ةدوصقم ةفدصلا
 ماد عاطقنا دعب نيعئارلا نيمحنلا نيذه

 : . ةنس نيرشع
 رمع ىلع احو رطم لاؤسلا ىقبي نكلو

 درج مويلا هلعف ام ناك نا .«فيرشلا

 ايئيسلا كرت يذلا وه) يضاملا نع راذتعا

 ساسحالا وه ما (دبألا ىلا ةيبرعلا
 دوويلوه جهو ماما يضاملا ةراسخب

 لسلسمو ةيضفلا تالاصلا تاءارغاو

 هتاقلح يف لازام يذلا حئاضفلا

 01؟ىلوآلا
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 يلودلا يئامنيسلا ناك» ناجرهمب هل مليف رخآ يفانيماح رضخألا دمحم يرئازجلا

 («ةيب رعلا ةعيلطلا» دفوم نم

 : مساج لصيف : ناج رهملا ىلا

 رضخألا دمحم يرئازجلا جرخملا نكي

 ناجرهم ىلع ابيرغ سيل انيماح | 8
 .يلودلا يئامنيسلا ؛ناكو |

 كراشي ىنلا ىلوألا ةرملا يه هذه تسيلف

 ةيمسرلا ةقباسملا يف هجارخا نم مليفب اهيف

 ١947 رايأ ١65 5١ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا - 5 5

 نا هل قبس ذا ءامنيسلل يلود ناجرهم ربكأل
 ناجرهملا اذه ةيبهذلا ةفعسلا ىلع لصح

 يذلا «رمجلا تاونس عئاقو» همليف نع

 ١91/6 ماع هيف كراشو 1417/4 ماع هجرخأ
 اذه همليف لبق هنا لب .ناجرهملا اذهب

 صضرعلا ةزئ اج ىلع ١951 ماع لصح

 داحتا ة' زئاج ىلع هتاذ ماعلا يف اضيأ لوألا

 . تايفوسلا باتكلا

 ناونع لمحي ماعلا اذهل رضخألا مليف
 مليف لوا ناك نيح يف «ةريخألا ةروصلا»

 ةقالعو «ةروصلا ةنمزا» ناوئع لمح هل

 اهمتحت ةقالع ةروصلابو ريوصتلاب انيماح
 روصم وهف «يئامنيسلا نفلل هتيؤر ةعيبط
 نكوب هجر تكي نأ لبق ةمالنفا
 ةيئامئيس ةميقب زيمتي همالفا يف ةروصلا

 «ةريخألا ةروصلا» ريخألا همليفو :ةفاضم
 ءارو فوقولا نم هنكمت ىلع ليلد ريخ

 يتلا اهتاذ ةيئفلا ةردقلاب .ريوصتلا ةيالص

 . مليفلل جرخمك يليثمتلا رداكلا اهم ريدي

 ةبخن مليفلا اذه راودا ءادا يف كرتشي

 : مهنم نييرئازجلاو نييسنرفلا نيلثمملا نم
 نوج .حانجوب ليشيم .وناج كينوريف
 تيجيرب «ىيسوب نوج .ريملاب اوسنارف
 الو هو .,2شيئيف فيفينيج .نوتياك

 . مليعلل يقاحصلا رمتؤملا ِق

 3 :كبانميلغتا . .ةراسبلا ىلا) انتيماتتع ربتعتالا

 امه دنسا ذا اضيا هيدلو نع ىنغتسي

 ناورم :امهو مليفلا يف نيزيمتم نيرود
 ءانيماح رضخألا كلامو .انيماح رضخالا

 .مليفلا يف ًارود اضيا هسفنل دنسي هنا لب

 , همالفا ىف اهيلع ح جرد ةداع يهو

 ريخألا همليف لبق انيماح رتخألا مالفا
 : يلاتلاك يه

 ١554  ةروصلا ةنمزا ©
 ١958 - ساروألا حاير ©

 ١558 -وريت نسح- ©

 ١91/7 -ربمسيد ©

 ١917/4 -رمحلا تاونس عئاقو ©

 ١4/57 - لمرلا حير ©

 ١946  ةريخألا ةروصلا ©

 ةديعب يرق نم اباكح
 يابا نا انيماح لوامي

 ةيرئازج ةيرق يف هتلوفط ةريس «ةريخألا
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 خيراتلل ةنوهرم ةلوفط اهنا ,ةيوارحص
 ةطبترم تالالد تاذ اهنكلو ءىصخشلا

 نولتحي نويسنرفلا . 1914 ماع برحب
 مئاق اهيف يركسعلا دوجولاو .رئازجلا

 1 اسئرف دونجو .ضرألا ىلع

 قف ةسمئثو .مهيشاومو مهمانغا سانلا

 اال انيماح نا ريغ .ضماغ لبقتسم قفالا

 رمعتسملا ةمواقم هتلوفط لالخ نم دصري

 ةيلخادلا لفطلا اذه ةايح ىلا بهذي لب

 ذنم ءرغصاللا هنبا ةشاشلا ىلع ابمدؤي ىتلا

 ةيرقلا ىلا اهيف لصت ىتلا ةظحللا كلت

 زاب از ومانم اهنا «ةرضرق ةماعم
 «نيي رئازجلا عم جمدنت ام ناعرس يتلا

 وأ «ةسردملا ف 5 لالخ سس ءاوس

 هذهو . عراشلا يفو قوسلا يف سانلا عم

 يرعاشلا دهشملا يه 0 تاظحللا

 ءاضيا ىهناو هلوقب اتيماح همت يذلا

 .«رييوب ةسنآلا نمز ناك
 ىدو باش ملعم ةسردملا ٍق ةمث

 .حانجوب ليشيم هرود يدؤي 2ىسنرف
 لضفا ةز زئاج ىلع مايا لبق لصح يذلا

 رازيس زئاوج لفح ٍِق باش لثمن

 يسنوت يدوب لثمت وهو .ةيسنرفلا
 اذه انيماح رضخالا هيلا دئسا .لضألا
 - كانه نكلو .هليثمتب اباجعا ءرودلا

 اذه دانسا نم ىرخا ةياغ ودبي ام ىلع

 ةيسن يف اسنرف ك رتشت مليفلاف ٠ هيلا رودلا

 دوهيلا دوجو اضيا جلاعيو هليومت نم ةريبك

 شياعتلا ةركف اضراع , رئازحلا ضرا ىلع

 :حانجوي ليشيم فخي لو «مهعم ميلسلا
 ضرع بقعا يذلا يئفاحصلا رمتؤملا يف

 ص رعي نا يف هلما .ناجرهملا يف مليفلا

 يذلا تقولا يف !«ليئارسا» يف مليفلا اذه

 دحأ نا ىتح .مالك نود اتكاس انيماح لظ
 اذا مع هلأس «نييليئارسالا» نييفاحضلا

 يف:مليفلا ضرتع ىلع قفاوي ناك
 ةلأسملا هذه نأب انيماح هباجأف :ليئارسا»
 ناك اف .جرخمك هل سيلو جتنملل دوعت

 - [ ما ملل نحط مهملات ك5

 نأب هسفن رمتْؤملا يف حيرصتلا الا جتنملا نم

 دسيري نم لكل عيبلل عونصم مليفلا
 . !هؤارش

 اهنالالدو ةلوفطلا
 مليفلا يف انيماح ةلوفط تناك اذاو

 هتاقالع يف ءاوس «تالالدلاب ةينغ ةلوفط

 ربيوب ةسنآلا عم .ةيعامتجالا وا ةيلخادلا

 ةبلطلا هئاقدصا وا ريبكلا هيخأ وا
 شيعي يذلا نسملا لجرلا وا ءراغصلا

 ديحولا يعويشلا وا .ةيرقلا فراشم دنع

 هعم نيلاتس ةروص لمحي يذلا ةنيدملا يف

 .هسفن ائيماح ءانه هرود يدؤيو راس امنيا

 يف دوقت ,ةمدتحملا تاقالعلا هذه لك ناف

 نم لفطلا كرحت ةوسق ىلا .رمألا ةيابن
 عسمتجملا ميق فارشتس ةسال لخادلا

 ةملعملا هذبم هعلوت لالخ نم ,ةدئاسلا

 ضرا نم ةمداقلا ةليمجلا ةيسنرفلا
 ةظحللا ذنم برعلا تيبحا يتلاو ءاسنرف

 دض فوقولا نم ناونت ال ابنا .لب ءىلؤألا
 اهبح عم ةمجسنم «ةنيدملا يف نييسنرفلا

 للورق ةمث نآ ةيساتتت .نييرئازجلل
 جرحخم ال نا نم اه دب ال «ةيراداو ةيفيظو

 .اهنل
 .رامعتسالا : تالخادملا هذه لثمب

 مليفلا لمكتسي .ةيعويشلا .دوهيلا

 لعف ةدر ىلع فرعتن نا نود .هراوشم

 نا وا نييسنرفلا هاجن ةدحاو ةيرئازج

 ضرا ىلع مهدوجو نيدي ايأر عمسنت
 هنكلو ايسايس سيل مليفلا نا .رئازجلا
 انيماح دكأ دقلو :هتاذ ائيماح ةلوفط نع
 .رييوب ةسنالا ةيصخش نا :هسفن

 ءاهتايح ليصافت شاع «ةيقيقح ةيصخش
 ةيرقلا كلت يف ةملعم تناك نيح اهبحأو
 كلذ عاجرتساب الا مقي مل وهو .ةيرئازخلا

 . مليفلا اذه يف هلجسيل يضاملا

 يدؤت نا وناج كينو ريف تعاطتسا

 ىف اهتاردق ىلا راظنالا تفل ازيمثم رود
 ع فلا اذه
 لثم .هتلوفط يف بألا رود يدؤي يذلا

 ذاو .هيبا هيجوتو فارشا تحت «ردتقم
 ةينفلا اهتاراطا يف مليفلا رصانع لمتكت
 انهكلنع ةزييكا ةنينف ةيزجت لزتخي هناف

 مهفلا سسأ ىلع موقت ءانيماح رضخالا
 ةيئامنيسلا 0 ةئاكمال ب

 لك ةقفارمو ينفلا رداكلا ةراداو اهتكرحو

 ةمحرتو اضيمحتو اجاتنوم . مليفلا تايلمع
 . ىرخألا ةينقتلا ليصافتلا لكو

 عونصم مليف «ةريخألا ةروصلا»

 مدقي ال هنكلو .هتايناكمابو برغلل

 نم ريثك ةداع ىلع يقرشلا رولكلوفلا
 ةيؤر مدقي هنكلو .,برعلا نيجرخملا

 عقاو «ةرملا هذه ,شاعم عقاول ةيئامنيس
 را ىتفلا اذه عقاو هنا .ليختم ريغ
 دمحم .مايألا نم موي يف هناك يذلا

 الا, انيماح رضخألا
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 هتيفاع ديعتسي د دادغي يف حرسملا ألي

 نم ةطشن ةكرح دعب هتيويحو
 ةفلتخملا ةيحرسملا ضورعلا

 قرفلا اهانبتت ىتلاو بهاذملاو تاهاجتنالا

 ةيلهالا قرفلا وا .ةلودلل ةعباتلا ةيمسرلا

 نونفلا دهاعمو تايميداكا زكارمو

 نم دادغب يلايل ولخت ال ىتلاو ,ةيحرسملا

 حراسملا داور ددع دادزي اميف .ةثيدحلا

 رداصم فالتخا عم ضو رعلاب بولسالا

 .اهسابتقا وا اهتمجرت وا اهتباتك
 يناريالا ناودعلا فورظ نم مغرلابو

 كراعملا مادتحاو .وافلا ةريزج هبش ىلع

 فقوتي ملو .ريخب لازي ال حرسملا نإف

 ام يدب سشابم كنب ردي وأ هاا

 هحتن |ميف .رصنلا ثيداحاو ةكرعملاو

 ولثمت عفدنا امنيح نويزفلتلا وحن راظنالا
 شيلا ةرزاؤمل مهجاتني حرسملا وجرخمو
 ليكشتو .هدومص ةدايزل «لطبلا يقارعلا

 . هلوح نم ةلتاقملا ةيلخادلا ةهبحلا

 ةباثمب ةيحرسم اضورع نا ىرن اذكهو
 يف نولثمملا هيف بوانتي يفحص جاترويبر
 تاملكو ءادفلاو ةلوطبلا ثيداحا درس

 نكل .رثؤمو قيشر بولسأب دجملا
 ةيحرسم ضو رعب حراسملا ءاضت لباقملاب

 دق اهتاودأو ةيحرسملا ةفرحلا اهيف ىرت
 ايحرسم اءاطع تزرفأو «تلماكت

 موي لك حابص الثم دهشت دادغبف .اقالخ

 ١65 ندعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ندع ٍِ راهدزاو ضوررعلا ٍِ دلل
 غ2”
 0 نارا

 ةقردلا ا م 0

 نم « ءالع ليدنق» مساب ليثمتلل ةيموقلا
 يرئازجلا ميلس نانفلا جارخاو دادعا
 سرادم نم ةبلطلا تائم هروزي ىذلا

 نينبلل دادغب تاطسوتمو تايئادتبا

 يليل ضرع كانه اضيأو ؛تانبلاو
 ضرعلا اذهو . . .نيرخآلا نيدهاشملل
 وعدي وهو .ميلعتلاو ةعتملا نيب جزمي
 بق ةلالخخ قمو. نظولا يح ىلا :لافطالا
 . ةمكحلا دو ةدلاولاو دلاولا

 دقف .ةليمجلا نونفلا ةيميداكا اما
 مسقل «ارتابوليك» ةيحرسم اضيا تدهش
 ريدقلا ناتفلا دادعا نم ةيحرسملا نونفلا
 ةبلط ليثمتو هجارخاو ديمحلا دبع يماس
 ثالث نع تدعأا ةيحرسملاو مستقلا

 ميلو باتكلل مسالا سفئب تايحرسم
 لواح يقوش دمحاو وش درانربو ريبسكش
 نطولا ةيضق صالختسا دعملا اهيف

 ويلك» ةيصخش لالخ نم هنع عافدلاو

 ناحف .:ةيسفنلا انغوهش قود .ةارشاس

 نيب ام رابتخا نع ةرابع اهقيشع ويئوطنا
 ام ىلغا وه نطولاف .بجاولاو ةفطاعلا

 . هسفنل ناسنالا هب ظفتحي

 ديمحلا دبع يماس نائفلا لعافت دقل

 ايست ًاضرع مدقو «تايطعملا هذه ١ عم

 ,ةاوهلا ةبلطلا نم ةعومج ةمهاسمب افيش

 ةيميداكالا ةبشخ ىلع ةرصتخم ةكرحبو

 ةحقلعملا نوصلا اسدختسم ةريغضلا
 مو «ةحاسملا نع ضيوعتلل تاديالسلاو

 دهاشملا راوغا يف ثحبلا جرخملا لفغي
 صالختسا نم ةريح يف هعضو نا دعب

 نم ةصاخو .ةيحرسملل ةيئابنلا ةحيتنلا

 . تايحرسملا هذه اوعلاط
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 سكس
 تنلعا ىتلا ليثمتلل ةيموقلا ةقرفلا امأ

 ةيحرسملا تمدق دقف ءاهضو رع جابنم نع
 حابص فيلأت نم «ةطحملا» ةيديموكلا
 نيز يحتف ناففلا جارخاو ناوطع

 ناكو . ىنطولا حرسملا ةعاق ْق نيدباعلا

 نيعم رربم دنع فقت ىتلا ايديموكلاب اقراغ
 ءايفآر ريم ىرخلا اناحا: دقفك دقو: انايسا
 فاضم ضرع نع ةرابع كلذب نوكتو
 . ىساسالا اهفده ةيحرسملا دقفي

 نع فشكت نا تذارا ةيحرسملاو
 فقوتي ىتلا ةميظعلا ةيئاسنالا تالاحلا
 ديلاقتلل اهتنادا بناج ىلا ءررضلا اهدنع
 زومر مادختتسا لالخ نم ةيلابلا ةقيتعلا

 .ديدج ءىشب انيلع جرخي ملو .هيلثمع
 ةيحرسمل ناكف .ىلاتلا ضرعلا اما

 مظاك لداع فيلأت نم درولا يبا تاماقم
 هذهو .لالح ميهاربا نائفلا جارخاو

 يف تكراش دق فورعم وه اك ةيحرسملا
 نا نود نييحرسملا سنوتو دادغب يناجرهم

 نا طقف ىنعي اهتداعاو « ةنيعم ةجيتنب جرخت

 نم نكل . . .اهتدهاشمب روهمجلل حمسي
 رشؤمو حضاو ريثأت اه ناك ىتلا ضورعلا
 ايقرح ةيحرسملا ةيلمعلا يمائتل يقيقح
 ةيموقلا ةقرفلل ؛ريطلا ةلاسر» ةيحرسم
 ريدقلا نائفلا جارخاو دادعا نم ليثمتلل

 «عةدئار ةيبيرجت ةلواحم دعتو .دمحم مساق

 ءاداو ةنولم ةيرصب اماروناب نع ةرابع
 يهف ةيناثلا ةيحرسملا اما قيش يحرسم

 ١9/3 رايآ 51 1١44 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 فيلأت نم :بابلا» مسا تحت لباب ةكرشل

 نائفلاو رعاشلاو يفحصلا غئاصلا فشسوي

 .اضيا دمحم مساق نآنفلا جارخاو
 باتك نم تقتسا ىلوالا ةيحرسملا

 فاضأ ةيمارد ةدامك يلازغلل ريغلا لئاسر

 قفاوتي امب ةديدج ىؤر جرخملاو دعملا اهيف
 ؛يرصبلا دعبلاو ملحلاو لايخلا ةلاح عم

 ءارضخ ايقيزفاتيم نع ةرابع يه ىتلاو
 . ةيبرع ايجولوثيمل

 ىلا اولصي نا نولواحي رويطلا ءالؤهف

 دعب ةيادها مهدشريو مهغنيب مكحي كلم
 مهيف يوقلا تابو .مهرما يف اوبلغ نا
 لهسيل هاخا لتقي خالا : مهفيعض لتقي

 .ةلوهسب مهراد لالتحا يزاغلل

 ,ةيتاذلا همحلاصمل مهتاقاط دقفسلو

 اوربعيل مهل اليلد دهدهلا نم نوذختيف

 ليبس يف ةرعولا ةيجلثلا لوهسلاو لابجلا
 ,مهنم ددع طقسيف ,ةياغلا هذه قيقحت

 روحب نوبوجي مهنا . . .رخآ مسق ىمعيو
 لوصولا نيح اريخا اوحجنيل .تاملظلا
 نادهلوقب نوبءاجي مها آلا .كلملا ىلا

 ءاودحتاف ؛ مكلخاود يف دوجوم مكميعز

 ميعزب ريخ الف ءمكندم يف هنع اوثحباو

 .«نطولا ضرا جراخ نم

 ةقرفل يح ديسجت يه ةيحرسملا هذهو
 دمع مسالا نانفلا دارا دقل .ةيبرعلا ةهالا

 يف عئار جارخا عم .روعشلا اذه ظقوي نا

 ,هتاروكيدو حرسملا ءازجا لك مادختسا

 .ةعئار ةيحرسم ةلواحم تناكف

 هكرشن اهثيدحف (بابلا» ةيحرسم اما

 ميهافم نم هنمضتت امل ىرخا ةلاسرل
 رثؤم ىدص نم هتكرت امو .ةداج ةيحرسم

 . ةينفلاو ةيفاقثلا طاسوالا يف

 يملاعلا حرسملا موي تاالافتحا يفو

 مسوملاب نيزئافلا نينانفلل ةيريدقتلا
 دومحم نانفلا .مهو «يضاملا يحرسملا
 رامثا ةنانفلاو ءلثمت لضفأك سابعلا دبع
 ناسنالا» ةيحرسمو «ةلثمم لضفأك رضخ
 .ءيحرسم ضرع لضفأك «بيطلا
 حالص روتجكدلل ةيريدقت تاداهشو

 يناتفلو ركص دمحمو ماس ىذشو بصقلا

 ظفاح حالصو ريدص دبع مجن روكيدلا
 لاشتما ءايزالاو مشاه لماك ةرانالاو

 . يئاطلا

 رهدزي دادغب نا صلختسن اذه يفو

 هطاشن نع فقوتي الو ءحرسملا اهيف

 ةًيحرسم ضورع راظتناب .ظوحلملا

 , مسوملا اذه اهميدقت لمؤملا نم ى رخا

 يتسيرك اتاجآل «ةديصملا» ةيحرسم لثم
 نازحأ»و .يوارعلا نسحم جارخخا نم
 حالص 9 جارخا نم «كريسلا جرهم

 جارخا نم «(ةيليبشا قالح)و .بصقلا

 ىرخا تايحرسمو .يدهم ليقع .د
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 ةصق لالخ نم يرعلا بدالا يف نيظسلف
 زازبلا دعسل رحبلا روبط نع ثحبلل رحبلا نم جورخلا

 ا 5
 5 اا» لئالقلا صصقلا نم ةصقلا هذه اهب

 صنلا أدبي نيح عقاولاو تايركذلا ةينيطسلفلا ةلأسملا نع تبتك يلا 4
 روطس ربع مث .1؟ . . ركذتت له» يتملكب عجبت تيقيو يريم اقر | ١

 ءافمتاما ددحتا , ينفو يئمر نيدعيب

 نم .ةيضقلا يف دجي ام عم « .بكاوتتو

 تتوافت دقو ءابنع ةباتكلا ةيحان نمو

 صخخ ايفو . ةباتكلا هذه ةينفلا تايوتسملا

 تايوتسل نيغرعت موقم .ةصقلل انليلحت

 ءصقلا عا اقيال مث ءاهيف ضقانتلا

 لطبلا يلا يسيرا ءاريخأو

 . يىبخادلاو يجراخلا

 ضئانتلا تابوت

 ةقالع ةماقاب ضقانتلا نع ريبعتلا يرجي
 .مالستسالاو لعفلا نيب صنلا يف ةيساسا
 مالستسالا ىلا نينيعلا تارظن زمرت (نيبف

 هذه  ةبككم تارظنن اهرضاحي رامع)
 ائيش اذه يف نا :؛اهتارظنب» ىنمهتلت ةأرما
 ناحمست الف هائيع امأ - باذعلا نم اريثك

 . ناتدهجم اهنا ءامهوحن ةقيمع ةرظنب

 دعب) لعفلا ىلا ديلا ةكرح زمرت :(خلا
 ههجو جرخ نيح اهدو رش عطقنا ةظحللا

 ىتلا هدي تمدطصاو ءاهرصب لاحم نم

 لجرلا غسرب ةئيلم ريغ اسأك لمحت
 هقبست .وأ ,.هقفارت ءضفتناو .رواجملا
 الثمو .(خلا . ,.ةداح ةخرص . اليلق

 جرخي نيح ديلا لعف أدب ءصنلا للدي
 الو نيملبتملا ا نيئيعلا لاجم نم لطبلا

 («خارصلا» ةلاح يف لوخدلل .«دورشلا»
 رخا ناكم يفو . لعفلا نع ةربعملا

 ءاهدي ىلع لطبلا طغضي» ١48. ص

 وه وا .لعافك هرود سراميل .؛يضميو
 . ةيلاتلا روطسلا يف ىرنس ا|لثم .لواحي
 كانه ةرم لك يف هنا ليجست بجي مهملا

 لطبلا رداغي اهزومر لك تحت ديلل ةكرح
 ةقيرطب شيعيل «بقفارمكد هرود

 .هب سحي ام ةيلاعف

 - 1: ما ملا نمط م مفتتت -7

 يذلا ام» :«اًئيش انم لك ركذتيل» : ةصقلا

 ءىلم لجر اننيبد ءي؟نآلا هركذتي

 مهاست تايركذلاو . خلا . .«تايركذلاب
 فرعن ذا .صنلا يف ىلايخلا لاحملا ءانب يف

 نم :بيرتقلا لطبلا يضان اهقيرط نع
 نم جراخ .ةلتحملا ضرألا باتك
 مث الوا ذدادغب ىلا دورطمو ءلقتعملا

 ةيضقلا يضام اضيا فرعنو .توريب
 نوناكو ١914 لوا نوناك نيب بيرقلا

 نم ماع ديعبلاو 2.1970 ىناث

 تلك) امود ةيصصقلا ةيصخشلا روظنم

 هذه .(دونحلا نم مكيناغا ىلا عسمتسا

 عقاولا وا يضاملا يئبت يتلا تايركذلا

 نل طقف لايخ رصنع راصو ىهتنا يذلا

 بنذلاو سأيلاب روعشلا» الإ فلخت
 دعب اذهو  لطبلا لوقي الثم  «فرقلاو

 ىلا لطبلا ىدل روطتيس .مالستسالل رخا
 ىلا هباهذ نيح لعفلا لماوع نم لماع

 غقاو اضيا نكلو .ضوفرملا

 هل اولوقيل .؛ةينيطسلفلا تاميخملا دحا

 نأ صضفريف :(اننيب ءىجال ثدحأ كنإ»

 رك عم ؛هداتعي نأ وأ ءرمالل خضري
 .هريغ نو ريثك هداتعا |ملثم ؛ مايالا

 رضاحلا هدحو ضقني اال ميخملا عقأو

  ةفاقثلا

 نمفري لطبلاف - ضقانتلل ثلاثلا ىوتسملا
 ةايحلا زهيل» هلاقتعا ةصق بتكي نأ
 .نيفاحصلاب ءاقتلالا ضفريو ,«ةيفاقثلا

 ,«ةديدج ندم» يف رارقتسالا كلذكو

 ,ميرم ريصمب هريصم طب ري ؛ كلذ لباقمو

 يف ذخأيو ,ةيسايس بابسال ةيفنملا ةينغملا
 يبي ملح :.رجبلا روبط. نع ثحبلا»

 لثمتملا يضاملا ىلا ليجيو . لبقتسملا

 نع ثحببلا لجال (رحبلا نم جورخلاب»

 ةينمزلا ةكرحلا هذه ساسا ىللعو .هرويط

 عقاولا نيب ةقالعلا كرحتت ةيبقاعتلا

 . ملحلاو

 رعقلا اب
 هتالالد يف اينمز صنلا عا قي ناك اذا

 هتالالد يف «يلوطب» وهف .ةيخيراتلا

 طبترم لكشلا نيوكت نا 28 .ةيلكشلا

 ةداراب «ةيدسحلاو ةيسفنلا لطبلا ةكرحب

 هنال .هسفن بتاكلا ةدارا زواحتت ةيدرف

 .ةصاخلا هتكرح بتاكلا ىلع طرتشي

 فرط نم هيلع درمتلا ناك الاو .عيطيف

 .افقوتت وا ةصقلا طقستف هلطب

 ةكرحلا ثيح ىهلم يف ةصقلا أدبت

 بهذن اهقيرط نعو .ةنميهملا يه ةيسفنلا
 لخادتت نا ثبلت الو /١194., ماع ىلا
 نا نود ةيجراخلا ةكرحلاب ةيسفنلا ةكرحلا
 يسفنلا عاقيالا نا ,يا .لطبلا كرحتي

 اهتارظنو ميرمل هتارظن :ةفداق تاي ركل

 طبرل دادعتسا نم هسحي ام ءاهيناغأ هيلا

 - ةيبرعلا ةفيلطلا

 .لطبلا كرحتي مث ٠ خلا .٠

 فقنو .ميرم ةقفرب ىهلملا نم بارض
 وأ .رحبلا نم .لغاملا نم هجورخ» ىلع

 نيفدارتم اراص نا دعب رحبلا / نطولا نم
 / ميخملا ىلا بهذي ءاذهل .ىفنملا ةفارخل
 يلايخلا ماسلا هسفن ىلع قلغيف .ةاسأملا
 نع مهثدحأ لهو : : سمسم هعمست نيح

 ,«كرحتي» نا ثبلي ال مث . .«؟رحبلا

 ةرايس يف وهو دادغب ىلا اةروصلا بهذت
 دونجلا ةروص ىلا دادغب ةروص هب بهذتو
 .نزحب نونغي اوناك) 48 ةئس نييقارعلا

 امود هنا ؛ يأ .(نودوعي الف .نوضمي مث

 . عقاولاو ملحلا نيب يبوانتلا عاقيالا كاذ

 لخاد هتكرح .لطبلا ةكرحب طبترم عاقيا
 ةطقن ىلا ءاهجراخ هتكرح وا .هتاذ

 يف ةورذلا لثمت ءيش لك اهيف دحتي جامدنا

 ىوس (ىرن وأ) عمسن ال ثيح عاقيالا
 ٍ تناد :ةدحاو (ةروص وأ) ةمغن

 دبي نيأ فرعن ال ءانه .«كعم نطولاب

 ؟مقاولا يهتني نيأو ؟ملحلا

 بوانتلا هند
 يذلا ملاعلا وه يجراخلا لطبلا ملاع

 ,هجراخ نم ءىش لك هيف هسفن دهاشي

 ةيقبل يسفنلا عضولا انه يفنن ال نحنو

 يسفنلا اي «تايصخشلا

 رصانع نم ايساسا ارصتع لكشت يناكملاو

 . لطبلل يجراخلا ملاعلا

 هللاع وهف «لطبلل ىلخادلا ملاعلا امأ
 يف ةيبسن ةيلالقتساب عتمتي يذلا يسفنلا

 . مئادلا قلقلاب حاتجملاو ؛ .صنلا

 ىفنملاو نطولا رس رحبلا ناك اذا

 رصتع وهف + دجاو نا يف (يفنلاو ةنطاوملا)

 ةيسفنلا تاعارصلا موقت هساسأ ىلع قلق

 لك ىلع مدس ناكمب ةطبترملا
 قلق رصنع «نذا .رحبلاف .ةنكمالا

 اهتكرح .ةددعتم نكامأل (عيمجت» رصنعو

 ثحب ةكرح يه ىتلا .رحبلا ةكرح نم

 ةيئانغلا تايبالا هذهو .ةبقاعتم .ةبوانتم

 ةكرحلا كلت صخلت ةصقلل ةمتاخلا

 رئاط /يرئاط نع ثحبأس» : يلاتلاك
 /نامز نم رحببلا ربع /قرزألا بحلا

 حار /براه بح رئاط 1 .يرئاط

 ءىطاشلا دنع رظتنأس /رحبلا ىذاحي
 ةيوانتملا هذه ثحبلا ةكارتخا . . «/هاقلأل

 وه «هرئاط» ّالوا :: تاس ىلع مست رست

 .هسفن تقولا يف وه ثحبلاف ىهتاذ

 نم جورخلا اه قبس ىتلا تاذلا نع ثحب

 دب ال ايناث .ريثكب تقولا اذه لبق رحبلا

 روبع ..ءاقللا يرصجيل رحبلا رويع نم
 نا دب اال املاث .تاذلاب ءاقللاو ىفنملا

 وا ةدوعلا ءامود رحبلا نم ةدوعلا نوكت

 هدم يف جوملاك امامت . ىقنملا لامكتسا

 .راظتنالا عيتيس ام اذهو .هرزجو

 [ل . ءاقللاف
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 هالعج :نيريبك ةيويحو طاشنب [ 0
 بقل هالاناو .ذوفنلا نم ميظع ردقب ىظحي

 ريغ نم العج اهبنا لب «نيترازولا يذ»
 ةطانرغ خيرات ةسارد ابيرقت نكمملا

 نود يرجفهلا نماثلا نرقلا 1 يسايسلا

 فغش دقو . خيراتلا كلذ تلوز هرابتعا

 ناك هنا لبق ىتح .فيلأتلاب بيطخلا نبا
 دّقلو . ماني ال ًارهاس هيلايل مظعم يضقي

 تاعوضوملا نم  ةسايسلا عوضوم ناك

 نم اددع بتك اهيفو .هيلا ةببحملا
 دحاوو ةيبرعلاب اهنم ةعبرا :تافلؤملا
 ةغللا نم امجرتم ةينابسالاب انيلا لصو
 ةعبرا ءامسا رداصملا انل تظفح ..ةيلاتشقلا
 : يه ةسايسلا يف هل تافلؤم

 .لوبلا ناتسب ماع

 77 ناونعب ةزوجرا -
 مع لل

 يف ةماقم» مساب فرعت ةلاسر - *

 . «ةسايسلا

 بدأ ىلا ةراشالا» ناونعب ةلاسر - ؛
 .«ةرازولا

 ىوس انيلا لصي مل تاقلؤملا هذه نم
 باتك ناودبيو .نيريخالا نيفلؤملا
 نبا هنم لمكأ ءاخض ناك لودلا ناتسب
 .اءزج 0 ببطخا

 :ةسايسلا يف نارخآلا نافلؤملا ىقبي
 نوكي نا بجي امهالكو يب ةماقملا

 ةايح نم ةرخأتم ةلحرم يف مت دق |مهفيلأت

 ه لالا و 754 ىتنس نيب نيدلا ناسل

 اما :قيرط نم رثكا نع انيلا الصو دقو
 صوصن لكشب وا ةطوطخم لامعا لكشب

 . ةريبكلا

 ةسايرلا صيصخت

 ةساسسلا يف ةماقملا نم لك ىمتني

 ىلا .ةرازولا بدا ىلا ةراشالا باتكو

 «ءارمالا ايارم تبدأ ىمسملا يبدالا عونلا

 يف لجر ىلا بتاكلا نم هجوم امهالكو
 حئاصن ىلع يوجب امههالكو .ةطلسلا

 بجي فيك هل نيبت لجرلا كلذ ىلا ةهجوم

 نكمي يتلا تاللاحلا فلتخم يف فرصتي نا

 تاعامجلا فلتخم عم و .اهيف نوكي نا

 يف هنا ىلع "اهم ءاسرفا نكي يلا
 وا كلم ىلا ةهجوم ةماقملا نا نيح

 ىلا هجوم ةراشالا باتك ناف .:ناطلس

 وا كلملل حئاصن ةماقملا يفف .ريزو

 صاخشالا رايتخا ةيفيك ف ناطلسلا

 .هتلود زاهج نوفلؤي نيذلا تاعامجلاو

 هتيعر :اضشيا مهتلماعم ةيفيك يفو

 .همدخو .هذلوو .هلامعو هريزوو
 يف كلملل تاداشرا كانه نا امك ؛همرحو

 ظفحي فيكو « هتيعر نيب |مكح نوكي فيك
 يه نمو .هتاهع يف ةعوضوملا لاومالا
 .هترضح ىلا اهلخدي ىتلا تاعامجلا

 ةرادالا نسحيو لدعلا مزعل فيكو

 فيكو .دجب لمعيو ةمكحلا لمعتسيو
 .ملسلاو برحلا يف هودع عم فرصتي

 ةوادعلا رذت الف هتيعر بقاري فيكو
 نييب ةراشالا باتك يفو . مهنيب |هيف اهينرقب
 ددحي مث .ةرازولا ةطخ ةعفر فلؤملا

 ريزولا ىلع بجي ىتلا تالهؤملاو تافصلا

 حئاصن ءيجت كلذ دعبو ءابب ىلحتي نا
 و .هسفن عم فرصتي فيك يف ريزولل
 كلما يسلاجم نم هداسح عمو .هكلم
 هدلو كلذ يف امب .كلملا ةصاخ رئاس عمو

 ,همرحعو

 ةراشالاو ةماقملا ىصن ةسارد نا

 نوطالفا ىلا نيبوسنملا نيصنلاب امهتنراقمو
 نيلمع هيفلؤم ربتعا بيطخلا نبا نا نيين
 ةلمحلا ىف هيلع صني ام اذهو .هل نيليصا

 ردص امتوذ : لوقي ثيح ةماقملا نم ىلوالا

 ةليل قف اهؤالما ناكو .ةسايسلا ُُق ينع

 د نا دعب ىتح هنا ةقيقحلاو «ةدحاو

 ةماقملا نيب ةقيثولا ةلصلا ىلع سرادلا

 نيصنلا نيبو .ةيحان نم ةراشآلا باتكو

 نا عيطتسي ال . ىرخا ةيحان نم نيينانويلا

 ءريوزتلاب وا ةقرسلاب بيطخلا نبا مهتي
 زيامتلا رابتعالا نيعب ذخأي نا دعب كلذو
 لكشلا ةيحان نم هذه تافلؤملا ىف نيب

 نياف .نومضملا ءارجا ةيحان نمو يلكلا

 امناو نيينانويلا نيصنلا خسني مل بيطخلا

 .ءاهعيمح لدت ةدع دن امهعضخا

 يف اليدعت ما افذح ما ةفاضا تءءاجأ ءاوس

 ىلع ناك بيطخلا نبا نا ىلع  ةركفلا

 نم هدمتعي نا ديري امب قيفد يعو
 ىف ةفورعملا ةديدعلا ةيسايسلا صوصنلا

 اضوضن .هرصع ىتح ةيبرعلا ةفاقثلا

 ادا اييكوشاو ةبيسراغ 3 ةبيتنوسي
 هنا ذب الو «سيلاط وطسرال آل نوطالفال
 دوج د ياس هع

 َِق يمال هزاكملا ا 0

 .اعم نأ
 يضاقلا دادو ةروتكدلا تظحالل دقو

 نا .بيطخلا نبا نع اه ةميق ةسارد يف

 ىلع بيطخل ا نبا اهارجا يتلا تارييغتلا

 امنا اهدمتعا يتلا ةينانويلا صوصنلا

 مكحن تناك اثالث تاياغ مدخل اهارجا

 : يه يسايسلا هركف

 يف ةينانويلا صوصنلا عضو :الوأ
 .يبرع راطا

 ةأرم صوصنلا هذه لعج اننا

 بيطغخلا نبا ةبرجت اهيف سكعنت
 :ةيئاوجلا

 دكؤت ثيحب صوصنلا عيوطت :اثلاث
 ركفلا ىف ةيقيبطتلا ةيحانلا ةيمها ىلع
 :ةيرظنلا ةيحاشلا هم قا ىناحبلا

 زيمملا ريزولا رودب قلعتي |ميف ةصاخو
 . اهيف اهجومو احصان

 راطا يف ةينانويلا صوصنلا عضو ©
 .يبرع

 ةعزن بيطخلا نبا ىدل ةعزنلا هذه

 ّق ريستو .ثعاوبلاو عفاودلا ةموهفم

 ةماعلا ةيكيسالكلا ةعزنلا عم زاوتم طخ

 هذخا يذلا يبرعلا ينايسلا بدالا يف

 ىلا يهو ,ممألا نم مهريغ نع برعلا

 يف بيطخلا نبا لمع لعج يف فعست كلذ

 ةلودلا ُُق قيبطتلل الباقو اديفم هيتلاسر

 بيطخلا نبا ناك الو . ةطانرغ يف ةيبزعلا

 هنإف «صاخ زيمتم بولسأب افورعم ابتاك

 عجسم بولسأب هيفلؤم ةغايص ىلا دمع
 هقوفت هيف رهظي نا هرودقمب ناك .بكرم

 برسلا نينفلؤملا نيبو هنامز لها نيب

 .ةا

 هتماقم :ؤ بيطخلا نبادمع دقل

 ٍينانويلا جارخالا لادبتسا ىلا ةيسايسلا

 جارسخاب 2 ىلا كلملا دهع» يف لمعلل

 مت هجارخا ناف ينانويلا صنلا اما . يبرع
 كلم كانه ناك  :صاخ ينانوي راطا يف

 هحسا ىدوم ثعبم لبق ميدق ٍنانوي
 لحملا ةلالجب افورعم ناكو .سونايرذا

 املو . ةيعرلا يف ةريسلا نسحب دو ةمكحلا يف

 .ضرملل ةسيرف عقوو .نسلا هب تمدقت
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 ةلاسر هل بتكو هدهع ىلوو هنبا ىعدتسا

 يكل هيلع نوكي نا بجي اهيف اهيف هحصن
 .ينانويلا دهعلا نومضم

 نبال ةيسايسلا ةبرجتلا ©
 :بيطخلا|

 نيلماعلا نم بيطخلا نبا ناك دقل

 هنإف مث نمو .ةسايسلا لقح ىف نيطشنلا

 هنا روصتي نا سرادلا ىلع بعصلا نم
 هتبرجت ابناج عضي نا هتعاطتساب ناك
 اصن دمتعي ناك ناو ىتح ةيلمعلا ةيسايسلا
 نبا ةبرجت ةروص نا ىلع .ًازهاج ايسايس
 ةراشالا باتك يف حوضوب رهظت بيطخلا

 كلذو :.ةيسايسلا ةماقملا يف رهظت امت رثكا

 هيلع رودي يذلا يروحملا صخشلا نال
 بيطخلا نباو .ريزولا وه ةراشالا باتتك

 هناو .رخآ ءيش يا لبق ًاريزو ناك

 ىلع ءىرقتسي نا سرادلا ةعاطتساب

 يتلا تارييغتلا مظعم ةبرجتلا هلي ضانمأ
 صوضخنللا ىلع بيطخلا نبا اهثدحا
 .اهدمتعا ىلا ةينانويلا

 نيب ةنراقم سرادلا دقعي امدنعو

 نع بيطخلا نبا اهدروي ىتلا تامولعملا
 نيبو «مالعالا لامعأو» .,تاثك يف هسفن

 5 رمنلا هب ماق يذلا نوفا تااليصفت

 ال هنإف .ةراشالا باتكل يحاتنفالا راطالا

 اكلا هبش قباطتلا ظحلي نا الا هعسي
 اردق الان رمتلاو بيطخلا نباف ءبنيب

 تاطلس امهيلوت نابا ذوفنلا نم الثامن

 نا عاطتسا امهالكو ءايبيدلب يف ةرازولا

 كلت يف ةريبك تازاجنا هتلودل ققحن

 . لثملا برضم امهصالخا ناكو .ءاثثالا
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 لغتشم ناك بيطخلا نبا نا ودبيو
 ذا ,.ةطانرغ ىف هب نيشاولا هداسحب ركفلا
 ةلاسرلا نم ًائيعم الصف رسفي ام اذه
 نا ىلا ةلاسرلا رخآ يف هناكم نم ةينانويلا
 .ةراشالا باتك نم سماخلا نكرلا نوكي

 (ريزولا يا) هتريس يف وه لصفلا كلذو
 (هتبتر ىلع هدسحيو هتبضط علطتي نم عم
 بوسنملا نانويلا دهعلا نم فذح كلذك

 هديرجت بسانت ال اصوصن نوطالفا ىلا
 . ةيسايسلا

 ىدل هب ماق دوصقم رخا رييغت هت كانهو
 ايف كلذو  لبصالا ينانويلا دهعلا هذخا

 ةيسايسلا ةايحلا يفف : ةباححلاب قلعتي

 لامعتسا ىلا بيطخلا نبأ أجلي م ةيلمعلا
 مغر ءيتيالو مايا يف ةلودلا يف ةطخلا هذه

 .كاذنا ةطانرغب ةفورعم ةطخ تناك ابغا

 لصو ام ىلا لصو امنا بيطخلا نبا نا ذا

 نيبو هنيب ةباجحلا بايغل ذوفن نم هيلا
 . سانلا

 ةيللمعلا ةسئايسلا: وجت ةعربلا
 نيصنلا يفرومالا زربيا نم نا

 يف بيطخلا نبا ىدل نيدمتعملا نيينانويلا

 ابغا ةراشالا تاتكو ةيسايسلا ةماقملا

 اذهو . ىسايسلا بدالا عون يف ناجردني

 ةعان + ادبلل ثيح نم امهيف نا يعي

 يسايسلا بيطتخلا نبال ةيلمعلا ةتاشلا

 امهتزيم تناك امبر لب ,برجملا لعافلا
 . ءادتبا اهدامتعا ىلا هتعد يتلا يه هذه

 (هلثم) ريزولا ربتعي ءهرظن ةهجو نمف
 ىقيقحلا ريسملا وه .ناطلسلا وا كلما ال
 لالدتسالا نكمي رما اذهو .ةلودلا رومال

 صنلا ىلع اهفاضا ىتلا تادايزلا نم هيلع
 يف ريزولاب ةصاخلا ةرقفلا ين ينانويلا
 .ةيسايسلا ةماقملا

 ةرئاد دحي بيطخلا نبا نا ظحالي
 دكؤي |هيف .كلملا يف هرفوت بولطملا ملعلا

 2 مولعلا فلتخمب طيحي نا بجي ريزولا نا
 رسفي ام اذه لعلو ءاهيلمعو اهيرظن

 ةينانويلا لاوقالا بيطخلا نبا فذح

 . ةيسايسلا هتماقم يف اهعيمج
 بيطخلا نبا ءارا صيخلت نكميو

 :ىلي امب ةصاخلا

 :ريزولل ةبسنلاب -أ
 رزوتسي الاب كلملا بيطخلا نبا حصني
 نمو .هتلودل هصالخاب افورعم سيل نم
 نيعتسي نمو :هتلود نم كلملا ىلا علطتي
 .كلملا نع هئاصقال هتليبقب وا هتعامجب
 . هنم رثكا لاملا عمجي نمو

 : دنجلل ةبسنلاب - ب
 نسحي نأب كلملا بيطخلا نبا حصني

 ىلع .ملسلا تقو يف ةصاخو امئاد مهيلا
 نمل اهجوم نوكي نا بجي كلذ هناسحا نا
 . هؤانث كلملا نظ نع باطو هؤاتغ همركا

 ايفل اهللا راودأ
 : دايتقالاو دوقلا

 ال هسفنل اهداق ّنِإف ءاهدايقب ًاذخآ ةبادلا مامأ لجرلا نوكي نا دّوَقلا : ليلخلا لاق
 : . اهداتقا ليق هريغل

 :ءانغلاو ىنغلا

 . . ةمالسلا

 : باقعلاو ةبقاعلا

 :ّدملاو نيغلا حتفب (ةرخآلا ءانغ) و ؛ةيافكلا :رصقلاو نيغلا رسكب (ايندلا ىنغ)

 . .رشلاب ءازجلا (باقعلا) و .ريخلاب ءازجلا (ةبقاعلا) :اولاق

 ةثيعلاو ةضّيفلا
 . . هنيب ءام الو فتلملا رجشلا (ةئيغلا) و ًءام هنيبو فتلملا رجشلا (ةضّيغلا)

 :ايؤرلاو ملحلا

 مئانلا هاري ام ىلع (ملحلا) بلغي
 . .ةنسحلاو ءايشالاو ريخلا نم

 اهاتحخأو ةبوتلا

 هاري ام ىلع (ايؤرلا) بلغتو : خيبقلاو رشلا نم

 (ةبانإلا) يناثلاو (ةبوتلا) لوألا :ماسقأ ةثالث (ةبوتلا) نا ةغللا لهأ ضعب دنع
 يف اعمل بني .خمو :ةبوت بحاص وهف باقعلا فوخ ْبَتَي نمف (ةّبوألا) ثلاثلاو

 باول امماط الو باقم سماد 14 ةهاط تب و «ةبانإ بحاص وهف تاوثلا

 ...ةيوأ بحاص وهف

 : ةنطملاو نهذلا

 ملعلا باستكال سئفنلا دادعتسا

 ..(تاوأ هنأ ٌديعلا معا + : ةميركلا ةيآلا 5

 ىمست دادعتسالا كلذ ةوقو  (ًانهذ) ىمسي

 :كلوقك لأب انو رقم نيلا قدروع ىلا هب ريشأ ام وه ىنهذلا دهعلاو . (ةنطف)
 . . ينهذ يف دوهعملا قيدفلا يأ «(قيدصلا ترز)

 : ةمزارملا

 . .ضيبلا ًامويو نبللا امويد محللا اموي لكأ (ماعطلا يف نالف يق
 ٠ .اومزارف متلكأ اذإ : ع ةقيلخل ا لاك .

 : ةلاسرلاو 0

 ٌبَتُك يذلا نفلا يف الماك نوكي باتكلا نا (ةلاسرلا) و (باتكلا) نيب قرفلا
 . .ةلماك نوكت آل ةلاسرلاو دف

 دعبي نا هعسو يف ام لذبي نا كلملا ىلعو

 ابك .مهرايدو مهيلهاب ناتتفالا نع دنجلا
 .مهبكارم يف ديزتلا نم مهعنمي نا بجي
 نم هجيكلا هوجو ىلا فارصتنالا نمو

 .رخاملاو تالغتسلا
 :لامعلل ةبسنلاب - ج

 راتخي نا كلملا ىلع نا بيطخلا نا ىري

 نا امى .ةلودلا توؤش رببدت ىف ةيافكلاو

 ةدم دحاو ناكم يف مهيقبي الا هيلع

 .ةليوط

 .ةيقرلل ةنيشلاز سه
 نا بجن كلملا نا بيطخلا نبا دقتعي

 عئادو ابنال ءاهسرخحيو ةيعرلا ىلا نسحي

 لك زهتني نا بجي ايك .هلبق ىلاعت هللا

 .داشرالاو ةظعوملاب اهدهعتيل ةصرف

 ةيسايسلا ءارآلل ةيلامح ةروص هذه

 يهو «بيطخلا نبا اهحرط يتلا ةديدحلا

 رهظتو .قيمع يسايس يعو ىلع لدت
 تاعامجلا فلتخمل ةحضاو ةيسايس ةيؤر
 نع الضف ةلودلا ةرادا اهبنم نوكتت يتلا

 [0 . ةماع ةيعرلا
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 تطشنو ,ميقلا تردحت ثيح ةيبرعلا .قوسلا يف)
 رادعملا نيب لصافق دح ةماقا بعصلا نم ودين ؛تايراضملا

 ..ضافضفلا و لماشلا هموهفمب نازيملاو ؛قيقدلا هموهفمب
 اهتوق اهبلسي ءايشالا نيب لصافلا دحلا عايض نا كلذ

 لقن مل نا .طلخلا ةرئاد يف اهعضيو .اهاوتحم نم اهغرفيو
 .(..لالتخالا شماه يف

 ةديصق بناج ىلا ةاناعملا ةديصق دجن انذحبصا دقل
 ةياورلا ءازا ةضيرملا فطاوعلا ةياورو ءبسكتلاو حدملا

 ةصق راوج ىلا ةرصاعملا ةلوطبلا ةصقو .ةيجولويدبالا
 خيراتلا ىلع ءارتفالا

 حبصا دقف .رايعملا ةقد ىلع ىغط نازيملا موهفم نالو
 دجوا امم فيكلا ال مكلا ةيلقع لالخ نم متي ءايشالا مييقت

 سيضم سود وسع كيني يح
 .ةيعفنلا ىلا سيلو ةدعونلا

 ام يف يسيئرلا ببسلا وه مكحلا يف فالخلا اذهو
 توعنو ةيئاغوغ تالجاسمو ميقع لدج نم مويلا هدهشن
 .لامشلا تاذو نبمىلا تاذ عزوت

 ءايحلا بضنيو عاتملا طقس عيشي نا ابيرغ سيل كلذل
 هتذتاسا ىلع ضعبلا اهيف لواطتي ةجرد ىلا هوجولا نم
 ملعلا نبب ةلصافلا دودحلاب طئاحلا ضرع ايراض
 عاتملا اذه باحصاو .لواطتلاو لوطلا نيبو :لهجلاو

 لالخ نم ةرات مهتاوذ نع اونلعي نا نوعروتي ال صيخرلا
 نم ةراتو .مهسفنا لوح هنورشب يذلا لعتفملا جبجضلا

 .اهفد اهيلا سانلا نوعفدي يتلا تادبازملا لالخ

 ةيبرع ةحاس نم رثكا قرغي وهو اذه جاتملا طقايي نا

 .جنشتلا تالاح ىو هنع نالعالا ةلجع ف هضارعأ ناجتت

 تاعادبالا ةمجاهم فو ؛فنالا رشحو :ةيناودعلاو
 .ةليضالا

 لكش يف ضارغالا كلت زربت ةسايسلا ىوتسم ىلعو
 فطاوعب لسوتت ةقارب تاراعشو .ةيوغل ٍتاعقرفم
 ةهكافلل ادالجتساو ,نيفعضتسملاو ءارقفلل ىفلز ةصيخر

 .ةلزعلا قراي ةنوكسملا تاباطخلا ريرمت فدهي ةمرحملا

 ةعودملا ف لوالا ببسلا يه اهردغو ضارعالا ةذهو

 يبرعلا نطولا يف يسايسلاو قاقثلا خانملا ىلع تنار يتلا
 بالسا نوعمجت نمم عاتملا طقس نيكاخد باجصا' تخرفو
 كلت يف نوخفنيو فطاوعلا يف نورجاتيو :.حئابذلا
 .اددجم ةايحلا اهيف بدتل تالسالا

 دح ىلا تطشن ةيبرعلا تابراضملا قوس نا امبو
 امم ءيش يا ءاريشو عيب نكمملا نم مبصا كناف: «لاتتقالا

 عقاولا اذه لالخ نم نوديشي عاتملا طقس باحضا لعج
 ٍِق ةقالخلا تاعادنالا ي وذ ىلع اهنم نولطي تافرسش يرزملا

 .ةلتخملا نيزاوملا عويشو حيحصلا رايعملا نع ةلفغ
 يحطس وه امو قالخو ليصا وه ام نيب لخادتلا اذهو

 لوحو .ذوذشلابو ةبارغلاب مستي «ةلتقلا نمز» لعج رباع
 نع اهياحصا عروتي ال ةجئار ةعلس ىلا عاتملا طقس
 .اهب ةادانملا

 ةحفصلا هزه

 يررحمل رح رينم
 نيدمؤملا اهئاقدصاو ةلحملا

 يف مهئاراب هنم نولطي .اهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا ىاوج فلتخم
 سكعت نأ ةرورضلاب سبلو

 .ةلحملا ةسادس مهؤارأ

 نيب رداقلا دع ١.

 دولا طقسإ ...

 يذلا لك .دنزلاب ىوتكا فيك يرعملا ءالعلا وبا ركذي ال
 هقرحا يذلا دنزلا ناو مظعلا ىتح قرتحا هنا هُمَلعَي
 .شاهدناب مويلا هيف شبين يذلا اذه وه رعش هنم طقاست

 نيب هقزمت لالخ نم هتروص ودبتف ءاوتكالا اذه اما

 ,ةيرحلاو نجسلا نيب ,راكنالاو ناميالا نيب :لمألاو سأيلا
 بحلاو .لايخلا ءارو قايسنالا نع قلطملا زجعلا نيب
 .لقعلا بوكرل طرافلا

 يف ىضم دقف ةزيمتم ةرظن ةفللا ىلا رظن حيشلا نآلو

 نا نود ءديهج دهج ف اهمزلي ال ام هسفن امزلم هتايموزل
 ةبرجت تناك دقل .مربتلا وا قيضلاب هلك كلذ لك يف رعشي
 ءالعلا وبا اهل ضرعت يتلا ةائاعملا بعصأ نم ةغللا رهق

 :اهشيعي ناك يتلا ةيرغلا نا ةقيقحلا ذا .يرهعملا

 نم هتلوح :هنوجس يف هترصاح ينلا ةدندعلا نوجشلاو

 ىلا هب تضفاو .اهب براحم ىلا ةفللاب رثعم درجم
 .اهدشنب ناك يتلا «تاباغلاو لوصفلا»

 ءالعلا وبا لخد ةايحلل ميمحو قيمع كارادا لالخ نمو

 ىلع ماوهلاو شوحولاو ريطلا طبغ ,ةلئسالا تارادم ٍِق

 ,نوكلا ءارو ام ىلا ريرضلا هرصب ّنُمو .ةايحلا يف اهيولسا
 مدقيو :ةيئاغلا عئاقولاو ةيفخلا ملاوعلا رضحتسي

 اهتوق طينتست ام ردقب ةشه تابطعم ىلا عضخت ال اماكحا

 .نوكي نا بجي يلدج مهف نم
 :ءالعلا ايا ناف .عاتملا طقسل ضقانم دنزلا طقس نالو

 ناو «قلخلا ةبلمعل به ال دنزلا نا يهو ةدلاخ ةقيقح دكا

 ءاهبل ىلا ةانحلا ةرشق نم نفنب ريبكلا هقارتحا يف نانفلا

 فشاكلا ءوضلا طقاستي العتشم دنزلا نوكب ام ردقبو

 .ةامحلا تاهوشتل

 طقسو دنئاز طقس نيب قرفلا ودبي وحنلا اذه ىلعو
 رورغب قارتحالاو ,ةاناعملا جهوب ءاوتكالا نيب .دماه
 .اهتمهادم ضوع ةايحلا ةبعادمو .ةظحللا

 نا بلاطم رييغتلا ةكرعم ضوخي وهو قحلا بتاكلا نا
 حيباصم لعشي نا نيبو نوكيل قرتحي نا نيب راتخي
 نم طقاستي وهو صيخرلا هعاتم ىلع جرفتيل ءاهتشالا
 قرفت ال يتلا ةهوبشملا قاوسالاو .ةنرتهملا ةنمزالا قوقش

 ءانغتسالا ىلا بتاكلا عفدي طوقس ..طوقسلاو طقسلا نيب
 هيلمت ام قفو ةباتكلاو .ةاناعملا نع عفرتلاو :ةبرجتلا نع
 نم تانبع دحوا يذلا ءيشلا :.ةهويشملا قاوسالا ةيلقع

 ليسب قوسلا قرغاو :ةنامالا ةلمح سلو مالقألا ةلمح

 نمرثكا لب .رثا يا فورحلا نم لمحت ال يتلا تاباتكلا نم
 .ذفانملا تدسو ادؤرلا تبجح عباوز راثا كلذ

 لاصوا قزم يذلا بطخلا اذه نا يف كش ةمث سملو

 نايثفلا نم تالاح ةرورضلاب دجوا :ةيبرعلا ةفاقثلا

 ,بتكي امع ةحاشالاو .ةءارقلا نع ضارعالا يف رثكا ىلجتن

 [).س أب و لما راثم لظتس هقلق ةلءاسم يف
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 يمل فت هاو هموحتملا ل وتحبون دو دس سجوم +

 هللا دبع نا ىلع اوقفتي نا برعلا نيخرؤملا بلغا داكي

 ىنب يذلا وه نييومالا دهع يف ةيقيرفا يلاو باحبحلا نب
 عماج ىلي ثيح «ةرجهلل ١١4 ةنس سنوتب ةنوتيزلا عماج

 برعلا نوشحابلا حرؤي يذلاو .مدقلا يق عفان نب ةيقع

 .يرحجهلا لوالا نرقلا رخاوأب هءانب

 نوتيز ةرحش دوجول مسالا اذبم ةنوتيزلا عماج يمس

 كلذ ىلع تلد ايك وهو .هؤانب لمكأ اهنيح هبئاجب ةريبك
 جوربلا دحا ضاقنا ىلع مئاق ةيراثالا تايرفحلا

 دالب يف ةيمالسا ةيبرع ةعماج لوا ةنوتيزلا عماج ربتعي

 تايادب يف كلذ دكأتو ثلاثلا نرقلا لئاوا بدالاو هقفلاو
 ءاملعلا نم ةنيدع تاعفد هنم جرختتل ىصنفحلا دهعلا

 [0 . ءاضقلاو نيخرؤملاو ءاهقفلاو
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