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 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رشانلا
 1 2ععاعابم عاج 2بط]] ءدأأوقن تأ 16021 تانك عر كعك

 حادذ11' ناأث/ ح1

 رفعج ودأ ليبن :ري
 121136 ءان1 0ع ا تاو ا 0 ل4 14

 ريرغقلا ةرمأ نه
 ضعملا ىدل مواشتلا وأ لؤافتلا ةجرد تناك بأ

 ةئطوت يبرعلا قافولا نم ردق قيقحت ةيناكمإب
 ذنم ةدئاسلا يعادتلاو مذرشتلا ةلاح نم جورخلل

 - انه ةحارصلا نم دب الو  تباثلا ءيشلا ناف .نينس
 مأ ,حاجنلاب تللُك ءاوس .هةحوتلا اذهب ةلواحم ةبأ نا

 اذه ةعيبط نم رّيَغُت نأ نكمي ال :قافخالا اهبيصن ناك

 يلاتلاب ريغت نلو .رخاو موي نيب كاذ وأ يبرعلا ماظنلا
 دح ىلع قاقتا ىلا لوضولا درجمب هتيكلسمو هجهن نم

 .قافولا دودح نم ام

 نكمي ال تاسرامم نم ةمألا هذه قّرقيو قّرف يذلاف
 ريغ تايكلسم وأ ,ةيحطس رهاوظ هنا ىلع هيلا رظنلا

 دهجلا تيتشتو ةرثعب يف نعمأ يذلاو :ةلوؤسم

 زواجت نكمي ال يموقلا فقوملا ىلا ةءاسالاو يموقلا
 ,روذجلا نمو .ةيئاجف ةروصب اهتاساكعناو هفقاوم
 .قافولا قيقحتل ةديمحلا يعاسملا تفثكت امهم

 هاجتاب ققحتت ةوطخ ةيأ نا ءاضيأ تباثلا نأ ىلع
 ,امكح لضفألا ةانق يف بصت د نأ دب ال ىعسملا اذه

 ملانتما هيلإ تلصو يذلا عضولا نا وه طيسب ببسل

 عارصلا ةذج فيفحتف .كنم اونا وه ام كانه دعب

 فقوو :رماتلاو دقحلا مك فيفختو ع

 ةمدقتم تالاح ةمألا ميسقتو ديد هونمل ةمشات رارمتسا

 .يهيدب اذه

 :ةهادب هنم رثكألاو

 نم دحوم فقوم لوح قافتالا ةدوع درجم نإ
 .ةمدقتم ةطقن نيطسلف

 عم فلاحتلا نم برعلا ضعب عازتنا درجمو
 .ةمدقتم ةطقن انتما لتاقب يذلا يداعملا ركسعملا

 برحلا نم دحوم فقوم ىلع قافتالا درجمو
 يف عضولا نمو .اهفاقيا ةرورضو ةيناريالا  ةيقارعلا
 اهلك ,يبرعلا نطولل ةرمتسملا تاديدهتلا نمو :نانبل
 .اآضدأ ةمدقتم طاقن

 نم ىندالا دحلا ققحي مل نا قافو يأ ناف ءاذهلو
 أدح عضي نلو :اقافو نوكد نل دونبلا هذه ىلع قافتالا

 نا يلاتلاب نكمي الو :يبرعلا  يبرعلا عارصلا ةلاحل

 .لؤافتلا رئاشب هتايط يف لمحي
 عرشن نأ نم الدي لمألا ذفاون حتفنل .كلذ عمو

 [].مؤاشتلا باوبأ
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 <<“ 0 هيف نيدبؤلاب .ملاعلا عم ةينيطسلفلا ةروثلا نادت
 '77 2 ةروصلا لخاداهوداهلدجت ابل نيلاعملاو .ةبضقلل

 .ةلئحملا ضرألا نم :اهليصافتب ىتح
 ىلا .يدرعلا نطولا رطقا لمجم يلا

 اهبدا وج ةقاك نم ةروبصلاد ماملإلاو .اكريمأ و٠.
 .ديدجد اقل يك عم هبله فوؤإلا شم

 دا حما طاطا رجس سبت جتا تس

 ١ ايورواف انقيوفا ل

 جون امثيح اهتالكشإ واهم ومهو ةبضقلا لمحبي يذلا

 ١ ةرضألا ةقيرفالا تلوح

 . . انننل اياضق لمحم نم تك نع يقيرفلالا فقوملا سلو
 . ءادوسلا ةزقلا هاجن يبرعلا ريصقنلا مجح سمو

 ىنويببصلا نادكلا هدف طق يذلا تقإلا
 اهيف لفلفتلا نم أ طوش

 ,نطسلف ةيضق نم يقيرفالا فقوملا وهام
 .جيلخلا برح نه |

 ؟!اهرار يتلا نادلبلا ل ءرامع ونأ» هيشلت امك
 .ةدددطسلفلا ةحاسلا ديدح ههامو

 .ةينطولا ةدحإلا خبفحتل يعاسملا تلصو نبأ لاو
 ؛هدقع ممإملا رئازجلا ءاشنجا نغاالهو

 ماعلا دئاقلا موفي فيك
 ةينيطسلفلا ةيضقلا نم يناطيربلا ققإلا

 'يدوبهبصلا نيكل ةريخألا رشنان ةرادز ءوض و
 :لانسل قف تادجتسملا رخآ يهام

 هبينيطشللا عضولاو
 اةلييحملا عمو امس و

 ةعقونلا ةديدجلا برحلا نع لوقب االهؤ
 اهئاقبإ) ليعملا ىرب قيكو جيلا برخو

 ديدج نم رامغ ونأ ىدل اذام من
 زغ ددرتد اه لوح

 'تاقالعلا عيبطتل ةيييطسلف  ةيروس تالاصنا
 ثيدحلا اذه ف

 1 1 عبضاولا هذه لك لوح رع بأ +الا نم ةلماش ةلالطا
 :ةددرعلا ةددلطلا» ةلئسا يش اذ اهردغو
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 .ةيشانسألا تبياوثلا نم انبعش هدخحو :رامع وبأ

 بسوسة ود تسال حس دس دحوم ف ص جات

 دح يا ىلاو ءةيقيرفالا مكتلوج نوموقت فيك 0
 ةراقلا يف ينويهصلا لغلغتلا بك تسسسا | قف

 وه ةعئارلا .ةيقيرفالا ةلوجلا هذه نع هلوقا ام لوا

 ةقيدصلا ةيقيرفالا بوعشلا هذهل ركشلا .ركشلا

 بعشلل لثممك ينترمغ يتلا .ةقداصلا ةلضانملا

 بيحرتلاو ءفدلاو بحلا نم ضيفب ينيطسلفلا
 لودلا نم هترز يقيرفا دلب لك يف لصاوتملا راحلا
 لودلل ءاقدصالا ءاسؤرلا عم تبرجا دقلو .عستلا

 ةرمثمو ةياغلل ةحجان تاثحابمو تاثداحم اهترز يذلا

 | نم تيهتناو .لبقتسملا ىئدم ىلعو :يروفلا ىنغملاب
 ةوخالا نم ددع عم ةميمح تاقادص ىلا ةلوجلا هذه

 يتلوج يف ةرم لوال مهترقتلا نيذلا ةقرافالا ءاسؤرلا

 .ةيلود تارمتؤم ىف نيرخآلا عم تيقتلا نيح يف :هذه

 .ةقباس تايسانمو

 يبرعلا ربصقنلا
 هاجت ماعلا يبرعلا ريصقتلا تسمل ةلوجلا هذه يف

 تاقالعلا هاجتو .اهاياضقو اهبيوعشو ايقيرفا
 نوكت نال ةلهؤم اهناو ةصاخ ةيقيرفالا  ةيبرعلا
 اياضقلا معد ديعص ىلع ءاوس .ةيجيتارتسا ةقالع

 يبرعلا لماكتلاو لب .نواعتلا ديعص ىلع وأ ,ةيبرعلا
 رسفي ام اذهو .تالاجملا نم ديدعلا يف يقيرفالا -

 لحارلا سيئرلا لمعو لقع يف ايقيرفأب ريبكلا مامتهالا
 .ريصانلا دبع لامج

 207 7 7 ا ا ا

 اة سا جوست سا هفوتابلا توست جا ل

 دم جا ا ردم وو ب ب و

 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 ةراقلا برغ يف ةيقيرفالا ةلوجلا هذه نا دقتعا
 تحتف ايقيرفا قرش يف ةقباسلا ةلوجلاو . اهبونجو
 نوكيس ةديدج ةعساو ًاقافآ ينيطسلفلا لمعلا ماما
 ةيلوؤسم انلمحتو :ةيروثلا انتريسم يف لعاف رثا اهل
 ءاقدصا عم ينيطسلف بعشكو ةيبرع ةماأك ةديدج

 نانبل يف انتاميخم دض يرجيام
 يفئاطلا ميسفنلا ةرماؤم نم قلطني

 فقوي مل ناو
 .ًايلاغ نمثلا انتمأ عفدتسف

 4 1 ملامح نرد عرلات ماطفلت] -
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 33 رغب ةفيلطلا» ل راهي هب

 طوغضلانعأديعب :

 ٍقفمد عم ةيباجيا جئاتن ىلا لصن مل

 ةدرصتقلا و ةينوييصلا ةدادلا

 قدص تسمل ةلوجلا هذه يف يننا أاريخا فيضا

 ةيضق نيطسلف ةيضق اهرابتعا يف ايقيرفا بوعش
 تلان يذلا يقيرفالا رارقلا ىوحف يه هذهو .ةيقيرفا
 ةدحولا ةمظنم ف بقارم وضع عقوم هبجومب ف .ت.م
 .اماع رشع ينثا ذنم ةيقيرفالا

 نإف ءادوسلا ةراقلا ف ينودهصلا لغلغتلا نع اما
 نم ةلحرم يف «ليئارسا» تناك ايلايربما الفلغت كانه
 ةنس ةرشع ينثا نم رثكا ذنمو نآلا هتادا يه لحارملا
 لماكلاب افوشكم حبصا يقيقحلا «؛ليئارسا» رود نإف

 زييمتلا زومر نم زمركو :ةهج نم ةيلايريمألا ديب ةاداك
 نايكلل فيلحكو ؛ىرخا ةهج نم يرصخنعلا
 يتلا ةكرتشملا تانايبلا لك .ايروتيرب يف يرصنعلا

 ةريخالا يتلوج اهتلمش يتلا لودلا ءاسؤر عم اهتعقو
 ةقرفتلاو زييمتلا عاونا ةفاك ةنادا ىلع تصن

 لاكشا نم لكشك ةيننوبهصلا ةناداو .ةيرصضنتعلا

 ةرورض ىلع اهعيمج تددشو .يرصنعلا زييمنلا
 .اروف ةيناردالا  ةيقارعلا برحلا فاقيا

 سلجملا سيئر عم سنوت يف أرخؤم متعمتجا ا#
 يه امف :ةينويهصلا قئاوعلا نم مغرلاب يبوروالا
 فيكو ؛رفسا معو عامتجالا اهلوانت يتلا طاقنلا

 لهو ؟ةيبوروالا  ةينيطسلفلا تاقالعلا روطتت
 ؟ف .ت .م نم دحوم يبوروا فقوم كانه

 ينيب مت يذلا لوطملا عامتجالا نا لوقا نا عيطتسا

 1 مخ مدوا ةراقرزا ىو زج ع5

 سلجملا سيئر هرايتعاب ؛ادنلوه ةيجراخ ريزو نيبو
 اماه ًاعامتجا ناك :يلاحلا ةكرتشملا قوسلل يبورؤالا

 عوضوملا اذه لوح ةباجالا هذهب يفتكاو .حوضوو
 .ماهلاو قيقدلا

 نرحلا فقول ناريا هوغد

 كلذ رذعت اذإو

 ميركلا لوقلا قيبطت نم دب الف
 .«ىغدن ينلا اولئاقو..»

 ايثالاح نسا 3 ةنندطسلفلا ةدحولا
 ةمطولا ةدحولا ةيزعتل هوهحلا كلصَو ننأآ

 جريخالا مكترايز ةكنصخ تناك تفيكؤ ؟ةينيطساقلا
 رئاوهجلا تلازام لمي «؟ناشلا [ةين ىئازسجلل
 ةفلتخملا ةينيدطسلفلا لئاصفلل اهتوعدب ةكسمتم

 فقوملا وه امو ؟اهضرا ىلع حوتفم راوح ءارجال
 :ةوعدلا عم بواجتت َنل ىتلا لئاصصفلا قم

 :ايرئازجو اتيان
 بعشلا ةدحو ىنعمب .ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا

 هسمل ام كلذو .اهتالاح نسحا يف ًايلاح يه ينيطسلفلا

 ف رشتات هتسمل امو . مهسفنا نويكريمالا نوثوعبملا
 هب فرتعي ام اذهو .ةلئحملا انضرال ةريخالا اهترايز

 مراعلا يبعشلا يريمامجلا فافتلالاف .انئادعا عيمج

 تغلب امهم بقارم يا هراكنا عيطتسي ال ف .ت .م لوح

 ةينطولا انقوقحو انتماو اذبعشل ءادعلا ةجرد هب
 ضرالا جراخو لخاد .انيعش ةدحو ناو .ةعورشملا

 نم يه ف .ت .م لوح انريهامجح فافتلاو .ةلتحملا

 ةيبرعلاو ةينيطسلفلا ةسايسلا يف ةماهلا تباوثلا
 .ةيلودلاو

 ف .ت .م ناف ةمواقملا لئاصف ةدحو ةلأسم نع اما

 اذه لخاد ىربكلا ةيبلاغلا مضت لئاصفلا هذهل راطإك

 مكحت ةيتاذو ةيعوضوم فورظ كانهو .راطالا
 ىدم لعجت ىرخا لئاصف يف ةوخالا ضعب تافرصت

 طوغضلاو ةيبرعلا تالخدتلاب مهرثأتو مهتباجتسا
 ةيبرعلا تارباخملا ةزهجا ضعب بناج نم زازتبالاو
 .كاذ وا ليصفلا اذه ىلا ترظن اذا لقت وا ديزت

 ةيرئازجلا ةيوخالا ةريخالا ةردادملا انليقتسا دقو
 اهنالو .ةينطو ةوعد اهنال ةيباجيالاو بيحرتلا لكب
 ,ةينيطسلفلا ةيموقلاو ةينطولا ةحلصملا عم ىشامتت

 2 ىنيظستفلا يزكرملا سلجملا هرقا ام عم مجسنتو

 ف يضاملا رياني /يناثلا نوناك يف هتاعامتجا ةرود

 زيزعتل لمعلا ةعباتم ةرورض ىلع صنو .دادغب
 لئاصف ةدحوب ةمئاقلا ةينيبطسلفلا ةينطولا ةدحولا

 نمو :ناك طرش ياب قويسم ريغ ءاقل لالخ نم ةمواقملا

 .ىتا ةهج ةبا

 هيلا لصوتنس ام ىلع بترتيس اذامو ؟كلذ دعب اذام
 خالا اهقلطا يتلا ةردايملل ةيبلت تاءاقللا هذه يف

 ؟ديدج نب يلذاشلا سيئرلا
 ام ىلع ءانبو ؛هنيح ىف كلذ ىلع مكحلا كردن انعد

 نيصلخم وجرن يتلا اهجئاتنو تاءاقللا هذه هفشكتس

 ,ةيجراخلا طوغضلا نع اديعبو ةيباجيا نوكت نا
 نم ع ون يا ضفر ىلع نويرئازجلا ةوخالا رصي ينلاو
 .ةينيطسلفلا ةروثلا ىلع ةياصولا وا طوغضلا

 نيلوؤسم نع حيرصت نم رثكا ردص #

 ثودح برق نع !نيدحتءمقق» نمور نيونيطسلف
 ناو ؟كلذ ةحص ام ؛ةيروس  ةينئيطسلف ةحلاصم

 ؟دوهجلا تلصو نياف ًاحيحص كلذ ناك

 ةدودمم اندي رركنو لوقن نآلا ىتحو . ةيادبلا ذنم -
 ةحلصم هيف امل ةيروس يف ةوخالل حوتفم انبلقو
 انتما ةحلصمو نينطسلف ةدبضق .ةسدقملا انتيضق

 .ةيدرعلا

 ,قشمد يف ةوخالا نم ةباحتسا سملن مل فسألا عم
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 .ةلئحملا ضرألل اهترايز ف رشتات هتسمل ام اذهو

 «ليتارسا» ةدن نع انتامولعمب تانفوسلا انغلنأ

 'بيبأ لذ مهتفيلح طيض نطنشاو نم اويلطف روصو اديص لالتحا

 نيظحالم .اهتركذ ينلا يناعملا ديدج نم دكؤن انك ناو
 تاءاقلل ةسوملم ةيباجنا جئاتن ىلا لضن مل اننا ملأب

 .نيينيطسلفو نييروس نيلوؤسم نيب تمت يتلا
 نطولا يف انخاس أفيص نوريثكلا عقوتي ا#
 نورت فيكف «نانبلو ةيروس يف ديدحتلابو «يبرعلا
 ةةتؤيهصلاو ةنكريمالا تافيننهكلا ءونض لع شالا

 ؟تيشن اذا برحلا دودح يه امو :باهرالا نآشب
 ةقيقد تاعالطتسال ءانب ف .ت .م تفشتكا دقل -
 موي نافيل ىلع «يليئارسالا» يىركسعلا دشحلا

 ةداعا وه دنشحلا اذه نم فدهلا ناو د5

 ةينيطسلفلا ىوقلا برضل اديصو روص لالتحا
 ةبرض هيجوت ةيناكماو .اهعم ةفلاحتملا ةينانبللاو
 .تكرحت اذا نانبل يف ةيروسلا تاوقلل ةقرطم

 فقوملا اذهب تايفوسلا ءاقدصالا غالباب انمق دقو
 تامولعملا هذه ةقد نم اودكأت حهرودب مهو .ديدحلا

 ةدابقلا نأب انغلبا كلذ رثا ىلعو .ةصاخلا مهلئاسوب
 ةرادالل ةمزاحو ةديدش ةلاسر تهجو ةيتايفوسلا

 دقلو .اهل ةفيلحك «ليئارسا» طبضو مجلل ةيكريمالا
 ربع آيلج كلذ رهظو رتوتلا فيفخت ىلا اذه ىدا
 دكا كلذكو .«ةيليئارسالا» ةيعجارتلا تاحيرصتلا
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 .ةيكريمالا ةفاحصلا عم هثيدح يف ديسالا سيسئرلا اذه

 يف لظيس :يليئارسالا» فدهلا نا فرعن نا دب ال نكلو
 نم اهئافلحو ةينيطسلفلا ةوقلا برض وه نانبل
 .كلذب ةصرفلا تحمس املك نبينانبللا

 يفد ىنلا ا هلئاذ

 مكروصت يف يه امو ءجيلخلا برح نأشب اذام ا#
 لمأ كانه لهو ؟برحلا هذه فاقبدال ةغيصلا

 ؟كلذ ةشقانمل ةيبرع ةمق ناقعناب

 لبق ءادن لكش ىلع اهتهجو يتلا ةلاسرلا تأرق له -
 ةزوحلاو ةيناريالا ةيسايسلا ةدابقلا ىلا ةليلق مايا
 انرظن ةهجو ىلع فرعتلل اهيلا دوغت نا وجرا ؟ةيملعلا
 ةباجتسا برحلا فقو ىلا اهيف مهوعدا يتلاو انفقومو
 .نابحنالا مدعلو ةبلودلاو ةيمالبسالا تاردابملا لكل

 اذإو .اهفقول وعدن نحنو :فقوت نا بحب برحلا هذه

 ىلع لمعلا بجيف ؛نآلا ىتح رذعت دقو .كلذ رذعت
 :ةميركلا ةيآلا رمال اهفاقيا

 ميحرلا نمحرلا هلئا مسمن

 امهنيب اوحلصإف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو»

 يغبت يتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحا تغب ناف
 .«هللا رمأ ىلا ءيفت ىتح

 مدظعلا هللا قدص

 نا بجي ةيبرع ةمقل ةوعدلا نا لوقلا عيطتسنو
 برح لوانتتو ءنيطسلف ةيضق اهلامعا لودج نمضتي
 تاءادتعالاو ناندل ْق ةيمادلا ةلكشملاو ,جيلخلا

 .ايبيل ىلع اهيف امب ةيبرعلا ةمالا ىلع ةيكريمالا
 روفلب دعو ادداطنرد

 ؟نيودهصلا نايا ىلا شتات ةرايو ورح كفيك
 يف اهتقلطلا يتلا .كاهيرضتلا نع مكقيلعت وه امو
 ؟ةلتحملا نيطسلف

 نع ردص ام ىلا لاؤسلا اذه ىلع ةباجالل كليحا

 ةيولسم رشتات نا :ةلتحملا انضرا لخاد انبعش

 ةيضق يف ال :ةيكريمالا ةدارالا ةهجاوم يف ةدارالا
 اهضعب :ىرخا ةديدع اياضق يف امناو اهدحو نيطسلف

 ايناطيربل نأب قايسلا اذه يف ركذن ءاضيا يلخاد
 .اهبناوج لكب نيطسلف ةاسام لك يف ةيلوؤسم ايخيرات
 ةنايخلا ةركاذلا ىلا ديعتل نآلا رشتات ةموكح يتأتو
 يه نوكتل اهرايتخا ربع هيلع تنمتؤا امل ةيناطيربلا
 رثا ممالا ةبصع ف نيطسلق ىلع بادتتالا ةطنَس
 مويلا ايناطيرب نأب نيركذم .ىلوالا ةيملاعلا برحلا
 موؤشملا روفلب دعو ايناطيرب ...سمالا ايناطيرب يه
 زيحتملا فقوملا اذهب رشتات ةديسلا نا لوقلا مهملا نمو
 تلصو يتلاو ,ينيطسلفلا انبعش دض «ليئارسال»
 ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةمجاهم دح ةأرجلا اهيف

 دقو .ةقطنملا يف مالسلا رارقال رود يأب مايقلل حلصتاال
 لخاد نم ةينيطسلفلا تادادقلا نم محفملا درلا اهءاج

 ءانثا اهل اهومدق يتلا مهتركذم ربع ةلتحملا انضرا
 .اهب مهءاقل

 ,ةينيطسلفلا  ةينانبللا ةقالعلا يف حاتفنا كانه 8
 وقل قاؤمم لدعم حاففتإلا اذه داعبا .ىس اعف
 نعأ لع قبلذ رقاق اهون#ناشنل يق ةعراسستلاا
 :لمكو ةكزدت اكباق افاده تححصا ىتلا تامشلا
 ؟اهءارو نمو

 يف ايلاح ةيراجلا ةرماؤملا ةروطخ ىلا ريشن نا دب ال -
 نم قلطنت يتلاو ,نيينيطسلفلاو نيينانبللا دض نانبل
 ًاضرا ؛نانبل ةدحو برضو .يفئاطلا ميسقتلا ةرماؤم
 دوجحولا ةيفصتو .هرارقتساو هنماو .ايعشو

 يف ةنقلبلا ةرماؤم نم ءزجك نانبل يف ينيطسلفلا
 تاءادتعالل ددجت نم مايالا هذه يف يرجي امو .ةقطنملا

 معدبو :«لمأ» ةكرح فارطا اهب موقت يتلا ةيمارجالا
 اربص يف انتاميخم دض .ةنيعم .ةيبرع فارطا نم
 رزاجملا هذهل دادتما وه ةنجاربلا جربو اليتاشو
 .انئاسنو انلافطاو اندعش دض ةرمتسملا

 يروفلا كرحتلا برعلا ةداقلا عنمجب بيهن نحنو

 وا ًايتئاندل ناك ءاوس .فزانلا حرجلا اذه فاقنال

 ًايلاغ نمثلا عفدتس ةيبرعلا انتما ناف الاو .ًاينيطسلف
 ةمالا هذه نأب ةقث ىلع ينناو ,بيرقلا لبقتسملا يف
 .مثتارجلا هذه ىلع تكست نا نكمب ال ةيبرعلا

 نحنف .اهتايناكما لكب امتح ةرماؤملا هذه هجاوتسو
 هلالقتساو هنمأ عم .ًابعشو ًاضرا نانبل ةدحو عم

 0.يفئاطلا جهنلا دضو .هرارقتساو
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 ده درك تالوحلا دعب
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 ةيبرعلا ةعقل دعب ةلئاقتم نافع
 موب 1 بوو م“ نب

 : صاخ  نامع

 داع يذلا ندرألا ءارزو سيئر :يعافرلا ديز | دنا
 ءاثالثلا رجف ًامداق نامغ ىلا نيسح كلملا ةقفرب

 كلملا تارايز جئاتن فصو ,دادغب نم يضاملا | * أ
 .«ةزاتمم» اهنأب قارعلاو ةيروس نم لكل

 لاق ءاضفالاو حيرصتلا ىف هدهزب فورعملا يعافرلا
 راطم يف لابقتسالا يف اوناك نيذلا ءارزولا نم ددعل
 تتاب يبرع ةمق رمتؤم دقع ىلا قيرطلا نا» :نامع
 .«ةكلاس مودلا

 نم لكل نيسح كلملا اهب ماق يتلا ةيكوكملا تالوجلا

 عم اهارجا يتلا ةفثكملا تالاصتالاو .دادغبو قشمد
 كلملاو يرصملاو يقارعلاو يروسلا .ءاسؤرلا

 بيرقت ديعص ىلع آيباجيا رمثت تأدب .يدوعسلا
 ف ماهسالا يلاتلابو ,ءاقرفلا فلتخم نيب رظنلا تاهجو
 مذرشتلا تافاسم يف لغوا يذلا يبرعلا فصلا عمج
 .ماسقتالاو

 دهجلاب هون بيطخلا دمحم يندرألا مالعالا ريزو
 ,دادغبو قشمد نيب فالخلا ةوه مدرل ايندرا لوذبملا
 نيب هتطاسو نم فدهي ال نيسح كلملا نا» :لاقو

 ,بسحف ةيئانثلا تاقالعلا نيسحت ىلا نيتمصاعلا
 ,يبرع ةمق رمتؤم دقعل مئالملا خانملا ةئيهت ىلا امناو
 ةمقلا ةسسؤم دقفت ال ىتح .اقيسم هحاجن نامضو
 مل يذلا نهارلا يبرعلا عقاولا ءازا اهتيلاعف ةيبرغلا

 .ريزولا ريبعت دح ىلع «ءوسلا يف ليثم هل قبسي
 مالعالا لاجر رابكل ةقلغم ةيهيجوت ةسلج يف لاقو

 . يهو «ةيبرع ةيضق تتاب جيلخلا برح نا» :نييندرألا
 لودج ىلع ةيموقلا اياضقلا نم اهريغ عم حرطتس
 ذا .رابتعالا اذه ءوض يف مداقلا ةمقلا رمتؤم لامعا

 ىلع اهل ةمزاللا لولحلا داجيا ةلواحمو اهثحب بجوتي
 ديعصض يأ ىلع أل ؛لماشلا يبرعلا يموقلا دينعصلا

 .«ينثزج وا ينانثت

 لالخ نم أدب دق راوحلا راوشم نا :لوقت تامولعملا
 مساوق ناو .دادغبو قيشمدل يندرألا كلملا تارابز

 رهظت تتاب طاقنلا نم ددع لوح قافتالا نم ةكرتشم

 رادج مطحتي أدب نا دعب كلذو :قفآلا يف لماك حوضوب
 .قشمدو دادغب نيب ةعيطقلاو ديلجلا

 اهلحارم يف تلاز ام قافتالا طاقن نا مغرو

 ندرالا يف نيلوؤسملا نا مغرو ,ىلوالا ةينيوكتلا
 راتسب مهتاثحابم نوطيحي اولاز ام قارعلاو ةيروسو
 - نهال ندعم: مر ملتزت 7
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 نع ءابنا نم برست ام نا الا ؛نامتكلاو ةيرسلا نم
 يندرألا طاشنلا لصاوت ىلع ةوالع :تاعامتجالا هذه

 سيئرلا ناك ثيح انيثا ىتحو .دادغبو قشمد نيب
 ىلع ظوحلم مدقت زارحا ىلع حوضوب رشؤت .يروسلا
  يقارعلاو ,ةماع يبرعلا راوحلا ءاوجا ةيقنت قيرط

 .صاخ لكشب يروسلا
 «ةيبرعلا ةعيلطلا»ل تلاق :نامع ىف ةعلطم رداصم

 فانثتساب حامسلا ىلع ايئثدبم تقفاو دق ةيروس نا
 ىلا اهيضارا نم راملا يقارعلا طفنلا بوبنا نم خضلا

 ءاقل ىضاقتت نا تطرتشاو ؛طسوتملا ضيبألا رحبلا
 .!؛طفنلا نم لدمرب لك نع تارالود ةثالث كلذ

 اهنا الا .:ةيلمعلا هذهل يداصتقالا عباطلا مغرو
 ةيروس نآل كلذ .نيعلا هئطخت ال ايسايس ًالولدم لمحت
 بوبنالا اذهب لمعلا تاونس عضب ذنم تفقوأ دق تناك

 نع نوكت ام دعبأ يه ةتحب ةيسايس تارابتعال
 .يداصتقالا رابتعالا

 ةاوهألا ةنييخ ة|راهت نيس كلما

 ةيبرع .تالواحم ةدع قباسلا يف تلذب دقو
 لمعلا فدهب نييروسلا نيلوؤسملا ىدل .ةيتايفوسو
 نا الا :ةدنلا نسح ىلع ةردابك .بوبنالا اذه يف أددجم

 .قحالتملا لشفلا ناك ؛اهلك تالواحملا هذه بيصن
 ؛ندرألا ءارزو سيئر هفصو امك ؛يروسلا فقوملا

 يقافو دهج لك لايح ةيباجيالاو ةنورملاب مستي تاب»
 يكريمألا ناودعلا نا انه نوبقارملا دقتعيو .«يبرع

 :ةيروسل «ةيليئارسالا» تاديدهتلاو ءايبيل ىلع
 ناضتحاب اهل ةيناطيربلاو ةيكريمألا تاماهنالاو
 ةيوستل قشمد قافتا رثعت ىلا ةفاضالاب .باهرالا

 يىداصتقالا عضولا نع كيهان ,ةينانبللا ةمزألا
 عش فالخلاو ءرجفتملا يلخادلا عضولاو بعصلا

 نييلت يف اعيمج تمهاس دق .نانبل يف ناريا راصنا
 ,ةيبرعلا تاحلاصملا لايح ةددشتملا ةيروسلا فقاوملا
 .تاونس ةدع ذنم لحؤملا ةمقلا رمتؤم دقع ءازاو

 لك مغر .نلعملا هفقوم ناك دقف ,قارعلل ةبسنلاب اما
 -يروسلا فلاحتلا نع تاشن ينلا فورفقنلا

 ةماقال يقيسلا وه ؛,كلذز ءازح هقحل امو ؛يناريالا

 عم نأشلا وه امك يروسلا ماظنلا عم ةيعيبط تاقالع

 تاقافتالاو قيثاوملا راطا ىف ىرخألا ةيبرعلا ةمظنألا
 تاقالفلا عيبلطت ةلأسمف كلذلو .ةبسرعلا فارعألاو

 فقوملا ذاختا طرش .يعيبط رما دادغبل ةيسنلاب

 .برخلا ةلأسم نم يعيبطلا

 قوف ةيئاقلت ةروصب ريست ال ةيقافولا رومألا نا ريغ
 قيرط فنتكت تلاز ام تابقعلاف .ةدهمم ضرا
 تعفترا دق فاحصلا لؤافتلا ةرين نا مغر .ةحلاصملا
 ةمق رمتوم داقعنا برق لوح ةردخألا ةنوآلا ِق ًاردثك

 يروسلاو يقارعلا نيسيئرلاو نيسح كلملا نيب يثالث
 .نامع ىف

 قدا نم ؛«ةيبرعلا ةعيلطلا» تلصو يتلا تامولعملا

 يروسلا سيئرلا نا :لوقت اهقثواو ةيندرألا رداصملا
 ,يندرألا كلملا ةطاسول نامعل هترايز ىدل باجتسا دق

 مادص سيئرلا نيبو هنيب اقلغم اعامتجا حرتقاو
 سيئرلا ىلا حارتقالا اذه نيسح كلملا لقن دقو .نيسح

 سيئرلا هلهمتسا ثيح .دادغبل هترايز ىدل يقارعلا

 ظفاح حارتقا حرط اهلالخ ىرج .مايا ةعضبل مادص
 .بيسسانملا فقوملا ذاختال ةيقارعلا ةدايقلا ىلع دسا

 ' نيسح دمحا ديسلا نامع ىلا لصو نيموبي دعبو

 ةقفاوم الماح ةيقارعلا ةيروهمجلا ناوبد سيئر

 نا ةطيرش .يروسلا حارتقالا ىلع ةيقارعلا ةدايقلا
 ىلع يديهمت عامتجا :نيسيئرلا عامتجا قيسي
 .ةيجراخلا يريزو وأ «ءاررولا يسيئر ىوتسم

 ٌالماح قشمد ىلا ةأجف نيسح كلملا رفاس دقف اذكهو
 راط مث .يروسلا سيئرلل ةيقارعلا ةقفاوملا هذه
 انيثا ىلا يعافرلا ديز رداغ مث نمو ,2دادغب ىلااهدعب
 .دادغب در يروسلا سيئرلا غالبال

 عامتجا ًابيره متي نا عقوتملا نم تام دقف هيلعو
 ةوطخك نييقارعو نييروس نيلوؤسسم نيب يديهمت
 نيسح مادص نيسيئرلا عامتج >ال دادعالل ةيينانسا

 . دسأ ظفاحو

 لهف ..اريبك ايطسوت اناجرهم انهار دهشت نامع
 6.؟حاجنلا اهدوهجل بتكي
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 ,ةةليس ذي ةدحض يدرعلا لفي ىنن ىلإ

 ريص | ةنطاوم يف اوهبتشا
 وو دا يطوي

  !نيطسلف ..نعاباتكارقت اهن
 جالحلا دمحم .د :نطنشاو

 يريتسهلا ءادعلا ىدم ىلع لدتو .اهخيرات يف

 دالبلا حاتحا يذلا مهاياضقو برعلل ا

 ضخلاتتو .اهيف مالعالا لئاسوو اهتموكح نم عيلاب

 نم تلزنأو ةهيشلا تحت تعقو ةرفاسم ةديس نا ْق

 اهب اوهيتشا باكرلا ضعب نأل تيوجتساو ةرئاطلا

 هعضو ىف كرتش نا نيطسلف نع اددتك لمحت تناك اهنأل

 .نايار اليش اهمسا ةيكريمأ ةفلؤمو روطسلا هذه بتاك
 نأب ةلئاقلا ةينويهصلا ةروطسالل دينفت وه بيتكلاو
 ريرقت نم نيينيطسلفلا مرحي مل «ليئارسا» سيسأت

 ةلود وه  ةروطسألا هذه بسح ندرألا نأل ريصملا

 نكل .ةدوجوم نيطسلف» وه باتكلا مساو .ةينيطسلف
 يف هتنراق عقوأ يذلا بيتكلا وه اذه .«ندرألا يف سيل

 اهتور امك اهتاملكب اهتصق ةياور اهل كرتنو .ةلكشم
 (اهتلهاجت يتلا) ةفاحصلل

 ليدنلزور ةنيدم يف نكسا . نؤمياس يح امير يمسا»
 ةّجيرخ اناو ةنس #5 يرمع .ستسوشتاسام ةيالو يف
 تنك امنيب عقو أثداح فصي يلاتلا صنلاو .كوفاص ةعماج
 ليدردول تروق ةنيدم يف اتلد ةكرش تارئاط ىدحا ننم ىلع

 هثاوبع (اقحآل) ىوكذملا باقكلاو .اديرولف ةبالو.ق
 نايار اليش ملقب «ندرألا يف سيل نكلو ةدوجوم نيطسلف»

 - برتعلا نييجيرخلا 'ةمظنخ ةترشتو جالخلا .ةمكصو

 ةقباس اهل سيل ةثداح ًارخؤم اكريما ىف تثدح هب
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 .نييكريمألا
 تروف ناطم'ىلا تيه 1585 رايا نم: لوألا ءايسماق

 ليدردول تروف ةنيدم يف عقاولا يلودلا دوويلوه  ليدردول

 2 5 0 مق اي 2 ه0 5 1138 3-3 001 3

 ةرايزل ةزاجاأ كمان نطنسوب ىلا ةدئاع تنكو .اديرولف ِق

 ١١١ مقر ةلحرلا ىلع ةركذت تيرتشا نا دعب .يبيطخ

 5 ةدمل اهعالقا دعوم نع رخآتت فوس ةرئاطلا نا تملع

 ةنماثلا ةعاسلا يف ةرئاطلا علقت نا ررقملا ناكو .ةقيقد

 تدعأف ةرئاطلا ىلا دوعصلا انم بلط ةقيقد 40و ةنماثلا
 ىئدعقم تذخأو ةرئاطلا تلخدو يدي ةطنش ىلا باتكلا

 عالقا رظتنا تنك امنيبو .ةذفانلا برق ف١ مقر وهو

 ىلا سلجو .ةءارقلا تفنأتساو يباتك تلوانت ةرئاطلا

 نا ودبي ناكو .دعب اميف امهيلع تقرعت ناجوز يراسي
 .باكرلاب ةئيلم تحبصا ةرئاطلا

 ةردس سبلي لجر ينم برتقا قئاقد رشع يلاوح دعبو
 نعلسالا لاصتا ناهجهدي قيامه تاكو مقاه يحب اهنول
 : يل لاقو .راطملا نمآ لاجر نم هنا لوقت ةراشا هردص ىلعو

 ثدحتا نا ديرأ انأف يعم ءيجملام ينديساي يلضفت»

 .ةرئاطلا :جراخ ىلا .هتعبدو يدعقم نم تضهنف...«كيلا

 نيفيضملا نم ددع انلوح عمجتو اهباب جراخ انفقوو
 نا» :لجرلا يل لاقو .راطملاو ناريطلا ةكرش يفظومو
 :تلقف .«نيأرقت امي مهقلق نع اوريع نيرفاسملا ضعي

 مث هتاحفص بلقو ىئدي نم باتكلا ذخآف . ؛ينسارل اهنأ»

 ىلا كتدوع دنع هؤافخا نكمملا نم له» :لاق مث .يل هداعا
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 تضرعت يننأ ترعشو ثداحلا اذه ينجعزا دقل

 جراخ ىلا نمألا لجر تقحل امدنعف .ةهبشلاو ريهشتلل

 يب نوقدحي باكرلا ناك اهيلا تعجر امدنعو ةرئاطلا
 باوجتساللل نضرعتا تنك امدنعو .جازحالاب تزعشو
 ىلا تدع امدنعو .لوقا اذام.ردأ ملو فوخلاب ترغش

 ينناج ىلا سلجي ناك ظحلا نسحلو :فجترا تنك يدعقم
 . ىنع نيوهتلا يف ينودعامس سانأ

 ردصم يننا اونظ مهنا دقتعا الو ءينوشتفي مل مهنا
 هذهب ةقياضملل تضرعت ىننا ىنجعزي كلذل .ىلعف رطخ

 تييلاقا ارا فوك ناك نا رتعااللا تحس ىلا ةةورظلا
 قاريطلا ه4 نش ةيلاوسا عن ىاودعسا ناك ذا نكات
 ةنستلاب كثداحلا اذنه وخلا قلق: اسقرلا ىتقكلو اطلاقا
 من ةينافلا ةوقحتل

 عيقوتلا
 نومياس يج امير

 ١945 رابا 5

 مزلب دازغم مهفلو ثداحلا اذه ةعاظف كاردال

 سار ىلع ربتعت عالطالاو ريبعتلا ةيرح نا حيضوتلا
 اهيلع صوصنم يهو .اكريما يف ةيروتسدلا تايرحلا
 ظأال هك نطاوملا قوقح ةحئالب فرعي امل ىلوألا ةداملا يف

 هلوعفم ىرس ذنم روتسدلا نم ءَرِح يه يحلا ,1عطاق

 يتلا ةيمهألا حيضوتلو .ماع 7٠٠١ نم رثكأ لبق
 يسايسلا خيراتلا يف نطاوملا قوقح ةحئال اهاوبتت
 ناكمالاب نكي مل هنا ركذلا ردجي اكريما يف يروتسدلاو
 داحتالا سيسأت وأ يكريمألا روتسدلا ىلع ةقفاوملا
 تطرتشا ةيكريمألا تايالولا نا نا ءاهنودب يلاردفلا

 روتسدلا نم يوضع ءزج نطاوملا قوقح ةحئال لعج
 ةثداح اكريما خيرات يف فرعت الو .هيلع ةقفاوملل
 نا ذا :نومياس ةديسلا اهل تضرعت يتلا كلتل ةلثامم
 عشبا نم ربتعت اهأرقي ةدام ببسب نطاوملا ةقياضم
 يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاو روتسدلل تافلاخملا
 .اكردمأ

 ىدم ىلع لدت يهف .ىزغم نم رثكأ ةصقلا هذهل نا

 فطاعتب نم وأ برعلا ةدراطمل يكريمألا دادعتسالا

 ريمضلا لالحمضا ىلع لدت يهو .مهاياضقو مهعم
 ىدم ىلعو ةينويهضلا ةمجهلا ةيلومش ىلعو يسايسلا
 يف تايوتسملا لك يف نيلوؤسملا ىلع ةيدوهيلا ةوطسلا
 زجع ىدم ىلع ًاضيأ لدت يهو يكريمألا عمتجملا

 .مهقوقح نع عافدلا نع (رجهملا يفو نطولا يف) برعلا
 قوقح ىلع ءادتعالا اذه لثم عقي نا ناكمالاب سيلو
 امو .اكريما ف ىرخألا تايلاجلا وا تايلقالا نم يا

 دالبلا زهت ناو دب ال يتلا ةجضلا ليختن نا الا انيلع
 نع باتك ةءارق نع عانتمالا يدوهي نم بلط ول
 .!«ليئاربسا»

 ةضراعم ةكرح ترهظ امدنع ,تانيتسلا رخاوا يف

 ةسايس دض رهاظتي يكريمألا ناك ؛مانتيف يف برحلل
 اوناك نيذلا غنكتيفلا ملع عفري ناكو هدالب

 نوعربتي ةيكريمألا تاعماجلا ةبلط ناكو .اهنويراحي
 نولعقي اوناكو .مهدالب ءادعا ىلا اهنولسريو مهئامدب
 يكريمألا نطاوملا ضرعتيف مويلا اما .انلع كلذ لك
 ءافخال رطضيو نيطسلف نع أرقب هنأل ةقباضملل
 ةيحض يبرعلا نا اوملعت ناكريمألا نآأل كلذو .هباتك

 نا برعلا ملعتي ىتمف .ىفنملا يفو هنطو يف ةلهس
 [].؟ةلهسلا اياحضلا محربد ال ملاعلا
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 اماع نيعبرالا ىلع ديزي ام رورم نم مغرلا ىلع أ كيب
 ةميزهو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهننا ىلع ' لإ
 ءارج ايناملا هتعفدو هعفذت امو ةيزانلا ايناملا ذم[
 يف اهتداق مهاس يتلاو ةيملاعلا ةينويهصلا ناف .كلذ

 ةيزانلا عم نواعتلابو ايناملا دوهي لتقو قرح ةاسأم
 نوهدلا سوفن يف نامألا مدع و فوخلا رعاشم جيجاتل

 مهناطوا نم ةرجهلا ةيغب ةينويهصلا كلف يف اوريسيل
 اهنا اهوروص يتلا نيطسلف ضرا ىلا اهونكسي يتلا

 ملاعلل اهوروص امك برلا اهب مهدعو يتلا دوهيلا ةنج
 «ضرا الب بعشل ىطعت نا بجيو بعش الب ضرا اهنا
 ملاعلا ىلع نوعلطي اولازام ةنياهصلا ناف .كلذ مغر
 كراش هنأب كاذ وا اذهل هجوم ماهتاب ىرخاو ةنيف نيب

 عمو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف دوهيلا لتق وا قرح يف
 امهم رشبلا لتق وا قرح عم فقيد نا نكمي ال ادحا نا
 نا بجعلا ربثي ام نا ريغ مهنايداو مهناولا تناك

 نودهطضملا مه دوهيلا نا ملاعلل نوروصي ةنياهصلا
 مهدعاس دقو نآلا ىتحو مدا ذنم نوكلا اذه ِق

 لئاسو ىلع مهتنميهو يكريمالا رالودلل مهكالتما

 ريوصت نم .مهل ءاش ام اوسرامي نا ةيملاعلا مالعالا
 نم نوعلاو فطعلا قحتسي يذلا ةيحضلا يدوهيلا
 لئاسو عشبا هيف نوسرامي يذلا تقولا يف ملاعلا
 نيطسلف بعش قح يف ةيربربلا ةيجمهلاو فنعلا
 ىلع دوجحولا ىف هقحب خسارلا هنامدا نم الا لزعالا
 .هضرا

 «ليئارسا» ةليود قلخ ذنمو يبرعلا عضولا نا
 ةيسيئرلا لماوعلا دحا لازي الو ناك نيطسلف ضرا ىلع
 اذه يف ثبعلا نم اهنايكو ةينويهصلا تنكم يتلا
 ىلع كاذ وا اذه اومكاحبي نا مهقح نم ناك اذاف .نوكلا

 نا رومالا قطنم نم سيلفأ ؛دوهيلا قح يف ؛همئارج»
 ةيعسون ةيناودع ةيرصنع ةكرحك ةينويهصلا مكاحت
 بعشلا عالتقا لهف .بوعشلا قح يف اهمئارج ىلع
 لقي ضرالا عاقب لك يف هديرشتو هضرا نم ينيطسلفلا
 ةينويهصلل قحب له ؟دوهيلا قح يف ةيزانلا هتلعف امع
 ينيطسلفلا بعشلا ديرشتو داهطضا يف رمتست نا

 بو دوج جدك جنن هدمت من كت اا ا ننام ممم دك رح حجر جنن تنسق تدل تطمن د دمناخلال نو شن د جبة نو جس جؤ جس دخت خ1 تتم لا نإ جدت مع حس حنا 1سم تاجا رجح شن

 ىلع اهب ىنغتت يتلا ةموعزملا اهتيطارقميد ميقتل
 نانبل ربمدت له ؟ينيطسلفلا بعشلا لافطا مجامح

 ةليود ةيطارقميد رربي هيضارا نم ءازجا لالتحاو
 ؟ضيبالا تيبلا ناكس اهب حجبتي يتلا «ليئارسا»

 دراطي ينويهصلا مالعالاو ابيرقت نيرهش ذنم
 لالخ نم ةدحتملا ممالا ةئيهل قباسلا ماعلا نيمالا

 يف دوهب لتقو قرح هفارشا تحت مت دق هنأب هماهتا
 هنا انه ةشهدلا ريثي ام نا ريغ :ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 تاءاعدالا هذه لكل مداهدلاف تروك يفن نم مغرلا ىلع

 يف نورمتسيس ةنياهصلا نا ءىبني رومالا قايس ناالا
 لجرلا زوف نود لوؤحلل مهنم ةلواحم يف ماهتالا هيجوت
 .هدالب تاباختنا ِق

 يف ةيطارقميدلا ةلودلا يهو «ليئارسا» تسيلا

 سأر يتلا يه ةيلايربمالا ةيطارقميدلا سيياقم
 وه ناكو :(نخحب محتتم) قود يناضرا اهتموكح
 ممالا ةئيه لثمم لتق ءارو ةيباهرالا هتعومجمو
 ملاعلا لود مدقتت ال اذاملق ؟دلوشرمه ةدحتملا

 بلطب ةمملاعلا ةثيهلا هذه ءاول تحن ةيوضنملا

 نايكلا ءامعزو ةداق ْنم ْنم مث ؟نغيب يباهرالا ةمكاحم

 هادي خطلتت ملو باهرالا يف عاب هل سيل ينويهصلا
 ؟نرعلاو نيينيطسلفلا ءامدب

 يبرعلا بودنملا هيف نلعُي يذلا مويلا يتايس ىتم
 كاذ وا ينويهصلا اذه ةمكاحمل بلطب ممالا ةئيه يف

 بلغا :ةيرشبلا قح يف مئارج نم هادي تفرتقا ام ىلع
 فو اهيغ ف ةهئاتلا ةيبرعلا تاماعزلا نا نظلا
 اذه سمشلا عدت نل اهيوعش حلاصم دض فوقولا
 نل تاماعزلا هذه نا اضيا نظلا بلغاو غزبت نا مويلا
 ولعت ال ةيموقلا ةحلصملا نا يعت مل ام ةمئاق اهل نوكت
 ثيشتلا ف بصت يتلا ةقيضلا ةينانالا حلاصملا اهيلع
 0.مكحلا يساركب
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 ارتسو 8

 ةيبرعلا ةعيلطلا :ةرهاقلا

 ماعلا دشرملا يناسملتلا رمع خيشلا ةافوب مكب

 ةيضق تداع .رصم يف نيملسملا ناوخالا ةكرحل 4
 داعو .ديدج نم اهسفن حرطت ةفالخلا . 2
 سسا نوثحبي .رغاشلا عقوملا ىلع نوعراصتملا
 .عقوملا ىلوت ىف مهنم يا ةيقحأو ماعلا دشرملا رايتخا
 بقع ناوخالا فوفص نيب تّيد دق تافالخلا تناكو
 ةفرغ ىلا يناسملتلا خيشلا لوخد نع نالعالا
 اهموي عمتجا دقف .ابيرقت رهش وحن ذنم شاعنالا
 اوسرادتو .ةكرحلل تقؤملا داشرالا بتكم ءاضعا

 نمرثكا اهموي تزرب دقو !هليحر لاح يف عضولا ايوس
 :عوضوملا اذه لوح رظن ةهجو
 ام ىلع عضولا رارمتسا ةرورض ىرت تناك ىلوالا ©
 ذنم ةفالخلا عوضوم حرطل يعاد ال هناو :هيلع وه

 ءاضعا نيب تافالخلا ريثي نا هنأش نم ذا :تقولا كلذ

 يناسملتلا :خيشلا هيف لازي ال يذلا تقولا يف ,بتكملا
 .قزري ايح
 رايتخا يرجي نا لضفالا نم نأ ىرت تناك :ةيناثلا 0
 .سبل يأل اعنمو :ءىراط يأل ايسحت .ديدجلا حشرملا

 نا ةلئاقلا ةقيدقحلا ىلا نودنتسن ءالؤه ناكو

 ناك يذلا تقولا يف هرايتخا ىرج .هسفن يناسملتلا
 ,قزري ايح لازي ال يبيضهلا نسح خيشلا هفلس هيف
 هل حيتت ال تناك . ةروهدتملا ةيحصلا هتلاح نكلو
 .لمكألا هجولا ىلع هلمع ةسرامم

 ةطلسلا ضدد سح

 عيمجلا ادبي نأ .كلذك لاحلاو ايعيبط ناكو

 اة تاريؤح 5٠# ىدعلا د ةيمرغلا ةخيلطلا
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 'ناوهالا'

 يناسملفلا ف دا ىلع نومراسمل
0 0 
 ل

 ف

 رارقو ةيعرشلا ةدوعلا ةلواحم نيد حجرأتت
 .ىرخالا بازحالا لخاد لفلغتلا

 ضعب لسرا اذكهو .ةطلسلا ضبن سج ةلواحمب
 ,ةيرصملا ةيلخادلا ةرازو ىلا اباطخ بتكملا ءاضعا
 ةئيهلل عامتجا دقعب مهل حامسلا هيف نوبلطي
 عوضوم يف ثحابتلل .ناوخالا ةكرحل ةيسيسأتلا
 ةيلخادلا ةرازو نا ذيب .يناسملتلا دغب ام ةلحرم

 ةيميظنت ةئيه ةيآل عامتجحا يا نا كلذ .بلطلا تضفر

 ةمث نا عم مهعضو ةيعورشمب رارقالا هانعم ,ناوخالل
 تايادب ىلا عجري ناوخالا ةعامج لحب اقباس ارارق
 .1467 ودلوي ةروث

 دقع ىلا هاجتالا نع ناوخالا فرصنا ذئدنع
 ةديحولا ةهجلا اهنا عم ةيسيسأتلا ةئيهلل عامتجا
 عنمي مل كلذ نا الا .ماعلا دشرملا رايتخا اهب طونملا
 ىلع زربو نيسفانتملا نيب عارصلا ةدح رارمتسا

 .عقوملا لغشل حشرم نم رثكا تقولا اذه ف حطسلا

 دحأو ؛داشرالا بتكم وضع يداش حالص كانه ناك

 .تانيعبرالا يف ناوخالل يرسلا ميظنتلا ءاضعا زربا
 تاونسل هلاقتعا قيسو ةددشتملا رصانعلا نم وهو

 دبع لامج لحارلا سيئرلا مكح ةرتف مايا ةديدع
 .رصانلا

 رصانعلا نم دحاو وهو ءروهشم ىفطصم كانه ناكو -
 « ايوج ادصار لمعي ناكو «ناوخالا ةكرح يف ةميدقلا

 رمع ةعومجم هديؤتو ةكرحلا لخاد هراصنا هلو
 .ىمادقلا ناوخالا ضعبو يناسملتلا

 ,قباسلا يضاقلا زيزعلا دبع لامك دمحم كانه ناكو -
 ءامعز دحا قيقر وبا حلاص هحيشرن نع فشك يذلاو

 الا ؛:ةيرصملا ءروصملا» ةلجمل هب ىلدا ثيدح يف ناوخالا

 تناك امهم حيشرتلا اذهب لوبقلل هدادعتسا ىفن هنا

 .فورظلا

 نحشرملا ربا
 مدق ىلع ريست تالواحملاو .كلذك لاحلا امنيبو

 دمحم حطسلا ىلع رهظ ,نيحشرملا نيب قيفوتلل قاسو
 .هتاذ عقوملا يلوتل ديدج حشرمك رصنلا وبا دماح
 هنا نوفرعي .رصنلا وبا دماح دمحم نوفرعي نيذلاو

 اددشتو ةيالص مهرثكاو :«ناوخالا» ءاضعا مدقا

 ماع ةديؤملا ةقاشلا لاغشالاب هيلع مكح نا قيسو

 تابيادبلا ذنم انبلا نسح خيشلل امزالم ناكو 145

 نم مغرلابو .1354خ ماع «ناوحالا» سيسأتل ىلوالا

 مايقلل يداش حالص رايتخا ربخ ددرت ناو قبس هنا
 يف ماعلا هاجتالا نا الا .هضرم ءانثا ماعلا دشرملا لمعب

 وبا دماح دمحم ةحلصم يف بصي .يلاحلا تقولا

 طولفنم زكرمب قياسلا ةيبيرعلا ةغللا شتفم رصنلا

 ةيعارزلا يضارالا كالم رابك دحاو :طويسا ةظفاحم

 ضعيو ديعصلا ءاضعأ رصنلا ويا دماح فلخ فقيو

 هراوج ىلا فقي امك .يرحبلا هجولا تاظفاحم

 ىلا زمري يناوخا حالطضا وهو «لماوكلا تارشعلا»

 لماوك تاونس رشعب مهيلع مكح نيذلا ءاضعالا
 نم ةلماك مهنجس ةرتف اوضمأف ماظنلا دييأت اوضفرو
 اوهنا نيذلا لماوكلا ١5 لا ىلاو .1555 ىلا 4

 كلذ دعب لقتعملل اولحر مث ١159 ماع مهتيوقع ةرتف

 نم ةكرحلا ءاضعا نم ريبك ددع هراوج ىلا فقد امك

 نيمئاقلا ضعبو .ةيبرغلا ادناملا ف اديدحتو جراخلا

 تمدنحا نا ذنمو .ندنل يف يمالسالا زكرملا رما ىلع

 هنا دريغ ىأترا امك رصنلا وبا ىأترا عارصلا ةدح

 ءاجو .مزعلا دقع انه نمو نيريثكلا نم ةفالخلاب قحا
 ديعب أديو .هتاذ ثدحلا نم اددرق نوكدل ةرهاقلا ىلا

 لكشي هنلا دنسا دقرمالا نا ليق ىتح فوفصلا ميظنت

 يعنلا ىنعم رسفي اذهو ,يناسملتلا ليحر لبق تقؤم

  ..مادصلا «هفورب» :ةفرطتملا تاعامجلا
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 دمحم يعني» هبيفو ةيرصملا فحصلا هتلمح يذ

 رسمع حيشلا ةافو ةناوخاو رصنلا وبا دمات

 ةغيصبي ءاج يدذلا يسيئرلا يعنلا وهو . يساسملت

 «ناوخالا» يعن نع ةريعملا ةفيصضلا اهناكو قدب

 يئاسملتلا دهب ام ةلحرم
 نهارلا تقولا ْق حورطم لؤاست نم رثكا كانه

 ,يناسملتلا لدحر دعب ناوخالا ةكرح ليقتسم لوح
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 ةكرحلل ينوناقلاو يسايسلا فقوملا ديعص ىلع ةصاخ

 ىلع ةلدتعملا هفقاومب افورعم ناك يناسملتلاف

 عم تاقالع هل تناكو ,ينيدلاو يسايسلا نييوتسملا
 يف رفوتت نا طرتشي لهف ؛ةضراعملاو مكحلا يف عيمجلا
 ,ىرخا تافص وه بولطملا نا مأ .اهتاذ تافصلا هفلخ

 ةددشتملا ةيمالسالا تاهجلا ضعب تذختا اذا اميس
 امك :مادصلا ةرتفب ءدبلاو ريذحتلا ةرتف ءاهناب ارارق
 يذلا نازول رمتؤم نع تيرستن يتلا تاررقملا دكؤت
 تاعامجلاو نيملسملا ناوخالل يلودلا ميظنتلا هدقع

 تارايتلا ةفاك ديحوت هدونب نمض ررقو ةيمالسالا
 ربع نوعلا تايناكما ةفاكب اهدمو رصم يف ةيمالسالا

 ديع دعب رظنلاو ؛يلودلا مالعالل ءارهزلا ةسسؤم
 نيب مادصلا ةرتف ءدب نكمملا نم ناك اذا امدف رطفلا

 ثيرتلا ما .رصم يف مكاحلا ماظنلاو تاعامجلا هذه

 ةيعيرشتلاو ةيباينلا تاسسؤملا لخاد لغلغتلا نيحل
 يركسعلا مادصلا مث ءالوا يسايسلا مادصلا ءدبل

 عم اريبك ارايت كانه نا هيف كش ال يذلا رمالا
 اينملاو طويسا يف ترج يتلا تاشوانملا ناو ,مادصلا

 مل مكحلاو ةيمالسالا تاعامجلا نيب ارخؤم ناوساو
 ءارقتسا اهفده ةيلمع ةساردو ةبلوا «ةفورس» الا نكت

 هذه جهن عم عراشلا بواجت ىدمو ةلبقملا ةلحرملا
 رظنلا ضغي راطالا اذه يف لوقلا عيطتسنو .تاعامجلا
 فلتخت يتلا ناوخالا ةكرح نا كانه وا انه ددرتي امع
 ,ةددشتملا تاعامجلا هذه نع اهتىلحرمو اهجهنم نم

 ,ماعلا اهدشرم ناك ايأ ةلبقملا ةلحرملا ف زكرت فوس

 بازحالا لخاد لغلغتلا ةلواحمو يسايسلا لمعلا ىلع
 نع ريبعتلا اهل حاتي ثيحب ءايلاح ةمئاقلا ةيسايسلا
 يتلا ةيباينلاو ةيبزحلا عقاوملا ىلا لوصولاو اهفقاوم
 قبس تالواحم كانه نا ركذلاب ريدجو .كلذ اهل حيتت
 حلاص اهدوقي ناك :ةمالا بزحو ناوخالا نيب تمن ناو
 دمحاو ناوخالا لاجر نم يبيضهلا نومآمو قيقر وبا
 يف ثحبلا فدهلا ناكو .ةمالا برح ميعز يحابصلا
 ةيمالسالا تارادتلا ةبقيو ناوخالا مامضنا عوضوم

 دعب اميف اوضفر ناوخالا نا الا هتدايقو ةمالا بزح ىلا
 نا قلطنم نم .دحاو يسايس بزح لخاد مهاوق لينكت
 :دحاو بزح لخاد اهتمهم ةطلسلا ىلع لهسي دق اذه

 لخاد مهاوق عيزوت كلذ ءوض يف ناوخالا ىاتراو
 رارحالا بزح عم قافتا كانه ناكف ءاهعيمج بازحالا
 ةيميظنتلا عقاوملا فلتخم عيزوتب يضقي نييكارتشالا
 ىلختي نا ةطيرش .,ناوخالاو بزحلا نيب ةفصانم
 ةملك يفليو ؛ديفيد بماك تاقافتا نع برحلا

 لعفلاب مت ام وهو ,يسايسلا هجمانرب نم نييكارتشالا
 نم ناوخالا اضيا عنمي مل كلذ نا الا .ليلقي كلذ دعب

 هيف نودلاطي ةطلسلا ىلا ديدح بلطب مدقتلل دادعالا

 نيح يف ,ةيعرشلا ىلا مهميظنت ةدوعب مهل حامسلاب
 نآل ,ةثباع ةلواحم الا سيل اذه نا نورخآ ىري
 ةدوعل ةلواحم ةبا ديكأت لكب ضفرت فوس ةطلسلا
 .ديدج نم ناوخالا

 فوس .ةلبقملا مايالا نا رمالا ةياهن يف لوقلا ىقبيو
 مهفقاومو ناوخالا ةيجيتارتس لوح ءوضلا يقلت
 .ةلبقملا ةلحرملا لالخ ينوناقلا مهعضوو ةيلحرملا
 دشرملا لوح تارواشملا ءاهتنا ىلع فقوتم كلذو
 لكشيب متي فوس اذه ناك ناو ,هرايتخاو .ديدجلا
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 ةيرصملا ةيطارقمبدلا

 ناشرطلا راوحو ..

 ريغب اهنكلو ةكرحو ..مغن الب ةريثك تاوصأ» اكلي
 اذإو .اراوح سيل ريثك مالكو ..يعامج فده | 59
 .!ناشرطلا راوحب هبشأ وهف اراوح ناك | 7 |

 تاباعدو ةميدق تاراثو يضاملا نم تاياكح

 ..ةولح ينامأ و تاراعش لاوحألا نسحأ يف و تالمحو

 تامالع نم ةمالغ تاوصألاو تاريبعتلا ددعت نإ
 نمف .اهمايق ىلع ايفاك اليلد سيل هنكل ةيطارقميدلا
 كرتشم يخيرات عورشمو لوبقم ينطو فده نود
 نطولا يف ةحلصملا ةبحاص ىوقلا لك هعضو يف كراشت
 .«ةيطارقميد كانه نوكت نا نكمي ال

 عضولا لكيه نينسح دمحم فصو تارابعلا هذهب

 ريسفت نكمي اضيأ تارابعلا هذهبو ءرصم يف يسايسلا
 عوسبسالا ف ةيسابسلا ةحاسلا هتدهنش يذلا لدجلا

 :بعشلا سلجم لحل ,دفولا» ةوعد لوح يضاملا
 سيئرلاو ويلوي 7 ةروثب ويام ١١ يف مت ام ةقالعو
 .كرابم ينسح

 لحب دفولا بزح سيئر نيدلا جارس داؤف بلاط دقف
 ءارجإيو .ًامامت هتيحالص دقف هنأل بعشلا سلجم
 ,يلاحلا روتسدلا يف رظنلا ةداعال ةديدج تاباختنا
 ةيرصملا بازحألا دفو يف كراشي مل دفولا نا ىلا ًاريشم
 تحت كلذ متي نا يغبني ال هنأل ؛ةئنهتلل نادوسلا ىلا

 .نادوسلاو رصم ةيرجت : كرابم
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 الو ةيطارقميدلاب نمؤي ال يذلا ينطولا بزحلا ةءابع
 .رصم يف اهسرامب

 ةموكحلا فحص هتريتعا نيدلا جارس ثيدح

 توصلاب مكحلاو ةيبلغألا باهرال ةيلقألا نم ةلواحم
 بتاك نم رثكأ حّتفو ...كبكشتلاو ةروانملاو يلاعلا
 «دفولا» برح رودو ةيطارقميدلا ريغ تاسرامملا تافلم

 ميدهاربا لءاستو .95١؟ وبلوي "“ ةروث لبق اهبف

 بزحلا لاح ناسل «ويام» ةلجم ريرحت سيئر هدعس
 ثيح ويام ١5 ىركذ اشابلا لوانتي مل اذامل :ينطولا
 ةدوعب تادانسلا سيئرلا حمسو ةيطارقميدلا تداع

 نوكي نا كرايم نم نوديري لهو .دفولا بزح
 .؟اروتاتكيد

 ةرطارقممالا نم ماغ نويلم
 هتياكشو نيدلا جارس ثيدح نا نوبقارملا ىريو

 سلجم سيئر بوجحملا تعفر روتكدلا ةسرامم نم
 ةضراعملا باوجتسا لشف ىلع لعف درك ءاح بعشلا

 هيف تلواح يذلا ينيعلا رصقلا نأاشب ةيدفولا
 ىلا ةفاضالاب ءةبلاملا بوجحملا ةمذ ىلا ةءاسالا

 لقتسي يتلا سلجملا تارارق يف ريثأتلا مدعب اهروعش
 ةريبكلا ةيبلغألا بحاص ينطولا بزحلا باون اهب
 . هيف

 بلاطمو نيدلا جارس تاحيرصت نا ظحالي نكلو

 ع رت و

 لاو تاباختنالا» نوناق ليدنعتو يطارقميدلا اهلا عبسوتو يوخألا ةيفراغعملا تارخا
 طشن دق ,ءىراوطلا ةلاحو ةيئانثتسالا نيناوقلا
 دم تاياختنا دسعوم بارققال ةريخألا ةرثفلا
 هارقميدلا ةبرجتلا ريثأتبو .ةهج نم ىروشلا
 هتل ةيرصملا ةضراحملا عفد دق نادوسلا يف ىرج ١ ىفخي ال ذا .ىرخءا ةهج نم نادوسلا يف ةديلولا
 جأ دسح دقو .اهم عادتقالاو ةيئادوسلا ةيرجنتلا

 :لعأ نيح عضولا اذه ةمألا بزح سيئر يحابصلا
 .ارقميدلا قبست ةينادوسلا ةيطارقميدلا ةبرجتلا
 . ماع نوبلمب ءاجرعلا ةيرصملا

 فاضت ةديدج ةلكشم ىلا نادوسلا يف ةيطارقميدلا جتلا لوحتت له نوبقارملا لعاستي انه نم
 ؟ةينادوسلا  ةيرصملا تاقالعلا لكاشم

 رد لازي ام رصم يف مكحلا نإف لاوحألا لك يف
 هارقميد نا امك .نادومسلا يف يطارقميدلا روطتلاب
 ةيرصملا ةيطارقميرلاك لازت ام اهسفن نادوسلا
 ىامتجا ةيؤر نود نمو يخيرات عورشم نود
 .ةيسايسلا ةبعللا فارطا اهيلع قفتي ةحضاو

 لا ةودنلاف .دحلا اذه دنع فقوملا يهتني الو
 اثا ؛ارخؤم ةرهاقلا يف ويلوي 17 ةروث نع تدقع
 وع ىلع ًارشؤم اهوربتعا نيذلا نييتاداسلا
 داسلا ةيفصت نم ماع رشع ةسمخ دعب نييرصانلا
 : َةيفاَحَص ةلمح تنشو . ١١ ويام ١١ يف مهل
 ضاملا رهشلا لالخ تلصاوت .اهيف نيكراشملاو ةودنلا
 ,دتاداسلا غلاب يتلا وبام 5 ىركذ يف ةوق تدادزاو
 اخ لبق نم ثدحي مل امك :ماعلا اذه اهب لافتحالا يف
 ةلمحلا تزكرت دقو .كرامم سيئرلا مكح تاونس
 هوو :تاداسلاب ةداشالاو نييرصانلا ىلع موجهلا
 هتا ىلا روصنم سينا يفاحصلا بتاكلاب رمألا
 ةءاسالاو لكاوتلاو ءافولا مدعب يرصملا بعشلا
 ًدذو .تاداسلا كلذب ًادصاق نييموقلا هلاطبا
 دام ١١ ةكرحب كرابم سيئرلا ةيتاداسلا ةلمحلا
 .ال اقيقحتو ويلوي ةروثل ًاحيحصت» اهرابتعاب
 .«ةمدلس ةيطارقميد ةايح ةماقإ وهو اهفادهأ

 ةريخالا ةيتاداسلا ةلمحلا تالالد تناك ايأو
 الا ف ةكراشملا نع نييرصانلا داعبتسا ةركف
 .نيبتاداسلا فادهأ دحأ لازت ام ةيطارقميدلا
 دسلا مالسالا رايت داعبتساو ققنت ةركف
 | يف :ةيعرشلا راطإ يف لمعلا نم ةرثؤم ةيسايس ! ثالث مرحُت كلذبو .ةكراشملا نم نييعويشلاو
 دعب ةددشتملا ةيمالسالا تارايتلا هيف ومنت يذلا
 .اهضيوفت ىلا ىعستو ةيعرشلا

 .و روتسدلل دفولا ضفر نا لوقلا ةصالخ
 دس دوجو اهل ةينطو ىوق داعبتساو بعشلا
 هملا ريوطتب ةضراعملا ةبلاطمو عراشلا
 اب ءينطولا بزحلا ضفر لباقم يف ةيطارقميدلا
 هقمو ويلوي ةروث ةعيبط ىلع قاقتالا مدع ىلا
 ةارطا قافتا مدع دكؤي كلذ لك ..ويام ١ راثاو
 هو .ةيطارقميدلا ةبعللا دعاوق ىلع يسايسلا
 ملا ىلا دتمدن قافتالا مدع نا اميس قلق

 9 نارمي امهو ,ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 دضولا لظيس ما بيرق قافتا نم لهف .ريطخ
 .؟ناشرطلا راوحب هبشا هيلع
 0.لدقتسملا هيلع بيحب ام اذه

 من[ ندر ماج ماك فان اع -
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 لانقلا رارمتسا ضراعت ةيبونجلا ىوقلاو تنويم نر ةيلشلا تاعارصلا
 و حر جو مجم جن ابا اجور تك زج تح د د تت /9 رنا نوت وجبت جاجا ةرزار 11 قر

 ميعز غناراغ نوج ديقعلا ذوفن أدب له
 ,عجارتي «نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا»

 مكاحلا هناك اهلالخ رهظ مدقتلا نم ةلحرم دعب | ٠

 !؟دالبلا بونج يف عزانملا ريغ
 ,تدقف دق غناراغ ديقعلا ةكرح نا نآلا ىتح تباثلا

 مكح نابإ هب عتمتت تناك يذلا مخزلا .لقألا ىلع

 ديقعلا حجن ةلحرملا كلت لالخ يفف .قباسلا يريمن
 تداس يذلا ةمقنلا ءاوحأ نم ةدافتسالا ِق غناراغ

 قيباسلا ماظنلا عجارت ءارج نم نيديونحلا فوفص

 لحل ١9177 ماع تدقع يتلا ءابابأ سيدأ» ةيقافتا نع

 فوخ ءارج نمو .ةيخان نم بونجلا ةلكشم
 .1487 ربمتبس نيناوق قيبطت ريذاحم نم نييبونجلا
 هتكرح حلاصل ةمقنلا هذه فظوي نا عاطتسا دقو

 يسبيللا نب نيماظنلا ند ًايساسأ ةموعدملا مجدي

 يف ةيبعشلا ةضافتنالا ف يريمن ماظن طوقس نكلو

 يف يطارقميدلا مكحلا مايقو :14/6 ماعلا نم ناسين ١
 نادوسلا لخاد ديدح نم قاروألا طلخ داعا .دالدلا

 ِق يبدللا ماظحلا دينأت دقفف .ةرواجملا لودلا عمو

 نم ريبك مسق دييات ايجيردت دقفي أدب مث ؛ةيادبلا
 ىوق دييأت ىلا نولوحتي اوأدب نيذلا نييبونجلا
 لظ يف ديدج نم دوجولا ىلا ترهظ ىرخا ةيسايس
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 بونحل !١ ةلكشتح لحت :يدهملا قداصلا

 ,يمدقتلا بعشلا بزح) ةقياسلا ةيلاقتنالا ةلحرملا

 لوحتو .(يقيرفالا يموقلا رمتؤملا .وفاس :وكباس
 دض هدب ىف طغض ةقرو ىلا يبويثألا ماظنلا ىلع هناهر

 دادتما هنا ساسا ىلع هعم لماعتلا متف .نادوسلا
 هنا ساسأ ىلع سميلو .دالبلا لخاد يبويثالا ذوفنلل

 ةينطو بلاطم حرطت ةلقتسم ةيركسعو ةيسايس ةوق
 .شاقنلاو راوحلل ةلباق

 باقعا يف ءاج يذلا ينادوسلا مكحلا نا ةقيقحلاو

 نم قاروألا نم ديدعلا عزتني نا يف حجن ةضافتنالا
 سيدأ» ةيقافتاب لمعلا ةيادبلا يف داعاف .غناراغ يديأ
 لمعلا دمحو .يسايسلا لمعلا ةيرح قلطأ مث .ءابابأ
 ةجردلا يف نييبونجلا تراثآ يتلا ربمتبس نيناوقب
 وحن ةجوتلا نع نالعالا متي نا لبق كلذو ىلوألا
 تاونق دم ىلع صرحو .ةثيدح نيناوقب اهلادبتسا
 ةكرح اهيف امب ةيبونجلا ىوقلا عيمج عم راوحلا
 دحاو بناج نم رانلا قالطا فقو نلعاو .غناراغ
 يف ةيموجه كراعم يف لوخدلا نع شيجلا فقوتو
 تاحورطا ةبا شاقنل هدادعتسا ىدبأو .بونجلا

 يومدلا فيزنلا فقو ىلا دوقي مهافت ىلا لصوتلا لفكت
 .دالبلا يف

 مكحلا مايق ىلا تدأ يتلا تاباختنالا تءاج مث

 ديقعلا قاروأ نم ةقرو رخا تطقسف .يطارقميدلا
 عارصلا ىف رمتسد نا هرودقمب دعي مل ذا :غناراغ

 ةيا اضفار يريمن نمز يف شيجلا ةداق نم اوناك طابض
 .ينادوس فرط يأ نم هينأنت راوحلل ةوعد

 ريربتل ديدج حرط ىلا غناراغ ديقعلا لقتناو
 ةداعإ يه هتياغ نا نلعأف .حالسلا لمح يف هرارمتسا

 لخاد ىوقلا زكارم عيزوتو ةطلسلا بيكرت يف نزاونلا
 نم ادبو .طقف بونجلا يف سيلو لكك نادوسلا

 بونجلا راطا زواجتت غناراغ تاحومط نا حضاولا
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 ةماقإ وحن هيعس ءاحو .نادوسلا ءاحنا عدمج لمشتل ٍِج

 ةينندلاو ةيقرعلا تانلقألا نيب فلاحتلا نم عون

 .هجوتلا اذه ىلع ديكأ رشؤمك
 يف هعم فطاعتلا عجارت ىلا .:هجوتلا اذه ىدأو

 نم ةديدع ىوق ضاضفنا ىلا ىدأ امك .دالبلا لامش

 ضعب نا اصوصخ ءاضميا دالبلا بونج يف هلوح
 ةحئار حرطلا اذه لالخ نم نومتشي اوأدب نييبونجلا
 تايساسحلا زورب ىلا داق يذلا رمألا ,ةيلبقلا ةرطيسلا

 .ديدج نم ثادحألا حطس ىلع بونجلا لئابق نيب
 ةريشعو ةليدق 19-» ىلع زي ام دجوي بوتحلا قو

 اهنيب عزانتت لئابقلا هذهو .ريونلاو اكنيدلا اهاوقا
 لوحتت اميف ؛:قطانملا هذه ىلع ذوفنلاو ةرطيسلا

 ةيهجاو تاليكشت ىلا ةيبونجلا ةيسايسلا ىوقلا
 .ًايضيأ ينيدلاو يرئاشعلاو يلبقلا عارصلل

 تعمج دق ةكرتشملا «:ةبنصملا» تناك اذاو

 ريغت ناف .قباسلا يف يريمن ماظن دض نييبونجلا
 ىلا يدؤي نا دب ال ناك دالبلا يف ةيسايسلا فورظلا
 ببسب آصوصخ .ديدج نم يلبقلا سفانتلا ةدوع
 يتلا اكنيدلا ةليبق عماطم نم ةيبونجلا لئابقلا ةيشخ
 .ةيبونج ةليبق ربكأ لكشت يتلا و :غناراغ اهملا يمتني

 ةكرح أدبت نا ابرغتسم نكي مل راطالا اذه يفو
 ةكرح ةيادبلا يف اهنع تلصفناف :تتفتلاب غناراغ
 هذه ىلا مضنب نا آيرغتسم نكي مل امك .«7  اينانا»
 نم لتاقم فالا ةثالث عوبسألا يلاوح لبق ةكرحلا
 يذلا تقولا ىف .مهتدعو مهتحلسا لماكب غناراغ ةكرح
 يف .اهسفن ىرخألا ةيبونجلا ةيسايسلا ىوقلا ربتعت
 يف هعم قفتت دق اهنا مغر غناراغ ديدقعلا عم عارص

 تامورطا قيدصراعتو .يسايسلا تادرورطألا ضع
 ةوقلا نوكي نأل هيعاسم دض فقت امك ىرخا

 .بونجلا يف ةديحولا ةيسايسلا
 هنا موطرخلا يف نويسايسلا نوبقارملا ىري كلذل

 ىلا لوصولل ضوافتلا لويق ىوس غناراغ ماما سيل
 مكحلا عم رساخ عارص ف لخدي ال نا دارأ اذا لح

 يف يدهملا قداصلا ةموكحلا سيئرو .دالبلا يف ديدجلا
 ,غناراغ ديقعلا ةحفاصمل ىنميلا هدي دمي يذلا تقولا
 هدادعتسا ىلا ةراشإ يف ةيقدنب ىرخألا ديلا يف لمحي
 وعدي ساسأآلا اذه ىلعو .راوحلا ضفر اذا ددض لاتقلل

 يروتسدلا رمتؤملا روضح ىلا غناراغ يدهملا قداصلا
 مكحلا لبقتسم ةشقانمل لبقملا رهشلا لالخ هدقع ررقملا

 يركسعلا عضولا ةيوقتل اضيأ كرحتيو .دالبلا يف
 لامتحال هدادعاو هعقاوم زيزغت لجأ نم شيجلل
 غئاراغ ضفر لاح يف حلسم عارص يف لوخدلا
 .ةينطولا ةحلاصملل

 ءارو نماكلا يساسألا مهلا نإف ءلاوحألا عيمج يفو
 اهتمدقم يق و) موطرخلا يف ةيسايسلا ىوقلا :تاكرحت
 لح ىلا لوصولا وه (يدهملا قداصلا ةموكحلا سيئر
 ظفحت ةغيص قفو بونذجلا ةلكشمل تباثو مئاد يملس

 ًاضيأ نييبونجلا يطعتو اهتيوهو اهتدحو دالبلل
 ىلا قيرطلاو .دلبلا اذه يف نينطاومك ةلماكلا مهقوقح

 طبترم هنأل ابعص ودبي دق لب .الهس سيل فدهلا اذه
 0.لكك يقيرفالا نرقلا ةقطنم يف ةعورزملا ماغلألاب

 امسصمسلسا مكس ..يتلييسه سس
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 0 برثلا ٍق ةيدوببلا تت

 يبعرملا زياف

 ةيبرغملا «ملعلا»
 ١19547( رايا ؟ا/)

 هعوتنمو ةقليخم عوضوملا لوح

 ردلطب ةنايخلا لبقتست نا ناطوالا ةداع: نم سيلو

 اًوفرصتي ناب ةثايخلا :يف نيعلاضللا حمست نأ وا .بتر

 :”ةدقي ىف انيك ناو

 نيذنا ةبراغملا نونطاوملا هلثمب كلذ "نم :عءيش
 تماق .يتلا ,لينأ رسا ةلود فص ىلا ءانضنالا اوراتخا

 نإ نب :ينيطسلفلا بعشلا نطو تقرسو .ناودعلا ىلع
 ةلود فص ونا ةهمامضناب .ةبراغملا نينطاوملا ءالؤه
 دونج عم ةلئاق ةهجاوم يف مهسفنا اوعضو دق .ليئارسا
 ءانيس يفو نالؤجلا يف اونوكي ملفا .مهنطوو مهبعش نم
 * كانه يبرغملا يدنجلا دض لاتقلا ىلا نوعدبو نولئاقي

 طقف 'َوفّتكي خل :ةبراغملا نينطاوملا مالوه نا لب

 لثملا لك ةناح اوراتخا لب .ههبعشو مهنطو ةنايخب

 0 ققيلعت

  0تعليسق٠1

 مهتانيخ لاكشاو .:نوريثك مهناطوا نوئوخي  نيذلا

 .ةينويهصلا ةلودب حهطابت رأ ف تك ماوتاتحتاوا ددقلاو

 ,ةيليثمتلا اهسلاجم يفو ..تايوتسملا ىلا ىلعو 22
 ةيج وئويدي| . ةلودلا هذه اهيلع هوك يتلآ هي ويهصلاو

 يارلا نم ا ةيزانلاك ةيئاودع ةيرضنع

 ةيتاستالا ةيقلا نمو يب ددا ماعلا

 .ةيراغم قيلطأوم ءايق نع هاب تالاكو تثذح_ ذقن

 ليئارسا ةلود فوفصب اوقختلاو .مهنيبرغم نع اونخت
 .ىرخالا بوعشلا ناطاوا ةقرسو ناودعلا ىلع تماق يتلا

 يضارالا دعبأ ىتح ديدهتب اهتيلاودع يفخت ال هلود يهو
 اوتاياعل مهو .برغملل ةرايزي .الثم برغملاك .اهنم

 وطسلا ةقيقح اوحضفي !وتاي ميو نيمدان نيعجارتف

 نم. بعشلا اذه .ةيناعب امو نيطسلف: ضرآو بعش ىلع

 ,منويهصلا لتحملا دي ىلع ليتقتلاو داهطضإلاو باذعلا

 مشهرابتعا مهسفلا مه مه اوفشتكا نا دعم اوتآأي ملو لب

 ئدلا ليبارتسإ ةئؤد 3 .نقحاو رشا ةجرد نم نينطاوم

 . روصلاو لاكشالا نم ريثكب ةيرصنعلا ىلع موقت

 الآ هنع !ولخم يدنا .نفولا ىلا ءالوه ئتاب ملف . نذاو

 نطرلا اذهل ةءاسا وا ةرماوم رمالا ,ىيف نوكي نا

 نلغأو سو ءايتالا 2[ تلقانت |

 ةندوهي تالافتحا رايخا ةيبيرغملا فحصلا 31

 سلجم نا رابخالا تركذو .برغملاب ترج .
 رايا 7 نينثالا ةليل مظن «ةيليئارسالا ةفئاطلا»

 (ةوليهلا) يرسلقتلا يونسلا :جيكلا» مربصتملا (ويامز
 .ءاضيبلا رادلا ةنيدم يقرش بونج «دمحأ نب» ةنيدمب

 مهندس نم صخش فلأ نيلفتحملا دوهملا ددع غلببو

 دجوي يبرغم لصأ نم «يليئارسا» يدوهي ةئامثالث
 (يليئارسالا ناملربلا) «تسينكلا» يف باون ةعبرأ مهنم
 نم يردأ لييافر ءلمعلا برح لثمم زيريب فاحسا مهو
 «يمات» بزح نم ةريصحوب نوراه .لامعلا بزح
 .دوكيللا ةلتك نم تيرتشيرمو

 لمشيل ططخم يدوهنلا يديدلا لافتحالا جمانرب

 : 50 نيلربو نوب
  :«ةيبرعلا ةعيلطلا ب صاخ 1

 هلال نيلرب يف ةلودلا ةيامح ةرئاد تنلعا 7”
 قئاسلا يبيللا يساموليدلا لتفم نع ًارخؤم | هب !

 نم ةسيبر هركذم تعلو اهنا ةرئادلا تلاقو .ةيقرشلا ُ يف مرصنملا راما علطم روشاع دمحم ا '
 ةيكرت تيبغي تيبنت لودح نوت ف يدخل نيعنشلا»و

 : ةذاهش ىلع لوصحلا 0
نيدملل ةرحلا ةعماجلا قا .ءاووتكسلا . غب

 لعلا ف .ة

 ًاضنأ ةلودلا ةبامح ة :رئاد تدكاو . ا
 - كوه هم

 ديللا ينامولبدلا
 ةافو. 3

 لثم دوهدلا «ءابلوآلا» ةرايزل برغملا نم تدع قطانم

 يديس»و :نازو ةنيدم يف نوفدملا «ناويد نب نارمع»
 رصقلاب «ةثالثلا رباقملا» ةلابق دوجوملا «سابعلب

 .تانبا ةنيدمز ,يفاللا ىبأ يديسيو .ريزكلا
 ةياعرو ريطأتب ةيبرغملا تاطلساا موقتو

 ةيلخادلا ريزو سأرت دقو .تالقنتلاو تالافتحالا

 يذلا لوألا لافتحالا يرصمنلا سيئردا ددنسلا يبرغملا

 بحر لفحلا يف ةملك ىقلأ و «ءدمحأ نم» ةنيدم هتدهش

 تسينكلا باون صخو ؛نييليئارسالا»و دوهيلاب اهيف
 مهفصو نيذلا دوهيلا يبرغملا ريزولا اعدو ,باحرتلاب
 ةيمنن ْف ماهسالل «ةعدبمو ةقالخ تاردق ىلع رفوتلا»ب
 .ةبرقملا

 نا ىلا هيينتلا ردجي يخيراتلا ريكذتلا باب نمو

 لوتقم دجو امناو ,ةيعيبط بابسا ةجيتن تسيل
 ادناملا ةمصاع يف ةماعلا ![تلمرتسملا دحأ ىف صاصرلاب

 .ةيطارقميدلا

 07 نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع دقو اذه

 للسلا نم ' هتلاقتسا مدق يذلا روشاع دمحم يبدللا

 ءاظن 3م يسايسلا لمعلا بنجت لواح .يساموليدلا

 هسشت امك ءضرعت هنكلو :هدض وأ يفاذقلا ديقعلا

 الزاطوغض ىلا ةريخآلا ةنوآلا يف هملا ةبرقم رداصم

 زهجألا عم نواعتلل هرج فدهب ٠ ءايناملا يف ديقعلا

 افتحم يذلا روشاع نا رداصملا هذه دكؤتو .ةيبيللا

 املآلاو برعلا نينطاوملا نم ريثكلا عم ةبيط تاقالعب

 برسغلا سلبارط ماظن تاطوغفض ة ةدشب ضفر دق '

 بيرامم .ةرحلا ةعماجلا فق ةساردلا بناج ىلا لواحو

 ثلدخلا جالا نرجن حيف قيرطارع يراجتلا لا 4

 دقفلا نا :ةيبرعلا ةعيلطلا» تامويعت دكؤتو
 : لوألا رجف نم ةركبم ةعاس يف هفتح يقل دق روشاع

 دترت» هزتنم يف هتثج تدجوو 15 ويام /رابا

 ا : متكتلا نم مغرلا ىلعو ,ةيقرشلا نيلربب «كراب 1 اماع (41) رمعلا نم غلابلا روشاع.
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 ةنس لصو دق ناك برغملاب ةيدوهبلا ةفئاطلا دارفا ددع
 صلقت يذلا ددعلا وهو .صخش فلا 755١ ىلا ٠

 رادلا ةنيدم نطقي مهبلغا .فلا ١5 يلاوح ىلا مويلا
 ةيبرغملا ةكلمملل يراجتلاو يعانصلا زكرملا ءءاضيبلا
 .يراجتلا طاشنلا يف ةساسح عقاوم نولغشي ثيح

 اسنرفو اكريما ىلا ةرجهلا يف اوقرفت دوهيلا بلغاو
 .ينويهصلا نايكلاو ادنكو

 سماخلا دمحم موحرملا برغملا كلمل ناك دقو

 مهنع عنم ذا ةيراغملا دوهيلا هاجت ةديج فقاوم
 ةليط مهقوقح ةنايص تمت اميف .ءيزانلا داهطضالا

 يقاب عم ءىداه راوج يف اوشاعو :لالقتسالا تاونس

 ,اهعيبو اهكالما ىلع ةظفاحم ةيلاجلا تدقبو .ناكسلا

 ةوق ةروص يف برغملا لخاد لتكتت نا يف تحجنو
 حلاصملا ةياعر ىلع ةرداقو :ةرثؤم ةيداصتقا
 ناملربلاب يدوهي بئان ايلاح دجويو .ةيدوهيبلا
 ًارمتؤم نيتنس ذنم تمظن ةيلاجلا هذه نا امك .يبرغملا
 تايلاج ولثمم هرضح طابرلا ةمصاعلاب دوهبلل ايملاع
 اسنرفو ادنك نمو .ملاعلا ءاحنا فلتخم نم ةيدوهب
 ءاسضعا نم ناك يذلا :تاذلاب .ينودهصلا نابكلاو

 ةيبرغملا تاطلسلا تفرشأ و تسينكلا نم باون هدفو

 يمسام نع ثيدحلا ىرجو ؛ةبسانملا هذه ىلع اهنقو
 .«يدوهبلا  يبرعلا راوحلا»ب

 رئاودلا ضعب لءاستت ددصلا اذه يفو
 بقاوعو تايفلخ نع طابرلا يف ةيبرعلا ةيسامولبدلا
 اذا يتلاو .برغملا يف ةيدوهيلا تالافتحالا هذه لثم
 سايقمبو ينيدلا حماستلا رهظم ةهج نم اهميقت تناك
 اهيلع حرطت اهنإف ,ةدومحملا ةيبرغملا ةفايضلا لوصا
 ق نوكراشملا مادام ماهشتم.دا ةمالع نم رثكأ

 دوهب درجم اوسيل ةيدوهيلا ةينيدلا تالافتحالا

 دوهي وا ,ةيبرغملا ةدايسلا باب يف لخدي امب ةبراغم
 نولثمي دوهي مهيف نكلو .ةيبرغ مصاوع نم نيمداق
 وه لهف !ًالماك ايسايس اليثمت ينويهصلا نايكلا
 قيرط ىلع ةوطخ اهنا ما ,طقف ينيدلا حماستلا
 [.!؟ينويهصلا يبرعلا .عيبطتلا

 ها موقت يتلا ةيئانجلا تاقيقحتلا جئاتن
 تماص راكنتساو قلقب رظنت يتلاو ةيطارقميدلا اي ايناملا

 .ةمرحل + حيرص كاهتنا نم هلمحي امل .ثدحلا اذهل ,ظ

 "نا ىلا «ةيبرعلا ةعبلطلا» تامولعم ريشت اهيضار

 فلخلا نم ةلتاق دب احب زلت دق روشاع ةيحضلا

 ايناملا تاطلس نا دك ؤت امك :صاصرلاب ال هقنع' ىلع

 رصانعلا نم نبذثا لاقتعاب ًارخؤم تماق ةيطارقميدلا

 .ابيرقت هرمع نم نيرشعلا 5 باش امهدحا ةيببللا

 روشاع ةيعمب اوناك نمم .نيثالثلا زواجت دق يناثلاو

 نيذه مايق لوح كوكشلا رودتو ؛ثداحلا تقو

 ةزهجأ نم هايقلت روشاع لتقب رمأ ذيفنتب نيرصنعلا
 نيلرب يف اثكم دق امهناو ةصاخ .برغلا سليارط
 .كانه يبيللا يبعشلا بتكملا ىلع نيفيضك ةيقرشلا

 يساموليدلا نوك .انه ةلوادتملا تاعاشالا نمو

 تاظاشن نع ةماهلا تامولعملا ضعب كلمي روشاع

 نم ةيشخلا ةجيتنو ءايناملا ْق ديقعلا تاعومجم

 ضورع ضفر دقروشاع ناو ةصاخ .اهفشك وا اهبرست
 احلم هتيفصت رمأ حبصأف ٠ هطوغضو ةيبيللا دينجتلا

 ب يل اذفيل ب ديقعلا ةزهجأ رظن يف ايرورضو

 - 1 ماما نما جاج م مننا 5

 ويلوي 11 ةودن لوح

 كس جم -

 ناونعب /١١ ددعلا يف ؛ةعيلطلا ةملك» ىلع ادر

 دمحم ديسلا لاق :نيلقتسملا بزح ةرهاظ» 7

 يهو ءىيشنلل يبرعلا لدقتسملا راد ريدم قئاف

 رضاحلا اياضق :ويلوي 7 ةودن» تمظن ينلا ةهجلا

 يف «ةبيرعلا ةعيلطلا» لسارمل «ليقتسملا تايدحتو

 :ىلي ام ةرهاقلا

 ةعيلطلا» رظن ةهجو عم امامت قفتا يننا »
 لمعلا ةيلاعفو ةميق نع مالكلا ناشب «ةيبرعلا
 دهح يا هتدمها قوفت كش الو يذلا مظنملا يسبزحلا

 .هفورظ وا هتوق تناك امهم يدرف

 لاوحالا نم لاح يأب مظنملا يبزحلا لمعلا نع اليدب
 هتيمها رصحنت امنا يدرفلا لمعلل بسننب دهح ياو

 ةدحولا انيلع مّدحت انهجاوت يتلا تايدحتلا :قئاف دمحم

 قيرطلا ديو ةبرجحلا يرقيادفا يف
 نا تفدهتسا دقف ويلوي ةروث ةودنب قلعتي اميف

 نم اهلخاد ىرج امو قاروالاو ثاحبالا ةرمث عشت
 دينريام اهنم ذخادل يرصانلا بزحلا ماما سشاقن

 لمع نع اليدب سيلو دعاسم لماع درجم اهرابتعاب
 مكس ورح

 لمعلاو بزحلا ةيمهاو ىودج ىلع فالخ ال نذا
 .:يبزكلا

 بزحل نولثمم ويلوي 7 ةودن ىلا عدي مل اذامل اما
 ةوعدلا ناف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل وا ثعبلا
 وا تاموكح وا تامظنم يا ىلا هجوت مل ةودنلل

 يسايسلا وا ركفملا ىلا هجوت ةوعدلا تناك لب تاهاجتا
 يرجت تناك يتلا تاشقانملا ىتح ..ةيصخش ةفصب
 .ةيصخش رظن تاهجو نع اريبعت تناك ةودنلا لخاد

 متحت اهتعيبط ةيملع ةودن راطا يف لوبقم اذهو
 ةلكشمف ةددحم تامهح يلثعم ىلع دامتعالا مدع

 ءاراو رظن تاهجو كلمت اهنا تاميظنتلا وا بازحالا
 ثحبلا ةصرف نم قيضي دق امم ءيش لك نع ةلماكتم
 .يملعلا

 لمعلا يف هرود راكنا نكمي ال .ثعبلا بزح نا

 مل ويلوي 77 ةودنو ..دحاج هركني نمو يموقلا
 اهنا امك نويثعب اهرضح لب نييثعبلا روضح دعينسن
 اوكراش نيينيطسلف نال ريرحتلا ةمظنم دعبتسن مل
 يقدص دمحال تشقون يتلا ثاحبالا لوا ناكو ءاهيف
 ناك «يليئارسالا»  يبرعلا عارصلا نا امك يناجدلا

 ةيملع ةودن نوكت نا ويلوي 7٠ ةودنل ديرأ دقل
 ةروثلا ةيضرا ىلع نم اهيف نوكراشملا ملكت ةحوتفم
 .«ةيضرالا هذه ريغ ىلع نم انايحاو

 ةيبرعلا ةحاسلا نا» :قئاف دمحم ديسلا فاضاو
 دوهجلا باحصا نيب فالتخالا «فرت» لمتحت ال نآلا
 ةماك اههجاون يتلا تايدحتلا نال ةقداصلا ةيموقلا
 تاميظنتلا لك ىلع متحت ةمخض تايدحت .بعشو

 دحوتو اهدوهج مظنتو دحتت نا ةيموقلا
 0.«اهتاهاجتا
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 لافقا ىلا تدا يتلاو :تبكترا يقلا ءاطخالا ثيح
 تاشقانملا هذهو .طسوالا قرشلا يف لخلا ذفانم
 ةفاضالاب .ةيبكرتمالا ةرادالا يف نويمسر اهيف كرتشي

 .طسوالا قرشلا نم راوزو نييميداكاو نييسامولبد ىلا
 طابش /رياربف نيب ام ةرتفلا مييقت اهلالخ يرجيو
 تمت يتلا تالواحملاو 5 طابش /ريباربيفو 6

 نيب مالس تاثداحم قالطال ةرثفلا هذه لالخ

 لاحجملا اذه يفو .ينيطتسلف - يشدرا دفوو «ليئارسا»

 مولي ةيكريمالا ةرادالا يف نيفلتخملا ءاقرفلا ناف
 .ةمئاق تناك يتلا ةقفصلا ليطعت يف ضعبلا مهضعب

. 
 لحمل كدكنلا

 نيب تاضوافملا تلشف امدنع يضاملا طابش /رياربف 35 رهبش ىف لفقا دق بابلا نا نآلا كردت نطنشاو ظ
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 ةقطنملا عضو

 1 ئشمد ةبون ارقن م 5 ةلاو

 يب وستلا هرحسم مي ونعأ ف نشل
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 يناروم ديلو  كرويوين

 فلم اققؤم وا «نآلا ىتح 2,نطنشاو تلفقا كيا

 .اهئاهتنا ليق ىتح ةيكريمالا  ةيبيللا ةمزالا
 .ةريخالا ةجردلا يف يتأي اهنع ثيدحلا آدبو ا
 تلوحت دق نطنشاو راظنا نا اقلطم ينغي ال اذه نكلو
 ةهجوم اهعبمج راظنالاف .طسوالا قرشلا ةحاس نع

 راطا يف هنع ثيدحلا يرجي يذلا اهرودو قشمد ىلا

 يلاحلا نطنشاو هجوت نوكي دقو .باهرالا تايلمع
 عيطتست يذلا ىدملا ةفرعمل ضين سج ةيلمع
 يتلا ةجهللاو قشمد ةبطاخم يف هقيقحت نطنشاو
 .اهعم اهب ثدحتت نا بجي

 لاجعتسا ةءارق لواحت نطنشاو طاسوا نآلا ىتح

 ةلواحم اهنا ىلع نييكريمالا نئاهرلا رمسا كف ةيروس
 نم دعبا نطنشاو تبهذ دقو .قشمد اهب موقت ةبوت
 لفقي و «لاضن وبا» درطي نا دسا ظفاح نم تبلطو كلذ

 .باهرالا دض هنا ةقيقح تيثيل هبتاكم

 يف نطنشاو ىلا لئاسر ةدع تلسرا ةيروس اهرودب
 ةيلمع ةيا يف اهطروت اهيف ركذت ةيضاملا ةليلقلا مايالا
 عم راوح حتف ىلا لئاسرلا هذه ريع ىعستو ,ةيباهرا
 .مهاقتلا ءوسو تافالخلا ةيوستل نطنشاو

 يروسلا هجوتلا ريسفت لواحت نطنشاو اعبط
 تاونق ربع تلسرا يتلا لئاسرلا ةمجرتو ديدجلا

 ءوض يف قشمد نم اهفقوم مييقت لواحتو .ةيسامولبد
 ام نآلا ىتح ةيبوروالا مصاوعلا ناو ةصاخ .كلذ

 يف يروسلا طروتلا لوح اهريراقت يف ةضقانتم تلاز
 .ةريخالا باهرالا تايلمع

 نيلوؤسملا نا لوقت نطنشاو يف ةعلطم رداصم
 ربع قشمدل احضاو اريذحت اوغلبا نييكريمالا
 تردور نا رداصملا هذه تلاقو .نطنشاو ْق مهنرافس

 ةيجراخلا ةرازو يف باهرالا ةحفاكم بتكم ريدم .يلكوا
 تاتابثاب نطنشاو يف يروسلا ريفسلا هجاو .ةيكريمالا
 يف «لاعلا» ةرئاط ريجفت ةلواحم يف ةيروس طروت لوح
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 رداصملا هذه تفاضاو :ىرخا تالمع يف و ءورثيه راطم
 ودال» اهمعد ءاهنا ةرورضب قشمد رذح يلكوا نا

 ةيداصتقا تابوقعب نطيم سيذحتو حيملت عم .«لاضن
 ةرادالا طاسوا يف داقتعالا نم وج يف ةيسايسو
 ةصاخ : عجارتلاب دسا ظفاح عنقي دق كلذ نا ةيكريمالا

 .ةداح ةيسايسو ةيداصتقا ةمزا هجاوت ةيروس نا
 نطنشاو يف ثيداحالا هيف رودت يذلا تقولا يفو

 تاشقانم رودت باهرالا لاجم يف ةيروس رود لوح
 قرشلا يف ,مالسلا» ةيضق لوح عساو قاطن ىلع ىرخا

 ةديدج ةردابم قالطال ريضحتلا باب نم سيل .طسوألا
 نم مييقتلا راطا يف نكلو ,ةديدج تالواحمب مايقلا وا

 نطنشاو ىلا ةمهم :نمزياو رزاع
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 ةمظنم سيئر تافرع رساي ديسلاو يندرالا لهاعلا

 سيئر سايب مل كلذ مغريو .ةينيطسلفلا ريرحتلا
 لسرا دقف ءزيريب نوميش ينويهصلا نايكلا ءارزو
 لواحيل نطنشاو ىلا نمزياو ازرع يضاملا عوبسالا
 يف طسوالا قرشلا ةرايزب زتلوش جروج مامتها كيرحن
 مالسلا ةيلمع ءايحال :ةسئادئ نوكت دق :ةديدح ةلواحم

 ةسائر ميلست دعوم لبق يا .مداقلا فيرخلا لبق
 ةمواسم ةبا ضفري يذلا ريماش قاحسال ةموكحلا

 .ةلتحملا يضارالل ةبسنلاب

 ةديدجلا زيريب ةلواحم نا لوقت نطنشاو طاسوأ
 ىلع رتلوش جروج عجبشتل ةديدج ىاكفا ةيا خرطت مل
 ةصاخ .ديدج قافتا يا ةسدنه ف ايصخش كرتشب نا

 يذلا «ليئارسسا»و نانبل نيب ويام /رايا ١ قافتا ناو
 ذنم :كرتشي ملو .هماما الثام لاَز ام ايصخش هسدنه

 نا ىتح :ةرشابم ةديدج ةرماغم ةبا يف نيحلا كلذ
 تاكرحتلا ارخؤم تكرت اهتاذ ةيكريمالا ةرادالا

 ةجردلا نم نيلوؤسمل طسوالا قرششلا يف ةيسامولبدلا
 .ةطسوتملا

 ةيكريمالا ةرادالا نا نولوقي نويسايسلا نوللحملا
 ىلع ةرداق ريغ وا .رضاحلا تقولا يف ةدعتسم ريغ
 سرغنوكلا نيب مئاقلا عارصلا نا ةصاخ .كرحتلا
 .دوعو ةبا ةرادالا ءاطعا نود لوحي ضيبالا تيبلاو
 ىلع دامتعالا نم ليلقتلا ىلا نيسح كلملا عفد ام اذهو
 ىلع ةردقلا يف ناغير ةرادا لشف سمل امدعب نطنشاو

 اههجاوت يتلا ةيوعصلاو ندرالل حالسلا ةقفص ريرمت
 سيئرلا رمتسي يتلا ةيدوعسلل حالسلا ةقفص رارقا يف
 ضفر نم كلذ ريغي نا نود اهمجح صيلقتو اهليدعت يف
 .اهل سرغنوكلا

 تاناختنا دعوم بارتقا نا طاسوالا هذه لوقنو

 سرغنوكلا يف ددشتلا ببس وه سرغنوكلا ءاضعا
 هذهو .ضيبالا تيبلا يف نييروهمجلا ةسايس هاجت
 سيئرلا ةدم يف هيلع تناك ام سكع نآلا ةسايسلا
 قيدصتب سرغنوكلا عانقا عاطتسا نيح .ىلوالا

 ةرادالا نا ءالؤه فيضيو .تهاوربكا تاقفص

 لماعتلل ملقأتت نا لبق ليوط تقو اهمزلي دق ةيكريمالا
 نيسحو زيريب نالوالا نابعاللاف .ددج نيبعال عم
 طغضت ىوق زكارم اهيدلو .تاقادص امهب اهطيري
 قاحسا ديدجلا بعاللا عم لماعتلا نكلو .امهيلع
 ْف هيلع ريثأتلا ةوق لازت ام يذلا دسا ظفاحو ريماش

 اهمزلي ةدقعم ةيلمع اهرظن يف ينعي كلذ لك .وكسوم
 [].باصعالا طبض نم ريثكو سفنلا لوط
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 نئاهرلا لسلسم يف يناريالا  يروسلا نواعنلا

 7700 بل و ا ومو تل 0 ل ا و وت قنف

  !عاقبلا ةقطنم يف شاهرلا دوجول ةيرسلا ةنكمألا
 هيفا عوقو نون لت 7 يزف يضرت ال ةريفصلا نهويرتيسلاو .ةريبكلا نا تاقفصلا نا أدب

 ا جديع هع تردغتو هوا تيلقنا “ نقل 5
 ةداعتسا نم دب آل «لاؤنملا لق باوجلل | ه1/ |
 هعرتخا دق يروسلا سيئرلا ناك يذلا ويرانيسلا

 .يت» ةيكريمالا ةرئاطلا فاطتخا باقعا ف هسفنل
 وينوي /ناريزح رهش يف توريب راطم ىلا ؛هيإ .ويلبد
 .19/65 ماع

 دحا رفوردربوا نا ويرانيسلا كلذ يف تفاللاو

 يتلا ةيكريمالا ,تسوب نطنشاو» ةديرج ييفاحص
 يذلا وه :قشمد يف يرويسلا سيئرلا عم اثيدح ترجا

 ثعب يروسلا سيئرلا نا فشكيو .هتصق يوري
 هتطاسو اهيف ضرعي يكريمالا سيئرلا ىلا ةلاسرب
 نيذلا نييكريمالا نئاهرلا نع جارفالل هدوهجو

 يلاوملا هللا بزح» نم ةحلسم ةعومجم مهتزرجتحا

 1| .نئاهرلا زاجتحا ةنكمأل ةيليصفت ةطيرخ
 1 6 | | ينما ريرقتم تقفرا دقو

 ' *  .ةلعاف ةيبرغ مصاوع ىلا لسرا
 رئاودب اهيلا راشملا قطانملا

 ءايلاح نئاهرلا دوجو نكاما يه

 تاعبرملاب اهيلا راشملا قطاثملا اما
 يتلا نكامالا يهف

 .اقباس.نئاهرلا اهيف زجتحا

 . | ما مرن نمع منت مهم - 17

 يفاحصلا ا و فقام ْق يحب نم موعدملاو

 اوئجوف ضيبالا تيبلا ناكرأو ناغير نا يكريمأالا
 وا بيرق نم ريشت ال يتلا ةلاسرلا كلت اوقلت امدنع

 زاجتحاو ةرئاطلا فاطتخاب اهتقالعو ناربا ىلا دبعب

 مل امدنع مامتهالل ةريثم ةأحافملا تناكو .نئاهرلا

 ةيزيجعت بلاطم وا طورش ةبا يروسلا سيئرلا عضي

 «نييليئارسالا» و نييكريمالا نيلوؤسملا نم ايفتكم .
 نجس يف نيدوجوملا نيلقتعملا ةلأسم يف ةنورملا ءادباب

 وا ايمسر افقوم مهنم يا نلعب نا نود نمو . «تبيلتع»

 .ةينلع ةقفاوم

 نع جارفالاب تهتنا يتلا هدوهج ةلصاوم هتعاطتسا

 ىلا مث نمو ,قشمد ىلا اولقن نيذلا نييكريمالا نئاهرلا

 ردع# و هام 2

 3 نوت“ ي) (تعب : ردم وم

 ا 0 ١ ريف رمل ٠ هر 1

 0 1 في ١

0 
0 000000 : 

 ع

 سيئرلا فتكي ملو .ةدحتملا تايالولاف ةيبرغلا ايناملا
 لاصتا ءارجا ىلا ردايف .دهاشلا فقومب يكريمالا

 تلاقو ...هيعاسم ىلع هركشل يروسلا سيئرلاب يفتاه
 ترمتسا ةيفتاهلا ةثداحملا نا :«تسوب نطنشاولا»
 .ةقيقد ةرشع سمخ

 ةوخن .كاذموي .ةيكريمالا ةرادالا تيرغتسا
 لهسألا ويرانيسلا مسر ىلا هتردابمو يروسلا سيئرلا
 فقوم يف اهعضي الو .,ةيكريمالا ةرادالا جرحي ال يذلا
 ضوافت نا ضفرت اهنا رابتعاب ,نيفطاخلا هاجن بعص
 .مهتاءامتناو مهتايوه تناك بأ نقاهرلا يزجتحم

 سيئرلا نا نطنشاو يف نيللحملا ضعب ضعب دقتعاو

 هئاطعا ىروبس ةبكريمالا ةرادألا نم ديرب 5 يروسلا

 تاعلطت نكل .ةقطنملاو نانعل يف رضخالا ءوضلا

 تاروطتب دعب اميف تهدطصا يروسلا سيئرلا
 ةيروس يف ةيمالعالا ةزهجالا تلعج .ةيلودو ةيميلقا
 ةيروس هاجت دوعولا يف يكريما فالخا نع ثدحتت

 نييكريمالا نئاهرلا حارس قالطال تاضوافملا نابا
 سيئر مهتا امدنعو . ؛هيإ .ويلبد .يت» ةرئاطو
 ءافولا مدعب نطنشاو يرب هيبن «لمأ١ ايشيليم
 ويرانيسلا ةصق ةيكريمالا ةرادالا تبرس ءاهدوعوب
 ةديرج ىلا يروسلا سيئرلا هعرتخا يذلا
 تمصلا ميخف ...اهنم ةبرقملا ءتسوب نطنشاولا»
 قشمد يف دازرهش تفقوتو .مهسافنا عيمجلا طقتلاو

 .اهسفنل هتحابا يذلا مالكلا درس نع توريبو

 نع تالؤاستلا تمستراو .تاليلحتلا تددعتو

 ةرئاطلا فاطتخا نم يروسلا سيئرلا فقوم يف رسلا
 ؟ةيكريمألا

 ةرواحم يف قششمد ةبغر نع اوثدحت نيبقارملا ضعب
 ..ةقطنملاو نانيل يف ةنيعم ةلداعم بيكرتل نطنشاو

 ناك .يروسلا سيئرلا نا نع ثدحت رخآلا ضعبلاو
 ةرئاد جراخ هسفن عضوو .هنعمس ذاقنا .العف ديرب

 مسا جردت لازت ال نطنشاو نا اصوصخ .نيفطاخلا

 هعجشتو باهرالا معدن يتلا لودلا ةحئال ىلع ةيروس
 .ملاعلاو طسوأالا قرشلا ٍِق

 ةدع ريفاصع بيصت نا ديرت ةيروس تناك دقل

 ةرمثلا تكرت ةيكريمالا ةمصاعلا نا ريغ .دحاو رجحب
 .مويلا اذه ىتح جضنت ةيروسلا

 نيرشع وا ةرشع وا نطاوم فاطتخا نا عبطلاب
 4 ةرئاد نم جورخلاو .نيفطتخملا جارخا نكل .لهس رما

 ؟ا// _ ؛ة23 ناريزح +1١7٠" ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 اكالغلا عوضوم

 وا ابعص حبصي يذلا وه .دعب اميف ,تاماهتالا يح
 :ةريبك نوكت دق تالزانت ميدقت ريغ نم .اليحتسم
 «نارداو ةيروس لثم ةلود فطاخلا ناك اذا اصوصخ

 وا ةيروس لثم ةلودب ةقالع نيفطاخلل ناك هلقا وا
 .اهريغ

 اهددغ يف .ةيكريمالا «كيوزوين» ةلجم تفشك دقل
 تايالولا نم ايمسر اريذحت تقلت ةيروس نا .ريخالا
 .باهرال ا اهمعدو اهعيجشت ببسب ةيكريمالا ةدحتملا
 رابك دحا يلكوا تربور نا ةيكريمالا ةلجملا تلاقو
 ىلا ريذحتلا لقن :ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو يف ءاربخلا

 يف هن عامتجا لالخ“ يتاجيوج قيفر يزوسلا ريفسلا
 نطنشاو نا ىلا ةلجملا تراشاو .ةيجراخلا ةرازو

 تامظنملل» اهدييأت يف رارمتسالا نم ةيروس ترذح
 يضارالا نمو اهيضارا نم. قلطنت يتلا ةيباهرالا
 وبا ةمظنم اصوصخ .اهزوفنل ةعضاخلا ةينانبللا

 نع ثدحتت يتلا اهدحو نطنشاو تسئل نكل

 ةثالث تدرط يتلا ايناطيرب كانهف :ةيروس باهرا
 ةيروس مهنت يتلا ايلاطياو“.نييروس نييسامولبد
 / لوألا نوناك 71 يف امور راطم ىلع موجهلا يف طروتلاب
 نا نع اريخا تامولعملا تثدحت دقو .يضاملا ريمسيد

 نيرشع قح ف فيقوت تاركذم رادصا ىلا هجتت امور
 نم ناو ناثبل يف و ةيروس يف نوميقي مهنا دقتعي ايروس
 وجلا حالس تارابختسا نع لوؤسملا ءالؤه نيب
 ةموكحلا يف رابك نيلوؤسم ىلا ةفاضالاب يروسلا
 .ةيروسلا

 .تاويرانيسلا تريغتو راودالا تبلقنا اذكهو
 نطنشاولا» اهتبلط دق تناك يتلا ةيفاحصلا ةلياقملاف
 ءاهيلع يروسلا سيئرلا دري ملو .نيتنس ذنم «تسوب

 3 0 ا
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  8نويسدرفلا نداهرلا .

 يف لصنقلا بئان .ةنس :5 :نيتتوف ليسرام- ١

 /راذا 31" يف فطخ .ةيبرغلا توريب يف ةيسنرفلا ةرافسلا

 .1946 ماع سرام

 يف تافيرشتلا ريدم .ةنس 315 :نوتراك لسسرام - ؟

 /راذآ ؟؟ يف فطخ .ةيبرغلا توريب يف ةيسنرفلا ةرافسلا

 ةم ماع سرام

 يف لمعي فاحص .ةنس 47 :نامفوك لوب ناج - "
 53 ا 2 0 0
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 ةفدحصلل ءىجافم دعوم ديدحت ىلا هسفن وه عراس

 :ةيباهرالا تامظنملاو باهرالا نم اًئردتم ةيكريمألا
 ريزو كانه ىقتلاو دارغلب ىلا لقتنا دق كلذ لبق ناكو

 يذلا رشنيغ شيرتيز سناه ةيداحتالا ايناملا ةيجراخ
 سيئرلا دجو مث ...ايمسر ايبوروا اريذحت هيلا لقن
 نانويلا روزيو :نيسح كلملا نم برقتي هسفن يروسلا
 ادادعتسا انشا نم يديببل يسلطالا فلحلا ِق وضعلا

 عوضوم يف ةدحتملا تايالولاو ابوروا عم مهافتلل
 .ةيباهرالا تامظنملاو باهرالا

 نطنشاو اهيف تعرق يتلا ويكوط ةمق نا كش ال
 ىلع برحلا لوبط .عبسلا ةيعانصلا لودلا مصاوعو
 ىلا هتكبراو .هنزاوت يروسلا سيئرلا تدقفا باهرالا
 قاحلل ةيكريمالا ةبرعلا ءارو ىعسي هتلعجف .ريبك دح
 قانتخالاو ةيسايسلا فورظلا نم جورخلاو اهب
 .يروسلا ماظنلا ىلع هتضبق مكحا يذلا يداصتقالا

 باهرالا تاعبت يقلي نا لواحي يروسلا سيئرلا
 نلعتف درلا ىلا عراست يتلا ناريا فاتكا ىلع هجئاتنو
 كيلعب ةنيدم ف يناريالا يركسعلا دوجولا نا
 سيئرلا عم قافتالاب وه ,عاقبلا ةقطنمو ةينانبللا
 نا .فقوملا كلذ نم ديرت نارهطو .ايصخش يروسلا
 تاقوآ ىف اوفطتخا نيذلا نيديرغلا نئاهرلا نا نلعت

 عم قفاوتلاب مت عاقيلا ةقطنم يف اوزجتحاو :ةتوافتم

 .يروسلا سيئرلا

 يف نيريبخ اوتاب نيذلا نوينانبللا نولوؤسملاو
 مهتامولعم نوبجحي ال .فاطتخالاو فطخلا اياضق
 ةيبوروالا مصاوعلاو نطنشاو يف ةينمالا رئاودلا نع
 يف ايسيئر ارود بعل نا ينانبللا شيجلل قبس دقو
 فطتخا امدنع وكسوم ىلا ةقيقدلا تامولعملا ميدقت

 رهش يف .ةيبرغلا توريب يف ةعبرالا اهويسامولبد
 ا

 0 لا ا 4

 ىيام:/نايآ 7 يق:فظخ :«نيومكتلا ثادكم»:ةيسنوف.ةلجم
 . ١ امه ماع

 يف فطخ .يسنرف ثحاب .ةنس 7 :اروس لاشيم
 داهجلا» ةمظنم تنلعأ .1985 ماع ويام /رايا 5
 عجار) ١19457. ماع سرام /راذآ ه يف همادعإ «ىمالسالا
 ١59(. :دقعلا «ةننرغلا ةعيلطلا»

 ةيلك يف سردم..ةنس 7 :نايرب لاشنيم 6

 /ناسين 1 يف فطخ .ةيبرغلا توريب يف تناتستوربلا
 يديأ ىلع هحارس قالطإ ةيلمع تمت ١1587. ماع ليربا

 .يضاملا ربمتبس /لوليأ
 ينلا مصاوعلا نم نارهطو قيشمد تناك اذاو

 ...نيفوطخملاو فطخلا رارسا ءافخا ىلع صرحت
 تامظنمو ةددعتم ةزهجا نانبل يف ناف .نيفطاخلاو
 ةيميلقالا ةهجلا هذه نم ةقرتخم اعيمج يهو .ةعونم
 عالطالا ةلعافلا مصاوغلل حيتي يذلا رمالا ,كلت وا
 .ةفطاخلا تاهجلا تابوهو نيفوطخملا دوجو ىلع

 ةرطيس تحت ةعقاولا عاقبلا ةقطنم نوكت دق

 اهلهسب ءاهل ةيلاوملا تايشيليملاو ةيروسلا تاوقلا
 مكحب :نانبل يف ةروعو قطانملا رثكا .اهدورجو
 «:تالاصتالا قرطو تالصاوملا لئاسو ةيوعص

 ثيح .اهيف يرشبلا عمتجملا ةعيبط ىلا ةفاضالاب
 ؛كانه ايسيئر ارود بعلت نا ةيروسلا تاوقلل نكمي
 .ةهج نم قشمد نم برقلاب عقت اهنوك ىلا ةفاضالاب
 .ةيناث ةهج نم صمح نمو

 نييكريمالاو نييسنرفلا نيفوطخملا نا تباثلاو
 كلت يف نوزجتحم .ةفلتخملا تايوهلا نم نيرخآلاو
 نا ايوروا ىفو توريب يف تامولعم ددرتتو .ةقطنملا

 ةطيرخو اريرقت تملست سيرابو ندنلو نطنشاو
 .عاقبلا ةقطنم يف نئاهرلا دوحو نكامأل ةيفارغج

 يف ةيمسر ةهج هب تثعب يذلا رسيرقتلا لوقيو
 ةلحنو ةوبللا يف نيدوجوم اوناك نئاهرلا نا .نانبل
 مت دقو .كبلعب ةنيدم نم ةبيرقلا يليهروب نيعو ةنقمو
 عبرا ةطساوب رابا نم رشاعلا ُِق تيسلا ءاسم مهلقن

 : تارايس

 و مو اور حرت توحم جت جدو هج اع ج تواظنر روج مجو هيا وتبادل م رن يح وو هائج تا وتوج ماك نك مااط ا وتو نتا رك جت هيودسس وووجط اوت روما
 0 كا عت مكواة موت اك انوا همت ا ون وسما و ل م

 رداغو ؛ليربا /ناسين ١١ يف عاقبلا يف ةيروسلا تاوقلا
 .سيرأب ىلا قشمد قيرط نع

 ف نولماعلا ةعبرألا نويسنرفلا نويفاحصلا - "5
 وشور بيليف :مهو :(ةيناثلا لانقلا) يسنرفلا نويزفلتلا
 هياَتروك ليزوأ +(ةئس 46) نسناه جروج «(ةئس 75)
 ١8 يف اوفطخ :(ةنس "4) ندنامرون يول ناج ؛(ةنس 05)

 145 نييزاه [رئاذا

 يف ميقي يسنرف نطاوم .ةنس 84 :غاقنوس ليمك -
 ماع و يام /رايا 7 يف فطخ .ةليوط ةدم ذنم ةيبرغلا توريب
 .يركسعلا مامحلا ةلابق 7

 هج فلا د 1 5 0007 ا

 1-18: نمزج طع ماع ختات -



 نيتيسامولبد نيتحول نالمحت 8.11.17 ناترايس - ١
 .نيتيناردا

 .ةيمومع ةحول 15١., عون سديسرم ةرايس -
 .ةيداع ةحول 77١ عون سديسرم ةرايس - ١

 اتانيعو رمحالا ريد :تادلب ىلع مهعيزوت ديعا دقو
 :يلاتلا وحنلا ىلع ,ةنومدلاو

 ريد ةدلب ف يشبح دوحل صخي لزنم يف نئاهر 5 - ١
 .رمحألا

 ةدلب يف فيرش قداص لزنمل ةعبات ةفرغ يف نئاهر - ١
 .ةنوميلا

 ةدلب يف لبجلا فتك ىلع يرخص فهك ف نئاشر ”؟-

 .اتانيع
 مه .ةقطنملا كلت ىف نودوجوملا نئاهرلا ءالؤهو

  ةيركسعلا زجاوحلا تميقا نيذلا .نويسنرفلا
 يتلا ةنكمألا ىلا ةيدؤملا تاقرطلا ىلع ةددعتملا
 ْف ةيضرالا تاعافدلا زيزعت نع الضف .اهيف اوزجتحا

 ةطيحملا عرازملاو ىرقلا نيبو .رمحالا ريد ةدلب لوهس
0 

 ةمصاعلا ىلا مهلقن مت دقف :نويكريمالا نئاهرلا اما
 ىلا لسرملا ينانبللا زيرقتلا لوقب امك .ةيروسلا

 نوكي نا ديرت قشمد ناو .ةلعافلا ةيبرغلا مصاوعلا
 نا ديرت يهو .مهحارس قالطا يف ىنوطلا ديلا اهل
 عطتست مل امدعب :نانبل يف حاجنلا كلذ رامث فطقت

 قافتالا ليمجلا نيما ينانبللا سيئرلا ضفر مضه
 نوناك "8 يف ةيروسلا ةمصاعلا يف عقو يذلا يثالثلا

 تا

 نامفوك
 ظ221111010101000000007772/9

 م 5 لا

 . نويكرتمألا نئاهرلا 8
 ةرافسلا قف رتتركس , كناننن ه5 :ىاكياب مايلو ١

 ةعماجلا ةيتكم يف لمعي .:انس ١ :نرديلبك : ردبد 1

 . ١ ماع ربكم 5-5

 8يقف فظخ .ةنس 6١ :وكنيج سئارول بالا * 
 00 :14/46 ماع زياني // يناقلا نوناك

 هلاكو ف أريدم لمعي . ةنس :نسردنأ يريبت  ؛

 . [ مانجو ورح ماطإت م عمرتع - 9

 .ربمسيد /لوالا
 نطنشاو ىلا تلسرا يتلا تامولعملا تناك ايناو
 نئاهرلا نا دكؤملا ناف :ةيسوروالا مصاوعلا ضعبو

 نارهطو قشمدل ناو .عاقبلا ةقطنم يف نودوجوم
 ,ةكرتشم افادها امهل ناو ,مهفاطتخا يف ةرشابم ةقالع
 .فاطتخالا ةيلمع نم هفادها امهنم لكل امك

 .تاهويرانيسلا ريقتو راودألا بالقنا ...يروسلا سيئرلا

 ازيك 1 ةي ا ١ 1 1 1 -ارتع ١

 ماع سرام /راذآ ١١ يف فطخ .ءابنالل سربدتيشوسألا

 ., ١١6

 ىفشتسم يف ريدم .ةنس 04 :نسبوكاج ديفيد  ه
 /رايأ 28 يف فطخ .ةيبرغلا توريب يف ةيكريمألا ةعماجلا

 .19/85 ماع ويام

 ةيلك يف لوؤسم .ةنس 54 :دئالرزاسس ساموت 5

 .ةيبرغلا توريب يف ةيكريمألا ةعماجلل ةعباتلا ةعارزلا

 .1549 ماعوينوي /ناريزح 5 يف فطخ

 يف فطخ .يلاطيا لامعا لجر :يرانيلوم قتريلا ١

 ١985. ماع ريمتبس /لولبا ١

 يف لمعي ؛«يبونج يروك يسامولبد :غنيس اشود  ؟
 توريب يف ةيبونجلا ايروك ةرافسل ةعباتلا ةيلصنقلا
 ١19/7. ماع رياني / يناثلا نوناك 5١ يف فطخ .ةيبرغلا

 ُؤ

 : اولتق نئاهر 8
 يف: شا ظيرب فظوم .ةنس 8 ؟تيلؤك "هيلا ل

 نوؤشب متهت يتلا ةدحتملا ممألل ةعباتلا «اورنوألا»
 لتق .15/25 ماع سرام /راذا ١" يف فطخ .نيينيطسلفلا

 يف هتثج تدجوو ١5/81: ماع ليربا /ناسين ١ا/ يف
 .رفوص تاسيور

 ةليل فطخ ىناطيرب .ةهنس "5 :سالغود فيل  ؟

 نيلوؤسملا دحا لوقي امك :نييبرغلا نئاهرلا ةمزاو
 ,نارهطو قشمد ىلا ةبسنلاب ةليسولا يه .:نيينانبللا
 لهسلا نمف .ايبورواو نطنشاو ىلا ةبسنلاب كلذكو
 ةريثك لكاشم لولح ىلا يضفي نا نكمي اهلح نا لوقلا
 ةمزالا نأل :كلذك سيل رمالا نكل .ةقطنملاو نانبل يف

 عوضوم مويلا ىطختت تتاب :ةيطسوا قرشلا
 نم لخدت نا ديرت ةيبرغلا مصاوعلا نا ذا :نئاهرلا
 اهاوتسم لقي ال ةقلاع تامزا ةيوست ىلا نئاهرلا كاش

 ,«ليئارسا» ل ةينمالا تابينربتتلا قيقحت نع
 نع لزعمب طسوالا قرشلا ةمزا لحب دارفتسالاو
 .يتايفوسلا داحتالا ةكراشم

 نيب ةرئادلا تارواشملا ايافخ ىلع نوعلطملا لوقيو
 ,اعيمج لئاسملا هذه لح يف رارقلا نا .مصاوعلا ضعب

 تاويرانيسلا نمز ناو ءذختا دق :برحلا قيرط نع
 .ين» ةيكريمالا ةرئاطلا ويرانيسب ةهيبشلا ةريغصلا
 مصاوعلا اهعمو نطنشاو نأل :ىهتنا دق ؛هيإ .ويلبد
 لخدي دق .ةريبك ةقفص دقع ىلع ةرصم ةيبوروالا

 هتردق مدع ببسب ضعبلا اهضفري دقو ..اهيف ضعبلا
 ىلا دوقي يذلا رمالا .ةرييكلا تالزانتلا ميدقت ىلع

 .نيبعاللا ضعب رييغت ىلا اميرو :برحلا
 ةلحرملا ةبيوعص نويروسلا نولوؤسملا يفخي الو

 نا نع نوثدحتي ةرم لوأآل اوأدب دقو .اهيف نورمي يتلا
 لبق نم اوناك نا دعب ,قزاملا يف نوروشحم عيمجلا
 قرشلاو نانيل ريصم نوررقي مهدحو مهسفنا نوربتعي
 .طسوالا

 .الوا خرصيس ْنَم نكل ,قزاملا  ةلحرملا اهنا ءالعف
 يعادنلا ةلحرم نا وديبو ..الوا ىعادتيس يذلا وه

 [ل.تأ دب دق

 شلك زاوف

 يف هتثج تدجوو ١5831: ماع سرام /راذأآ ضل دو

 .19/45 ليربا /ناسين ١١ يف رفوص تاسيور
 ؟77-4/ ةليل فطخ .ةننس ؛ ٠ :دليفتدب بيليق - “

 /ناسين ١1 يف هتثج تدجوو ١5481« ماع سرام /زاذا

 .رفوص تاسيور يف ليربا

 ماع سرام /راذآ ؟ يف فطخ :زرتولك الوقين بالا - ؛
 .19486 ماع ليربا /ناسين لوأ يف ًاقونشم دجو . 5

 ةيكريمألا ةعماجلا يف لمع ءىناطيرب :ليه سينيد- 5
 .19148 ماع ويام /رايأ 77 يف فطخ .ةيبرغلا توريب يف
 .ةفاطتخا نم نيموي دعب الودقم دجو

 .يتايفوس يسامولبد .ةنس ١" :فوكتاك يداك ” 

 يف فطخ .ةيبرغلا توريب يف ةيتايفوسلا ةرافسلا يف لمع
 نيرشت /ربوتكا ؟ يف لتق . ١1586 ماع ربمتبس /لوليا ””

 ىنبم نم برقلاب ةيمرم هتثج تدجوو ١5/9: ماع لوألا
 .ةيبرغلا توريب يف ةيضايرلا ةنيدملا

 اوفطتخا نيذلا ةثالثلا تايفوسلا نويسامولبدلا اما

 يف مهحارس قالطإ مت دقف :لتق يذلإ.فوكتاك مهليمز عم
 تامولعم تددرتو . 5 ماع يناثلا نيرشت /ريمفون ٠"

 هماقا ىذلا نجسلا يف نيدوجوم اوناك مهنأب لوقت :ذئموي

 فرشيو .ةيبرغلا توريبب ةطسبلا ةقطنف يف «هللا بزح»
 ناريإ عم «هللا بزح» لمعيو .هللا رصن نيمأ خيشلا هيلع
 /١11(.6 ددعلا «ةيبرعلا ةعيلطلا» عجار) .ةيروسو

 ١945 _ ١9 ناريزح ؟ ١١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 لظلا يف بكأو يروس ينمأ دفو
 !اسئرف ىلا يناريالا ءارزولا سيئر بئان تاثداحم

 كاريش ةرانص ىلع نناهرلا معط

 اا تر مت

 .لطهتسملاو نكمدل ا ماجا سرانو
 11 ا 10 راما خا 7 0

 ةحلساو رئاخذ فيدوردا ضرق ديدستب بلاط يريعم

 _ تاءال ةلسلسب سيراب اهتهجاو بلاطملا نيكورش لاو

 ةيطفنلا هد : بيصا ها تربل وول م ةمشلا ا

 . توريب يف نيترمرهلف- نئاهرلا ذاقنا و ىسابقلا ةقزلا فعليه لوراب قتناكلا ٠
 .سفرلا هيت ل !دامو هميم لوح ةالؤاسنتلا راثأقا

 دام داو هنوو اج دفسج عماد م سرك مهجة ردع اجامل

 مهتفايقب يروهمجلا سرحلا لاجر فقو
 ةيحتلا اوداو ةيزنلالا رصق ماما .ةدوهعملا

 اضر يلع :يناريالا ءارزولا سيئر بئانل
 ىلع نوصيرح نويسنرفلاف .هل قفارملا دفولاو يريعم
 رارغ ىلع نودقتعي مهو .ةيلوكوتوربلا ةبعللا
 ,تيصلا ةعئاذلا .ةيرعشلا لاثمالا بحاص .نيتنوفال
 هنأب .ةيتامغاربلاو ةيعقاولا ِق «ةسردم» ناك دقو

 ةرذاحم نم عئام الف :بنذلا لتق كيلع رَّذعتم» ةظحل

 ساسالا اذه ىلعو .«رغافلا ةقدش يق كدن عضوب هنادنا

 ديسلا .نارهط ىلا يضاملا ليربا /ناسين يف اولسرا
 كرامو ةيجراخلا ةرازول ماعلا نيمالا ءسوز هيردنا
 طسوالا قرشلاو ةيلامشلا ايقيرفا مسق ريدم سوفنوب
 ىلع :نناهرلا قاقحتسا ىمح طسو ءاهتاذ ةرازولا ِق

 ىلع اهموي قفتاو .ينما  يسايس عباط هل دفو سار
 انه نم .سيراب يف ةدقعملا تافلملا ف ثحبلا لامكتسا

 ةلاهب تئافلا عوبسالا تطيحا ينلا يريعم ةرايز نإف
 يأ .قمعلا يف ؛ لجست مل .حطسلا ىلع :ةيلوكوتورب
 ؛نيدلبلا نيب روسجلا ميمرت لاجم يف .سوملم مدقت

 «تاءالم ب مدطصا يناريالا دفولا نا اصوصخ

 يف «ةيئدبم تباوث» هربتعت ام لوح .سيراب اهتعفر
 نواعتلا لاجم يف امك ةيجيلخلاو ةينانبللا اهتسايس
 .قارعلا عم يركسعلاو يومنتلاو يداصتقالا

 ماعط لوانتي يناريالا ءارزولا سيئر بئان ناك امدنعو
 ناك :ةيجراخلا ةرازو ةعاق يف «يسامولبدلا» ءاشعلا
 قابطالا مضهت ال ةيناريالا ةدعملا نا لوقب نم كانه

 تايبلس نم نارهطو سيراب نيب مكارت امف .ةيسنرفلا
 .ةليقث ةكرت ىلا لوحت ةينيمخلا ةيومدلاب ةغومدم
 .ءارولا ىلا دوعي ال بالودلا نا نوربتعي نويسنرفلاو
 قئاوتلا ةيكيمانيد يف اديعب اوضم مهناو

 19457 ناريزحع ؟” ١١١ ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_ 3 *

 1م ما ف و جالا وون م نا جحا د قو ا و

 . نيدعتسم اوسنل مهو .ندادغب عم يجيتارتسالا

 ةكبش ةهجاوم يف ةيليمجت تاسمل ضعبل الا .ايلات
 ليظطعت مهفدهو .نويناربالا اهب مدقت يتلا بلاطملا

 سيئرو .مهنئاهر ريرحتو .نمث لقأب ينيمخلا مغللا
 يحتلملا ةماستبا هعدخت مل يذلا .كاريش كاج ءارزولا
 بابلا لفقي ال هنا هطاسوا يف يفخي ال ,يريعم اضر يلع
 رود يف حمطي هنأل :نارهط عم «ةريغص تاوطخ» ماما
 هنأش نم يذلا رمألا «نئاهرلا ةقرحم يف ءافطالا تارغ

 طوش يف هظوظح زيزعتو .تاجافملا ىلع ةرظيسلا
 هذه نكل .1588 ماع .هيزيلالا رصق ىلا لوصولا

 ىلع سيلو .قرولا ىلع ةلوقعم نوكت دق .تاباسحلا
 قشمدو نارهط ىعست نئاهرلا ةكعك نا كلذ ...ضرالا
 طقس نيتمصاعلا نيب ةعتملا جاوز نألو .اهمساقت ىلا
 تغلب ةقحتسم ةيروس نويد دعب ,ةيطفنلا ةتكسلاب
 ١,5 «قفريبس كيمونوكيا تيوب لديم» ةريشنل اعبت

 تاديقعتل ةحشرم نئاهرلا ةبضق ناف .رالود نودلب

 ةبسنلاب «درابلا ءاملا» ةباثمب نوكي يذلا رمألا ,ةديدج
 الخدم اهلح نوكي نا نوطرتشي نيذلا نييسنرفلا ىلا
 ضرق لثم .ىرخالا ةقلاغلا اياضقلا ىف ثحبلا يلا

 نييناريالا نيئجاللاو ءيوونلا ,فيدوريا» عورشم
 ...ىرخا ةيجيتارتساو ةيركسع لئاسمو

 ق1 ؤبس ايما !ةقاؤاتا ةقثوم تامولعم دكؤتو

 لوصو نم نيموي لبق سيراب ىلا لصو طابض ةثالث نم
 ةلحر ىلا دوعي قافتا نمض كلذو .يناريالا دفولا

 يا نامض هتمهمو :نارهط ىلا ةريخألا سور هيردنا
 ةيسنرفلا ةيجراخلا رئاودو . تاضوافملا هزرحت مدقت

 اهناو .نئاهرلا ةلأسم يف ايساسا افرط قشمد نا ربتعت
 انه نم ...ةدخاو ةبعل راطا ىف نارهط عم ةركلا لدابتت
 ,لظلا يف يقب يذلا .يروسلا دفولا روضح تطرتشا

 زواجتت مل يريعم ةلحر نأل ةياهنلا يف ائيش نمضي ملو

 :هدادس قرطو :فيدوربا ضرق ىلع قافتالا ةدوسم

 ملع ذخا» راطا ىلع جرخت مل ىرخالا اياضقلا اميف
 ف يهو ...ليحتسملابو نكمملاب ةحراصمو ءربخو
 نم اءزجح تحيصا اهنأل .,ةليحتسم» اهتيسلاغ

 اسنرف نم لك يف اهنيب قيفوتلا بعصي يتلا تباوثلا
 .نارساو

 اسدرف فقومو ناربا تادلط
 ةسائرو ةيجراخلا يف اديدحت يريعم بلط اذام نكل

 ؟هيزيلالا رصقو ةموكحلا
 فلملا حقف ىلا رداب يناريالا ءارزولا سيئر بئان

 ةلمعلا ىلا هدالب ةجاح نم اقالطنا .قلاعلا يلاملا
 هاش نا فورعملاو .ةيناودعلا اهتلا ليومتل ةيعصلا
 رايلم هتميق :1415 ماع اسنرف ىلا اضرق مدق نارسا

 فيدوريا عوربتشم ل كارتسالا لجبادفم قف نون
 تظفتحاو .دمحت ع ورشملا نكل .مودشاروبلا ببصختل

 ماع مكحلا ىلا ينيمخلا لوصو دعب غلبملاب اسنرف
 كاريش نا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» دكؤتو ... 4
 يناريالا فلملا ةعباتمل اهلكش يتلا :لمعلا ةيلخ» و
 - ءارزولا ةسائر رقم  نودنبتام ليتوا ىلا هلوصو ذنم

 سوفنوب كرامو سور هيردنا نم اساسا ةفلؤم يهو
 ؛ (ةيزدلالا رصقل ماعلا نيفالا) وكئابن يولا_.ناجو
 عوضوملا قئاقد يف لخدتلا ىلع ايصخش صرح

 غلبملا نا لاق يذلا يريعم معازم ضفرو .هليصافتو
 نيرايلم لب .رالود رايلم طقف سيل اسنرف ىلع بجوتملا
 ملو .هنلا دئاوفلا دئاوف ةفاضا دعب د رالود ةئمعبراو

 لوبقب ءىجوفو .رالود رايللا فصنو رايلمب الا ملسي
 تكسمت نا دعب ةيمقرلا هتءارقل يناريالا دفولا

 نوكي نا يريعم بلطو .اهماقراب .قباسلا يف .نارهط
 ةحلسا لكش ىل.ع ةقحتسملا غلابملا نم ةئملا ىف ٠
 كاردش ناك اذاو .ادقن عفدت .يقابلا مسقلاو .رئاخذو

 نع تثدحت ةقيقد تامولعم ناف .رمالا يف ايئاهن تبي مل
 ريشول ةكرش راطالا اذه ىف البقتسم هب موقت دق رود

 اهتيومدو نارهط ةيجازمل ةليقثلا ةكرتلا :سيراب يف يناريالا دفولا
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 تفرغ يتلا اهريدصتو ةحلسالا ةعانصل ةيسنرفلا
 ,ناريا ىلا ةيركسعلا ةدتعالا بيرهتب 1987 ذنم
 ,سشناملا رحب ىلع ,غرويريش ءاننم نم اقالطنا

 عافدلا ةرازو يف طغضلا ىوق ضعب ةكرايمبو
 ءارنخ تلنقتسا ةكريشلا نا امك :ةيسنرفلا
 .فئاذقلا تانحش اوصقت .نيدناربا نييصاصتخاو

 لجن  نيرفاويد لايناد اهسيئر ارارم اولباقو
 فورعملا ةمواقملا « لطب» ؛يساب  نيرفاويد لينولوكلا
 ود هيتوم يغ هعمو  نارتيم سيئرلل قيدصو
 ماعلا ذنم ماقا يذلا .ةحلسالا ىوس حاتغم ,نويران

 نم ددع ةطساوب نييناردالا عم تالاصتا لوا

 اعبت .يريعم بلطو .. .نيينانويلا لامعالا لاجر
 تارئاطو وج  ضرا خيراوص ةعلطملا رداصملل

 ةفاضا .ةدعافد اهريتعا ,تادعمو رئاخذو رتب وكيله

 طبرلاو شيوشتلاو دصرلل ةينورتكلا ةموظنم ىلا
 مكحلا ناك اميفو .ةيناريالا تاوقلا نيب يتامولعملا
 يف تابلطلا نم عونلا اذه يف ثحبلا ضفري يسنرفلا

 رظنلا ةداعال ادادعتسا ةرملا هذه رهظا هناف :قباسلا

 ةيدودحم نم نوناعي نييناريالا نا تباثلاو
 ...تامولعملا ةيدودحم نوناعي مهنا امك :لايخلا
 ٍِق يرريعم اضر يلع ددرتس مل كلذل .ريصقلا فنالاو

 دوعسم ؛قلخ ىدهاجم» ةمظنم ميعر سأرب ةنلاطملا

 ىلع ؛««يناردالا لخادلا ٍِق باهرالا سرامي» هنآل ىوحر

 حسلاو .هب طيحت يتلا سوؤرلا نع الضف .هلوق دح
 ةحئال .اديدحت نارهط ىلاو .اسنرف لحرت نا ىلع اضيا
 .دوسالا ريصملاب ةينيمخلا مهيلع تمكح . نيبولطم
 كاج ملستو .اهتيرصنعو اهفرطت اوضهان مهنأل
 اهتمضتت ىلا ءاميسالا ضعب نا املع ,ةحئاللا كاريش

 ءوجللا قح نأب درو .اسنرف يف اساسا ةدوجوم تسيل
 ناك امدنع .يسدمحلا عم هانقيبط دقو .سدقم اسنرف يف

 ةروث اهنم قلطا ثيح - ؛وتاش ول لفون» يف ائجال
 تاوصالا نم مغرلا ىلع ؛هميلستب مقن ملو  تيساكلا
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 ديقي ال يسايسلا انماظنو .هب ةبلاطم تعفترا يتلا

 ام .تاطاشن ةيأب مايقلا يف رارحا مهف .نينطاوملا ةيرح
 ...ينطولا نمالاب اساسم لكشت ال تماد

 شماه ىلع رهظ يكاريشلا مالكلا اذه ىدصو

 ريخالا مويلا يف .يريعم هدقع يذلا يفحصلا رمتؤملا
 قيقد مارتحاب انتدعو اسنرف» نا لاق ةظحل ؛هترايز نم
 تافلم ىف رظنلا ةداعاب و نييسايسلا نيثجاللا نوناقل
 «...هنم نوديفتسد ال نيذلا

 ناريطو نشم» ند نئاهرلا
 تلظ يريعم ةلس نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» دكؤتو

 .ةينيمخلل نيضهانملا ءاسنرف يف نييناريالا لوح ةغراف

 ةنورم» ةيسئرفلا ةموكحلا سيئر رهظا ام ردقبو
 ف مزحلا دسج هناف .فيدوريا ضرق لوح «ةرباع
 حججح نا يف ةقرافملا .يسايسلا ءوجللا ةلأسم يف لباقملا
 هنا اصوصخ تفاهتلا ىهتنم يف تناك يناريالا دفولا

 ءالولاو ةينطولا اياضق ىلع مالكلا هل قحي نم رخا
 ْف علاض هنع عفادُي يذلا ماظنلا نا كلذ . مالسلاو

 توريب ىتح «درثام» تلصوو .باهرالاو مدلا ةبعل
 ايروس عم ةدحاو ةيلاردفنوك نمض .اهتاذ سيرابو
 .ايبيلو

 معاّرمل ةمزاحلا ةيكاريشلا ةهجاوملا نا تفاللاو

 ىلا نييناريالا نيئجاللا» لوح يريعم اضر يلع
 ضفر ىلع تزكرت ىرخا ةهجاومل ةمدقم تناك .ءاسنرف
 ةيجيتارتسالا ةقالعلا ىف رظنلا ةداعال قلطم يسنرف

 سدنه يذلا كاريشو .سيرابو دادغب نيب ةمئاقلا

 يف اجزومن اهنم لعجو ١1914. ماعلا ندم ةقالعلا هزه

 .اهزيزعتو اهريمثن ىلع صيرح .ؤفاكتلاو مارتحالا
 ,«انقيدصو انفيلح وه قارعلا» نا ةمراص ةجهلب لاقو
 يف يباجيا دايح ىلع ظافحلاب يريعم هبلاط امدنع
 ...ةديدج دوقع ماربا مدعو جيلخلا برح

 لخاد قبي مل راطالا اذه ف يسنرفلا مزحلاو
 ىلا اهادعت لب .«نوينيتام ليتوأ» يف ةعبرالا ناردجلا
 تاءال ةلسلس» ىلا تفل ثيح .يفحصلا يريعمرمتؤم

 دادغب نيب ةقالعلا يف يكيمانيدلا مزالتلا دسجت ٠
 .نيسلا ةمصاعو

 عضو يذلا يسنرفلا ءارزولا سيئر نا ىلا انه ريشن
 مل هنا ىتح سيرابو نارهط نيب راوحلا تافلم يف هلقث
 ىلا داع .ةتحبلا ةينقتلا اياضقلا يف لخدتلا يف ددرتي
 يف حبصا هنا يناريالا دفوملا دقتعا ةظحل .ةيادبلا
 نع جارفالا امه هتياهنو كاريش ةياديبو .ةياهنلا
 ,ايبلول .نولقنتي نيذلا ةعستلا نييسنرفلا نئاهرلا
 كلذل .عاقبلا لهسو توريب يف ةيبونجلا ةيحاضلا نيب
 ءارزولا سيئر بنان عم لوطملا هثيدح يف لدجلا مسح
 نا «دوسا ىلع ضيبا» ةقيرطل اعبت :هغلباو يناريالا
 لامعتسا يف يه انيدلب نيب تاقالعلا عيبطتل ةمدقم ةيأ
 ,...نئاهرلا ةلأسم يف اهذوقنل ناريا

 اما .نارهط يف نوكي دق ةيضقلا لفق نا ريثملاو

 دفولا روضح انه نم .قشمد يف كش نود هناف حاتفملا
 يف هتكراشمو .سيراب ىلا ارس يروسلا ينمالا
 ةبيضق نا امك .راتسلا ءارو نم ناو .تاضوافملا

 ,اهتاظحل .ضعب ىف تدب يتلا نييسنرفلا نئاهرلا
 يروسلا نيماظنلا ىلع احايرا ردي ارامثتسا
 .كرتشم قزام ىلا مويلا تلوحت اهناف .يناريالاو
 نم ءىشب فقوملا نقح يف ةبغار نوكت دق نارياف

 ىلع ةرداق ريغ اهنكل ,ةحلسا ىلع لوصحلل ةلحلحلا
 ,بئاغلا ةفيصب امئاد تبعل يتلا قيشمدو .كلذ
 دعب ٌفجي مل اروس لاشيم مدو .اهتبعل تحضتقفا
 كيرا لوقي ءانه نم .ةعرسب هوسني نل نويسنرفلاو
 رثاو ءسنوت يف ةكيمسلا هترافس ناردج ءارو .ولور
 ةراغلا ىلع درك :توريب ف ةثالثلا نييناطيربلا ةيفصت
 ,دسأ ظفاح نا ,يزاغنيو سلبارط ىلع ةيكريمالا
 :ايصخش يل لاق نئاهرلا ةيضق يف هجارحا ةظحلو
 لهف .ىلتق مهو نكل ...نئاهرلا راضحاب دهعتا يننا»
 للا بزح لئاصف دحا عم ةكرعم حتفا نا ينم ديرت
 انلوصو لبق مهنولتقي ال مهنا نمضي نمو ؟مهريرحنل
 .؟مهدلا

 ماظنلا سيئر ةعلاطم يف ةفوشكم ةيليفايكيم ةمث
 ةطاطملا عئارذلا نم تسئي يتلا سيرابو .يروسلا
 ماعلا اولفقا نا دعب نئاهرلا ريرحتل ام لمعب ركفت
 .يرابجالا لاقتعالا يف مهو :لوالا

 تامهملا لجر نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» دكؤتو
 يف يسايقلا مقرلا بحاص .ليراب نتباكلا .ةصاخلا
 -لاموصلا رودافلسلا يف اسنرف ةرافس) نئاهرلا ناقنا
 / ناسين وه دحاو رهش لالخ يف نيترم دهوش (ينوبيج
 داع ىلوالا ةرملا فو .ةيبرغلا توريب يف يضاملا ليربا
 ةرملا فو .اكنرال  هينوج أفرم قيرط نع سيراب ىلا
 هنا لوقي نم ةمثو .توريب راطم قيرط نع .ةيناثلا
 ثحبلل ةينانبل ةيركسع تاميظنت ضعب عم نواعني
 ةيلمعل اديهمت .نييسنرفلا نئاهرلا زاجتحا ةنكما نع
 ةنكما لوح ةقيقد تامولعم عمجل وأ ...قفالا يف ام
 .رارمتسا يف ريغتت يتلا .مهدجاوت

 ىلا لصو امدنع :نارتيم سيئرلا نا فورعملاو
 نادنموكلا هقيدص ىلا امك ليراب ىلا دهع ,ةطلسلا
 ارداغ امهنا ريغ .ةصاخلا هتسارح ةمهمب .ونورب

 .«ةطرشلا برح» ةيحض .نيتنس دعب هيزيلالا
 اذهب .توريب ف ليراب نتباكلا لوجتي امدنعو

 . ثدحت دق ةيداع ريغ ءايشا نا ينعي اذهف .لكشلا
 دق تافلاحت ةكبشو .عقت دق ةبهتلم تاجافم ناو

 جردنت وا ةيمسر هتالوج نوكت ال نا ضورفملا يفو
 هروهظ نا دكؤملاو تفاللا نا ريغ .ةددحم ةمهم نمض
 يف رييغت عم نمازت ةينانبللا ةمصاعلا يف ءىراطلا
 تحبصا دعب .نئاهرلا هاجت سيراب ةيجيتارتسا
 نم :!دارطتسا . دب ال ناكف .ثيدعلا ىلا برقا تاطاسولا
 فقوملا ضيورتل ةيماقتنا ططخ عضوو نانسالا ذحش
 .ةيناريالا  ةيروسلا ةلاحتسالاب موكحملا

 اهيبلا نكرب ال ةيجازم
 ىلا يناريالا دفولا ةرايز ةلصحم .ةياهنلا يف يه ام

 . ؟سيراب
 يناريالا  يسنرفلا رتمورابلا يف ثب ةرارح ةيا

 ظ *دلجتملا
 نيب ةلصافلا ةليوطلا ةفاسملا ف ققح تاوطخ ةيا
 ؟هيزيلالا رصقو مق

 ىلا ينيمخلا دفولا ةرايز نا لوقلا ىلا عراسن
 اموي يتأي دقو .ةريخالا الو ىلوالا نوكت نل سيراب
 ليثمتلا ىوتسم عفتري وا .نارهط ءارزو سيئر
 لاحلا وه امك .لامعالاب مئاق ةجرد نم يساموليدلا
 -4 لاسراب سيراب لفكتت دقو .ريفس ةجرد ىلا ءنآلا
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 ةجلاعمل ...زيربتو مقو ناهفصا ىلا ةييط تادعم خس

 طاشن ىلع دويقلا ضعب عضت دقو برحلا ىحرج
 نع يضاغتلا ةسايس سرامت وأ .ةيناريالا ةضراعملا

 ريودتو نويدلا ةلودجو ةدتعالاو رئاخذلا نحش
 طوبضم حاتفنا نع ثحبت سيراب نا .اهدئاوف
 يف ةروشحملا نارهط نا امك .اهتاباسحل اعبت جمربُمو
 ةجاح يف ةيداصتقاو ةيسايسو ةيركسع قزام ةلسلنس
 تجرد امك :ينويهصلا ودعلا رادرقع يف ولو قايرت ىلا
 ْف ايناريا ءيبول» كانه نا يف كش الو .كلذ ىلع

 .امود نالور عم هزومر لمع .ةيسنرفلا ةيجراخلا
 جيلخلا يف ةنزاوتم ةيسنرف ةسايس ىلا نوعدبو
 تاوطخلا ءارو ةسايس ءارو اوناك مهو .يبرعلا

 «يبوللا» اذه نكل .نارهطو سيران نيب ةريغصلا
 ةيعقاولا ىلا داعو .ةيناربا تامدص ةلمحب بيضا

 عم «ةحوتفملا باوبالا» ةسايدس نا نم دكأت امدنع

 ةيمالظلا ناو .ةجيتن ىلا يدؤت نل ةينيمخلا ةيجازملا
 ةليحتسملا فقاوملا ىف اهسفنب جزت ةينيدلا
 ديؤملا رايتلا تنقح تامدصلا هذه .ةلوقعماللاو

 يفخي ال كاريشو .ةوقلاب يسنرفلا مكحلا لخاد قارعلل
 بزحلل قياسلا ماعلا نيمالا ءسنوب رائرب ددري امك .
 ادغو مويلا :ةيساسالا اسنرف ةحلصم نا .يل وغيدلا
 ال نارهط ىلع حاتفنالا نا امك .يبرعلا بناجلا عم

 لب .اهطورشل اخوضر وا ءادجتسا نوكي نا بجي
 لاجم ال نا ىلع ديكوتلاو .حوضولاو ةوقلا حاتفنا
 نا امك .قارعلا عم فلاحتلاو ةقثلا ةيرامعمب ساسملل

 .زازتبالاو فيوختلل اعبعب تسيل نئاهرلا ةروتاف
 رسلا ةملك نا لوقيل ويكوط ةمق ىلا سنوب دوعيو

 نم تاطقل ماما انك اننا ملا ليخ :باهرالا برض تناك
 ةدحاو ةظحل ىف برغلا ىقالت دقل .رباغ خيرات

 ىلع قفتاو .فوخلا دض برحلا نلعاو ةكرتشمو
 «...اهروحج ىلا ةسلابالا ةداعال ططخ

 تباوثلا ماما .ةيناريالا تاناهرلا عجارتت نآلا
 نع ةيناريالا ةضراعملا ءامعز ليحرتل ال :ةيلاتلا
 تاقافتالا ذيفنت يف رارمتسالل معن ٠ .ةيسترفلا يضارالا

 لحل معنو برحلا عيسوتل ال :قارعلا عم ةدوقعملا
 ..ةيملسلا قرطلاب عازنلا

 ىلا ةيلوكوتوربلا تاوطخلا زواجتت قئاقحلا هذه
 فلحلا هبج أدبم ىلع موقي ديدج يجينارتسا موهفم
 ىضوفلا قيوست ىلع مئاقلا يناريالا - يروسلا
 يذلا وه نم مويلا اديج فرعت سيرابو .باهرالاو
 .هفادها ىلا لوصولل مدلا يطتمي

 ىضوفلا ماحتقاو تباوثلاب كسمتلا راعش انه نم
 لزغلا ىلا قالزنالا نع اضوع ...اهيعناصو اهلقاعمو
 سيلقوميد فيس مه نا يف كش ال نئاهرلا نا .اهعم
 نود لوحي يذلا وهو .ةيسنرفلا قانعالا قوف طلسملا
 يتلا ةيضارعتسالا سوقطلا ىلع فافتلا ةرداب ةيا

 ام نكل .يناريالا هفيلحو يروسلا ورتسياملا اهب موقي
 ..طخ ربع ةداع مني يذلا وه حجانلا قارتخالا ماد

 اهتلئسا نع باوج ىلع ترثع سيراب ناف .قلقلا
 لادبتساو ءاضرتسالا ةسايس نع عالقالا :ةيناريالا

 لالخ نم ولو ديدحلا تازافقب ريرحلا تازافق
 0...تالضعلا ةلوتفملا ةيسامولبدلا
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 سنون ل كاريمش كاج ةرايز

 يسنرفلا لوألا ريزولا كاريش كاج ديسلا ماق
 سنوت ىلا ةيمسر ةرايزب (81/0/10) تبسلا
 .بابالاو باهذلا نيب أدحاو ًاموب تقرغتسا

 ةدمع لبقتسا ةيسنوتلا ةمصاعلاب هلولح لالخو
 ىرجأو ةبيقروب بيبحلا سيئرلا فرط نم سيراب
 نيتينعملا نيتمصاعلا يف تفصو ةيمسر تاثداحم هعم

 يسنوتلا ريزولا روضحب تمتو .ةيمهألا ةغلاب اهنآب
 تاثداحم تدرجحأ امك :يلازرمل دمحم ديسلا لوألا

 ؛كاريشو ةبيقروب بناج ىلا اهريضح ىرخا ةعسوم
 ءارزوو يسنرفلا ءارزولا سيئرل نوقفارملا نولوؤسملا
 لمع ةسلج تصصخ اميف ةيسنوتلا ةموكحلا نم

 يف ثحابتلل امهينواعمو نيلوألا نيريزولا نيب ةلقتسم
 قافآلاو نيدلبلا نيب ةكرتشملا تافلملاو اياضقلا
 .نواعتلا ريوطتل ةيلمعلا

 ترولبت ةيمسرلا سيراي و ةمصاعلا سئوت نيب

 عيفر يلافتحا بلاق يف كاريش كاج ديسلا ةرايز

 ةبيقروب لاقتنا يف لثمت كلذل رهظم لوأو .ىوتسملا
 ,ءابعالاب ةلقثملا هتخوخيشو مئادلا هداهجاب :هسفنب

 نكي ملو .هفيض لابقتسال يىلودلا جاطرق راطم ىنا

 ةجاح يف :ًانس برعلا ماكحلا ربكأ :ينينامثلا سيئرلا

 ناكو ءارزو سيئر ةبتر يف فيضلاف .لاقتنالا اذهل
 سقطلا ءادأب هدحو اليفك ينازمل ديسلا روضح

 ,روذعم هسفن ةبيقروب نا لب ؛بولطملا يلوكوتوربلا
 لوألا حشرملا صخي نا يف ريض ال نا ءانه :ىاترا هنكل

 ,راطملا يف لابقتسالاب ةيسئرفلا ةيروهمجلا ةسائرل
 نالعاو هب ةداشالا يف بنطأو كاريش هل لهذ ام وهو

 .هانعم اديج دقي ميركتن هتجهب ديدش

 درجم لوكوتوربلا يف انايحأ ءضعبلا ىري ذاو
 ىلا أديج نوفرعي ةسايسلا يفرتحم نإف يسايس زيرطت
 ,ةيسايسلا ةلاحلا مهف يف زيرطتلا اذه ديفي دح يأ

 لوألا ريزولل يسنوتلا سيئرلا لابقتسا نإف انه نمو
 ةلاحلا يف ًارهوج دعي ةرئاطلا نم هلوزن ىدل يسنرفلا

 هي دهشل يمعرل ا رودعلا

 ىلا رظنلا تفل لالخ نم قمعا لكشب اهمهف نكمي يتلا
 :ةيلاتلا رصانعلا

 ىلوألا ةرازولا بصنم يف كاريش نييعت درجمب -
 ةوطخ ّرقأ ةديدجلا ةيباينلا ةيبلغألل لثمم ىوقاك
 اهبناج يفو :ةيقيرفالا ةراقلا هاجتاب ةمساحو ىلوأ
 نكل .ةفطاخ ةلحر يف هجوتو :ةصاخ يبونجلا يبرغلا
 سيئرلا عم ثحابتلل يبورين ىلا :تالالدلاب ةينغ

 .ةرايزلا تاللالدو ..ءافتحالا تالالاد :كاريش ليقتسي ةييقروب
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 ِق .ةقرافألا ءاسؤورلا ددمع يبناوب تنوفوه يجاعلا

 لابقتسا كاريش كاج لبقتسا جاعلا لحاس ةمضاع

 يسائرلا لوكوتوربلا كرتي ملو .رابكلا لودلا ءاسؤر
 ةوافحو ةفايضلا مرك نع ريبعتلا رهاظم نم رهظم يأ
 :كش الو ؛ةمثو .ةمدقملا ف هعضب نا نود لابقتسالا

 ام مها نكل :ةيجاغلا  ةيسنرفلا تاقالعلا يف ليصافت
 ريددقتلا يف لثمت ةئراطلا ةرايزلا هذه نم صلختسا

 ريدقت وهو ؛نيريبك نييسايس نيلوؤسم نيب لدابتملا
 .اهتلثاممل ىعست ىرخأل ةيجولويديا لب .ةلودل ةلود

 :غلبألا يه ييناوب تيوفوه سيئرلا ةرظف ىقبنو
 فارتعالا ةلاح لثمي هرابتعا يف كاريش روضح نا ذإ

 ءاسنرفل يقيرفالا يبرغلا حانجلا ةيمهأب ىوصقلا
 ةيلبقتسملا ةيرارمتساللو ءاهيف نيلدتعملا ماكحللو
 يتلا ةيرارمتسالا يهو .اسنرفل ىربكلا حلاصملل

 بغرت ام لثمب ةيصخش ةفصب اهباطخ غيلبتل ىعست
 .ةراقلا ءامكح نم ةرشابملا ةدناسملا يقلت يف

 نم نيرهش دعب متت سنوت ىلا كاريش ةلحر -
 يأ .يسايسلا اهعقومل ةينيميلا ةضراعملا ةداعتسا
 سيراي ةدمع لعج ام اذهو .ءيشلا ضعب ةرخأتم اهنا

 ناك ةرايزلا رارق نأب_رذتعملا ةغيص هبشي امب_ حملي
 ةيسنرف بابسال رخأت امنا اهذيفنت ناو هناوأ يف أركيم
 خانم نع رظنلا فرصبو .ًاضيأ .انهو .ةيلخاد
 لوألا ريزولا ةرايز ناف ةيسنوتلا  ةيسنرفلا تاقالعلا
 لوأ يهف :ةلالد نم رشكأ نمضتت سنوتل يسنرفلا
 ديدجت نع حضاولا نالعالا هاجتا يف ةيلمع ةوطخ
 روصتلا نمض ةيسنرفلا  ةيبرعلا تاقالعلا قيثوتو
 ,ةددجتملا ةيلوفيدلا ةيبلغألل ىلومشلا يسايسلا

 نادلب ىلا ةالوملا ةيمهالاب ةيصوصخ رثكأ نالعاو
 تحبصا يتلا سنوت نم ًاقالطنا يبرعلا برغملا
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 نم ازارط ءاهب ةيبرعلا ةعماجلا دوجو مكحب .ققحت
 .برغملاو قرشملا نيب يروحملا يقالتلاو لماكتلا

 كرديس هفيضم نارّدق ءاذه دعب :كاريش نا كش الو
 اسنرف نأب رعشيس كلذ ىلا ةفاضالابو هلك اذه ىزغم
 ربع يقيرفالا لامشلا يف اهنييارش ددجت نا بحت
 كاريش نا ؛ةداع لادتعالاب فوصوملا يسنوتلا دسجلا
 ةيأل ابنجت رئازجلا وأ برغملاب سيلو سنوتب آدبي
 ةوافحلا اما . ننمصاختملا نيدلبلا نم ةمزأتم ةيساسح

 .اهرودب ؛اهناف هفيض ةبيقروب بيبحلا اهب صخ يتلا
 ةدناسملا راهظا اهسأر ىلعو تالالدلا ىتشب ةلمجم
 ءاوسو .دغلا رواحمو سيئر وه كاريش نأب ةعانقلاو
 سيئرلل عادولا ةرايز وا ىلوألا ةيمسرلا ةرايزلا تناك
 يف رارمتسالا ةيصو هلمح ريخألا اذه ناف ينينامثلا
 .فورظلا تناك نأ ًاضيأ هفلخب و هدلبب ةبانعلا

 يناريا دفو ةرايز مضخ يفو .هسفن عوبسألا يف
 ىلع ةيسنرف ةيناريا ةيمسر تاثحابم داقعناو سيرابل
 نيب تاقالعلا عيبطت اهنم فدهلا تايوتسملا ىلعا
 ارشابم اباطخ هجوي سيراب ةدمع ناك نيدلبلا
 .طسوألا قرشلا يف ةيمهألا غلاب رخا رواحمل احضاوو

 اهبرمي يتلا ةيصوصخلا ةلحرملا يفو :قارعلا ىلا يأ
 ددح دقل :هيضارأ ىلع يناريالا ناودعلا ةهجاوم ٍِق

 هاجت هداليل ةيجراخلا ةسايسلل رخاآ ًادنب كاريش

 ,عزانم الب دلبلا اذهل فيلح اسنرف نا نالعإب قارعلا
 نسحت لوح تددرت يتلا تاليوأتلا لك تكسأ كلذبو

 .دادغب باسح ىلع سيرابو نارهط يف تاقالعلا يف

 سيئرلاب كاريش لصتي .كلذك .هسفن عوبسالا يفو
 ةفتاهملا هذه ةقالع نع رظنلا ضغبو .ايفتاه يروسلا
 ّمهت يتلاو .نانبل يف نييسنرفلا نئاهرلا عوضومب
 رعشي نا دارا .يسنرفلا لوألا ريزولا ناف ,اريثك كاريش
 يف يسايسلا رارقلا بحاص كاريش يا :هنأب .ديسأ ظفاح

 قرشلا يف اهءامد دّدجتس ةيلاربيللا اسنرف ناو ءاسنرف
 .طسوألا

 لمشت سنوت ىلا يسنرفلا لوألا ريزولا ةلحر
 يهو .هالعا ةدوصرملا تالالدلاو رصانعلا لكب لفحتو

 ةيباينلا ةيبلغالا اسنرفل ديدجلا روبعلا ةيادب
 كاردتسالاو :ةقباسلا اهعقاوم شاعنال ةديدجلا
 .كش الو ةقحال ةيجيتارتساب

 ةيانعلا ىلا ةراشالا ءاذه دعب .مهملا نم ىقبي اميف
 - ةيسنوتلا تاقالعلا ىلا كاريش اهالوأ يتلا ةصاخلا
 صرحو .ةيفاقثلاو ةيداصتقالا نيدايملا يف ةيسنرفلا
 ةيسنوتلا ةيحالفلا تاجوتنملا ررضت مدع ىلع هدالب

 ,ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلل ديدجلا عضولا ببسب
 ةرجاهملا ةلماعلا ديلاب ةلصتملا ىرخألا تاءارجالاو
 بناجلا نكل .«يباهرالا»و ينمألا لكشملاو

 محيرصت ف لثمتملا وه هنع حصفا يذلا يجيتارتسالا

 وحن هجوم ديدهت يا كانه نوكي ال نا لمأ» :كاريش
 اسنرف نا رركأو لوقا ينا الا [ايبيل نم] سنون
 سمي ام لعجت امهنيب طباور ناميقت ناتمأ سنوتو
 نودب بيجاو (..)ةيناثلا ىلع ةرشابم رثؤي امهدحا
 امهم ناودع ىلا سنوت تضرعت ام اذا هنا سايتلا

 اسنرف ةدعاسم نإف هردصم ناك امهمو هتعيبط تناك

 [1.:نوفلا ىلع اهل موقتس

 ي واوزلا ناميلس

 ةنومضم ةرداصملاو
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 لين لا هريسو نكون ل كريم ا: ةداحلا 2 تأ

 هيسرود د يكلا ِق ةويصخرقلا قوس يربتلا 4
 ام نوربتعي (ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو رقم)

 قيسالا عوسسالا ةياهن يف ٠ ,مهطسو يف وردم: حز

 نآ يف ةبيرمو .ةذاش ؛ةفيرط ةعقاو (65/8/17*)
 كيرإ ديسلا ءاعدتسا وه ديدحتلاب ثدح امو .دحاو

 تقولا ف كلذو ءسيراب ىلا سنوتب اسنرف ريفس ولور
 يسنرقلا لوالا ريزولا كاريش كاج ديسلا هيف لح يذلا
 تاثحادم ءارجال ةيسنوتلا ةمصاعلاب يلاتلا مويلا يف
 .ةييقروب بيبحلا سيئرلا عم

 تالوكوتوربلاو ةيسايسلا فارعالا ترج دقو
 لثمملا ,ريفسلا نوكي نأب ؛ نآلا ىتح .ةيسامولبدلا
 , تالابقتسالا ف ارضاح ةيبنجا ةمصاع يف هدلبل
 هلوؤسم لولح ءانثا ءرمالا ىضتقا نا :تارواشملاو

 نوينيتام رصق نا ريغ .هليثمت رقم يف ىلعألا وا رشابملا
 نأب رخا اًئيش ىأترا (ةيسنرفلا ةموكحلا ةسائر رقم)
 ىلا اروف روضحلا سنوت يف يسنرفلا ريفسلا نم بلط
 كاجح نم يصخش هيجوتيو .«رواشتلل» هتمصاع

 دعب اهنم داعو سنوت ىلا ريخالا اذه بهذو .كاريش
 درجم نم ربكا ةيضقلا حبصتل ةدودحم تاعاس ءاضق

 اهكالهتسا ناكمالاب ءيسنرفلا مالعالا ناجنف يف ةعبوز
 .ةلوهسب اهريغ ىلا اهنم ديلا ضفنو

 نم دب ال يتلا ليصافتلا ضعب ةيضقلا هذهلو
 :اهركذ

 نيذلا نييفاحصلا مها دحا ولور كيرا ربتعي - ١
 ةيئاسملا) «دنومول» ةفيحص يف ةليوط ةرتفل اولمع
 نم ةلق نيب نم اسنرف يف ربتعي وهو , (ةيسيرابلا
 ,ةقطنملا اياضقو طسوالا قرشلا نوؤش يف نيكنحملا
 ينويهصلا  يبرعلا عارصلا فلم رطا فلتخمو
 نارتيم اوسنارف سيئرلاب ةيصخش ةقادص هعمجتو
 ىف كلذو .سنوت يف اسنرف ةرافسل هسفنب هراتخا يذلا
 بيبحلا ةفالخل ةيساسا تالوحت ةيادب نم ةقيقد ةرتف
 يف فينع خرش ثودح تالامتحا يمانتو .ةبيقروب
 نوفنلل دعاصتو :ةيبيللا  ةيسنوتلا تاقالعلا
 عم ةيخيراتلا تاقالعلا باسح ىلع سنوت يف يكريمالا
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 ولور كمرا 7-5 قيابملا لودرتملا

 اركرم دلبلا اذه اهيف حبصا ةلحرم يف سنوت يف اريفس
 ةعماجلا رقم) ةيبرعلا ةيسايسلا تاكرحتلل اساسح
 يمسرلا رقملا) ةينيطسلفلا تاكرحتللو (ةيبرعلا

 تافرع رساي ةماقالو (ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل
 نوكي نا قباسلا «دنومول» يفحص ىلع ناكو .(تاذلاب
 يرجي امب لصتي ام لكل تاصنالا قيقد رصبلا حّتفم
 بتاكملا ضعب دقتعتو .هالعا ةروكذملا رطالا لوح

 عفرب ًابلاطُم ناك هنا ةيسنرفلا ةيجراخلا يف ةماهلا
 ةدارا لثمي امم وهو ؛ةيزيلالا رصق ىلا ةرشابم هريراقت
 بغر يتلا ةيجراخلا ةسايسلا ىلع ةرشابملا ةرطيسلا
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 ىربكلا هتايولوا ىدحا نوكت نا نارتيم سيئرلا
 يىلاتع كاج نيميمحلا هيراشتسم عم مئاد قيسنتب

 يف نوسيش دولك ديسلا فلخ يذلا سامود نالورو

 هيسرود يكلا نكي ملو .ةيجراخلا ةرازو بصنم
 ام ىلا هتلوح يتلا ةيعضولا هذه ىلع اتاتب ايضار
 اذه يف ولور نييعت ربتعاو .ءفيشرألل أرقم هبشي
 ضرتفت يتلا ةسسؤملا ديلاقتب سملا نم ابرض طسولا
 نيدنعملل نوكي ناو . اهيتاكم نم ءارفسلا قثينب نا
 .هيف نيضورفم وا نيئراط ال ناديملا يف ةرشابم ةبرجت
 ًاريفس ولور كيرا لولح ىلع ةنس نم برقي ام لالخ - ؟
 اذه ناك ١586( ويلوي /زومت رهش يف نييعتلا مت)
 سفانيو .ةيسنوتلا ةمصاعلا ف هر وضحب عشبي ريخالا

 هيدل يتلا ةنمتملا تاقالعلا مكحب هيقياس نم ديدعلا

 لبي :ةيبستوتلا ةيسايسلا تايصخشلا عم

 ةعماجلا رقم لالخ نم ةرباعلا ةيبرعلا تادصخشلاو
 ةبسنلاب اهرثأ ةسفانملا هذهل ناكو .ةديرعلا

 يسايسلا رتمومرتلاب ةياردلاو :ةقطنملا تادجتسم
 يف ريثأتلا امبرو ةفالخلا ةجرد وحن بهاذلا يلخادلا
 .اهتيعونو اهارجم

 ناحلا ملأ نامدكل ١ نم ظفحتل ذلا

 نم ردبي مل ولور ةرافسل ىلوالا ةرقفلا يفو
 هاجت صاخ فقوم نع حصفي ام نييسنوتلا نيلوؤسملا
 ةسائر) ةيموكحلا طاسوالا تناك ناو هصخش

 مدعو لب ظفحتلا ضعب ترهظأ دق (اديدحت ةموكحلا
 ,ةهج نم :ةيسامولبدلا فارعالا نكلو .حايترالا
 ةهج نم .ةبيقروبو نارتيم نيب ةيصخشلا تاقالعلاو
 ظفحتلا اذه نا الا .كلذ نالعا نود لوحت ناك .ةيناث
 ةيبدلاغ كلذ ىلع تعمجا ام لثمب  ًاريهج حبصا

 ريزولا نيب مت بيرق ءاقل لالخ ةيسيرابلا فحصلا
 لوالا ريزولا نيبو يلازملا ديسلا يسنوتلا لوالا

 سيراي يف ةيعللا داعيأ نومير رانرب ناج عم يسبسلا دياق
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 هذه بسحو )1١4/:/85(: كاردش ديدجلا يدشنرفلا

 ةرافسلا بصنم لوح لوادتلا مت دقف رداصملا
 يف ةدراو تناك ةطقنلا هذه نا .سنوت يف ةيسنرفلا
 بقع كلذو ءاقللا اذه خيرات ىلع رهش ذنم نابسحلا
 ةدمعأ ىلا يسنرفلا ريفسلا صخش ىلع ظفحتلا لقن
 ةفدحص تدمع نا دعب اهسفن ةيسنوتلا ةفاحصلا

 لوادت ىلا (ةيمسرلا هبشو ةيسنرفلاب) «سيربال»
 فرطتملا نيميلا لثمت ةيسنرف ةرسشن رابخأ ىوحف
 ةحاطالا اهنم فدهلا «ةرماؤم» ىف ولور .طروت يعدتو
 ىلا ةيسنرفلا ةيجراخلا ترداب اهتقوو .يلازملا ديسلاب
 ْيف ةيسنرفلا ةرافسلا تكرحت امك .رابخالا هذه دينفت

 ,نييسنوتلا نيلوؤسملا ىدل اهتحاس ةئربتل سنوت
 ةحلصم اهل يتلا ةهجلا لوح موحي كشلا يقب اميف
 هذه نا مغرو :عونلا اذه نم ةيضق ةراثا يف ةرشايم

 ردصم ىلا هجو ماهتالا عبصا نااالا انلع مست مل ةهجلا

 ترم ةعبوزلا ناف لك ىلعو سنوت يف هذوفن ىلع صيرح
 ىلع مهصرح نويسنوتلا نولوؤسملا رهظاو اهتقو يف
 يف يسنوتلا سيئرلا لبق نم ولو. لبقتسا ذا ةحلاصملا
 ادحا نا ءافلختم اهرابغ ضعب يقب هناو .يمسر لفح

 نيب سيراب ف يلاجعتسالا ءاقللا نع .الثم .لءاستي مل
 لوؤسمو يسبسلا دياق يجب يسنوتلا ةيجراخلا ريزو
 دعب نومير رانرب ناج ديدجلا يسنرفلا ةيسامولبدلا
 ةلباقم لوأ يف و .هيسرود يكلاب هنييعت نم ةزيجو ةرئف
 !يبرعلا برغملا نادلب نم يسامولبد لوؤسم عم هل

 كاج ديسلا نأب نوينيتام رصق رداصم لوقت -
 ريفسب ًانرتقم سنوتب هلولح نوكي نا ضفر كاريش
 ةيسامولبدلا عضو يذلا رمالا .ةيسنرفلا ةيروهمجلا
 يف دوعيل هب اهل لبق ال جرح يف ىلوا ةلحرم ف ةيسندوتلا
 ءاعدتساب كلذو ؛هسفنب فقوملا مسحل ةيناث ةلحرم

 هبصنم نم هبحس ىلا ىرخا ةرابعبو .يسنرفلا ريفسلا
 .يلودلا جاطرق راطم وحن هترئاط عالقا ليبق

 نورظني اسنرف يف نهارلا يسايسلا عضولل نوظحالملا
 رادحنالاو قيقدلا روطتلا ةيواز نم كلسملا اذه ىلا
 «نكاستلا» ب ىمسيب ام ةدعضو تبسما يذلا رطخلا

 تارارقلا دعبف .هيف قلزفت نيميلاو راسيلا نيب
 رظنا) كاريش ةموكح اهيلع تمدقا يتلا ىوصقلا
 بقعو .(«:ةيبرعلا ةعيلطلا» نم يضاملا ددعلا

 يا نود ميسارملا رادصإ ةيحالص ىلع اهلوصح
 عارتقالا عاجرتسا يف اهحاجنو .ةيناملرب ةشقانم
 اهنأب اهرارق ايلاح لصاوت .,ةيبلغألاب يباختنالا
 نم ةيجراخلا ةسايسلاو «مكحتل مكحلا يف ةدوجوم»
 نم ًاريثك رهظا دق سيراب ةدمع ناك اذاو .اهمكح داوم

 لقن ىلع لوع هنإف ةريهشلا ويكوط ةمق لالخ ةنورملا
 يه «ولور» ةيضقو :ةيسامولبدلا ةحاسلا ىلا ةكرعملا

 ربتعي يذلا نارتيم سيئرلا عم يلوأ رابتخا نولاب
 .هتاصاصتخا ىلوا نم ةيجراخلا ةسايسلا لئاسم

 ,ناقتحالا روط يف لازت ال ةيضقلا نإف : نآلا ىتح
 قياسلا دنومول يفاحص ناك نا دعب فورعم ريغو
 وه دكؤملا نكل ,ىرخا ةمصاع يف نيعيس وا ليقتسيس
 ام نيفنتل «نكاستلا» ةياهن رظتنت نل كاردش ةموكح نا
 ناديم اهنمو :نيدابملا ةفاك ف ططخ نم امئالم هارت

 ىلعو ءيبرعلا برغملا مصاوعو سيراب نيب تاقالعلا
 [1.ناكم لك يف اذه اومهفب نا «سيئرلا» ءاقدصا

 يواوزلا ناميلس
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 ريزولا اهسارتي يتلا ةيلاربيللا  ةينيميلا .
 ىلا .مامتهالا فرصنب كاريش كاح ديسلا لوألا ل

 دهعتلل ًاذيفنت يلاربيللا داصتقالا ةطخ قيبطت بناج
 لجا نم عمجتلا» يبزح جمانرب ىف :يساسالا يناثلا

 يف ةيطارقميدلا لجا نم داحتالا» و «ةيروهمجلا

 ةينمالا ةلأسملا يف مهالا قشلا :بناجالا ةيقارم

 ةموكحلا جمانرب قيبطت نم ةنهارلا ةلحرملا قف 1-77

 ةيبلغالا ف نييسيئرلا نيميظنتلا جمانرب يأ  ءاسنرف

 عضولا طبضب يضقي دهعت وهو  ايلاح ةيباينلا
 قيحت يتلا راطخالا ةفاك ةهجاومو .دالبلا يف ينمألا
 .ماعلا نمالا ةمالسب وا نينطاوملا ةايحب

 ةيباختنالا ةلمحلا اوعبتت نيذلا فرعيو

 اهنا فيك سمالا ةضراعم اهتمظن يتلا ةيعيرشتلا
 ةينمالا ةلأسملا نا فيكو .دنبلا اذه ىلع ةدشب تزكر
 نيميلا اهبعغل يتلا قاروالا رظخا ىدحا تناك ةيمويلا

 ريغ ةيباختنا ةيبذاج نيوكتل .هرودب .فرطتملا
 ةيئانثتسا فورظ يف اهزيزعت نم نكمت ةقوبسم
 تالاح نم ددع رتاوتب تزيمتو اسنرف اهتشاع
 تناك ةيياهرا ةغيص تاذ ثداوح بوشنو بارطضالا

 .اهتقو يف ةروهشم
 دعب اهماهمل ةديدجلا ةموكحلا مالتسا درجمبو

 ةلآأسم تربتعا يضاملا (سرام) راذآ ١5 تاباختنا
 ةيانعلا بناج ىلا ذا :تايولوألا ربكأ ىدحا نمألا

 نييعت مت عوضوملا اذهب ةيلخادلا ريزول ةصاخلا
 سيلوبلا مقاط ززعو :ةينمألا نوؤشلا يف ةلودلل بتناك
 ,سيراب ةمصاعلا ةصاخو ةيسنرفلا ندملا تايربك يف

 ةسائرب ايعوبسا عستجت ةمئاد ةينما ةيلخ نيوكت منو
 .عوضوملا ةعباتمل لوألا ريزولا

 نع ةقباسلا ةيكارتشالا ةيبلغألا عانتمال ًافالخو
 ناف نينطاوملا ةيوهل ةمراصلا ةبقارملا تاءارجا ذاختا
 ريبادت قيبطت ىلع مادقالا ددصب ةيلاحلا ةيبلغألا

 أدبمل عيمجلا عاضخاو ةلماشلا ةبقارملا ريفوتل ةديدج
 . تايضتقم نم اذهب طبتري امو ةيوهلا نم ققحتلا

 ةسينمألا ةلأسملا يف يرهوجلا قشلا صخيو
 ,بئاجألل ةمراصلا ةيدقارملا وا صااخلا دايتثنالا

 انه رمألا قلعتي الو .ةصاخ ةفصب .مهنم ؛برعلاو
 يروفلا مهدرطو نييرسلا نيرجاهملا ةيعضو طبضب
 اموسحم ربتعا ريصملا اذهف :ةيلصآلا مهنادلب وحن

 بناجألا نم مهيف هبتشملا صخيرمألا نكلو .ةرتف ذنم
 ,هوجولا نم هجو يأب :علض مهل نوكي نا نكمي نيذلا
 اديدحت ددحب نا نود «باهرالا»ب ىمسي حيصأ ام يف

 اذكو نأسششلا اذه يف ةيمسرلا تاحيرصتلاو .اقيقد
 ثادحتسا نع ثدحتت اهنا نا .اهيف ةداوه ال تارارقلا
 ةيئاضقلا ةرطسملا جراخ :نيصتخم ةاضق نم مكاحم
 :ىلاجعتسالا يرادالا درطلا ريبدت نعو .اهن لومعملا

 نوئجاللا اما .مهب هبتشملاب ةياشولا اديمب رقتو
 اوقلت دق اوناك اذا مهف اسنرف يف نوميقملا نويسايسلا
 فوج يف مهب يقلت نل «ذالملا ضرأ» نأب ةنأمطلا
 وا فوجلا اذه نيب :نآلا نم .نوريخم مهنأف مهماكح
 .«ضرألا» هذه يف يسايس طاشن لك نع فكلا

 مهنم :برعلاو .اسنرف يف نوميقملا بناجألا ناك اذا
 ف مهو .دحاو ديعص ىلع باهرالا عم نوقتلي ال
 هب نوددني مهتاطابتراو مهتايلاجل يتاسسؤملا عضولا
 لوح اسنرفل ددجلا ماكحلا صرح نأب نوسحي مهناف
 بابلا حتفيف ,مهباسح ىلع ذفني دق ةينمألا ةلأسملا
 نورجاهملاو .مههاجن ةيرصنعلا ةعزنلا ةيذغت هاجتاب
 لالخ نم ءاوس .نوسحي اوتاب ,.ةصاخ ةفصب .برعلا
 تاقالعلا يف لعفلا دودر وأ ,ةيمالعالا ةيسرامملا

 ف عوضوم مهنم دحاو لك نا ,ةيعامتجالاو ةيلمعلا
 ناف كلذ لبقو :هتءارب تبثت نا ىلا باهرالا صفق
 يلزه وا يدج يبرع لعف در يا نود دجب تآدب ةنحملا
 0.(!)..ءيش يأ وأ
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 !ةيراسلا ةينمالا سجاوطلا
 ظ ىلع ترسطيس يتلا ةينمألا سحاوهلا

 ! تاريبجفتلا باقعا ف .نييروسلا نيلوؤسملا

 .ناك .ةيروسلا ندملا نم ددعو قشمد يف ةريخالا

 ْ زجاوحلا راشتناب ةيلعفو ةرشابم ةمحرت اهل

 .فردثك لكشب ةيركسعلا

 عاقبلا ةقطنم نم نومداقلا نوينانبللا لوقيو.

 ةينما زجاوح ةعست نا ,ةيروس نم ةبيرقلا

 نمالاو كرمجلا زكرم سوباي ةديدج نيب موقت
  تضرف دقو .قشمد لخدم نيبو ؛يروسلا ماعلا
 .ةيروس ىلا نيبهاذلا نيينانبللا ىلع ةددشم دوق

 نم ةرددشملا ةينمألا تاءارحالا علطتست ملو

 بلق ىلا لبصو يذلا رعذلا خانم نم فدفختلا

 / ينانبللا لامشلا يف ةدوجوملا ةيروسلا تاوقلا
 | ٍقاعساو اليديت تدهش يتلاو .عاقيلاو
 الوصو عاقبلا ةقطنم يف اصوصخ .اهتادايق

 .رفوص ىتح
 نم نيمداقلا دحا ينمالا رعذلا خانم عفد دقو

 ةيروسو نانيل يف نطاوم لك» :لوقلا ىلا قشمد
 0.«سكعلا تبثد ىتح هويشم

 ١. ةيداولللا ةخراكلا
 يزكرملا كنبلا سيئر شخب رون سحم ىرجا

 ىلاملاعضوتلل آبلدصفت احسم نارئاوف

 يف :ريرقتلا» ةرشن تلاقو .نهارلا يداصتقالاو

 يتلا ةيلاملا بعاصملا نايد ريخألا اهددع

 مل أدح تغلب رضاحلا تقولا يف ناريا اههجاوت

 وأ هلهاجت ةيناربالا تاطلسلا ناكماب دعب
 ' ةلمتحملا ةيبلسلا هتاساكعناو هراثآب ةناهتسالا
 'اميرو :دالبلا يف يداصتقالا عضولا لمحم ىلع

 حسملا هفشكي يذلا ءيسايسلا اهلبقتسم ىلع
 .يزكرملا كذبلا سئنئرل يليصفتلا

 ناردإ اههحاوتس ةثراك» نا «سرقتلا٠ تلاقو

 ىلع روثعلا نم نكمتت مل اذإ بيركلا ليقتسملا يل

 ريردتلا ةيظنمو ناميشلا

 هدأ

 هشأ ىراز م/اذه لبس طالسخو ىرنو مادخ نيب كانالخ
 بئان نبب تيشن دق ةداح تافالخ نا ريخالا اهددع يف هريرقتلا» ةرشن تدافا

 طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئرو مادخ ميلحلا .دبع يروسلا سيئرلا
 : .يرب هيبن «لمأ» ايشيليم سيئرو

 يفو» ءقشمد يف يربو طالبنجو مادخ نيب بشن فالخلا نا ءريرقتلا» تلاقو
 يباهشلا تمكح ءاوللا يروسلا شيجلا يف ةماعلا ناكرالا سيئر هرضح عامتجا
 نع طالينج عانتما ببسلا ناكو .ةيركسعلا تارباخملا زاهج سيئر ابود يلع ءاوللاو
 ىلا نومتني نورخاو نويروس نولوؤسم اهعضو .ةلماش ةيركسع ةطخ ىلع ةقفاوملا
 قبسالا سيئرلا همعزتي يذلا ةدرملا ءاولو ينظولا داحتالا ةهبج بازحاو «لمأ»

 موجه نشل قباسلا «ةينانبللا تاوقلا» دئاق ةقيبح يليا ىلا ةفاضا ةيجنرف ناميلس
 .«ةيقرشلا قطانملا ىلع رواحم ةدع نم ماع كرتشم

 ماما هيلا بسن دق ناك امالك طالبنج ماما داعا مادخ» نأب لوقت «ريرقتلا» تفاضاو
 يف لمحي هنا مالكلا اذه يروسلا سيئرلا بئان ريتعا دقو .ةصاخلا هسلاجم نم ددع

 .«قشمد قحبو هقحب ينجتلا نم ريثكلا هتايط
 ىلا لصوتلا نود كلذ دعب ىهتنا عامتجالا نا: لوقلاب اهتامولعم :ريرقتلا» متختو

 يف ةرشابم قشمد رداغ طالبنج ناو ءاهيف ثحابتلا مت يتلا طاقنلا نم يا ىلع قافتا

 [0.«توريب ىلا يرب هيبذ داع نيح يف ىرخا ةيبوروا لودو ةيبرغلا ايناملا ىلا ةرايز

 ظ تارايلم ةثالث لاخدإ اهئالخ نم نمؤت ةليسو
 | تقو عرسا ف ةلودلا ةنيزخ ىلإ لقالا ىلع رالود ٠

 م رس د يسم ,نكمم

 ١ (1.«رهشا ةثالت ىلع دبزت نأ بجسم ال

 ١ ينويهملا بوانتلا
 ينويهصلا لمعلا بزح ماع ريتركس اعد ٍْ

 ةيقافتا نم خارعملا للحت ىلا ماعرب يزوع

 ءارجال دادعتسالاو دوكتللا لتكت عم لوانتلا

 ينويهصلا تسدنكلل ةديىدج ةيباين تاباختنا

 نم م بره يذلا ريماش قحسا نا ماعرب لاقو
 ريغ ةطرشلا ةيامحب (توريح) هبزح رمتؤم

 1 يف ةموكحلا ةسائر بصنم ماهم ملستي ناب ريدج
 .بوانتلا ةيقافتا صنت امك لبقملا لوألا نيرشن

 يف حجني نل دوكبللا لتكت نا ماعرب فاضاو .

 «نييلشارسالا» ةيبدلاغ نا نع الضق .دالبلا مكح

 بجومب ةطلسلا ىلا هئيجم نع ةيضار ريغ

 0.بوانتلا ةيقافتا 10

 ةزفو ةفلا يف قطبا
 0 نابكلا ِق تاءاضصحالا رخآ تركذ

 ةينونهصلا «تيئار تريتوك» ةلجم اهترشن يتلا

 يجيرخ نم لمعلا نع نيلطاعلا ددع نا :

 دق ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف دماعملاو تاعماجلا

 .اصخش ا!/0و فالآ ةينامث ىلا لصو
 ددع نا ىلا تاءاصحالا هذه تراشاو

 ةيبرغلا ةفضلا يف ءالؤه نم لمعلا نع نيلطاعلا
 نيلطاعلا ددع لصي نيح يف .اجيرخ هاما" غلبب

 2 0. اجيرخ 646 1 506 يف لمعلا نع

 ١ ةيبلام تاوخ
 ةقطنم يف ةيروسلا تاوقلا ةدايق تضرف

 تكرام ربيوسلا تالحم ىلع ةملام غلابم عاقبلا

 هناب .كلذ ةرربم .يهالملاو معاطملاو قدانفلاو

 نيد ةلبقملا برحلل ماعلا دوهجملا قاطن يف يتاي
 .!«ليئارسا»و ةبروس

 ومنلا نم اعون نا ىلا ءانه ةراشالا ردجتو
 ةروتش يف روطت دق ناك يلاملاو يداصتقالا

 ةرتفلا يف ةيروس هنم تدافتسا . ءاهطيحمو

 رهشلا ف تادب ةقطنملا هذه نا ريغ .ةقباسلا

 لك تحبصا نأ دعب ءبع ىلا لوحتت يضانلا

 اقالطنا متت ةيروس لخاد ىلا بيرهتلا تايلمع

 ةحلسالا بيرهت تايلمع اهيف امب ..اهنم
 0 ضاختلاو

 جاحنلا ةهماج لوح ةيركسن زجاؤه ا.
 ةينوبهصلا ةيركسعلا تاطلسلا تماقا

 ةعماج ىلا ةيدؤملا لخادملا لك ىلع زجاوح
 ةيبرغلا ةفضلاب سلبان ةنيدف يف حاجنلا
 .ةلتحملا

  ةيركسعلا زجاوحلا هذه ةماقا نم فدهلا
 لوصولا نم ةعماجلا يف نيسرادلا ةبلطلا عنم
 . يتلا ةعماجلا هذه يف ةساردلا ليطعت ةيغب اهيلا
  لالتحالا دض ةيلاتتم تابارضا دهشت
 يتلا ليكذتلاو عمقلا بيلاسا دضو ينودهصلا

 قحب ةينوبهصلا ةرركسغلا ةرادالا اهذختن

 0.نييندطسلفلا نينطاوملا

 ريرحتلا ةمظنمو نيينيطسلفلا دض اهب ورح ضوخ نع ةيروس فقوتن له ..نكل

 ؟ةطساولا ريغب مأ ..ةطساولاب
50-07 

 5 مامأ ..ةينابفوسلا ةلواطلا ىلع
 ءاهءارو فقت يتلا ةيميلقالا ىوقلاو «لما» ايشيليم ّرصت يتلا برحلا تنمازت هب

 سيئرلا بئان لوصو عم .توريب يف ةينيطسلفلا تاميخملا دض اهتلصاوم ىلع |
 ةبيقح يف و .وكسوم ىلا دولج مالسلا دبع دئارلاو مادخ ميلحلا دبع يروسلا 59

 ةلواطلا ىلع اهعضو ناديرب ةريثك مومهو بعاتم يبيللاو يروسلا كفو زيبملا
 ,رابك تانفوس نيلوؤسم ناسل ىلع تردص يتلا تاحيرصتلا نمو .ةيتايفوسلا

 باهرالا هيف نيدب يذلا حيرصتلا فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلا اصوصخ
 اهتمردقم يفو ةيلايردمالا اهنلا أجلت يتلا عئ دارذلا» ليطعتو سفتلا طيضي بلاطيو

 .«هلاكشا لكب باهرالا
 ردرحتلا ةمظنم ةدحو ىلع ددشي يذلاو .تاثداحملا ةباهن يف ردص يذلا مالكلاو

 ةيروسلا فقاوملا هاجت مزاحو حضاو .قاقشنالا لاكشا لك ءاهناو ةينيطسلفلا

 انهو .اهقيزمتو ..ريرحتلا ةمظنم قش ةسايس تجهتنا يتلا ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا
 ,«لما» يحلسم يدبا نيب دوجوملا حالسلا نال ,ةينيطسلفلا تاميخملا دض برحلا عقت

 ..اطخلا نامزلا يف مدختسي هنا وكسوم دقتعت :يتايفوس حالس وهو ءقشمد نم وه
 فاطملا ةياهن يف ةيلايربمالا مدخي هنا يأ .اأطخلا ناكملاو

 ريرحتلا ةمظنم ةدحو ىلع ةددشملاو ةمزاحلا ةيتايفوسلا ةجهللا نم ودنسو

 نا اصوصخ .لعفلا ىلا مالكلا ةلحرم زواجتي أدب يتايفوسلا ميعزلا نا :ةينيطسلفلا
 ةدحو لجا نم رئازجلا ف ينيطسلفلا راوحلل يرئازجلا سيئرلا ةردابم وكسوم معد
 ةيبعشلا ةهبجلا ىلع قشمد طوغض تحجن ذا .هعرسب هرامث تؤي مل .ريرحتلا ةمظنم

 ينيطسلفلا ميعزرلا عم فوشتابروغ هدقع يذلا عامتجالا نا ادبو .راوحلا ليطعت يف
 رطضا يذلا رمالا هداعباو هانعم ةيروسلا ةمصاعلا غلبتت مل «نيلرب يف تافرع رساي
 .هتقفاومو مادخ روضح يف ريرحتلا ةمظنم ةدحو نع يمسر نايب رادصا ىلا وكسوم

 1و ناريزح ؟- ١6١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 نونهكتي .طسوالا قرشلا يف فقوملا ةقدو ةيتايفوسلا ةجهللا ةدح نوفرعي نيذلا
 هيبن ىلا زعوي فوس يلاتلاب و .نيتغلب ملكتلا نع فقوتي فوس يروسلا سيئرلا ناب
 ىلعو هيلع ابلس اهجئاتن تسكعنا يتلا برحلا هذه نع فقوتلاب توريب يف يرب
 .ةيروس

 ىلع ناودع يا نم نطنشاو رذح يذلا فوشتابروغ ةجهل دنع نوفقوتي نيذلاو
 سيئرلا فقوم ليدعت ىلع رحم هنا نوكردي .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ةيروس
 ةمظنمب ءاهتناو جيلخلا برح نم اءدب ؛ةحورطملا ةيبرعلا اياضقلا لمجم نم يروسلا
 .نانبلو ريرحتلا

 سيئرلا فقوم لوالا :نيفقوم نيب قابس اهنا يأ .تاميخملا دض برحلا عقت انهو
 ديحوت ىلع رصملا يتايفوسلا فقوملاو ءقيزمتلاو تيتفتلا ىلا يعاسلا يروسلا
 .ريرحتلا ةمظنم يف يسايسلا فقوملا

 ؟اهتردابم يف حجنت وكسوم ببا لتو نطنشاو كرتت له ..نكل
 غندلوغ كرامو .ينانبللا بونجلا ف ةينما تانامض ديري اضيا ينويهصلا نايكلاف

 لتو قشمد نم لك ىلا لقتنيسو .؛توريب ىلا لصو ةدحتملا ممالل دعاسملا ماعلا نيمالا
 ةمواقملا طيض نم ددال نا .ةكتاش اهتراثا نوكتسو .كانه ةلاسملا هذه راثتسو .بيبا

 .يرقفلا اهدومع ريرحتلا ةمظنم لكشت يتلا

 تاراغ لظ يف هتاثحابم يرجت دقو ..ةيباجيا جئاتن ىلا غندلوغ تاثحابم لصتاال دق

 برح رارمتسا لظ يفو .نانبل يف ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع «ةيليئارسالا» تارئاطلا
 ..اضيا اهدض .لماد

 نا لبق عاقبلا يف ةيركسع ةيلمع ىلع «ليئارسا» مدقت نا وكسوم هاشخت ام رثكاو
 يف تاميخملا ىلع ةيلاتتم تاراغ ىلع وا ءرئازجلا يف ادب دق ينيطسلفلا راوحلا نوكي
 .توودنو اديص

 ةينيطسلفلا تاميخملا دض برحلا فقو يف قشمد عم وكسوم حجنت مل اذاو
 [1؟حجنفب نا عيطتسي ْنَم ..ريرحتلا ةمظنمو
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 1 يسبب شيحلا نم اهابسنف فرش
 ةداعإ نا ةيبيللا ةضراعملا رداصم تدكآأ

 رداصملا تلاقو .تادب دق يبيللا شيجلا يف رظنلا
 رابك نم (|ددع فرص قيفاذقلا ديقعلا نا اهسفن

 مهتايلوؤسم اولمحتي مل مهنا ةجحب طابضلا
 تارئاطلا ةراغ نابإ ةيلاع ةءافكب ةيركسعلا

 .يزافنبو برسغلا سلبارط ىلع ةيكريمالا

 طابضلا فرص ةيلمع رمتست نا رظتنُيو

 رايتلا نودوقي نيذلا كئلوا ىلع ةرصتقم
 متت اميف :قاذقلا ةسايسل شيجلا يف ضراعملا

 نود نمو ؛هتسايس نولاوي نيرخآ طابض ةيقرت
 ةيركسعلا ةءافكلا رابتعالا نبع يف ذخألا
 [].ةينقتلاو

 يلا رتل ارادتسم الور
 ولور كيرا دسيسلا نييعت متي نا رظتني

 ةسائرب طسوألا قرشلا نوؤشل اراشتسم
 .ةيبسنرفلا ةيروهمجلا

 بصنم .نآلا ىتح لغشي يذلا ءولور ناكو
 سيراب ىلا يعدتسا دق سنوتب اسئرف ربفس
 ةمصاعلا ىلا كاردش كاج ديسلا ةرداغم ةيشع
 بيبحلا سيئرلا عم ثحابتلل ةيسنوتلا
 .ةبيقروب

 ودبي ام لع ممصف يسنرفلا لوألا ريزولا
 ةراقس نم قباسلا ءدنومول» فاحص بحسل

 هذه متت نا يف بغري هيزيلالا رصقو :سنوت
 ولور نييعت لامتحا نوكي امبرو .ةقايلب ةيلمعلا
 بصنملا نع اضيوعت نارتيم سيئرلل ًاراشتسم
 0.هنادقف قيرط يف ولور نا كش ال يذلا

 !نضنشاو ىلا لبمجلا غد
 يتاا ةيعادولا ةيلوكوتوربلا ةرايزلا ءانثا

 ويمولوتراب دلانجير يكريمالا ريفسلا اهب ماق
 ةوعد هيلا هجو ؛ليمجلا نيما ينانبللا سيئرلل
 ,ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ةرايزل ةيهفش
 ةهجوم ليمجلل ةوعدلا نا ةينانبل رداصم لوقتو
 ناو ءزتلوش جروج يكريمالا ةيجراخلا ريزو نم
 يف ةروضلا رولبتت نا دعب اهيبلي فوس ليمجلا
 0.حضوا لكشب ةقطنملاو ناذبل

 ا؟ وا رهلأ»
 ينودهصلا نايكلا يف ةيلخادلا ةرازو تقفاو

 يف «ةيمالسالا ةطبارلا» هب تمدقت بلط ىلع
 ةفيحص رادصال /١91/ ماع ةلتحملا يضارالا

 روتكدلا ةفيحصلا ريرحت سئري فوبسو
 يف ةيمالسالا ةكرحلا ءامعز نم ةيرابغ ناميلس

 نم امهو بيطخلا لامكو رمن تلادبع ناخيشلا
 .محفلا مأ ةئيدم ْق «ةيمالسالا ةطيارلا» ةداق

 - 1 مت ملا نمط مهملات -7

 تعفد يتلا بابسالا نع ضعبلا لعاستيو
 هذه رادصاب صيخرتلا ىلا ةينويهصلا ةموكحلا
 ناب هيف معزت يذلا تقولا يف ةديدجلا ةفيحصلا
 نايكلا ىلع ارطخ لكشت ةيمالسالا تاكرحلا
 2 ؟ينويهصلا

 ؟ناريإ دوطي مهل يبا
 نيطسلق ىلا اولصو نويناريا دوهي راشا

 ةبركسعلا ةدايقلا نا ىلا ارخؤم ةلتحملا

 نييناربالا دوهبلا دينجتب تادب دق ةيناربالا
 دجاوتيو ؛يناريالا شيجلا فوفص يف ةمدخلل

 ةهبج يف يدنج ةئامسمخ نم رثكا نآلا مهنم
 ,وافلا

 ةفللاب تثب يتلا ينويهصلا ودعلا 0
 ةرايشا نود ءاينلا اذه تدروا يتلا يه .ةيريعلا

 دوهيلا نا ىلع قيلعتلاب ةيفتكم .هتايفلخ ىلا

 يركسعلا دينجتلا مهلمشي نكي مل نييناربالا
 0!؛لبق نم

 ١ ناههاإملا يف ديدصت
 تاطلسلا نا «ءقلخ يدهاجم» ةمظنم تنلعأ

 نم تادحو مادختسا ىلا ترطضا ةيناربالا
 يدهاجم» تادحو ةهجاومل كردلاو شيجلا

 نييركسعلا ءالؤه ناب ةمظنملا تلاقو

 ةينارسيالا ندملا لخادم دنع نوزكرمتي
 نيدايملا ةبقارمي سرحلا موق اميف .اهجراخمو
 تاءارجا نيذختم .ةيسيئرلا عراوشلاو

 .نددهاحملا تادلمع دعاصت بيست ةدلدشتم

 ددعت تانايب اهترشن يف ةمظنملا تدرواو
 ف اهودهاجم اهذفن ينلا تابيلمعلاو تاهجاوملا

 .ناريإ
 رانشتنا ىلا ةمظنملا تراشا ةيناث ةهج نم

 هل قبيسي مل لكشب ناريا ف تاردخملا يطاعت
 ةيعامتجالا عاضوالا روهدت لظ يف .ليثم
 6 .ةيناسنالاو

 !١ ا رع ةللفتسا
 ةيروس يف ,ةيبونجلا نميلا ءارفس ضفر

 ايكافوئسوكيشتو ابابا سيداو رئازجلاو
 ةعماجلاو ةيبرعلا تارامالا ةلودو اينازنتو
 مهتالاقتسا اومدقو .مهدالب ىلا ةدوعلا .ةيبرغلا
 ةيبرع راطقا يف شيعلل اوهجوتو .مهفئاظو نم
 .ىرخ

 تركذ يتلا ةينميلا ةضراعملا رداصم تلاقو
 تبلط نا دعب تءاج تالاقتسالا نا ءابنلا
 يف مكحلا روما تملست يتلا ةديدجلا ةعومجملا

 ندع ىلا هحوتلا ءارفسلا نم يبونجلا نمدلا

 ءارفسلا هرسف يذلا رمألا وهو «رواشتلل,

 هناب رصان ىلع قباسلا سيئرلا ىلع نوبوسحملا
 0.مهراظتنا يف تالقتعملا نا ينعب

 نوماعللا
 ١ ناوبا يف ٠

 اهردصت يتلا ةرحلا ناريا ةرشن يف درو
 ةيناريالا تاطلسلا نا ءقلخ يدهاجم» ةمظنم
 ءانباو ينيمخ ءابرقاب ةصاخ تاقاطي تردصا
 ةمدخلا نم مهيفعت .نييناربالا نيلوؤسملا
 ةرشنلا تلاقو .برحلا يف ةكراشملاو ةيركسعلا
 دلا يه .نارهط يف ةماعلا دينجتلا ةيريدم نا
 يتلا مئاوقلا تدعاو تاقاطبلا هذه تردصأ

 0 .ةيهافرلاب نويظحملا معنتي اميف ,توملاو برحلا نارين ىلا نوعفدي نيذلا نييناريالا فوفص يف بضغلاو ءايتسالا نم ةجوم تراثأ

 نطولا خه

 يب رغأأ يضاقخل ١ نك .
 وه ميدق عوضوم حرط ةداعال ةديدج ةبسانم ناك ايبيل ىلع يكريمألا ءادتعالا لت

 ..«يبرعلا نماضتلا»

 نع ادلع شاقحلا للطتي كيحبناكمب ةزوطخلا نم وصولا اذهانا كنك الون" ١
 .ةيحلصم عفاود ةيا نع لزعمبو .ةينآلا ضارغالاو ءاوهألا

 لكاشملا نم ريثكلل ةبسنلاب لحلاو ةدقعلا تاب هنا ,.عوضوملا اذه ةروطخ نم ديزي امو
 مومهلاو لكاشملا هذه اهيلع توقتسا تقو يف :ةيبرعلا انتمآأ اهنم يناعت ينلا مومهلاو

 .اهكسامتو اهتدحو ددهت تارايخ ىلا اهرجتو اهقانخي دشت داكت ىتح
 سيلف .هترورضو :يبرعلا نماضتلا» ةيمها ةعوضوم شقانن نا عبطلاب ديرن الو

 نماضتلا» ىودجحب الصا نوككشي نيذلا عانقا عوضوملا اذه جرط ةداعا نم فدهلا

 نماضتلا نم ىندألا دحلا ىلع ءاضقلا يف اومهاس نيذلا ةمدقم يف الصأ ءالؤهف ,«يبرعلا

 .191/1 ماع نيرشت برح ىتح ًادوجوم ناك يذلا يبرعلا

 ةمساحلا ةوطخلا وه «يبرعلا نماضتلا» قيقحت نأب ةخسار ةعانق نم قلطنن نحنف

 حاسفا وحن ةيرورضلا ةوطخلاو ,ةنهارلا يدرتلا ةلاح نم ةيبرعلا ةقطنملا جورخ وحن

 لالخ اهل تضرعت يتلا ةنحاطلا تامزألا دعب اهسافنا ةداعتسال ةيبرعلا ةمالا ماما لاجملا
 .صوصحخلا هجو ىلع ةريخألا رشعلا تاونسلا

 .«يبرعلا نماضتلا» عوضوم حرط اهيف داعي يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه تسبل عبطلاب

 ف ةقطنملا ىلع ترم ينلا تامزألا عيمج مزاول نم ةمزال تاب عوضوملا اذه حرط نا كلذ

 وه «يبرعلا نماضتلا» بايغ نا لوقن نا اننكمي ةغلابم ريبك نودب ذإ .ةريخألا ةلحرملا
 .ةيبرعلا ةمألا مسج يف ضارمالا لاحفتسا نع لوألا لوؤسملا

 ةلحرم ىلا لصو ىتح ينانبللا حرجلا حيقت ؛يبرعلا نماضتلا, بايغ يفف
 اهداول ةيفاك تناك تابرض اهتروثو ةينيطسلفلا ةيضقلاب تلزنا هبايغ يف و .ءانيرغرغلا»
 دض برعلا ضعب «نماضت, هباسح ىلعو .ةهجاوملا قدنخ يف مهدومصو راوثلا ةبالص الول
 يبرعلا نطولا حانج ىلع يناريالا ماظنلا اهضوخي يتلا ةيناودعلا برحلا يف قارعلا
 تاب «يبرعلا نماضتلا» نا ًامامت فرعت ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرمآتملا ىوقلا نألو .يقرشلا
 .لعفلا دودر باسح بسحت نا نود ةرماؤملاب رهجلا ىلع تارجت ادوقفم

 ماظنلاف .ةيبرعلا ةحلصملا ىلع اصرح قحلا ةملك لوق نم دبال نكلو ,ىفشتن نا ديرن ال
 نماضتلا» بايغ ببسب .يكريمألا ناودعلا ماما رهظلا فوشكم افيعض ادب يبيللا
 لامر تحت هداو ىتح ججحلاو عئارذلا ىتشب ةيضاملا ةلحرملا لاوط هبراح يذلا «يبرعلا
 ماما ازوزهم ًارئاح مويلا ودبي يروسلا ماظنلاو .يبرعلانطولايف اهراثا يتلا تافالخلا

 الواحم قارعلا يف يجيتارتسالا ةيروس قمع ىداع نا دعب :ةيليئارسالا» تاديدهتلا
 ةمألا حلاصم دض ناريا عم ىلحرم يسادس فلاحت ىلا ايفارغجلاو خيراتلا فلاحت ةرداغم

 رثكأ اقراغ هسفن دجي يرئازجلا ماظنلا ىتحو .اعم قارعلاو ةيروس حلاصمو ةيبرعلا
 ءارحصلا عازن ةراثا ءارو نم ريكي هنا هيف نظ تقو يف .ةيبرغلا ءارحصلا لامر يف رثكأف

 .موي دعب موي ةمقافتملا ةيلخادلا هتامزا ةهجاوم يف هسفن دجيل يسلطالا ىلع لطيف
 قبت مل ةيمادلا اهتاعارصو اهمومه نأل .ةيبونجلا نميلا فقوم نع ثدحتن نا ديرم الو

 ,«دومصلاو يدصتلا» مساب «يبرعلا نماضتلا» تبراح ةمظنالا هذه لك . ثيدح يأل الاجم
 .!؟يدصتلاب فيكف دومصلا عيطتست نا نود نماضتلا ىلع تضقف

 قيرط يف ىلوألا ةوطخلا تطخ تاداسلا رصم ناب ةمظنالا هذه نع نوعفادملا دري دق
 ادودس ماقا نمو !؟«ةريسملا» عبات نم نكلو :.حيحص اذهو .«يبرعلا نماضتلا» قدزمت

 كلذ ىلا امو دومصلاو ىدصتلا مساب ؛يبرعلا نماضتلا» ىلا ةدوعلا عبمت رواحمو ةيلاع

 .؟ةقاريلا تاراعشلا نم

 اهنا ودبي :نآلا ىتح نكلو .«يبرعلا نماضتلا» ىلا ةيعاد .ةمظنألا هذه ثيغتست نآلا
 اههاجت نيرخآلا مزلي انماضت ديرت .اهئاوهأ قفوو اهجازم ىلع انماضت ديرت يهف :ملعتت مل
 !؟نكمم اذه لهو !؟لوقعم اذه لهف ءيش يأب مههاجت اهمزلد نا نود ءيش لكب

 نا ةطيرش .بولطم نماضتلاف .ءارضلاو ءارسلا يف نكلو .معن «يبرعلا نماضتلا»

 ينمزلا اهبتارت بسحبو ةلحرملا هذه يف يبرعلا نطولا مهت يتلا اياضقلا عيمج لوح نوكي
 .يخيراتلاو

 ,جيلخلا برح لوحو .ناذبل ةمزأ لوحو .ةينيطسلفلا ةيضقلا لوح نماضتلا منيل
 عمو يكريمألا ناودعلا دض ادبيل عم نماضتلا متي اهدعب نمو .ءارحصلا ةمزأ لوحو
 .ةيلخادلا هتاعارص فقول يبونجلا نميلا عمو ةينودهصلا تاديىدهتلا دض ةيروس

 عيمجلا ىقبيو ,هيلع يه ام ىلع عاضوألا ىقبت وا .اياضقلا لك يف ءيبرعلا نماضتلا»
 0.اعم ةيلخادلاو ةيجراخلا عامطالل ًابهن

 يبعرملا زياف
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 . «ةييوالا ف ا 2 0ع دير

 . اسنل لا نوؤش يف لخدتلا مدع يملاعلا يدوهيلا رمؤملا ىلعو .ةيناثلا ةيلاعلا برحلا قرفحتطياف 5 0101101111 0 ْ .نطوو ضرا و ينيطسلفلا قحلا ىلع كوأو تايف ةرسا دعبتسا اذا طس لا قرششلا لح 1و اواو

 ميهالف هال يتاكألا اهعاقيا ةيناثلا هبملاعغلا ١ يرجتا دهشت رع ةعيبلطل .. د اا كوع ان

 و حابص ف يواسمنلا كيدلا حايص رظتنف نل |[
 بقل هيلع قلطنل يلاحلا وينوي /ناريزح كيب

 يذلا لجرلاف ...«مياهدلاف تروك سيئرلا»
 ممألل ةماعلا ةنامألا دعقم يف ماوعا ةرشع رقتسا
 جردت اهلبقو (1987 )1١911 ريثولا ...ةدحتملا

 لراك .:يواسمنلا ةيجراخلا ريزول صاخ راشتسمك
 اسمنلا ةيجراخل اريزو حبضا مث , 1945 ماع .ربورغ

 ةسائرلا باب هيدي اتلكب عرقي )1454 - 191١(
 .يودلا طسو .ةيواسمنلا

 ,دايخلا دلب ىف يزمر ةسائرلا بصنم نا يف كش ال
 تابحالصو . ١5145 ماع اطلاي ةصقانم هيلع تسر امك

 ذنم ايكارتشا رمتسا يذلا راشتسملا دي يف مكحلا
 ةقيقش يف هب لومعم وه ام رارغ ىلع .اماع نيعبرا

 اهب ةطبترملا .ةيداحتالا ايناملا يا ىربكلا اسمنلا

 .ايوغلو ايقرع

 ةيروطاربمالا خيرات يف ةءارقلا نوديجب نيذلاو

 دييحت نا نولوقي :موي تاذ كرامسب اهدحو يتلا
 ,19146ه دعب ايناملأل امدجحت ناك ةيواسمنلا ةجنفسالا
 ماع اسمنلا مض يذلا وه ثلاثلا خيارلا نا اصوصخ
 يحانج نيب دعاب يلاصفنا خيرات نم راثلل 5
 .ينامرجلا رسنلا

 رثكا انايحا يه ةيداصتقالا قئاقحلا نا تباثلاو
 رخآ ردق ىلا تلخد اسمنلاف .ةسايسلا قئاقح نم ةلالد

 ردقلا ريغ وه ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةقرحم دعب
 نايرش ايقب نيارلاو قرزألا بونادلا نا ريغ .يناملالا
 يا :ةأزجملا ةينامرجلا رضاوحلا نيب ةدحاو ةايح

 نا يف ةقرافم تسيلو .انييفو نوبو ةيقرشلا نيلرب
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 نيب مادصلا هنا :حرسسملا اذه قوف ةيصوصخ

 «تيلور» ةبعل يف .ةينويهصلاو ةيزانلاو ةيعويشلا
 هذه ىوط خيراتلا راطق نا نم مغرلا ىلعو .ةلئاه
 تروك ناف .اهوسنب نا عيمجلا ديرب يتلا تاطحملا

 تاراعشبي ةفوفلم ةيزانلا ةكرتلاب ءىجوف مياهدلاف

 ةأجفو .هماما ةمئاح ةنهارلا ةيباختنألا ةكرعملا

 ؛نوديهصتم دوهي مهو :نويواسمن نويكارتشا اطاوت
 يميظنتلا لكدهلا وهو :يملاعلا يدوهبلا رمتؤملا عم

 : ملاعلا ىف اعرف ١/ مضت كرويوين هرقم) ةينويهصلل

 لمعم بحاصو لامعا لجر .نامغنورب هسيئرو

 نيذلا دوهيلا روبق اوحتفو . («سمرفيس» يكسيو
 اومهتاو .ةيناثلا ةشوكلا برحلا شماه ىلع اوضق

 ةنيدم دوهي قحب اهبكترا .ةيزان مئارجب مياهدلاف
 .ةيفالسغوبدلا ةمواقملا لاحرو ةينانودلا كينولاس

 دوهب نبب ةقدب ةقسنم ةيريهشتلا ةلمحلا نا ريثملا

 .ينويهصلا نايكلاو ةدحتملا تايالولا دوهيو اسمنلا

 ظفاحملا يبعشلا بزرحلا حشر عم نمازتن يهو ١

 ٍِق ةبيسائرلا تاباختنالا ةكرعم ضوخل مياه دلاغل

 ارتسكرواو ءررياتش تروك يكارتشالا حشرملا ةهجاوم

 ريراقتلاو قئاثولا سشينت ةتاجف تأدب ريهشتلا

 قياسلا ماعلا نيمالا نا ىلع دكؤت يكل تادنتسملاو

 ىلع هتمكاحم بجيو «برح مرجم» ةيلودلا ةمظنملل

 هدرتسا يذلا .كجناجمد نوج وا بيهرلا نافيا رارغ
 نا دعب ةدحتملا تايالولا نم ينويهصلا نايكلا

 له لاؤسلا نا ىتح ...ةبكريمالا هتنسنج هنم تعزتنا

 مياهدلاف تروك وه «ةننسملا» ةمجهلا نم فدهتسملا

 نين رودو خيبراتو ةلودك اسمنلا مآ ايصخش

 ةيقرشلا :نيتيدوروالا لصفم ىلعو .نيقالمعلا

 ؟ةيبرغلاو

 مضت يتلا ةنيدملا هذهف .انييف ىلا ةزفق نم دب ال ناك

 ةبسنلاب) ملاعلا يف نييسايسلا نيئجاللا نم ددع ربكا

 ةكرتشملا ةضحللا :ىرياتبش هسفانمو مياهدلاف تروك
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 سلاف ريغ .رخآ «سلاف» ىلع شيعت (اهناكس ددع ىلا
 حالسلا ىتح يباختنالا ماحتلالا وه :تزيلو ترازروم
 راعش اوعفر نويواسمنلا نويكارتشالاف .ضيبالا
 ةلمح ومظنم اما .«رلته لياه» و ؛مياهدلاف لياش»

 ,طظفاحملا يبعشضلا بزحلا بابش نم مهو .مياهدلاف

 ,ارتانيس كنارف ةينغا مهدعاوق ةئيعتل اولمعتساف

 اهولدبتساو ,يتقيرطب اهلعفاس» ةرابع اوريغو
 يف ةرمخلاو ةعجلا اوعزوو . ؛مياهدلاف بختناس» ب
 .ةينطولا رتو ىلع اورقنو .مهتارهاظتو مهتاناجرهم
 مياهدلاف نيب تسيل اهنأكو تدب ةكرعملا نا ىتح
 امنا ,نظفاحملاو نيدكارتشالا نيب قا ءررباتش تروكو

 ةهج نم ظفاحملا بعشلا بزحو مياهدلاف نيب

 راصنا تاراعش انه نم .ةيناث ةهج نم ةينويهصلاو
 اسمنلا» :ةدحنملا ممالل قباسلا ماعلا نيمالا

 مهنا امك .ءانيلع ةياصو ديرن ال» .«نييواسمنلل
 يتلا ةيمويلا ريهشتلا قحالم لهاجت ىلع اوصرح
 تافيشرالا نم يملاعلا يدوهيلا رمتؤملا اهجرختسا

 .ةيلاطيالاو ةيفالسغويلاو ةيناملالاو ةيكريمالا
 تاوصا نم ةيلاع ةيسن لان مياهدلاف نا ليلدلاو

 يتلا ةيرثكالا لني مل ناو .ىلوالا ةرودلا يف نيعرتقملا
 روتسدلا كلذ ىلع صني امك :ةسائرلل هلهؤت
 ةيياختنالا ةلداعملا لخلخ هنا ريغ .يواسمنلا
 .ةيرابجالا ةبوبيغلا ىلا اهلخداو .ةيكارتشالا

 ةرودلا يف .اهيلع زهجي فوس هنا دكؤملا نمو
 دعب ؛يلاحلا وينوي /ناريزح 4 يف عارتقالا نم ةيناثلا
 مهبمسي امك وا نيددرتملا تاوصا باذتحا نم هنكمت

 باحصا .رزتاش رايب ديسلا ,.يفحصلا هراشتسم
 وا ءيضخلا» راصنا نع الضف .ءاضيبلا قارؤالا
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 .اسيئر مياهدلاف :ءظفاحملا يبعشلا بزحلا» هعزوي يباختنا روشنم

 سمشلا راود دض نولضاني نيذلا «نييوثيبلا»
 .يوونلا

 ةصروسبلا» ف تيص ىرخا لماوع نا تباثلاو
 ,بابشلا رصنع ةئبعت لثم .,ةظفاحملا ةيواسمنلا
 ةيعاطقالا تايلاعفلا ريطأتو ,ةينطولا ةمهلا زيفحتو

 تدبصا ةنكارت ارتشالا ةلمحلا امدف .ضرالاب ةطدترملا

 يكسيارك ونورب يحتلملا ةيبذاج تدقتفاو .لهرتلاب
 ىلا ءوجللاو حرسملا نع ينراوتلا رثا هنا لاقي يذلا

 دض ةينويهصلا ةلمحلا نا امك .ةينابسالا ءاكرويام»

 «سايسالا يف ءاهنم ابولطم ناك ام تزواجت مياهدلاف
 ,.ةيواسمنلا نوؤشلا يف رفاس لخدت ىلا تقلزناو
 امهارن نيتللا ةيطارقميدلاو ةيرحلاب اساسم تلكشو
 قلطنت يتلا ليخلا تابرع قوف .ةدرجملا نيعلاب
 يف ءنافطسا ناس ةيئاردتاك ماما نم .حايسلاب ةلمحم

 خيراتلا تاظحل رثكا ىلع مانت يتلا ,انييف بلق
 .الاعتشا ...رصاعملا

 ,ةيباختنالا ىمحلا طسو ردقي انييف ىف دحا ال نكل
 .مياهدلاف ةيضقو .اسمنلا ةيضق نيب لصفلا ىلع

 نيب دحلا اذه ىلا ةكرتشم ةظحللا تناك ام اردانو
 عراش ٠١ ىلا تلصو امدنعو هدالبو لجرلا

 ىنبملا ملس تقلستو .انييف ةمصاعلا يف ,نيينيتنجرالا
 يهو .ةيباختنالا مياهدلاف ناكرا ةثيه ثيح ,ميدقلا

 روايناتس مهزربا ,نييقوقحو نييمالعا نم ةنوكم
 هبش فورظ يف نولمعي .فرودسنوم تورتو رزتاشو
 تروك ديسلا رظتنا نا يلع ناك .ةمراصو ةفشقتم
 نع ملك )٠٠١ «سارغ» ةقطنم يف ناك دقف .مياهدلاف
 .اقاهرا هل يبست ةيباختنالا ةلمحلا نا يل ليقو .(انييف

 هتجوزب اطاحم .هسفنب اهئارجا ىلع صرحي هنا ريغ
 لمعلاب ةسرمتم .,ةيقوقح يهو .تيبازيلا ةديسلا

 ةلماعلاو ؛اضيا ةيقوقحلا .اتسيرك هتنباو :يسايسلا

 ةفض ىلع زينيسونوا ىنبم) انييف يف ةدحتملا مالا يف
 لبق .يل تددُح يتلا ةظحللا ىفو .(قرزالا بونادلا
 «بتكملا ىلا مياهدلاف ديسلا لحد .انيبق ىلا ىلوصو

 ةماستياو ةيفاعلا نم رمحا هجوو :ةكسامتم ةماقب

 ناو .تاعفد ىلع انراوح نؤكي نا ىنمتو .ةقثاو

 دهشا يكل ءانييف يف ءيلاتلا مويلا يف هعم لوجتا
 لكب يديوزت ىلع صرحو .ةيباختنالا هتارهاظت

 معازم ضحدت ىنلا :ةداضملا تادنتسملاو قئاثولا

 لوح .ةبيكريمالا ةدحتملا تايالولاو اسمنلا ةنياهص

 ماعلا ىف :دوهبلا دض ةيفصت تايلمع يف هعولض

 مئارجلاب سبلتا نا نوديري نيذلا» :لاقو . 7
 يل وصو نود ةلوليحلاو ,يقارحا ىلا نوعسي .ةيزادلا
 بزحلا عولض ىلع نئارق كلما ال .ايسمنلا ةسائر ىلا

 تارشؤم لب ةلمحلا هذه يف ةرشايم يكارتشالا

 ١19486. لتربا / ناسين ُِق تأدب ةيلمعلاو .تاداهشو

 ةأجفو .يبعشلاو يكارتشالا نيبزحلا نيب عامجالاب
 نم ددع شبنل لمع قيرف نويكارتشالا لكش
 اسمنلا يف ةيخيراتلاو ةيركسعلا تافيشرالا

 ةدحتملا تايالولاو ايناملاو ايلاطباو ايفالسغوبو

 يف اقياس اوضع تنك اذا ةفرعم فدهب ,ةدكردمالا

 رهظت قئاثو ىلع اورثع عقاولا يفو .يزانلا بزحلا

 يهو ,«5.ك»ح لوالا :نييزان نيميظنت ىلا تيمتنا يننا

 يننا يفخا 9 .«نيدزانلا ةيلطل | ةطمارد» ,ةيناثلاو

 تايرابم لثم ؛ةظيارلا هذه اهتمظن ةطشن ننا ف تكرتشا

 ىلع «نودزانلا هانيت ةيسورفلا قيرفو .ةيسورفلا

 سيل ال يتلا ةقيقحلاو .يضاير هعباط نا نم مغرلا

 يف ايزان ناك يلودلا رمحالا بيلصلا نا يه .اهلوح
 اوهام نويراتولاو. 15421 نيدني اهرب

 يف ترظن يتلا م غريمر ون ةمكحم نا ليلدلاو . مايالا كلت

 تماق ينلا تامظنملاب ةحئال تلكش .ةيزانلا مئارحلا

 ةيسورفلا قيرف ركذ ىلع تأن ملو . ةيباهرا لامعاب

 ايضام ىلا ندمطم اذأ

 ززعيو .هيضام نع عافدلا يف بهسُي مياهدلاف تروك
 ةنكلب ةيسنرفلا هتاملك راتخيو .ةلدالاو نئارقلاب كلذ
 نيذلا هيدعاسمب قدحي .رخآو لصاف نيبو .ةيناملا
 هل تلق امدنعو .مهسوؤر نم تاراشاب هججح نومعدب
 ةقعاصلا» لاجر يز يف تناو كلثمت اروص ةمث نا

 رمتؤملا اهعزو لصالا قيط روص نع الضف .«ةيزانلا
 دوهبي تلاط يتلا لامعالا يف كتكراشم تابثال يدوهبلا

 لاق ءايتاورك يف ةيفالسغوبيلا ةمواقملا لاجرو كيدولاس
 (نانويلاو ايفالسغوي) ناقلبلا يف تنك» :ءودهو ةقثب
 موي ,ةيلاطيالاو ةيناملإلا تادحولا نيب طابترا طباض
 يف تصخلت يتمهمو .نيفيلح رلتهو ينيلوسوم ناك
 تادحولا نم اهتامولعم ىقلتا ريراقت ةغايص ةداعا

 يف كراشا ملو .ناكرالا ةئيه ىلا اهعفراو .ةيركسعلا
 يىل حمسي ملو .يطارقوريب لمع اذهو .رماوا ءاطعا
 اذه ىلع قلطن مويلاو .تايلمعلا حرسم يف دجاونلاب
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 ةظحالم نم اقالطناو ءرخآتم تقو يف الا كينولاس دوهي ريح
 ,انيثا يف يدوهيلا فحتملا نيما ءسيكالرفاتس سوكينل
 يننا لاح يا ىلع .كينولاس دوهي خيرات يف ثحابلاو
 لك لبق نم ءسردلل عضخا يفلم ناو .يضام ىلا نئمطم

 سلجم يف ةمئادلا ةيوضعلا ةبحاص اصوصخ .لودلا

 ممالل ةماعلا ةنامالل نيترم يحيشرت دنع ؛ييودلا نمالا
 يف اهيلع رثُع يتلا ةقيثولا ىلا ةبسنلابو .ةدحتملا
 يمسا درو يتلاو :14141/ ماع ةيفالسغوبيلا تافيشرالا

 هيونتلا مت يذلا نيثالثلا طابضلا نم دحاوك ءاهيف
 .اكيروغدوبو ايتاوركو رازوك يف ةيلمعلا دعب :مهب
 :ةيزانلا تاكالملل ةيسايسلا ةيزهاجلا ىلع مهفارشاو
 ىتح .ةيفالسغويلا ةموكحلا اهتطقسا ,ةقيثولا هذه
 ىلا اذه تفلا .ماسو نم رثكا يندلق وتيت لاشيراملا نا

 ,ةيناجم مهتلا ريتعا .هتاذ يكسيارك راشتسملا نا

 يف لخدتلا ةيلوؤسم يملاعلا يدوهيلا رمتؤملا لمحو
 افده ناك اضيا وهو .ةيواسمنلا نوؤشلا
 «... تالمحلل

 , مياه دلاف سمالب ةظحل بضغ ىلا لوحتب ءودهلا

 .ةيواسمنلا نوؤشلا يف لخدتلا ةلأسم .هتعلاطم يف

 قد ءزثيرا يشوم ءينويهصلا ةلودلا ريزو نا امك
 سأر ىلا مياهدلاف ةزفق لاح يف :هتاذ رطخلا سوقان

 لدعلا ريزو بهذو .يواسمنلا يسايسلا مرهلا
 مسا عضو ةرورضب ءاحيالا ىلا :زيم ديسلا :يكريمألا
 لوخد نم هعنمو .ءءادوسلا ةحئاللا ىلع مياهدلاف

 يتلا ةينويهصلا ارتسكروالا اهنا ...ةدحتملا تايالولا

 نامغنورب ورتسياملا فارشا يف .اهاوق لماكب فزرعت
 بئانلاو .«نييزانلا دئاص» ب بقلملا .لاتنزورو
 اذامل نكل ...زرالوس ,يكريمألا سرغنوكلا يف يدوهيلا
 لهو ؟تاذلاب تقولا اذه ىف ةلمحلا هذه «ةنزود»

 تناك دقو :مهضعب لوقي امك يتايفوس ليمع مياهدلاف
 اهنكل ,14177 ماع .يزانلا هيضام نم ةدكأتم وكسوم
 ,اهتسايس ىلا هرج نم نكمتت يكل اراتس تلدسا
 لهو ؟ةيلودلا ةمظنملا سأر ىلع هيصنم مادختساو
 ةبعل ءاقل ,مياهدلاف لوح ةقفص نطنشاو عم تدقع
 ؟ةددحم تاضيداقم

 ةددايبصلا فقومو ندسدطسلفلا خح

 .ميباهدلاف ماما ةلواطلا ىلع اهانعضو ةلئسالا هذه

 نيب .ةيزانلاب قلعتملا يناملالا فيشرالا نا :باجأف
 .نوبكريمالاو تايفوسسلا هميساقت ,955١غو 5

 .روهمجلا نع اعونمم ناك ناو .فورعم هنومضمو

 لودلا كلذك .يخيرات نافرعت نطئشاوو وكسومو

 نا يف كش الو .نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا

 نا ريغ .ىل اضهانم افقوم فقت مل ةنكرتمالا ةرادالا

 ,يكريمالا سرفنؤكلا ُْق ةطغاضلا تارايتلا ضعب

 ةحاترم تسىل يدوهبيلا رمتؤملا عست ةفطاعتم يهو

 ةليطو .ةيواسمنلا ةيروهمجلا ةسائر ىلا يروصول

 يف يشما ملو نييكريمالا ةدارال عضخا مل ماوعا ةرشع
 عازنلا اباضق ىلا ةيسنلاب ةينودهصلا ةسايسلا باكر

 نويكريمالا ناك .ءلحلل اعورشم حرطي ينودلا
 نييندطسلفلا قح انلع تدبا دقو .هتحاطال نولخدتب

 .يروس لتحملا نالوجلا نا تلقو .مهريصم ريرقت يف
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 .191/5 ماع ةدحتملا ممالا يف هتلبقتسا نا دعب . توريب

 ضوخي «يملاعلا يدوهيلا رمتؤملا» نا يفخا الو
 تززع يننأل , رأث ةكرعم وا :تاباسح ةيفصت ةكرعم

 نم تيناعو .ةيلودلا ةمظنملا يف ثلاثلا ملاعلا روضح
 ...2191// ماع نغيب ميحانم عم تالكشم

 ةنامالا سأر ىلع مياهدلاف خيرات يف ةءارقلا نا
 :تاسايسو فقاوم ةلمج تبثت ةدحتملا ممالل ةماعلا
 :اهنم :ةينويهصلا ةناخلا يف بصت ملو .اهجهتنا
 لاكشا نم الكش ةينويهصلا» ربتعي يمما رارقل هتياعر
 ىلا ينويهصلا نايكلا ةدوع ةرورضو «ةيرصنعلا
 ربتعي يذلا 741 رارقلا هفيوجتو ,1471 ماعلا دودح

 قحالمو تاررقم ةلمج لالخ نم نيئجال نيينيطسلفلا
 ىلعو ...نطوو ضرا يف مهقح ىلع دكؤت .ةداضم
 ,«يليئارسالا»  يبرعلا عارصلا يف ةيوستلا ىوتسم
 ,يتايفوسلا داحتالا داعبتسا تافعاضم نم رْذح
 هذهو .لحلل ةلظمك يلودلا رمتؤملا ةيقيسا ىلع ددشو
 نا دب ال ؛مياهدلاف لثم لجر نع ردصت امدنع ,فقاوملا
 ةيطم ةدحتملا ممالا نوديري نيذلا ةنياهصلا بضغت
 فقاوملا هذه نا ف كش الو .ةيعسوتلا مهتاسايسل
 هتاركذم يف اهيلع دكا دقو .مياهدلاف تباوث نم ربتعت
 ؛ .(سيراب  ؛وروم نالآ» تاروشنم) «ةفصاعلا نيع»
 ىلا ةدحتملا ممالا لاجر هلاسرا ةيفيك درسي ثيح

 هذهو .نانبل بونجو نالوجلاو صربقو ءانيس
 .اهقبطو .تناثوي قباسلا ماعلا نيمالا اهطتخا ةسايس

 يتلا ايروك يف .تانيسمخلا علطم ف ءاهقبط ام لوا
 لاجر داسجا امهنيب لصفت نيتيروك ىلا تلوحت
 .قرزلا تاعبقلا

 دعب .اسمنلا يف ريغتنس اذام :مياهدلاف لأسن

 نيب ادايح لقا دلبلا حبصي لهو ؟ةسائرلا ىلا مكلوصو
 .اسمنلا يف: :بيجيف .ادايح رثكا ما برغلاو قرشلا
 فوس .ةيجراخلا ةسايسلا ررقت يتلا يه ةموكحلا
 .ةلودلا قاثيم كلذ ىلع صني امك .ادياحم ادلب ىقين
 نويكارتشالاو .رييغتلا ضعب دعبتسا ال يننا ريغ
 ةرتفلا يفو .ةظفاحم رثكا تارايخ ىلع نوملكتي
 ديرا .حئاضفو يواشرو داسف لامعا تثدح .ةريخالا

 ,...ميقلا هاجتا يف ريبغتلا نوكب نا

 يف ضيبألا تيبلاو ينويهصلا نايكلا روزيس لهو
 تقولا يف كلذ سردا» :لوقي .اسيئر هباختنا لاح
 تارايز ظحلي اسمنلا ىف ديلقتلاو .بسانملا
 يننا .ةرواجملا مصاوعلا ىلا اهب موقا ةيلوكوتورب
 «...رواحملا ةسايس ذيحا

 ةلمحلا هاجت ةيبرعلا ةالايمالل هريسفت نعو

 تايقرب تيقلت» :بيجي .هفدهتست يتلا ةينودهصلا

 نم لوقا نا ديرا الو .برعلا ءاسؤرلا ضعب نم دييأت
 .ةيلخاد ةكرعملا نا لاح يا ىلع .ءاسؤرلا ءالؤه مه

 «...ىلوالا ةجردلا يف :نيدواسمنلا صخت يهو

 قرشلاو نانبل ف مالسلاو برحلا تايناكما لوحو
 يا ىري ال وهو .ادج ةدقعم رومالا نا لوقي .طسوالا
 .نهارلا اهلكش يف , عاضوالا روطت لظ يف لح صيصب

 برح يف ؛ نوبذعتي نيينانبللا نا يفخي الو
 ةينويهصلا ةلمحلا اذامل حهفي ال هنكل .مهيلع ةضورفم
 تاءارحا ءارو ناك هنا اصوصخ .اسمنلا دضو .هدض

 :دوهبلا نوئحاللا اهنم دافتسا ةديدع ةيناسنا

 [1...ةيقرشلا ابوروا نم نوبراهلاو

 ةردابم حرطب ةيلخادلا اهتلزع نم جورخلا لواحتو .
 الخ نا

 ءارزو ةسيئر فقت نا ةخراص ةقرافم تناك |

 لابقتسالا ةعاق يف رشتات تيرغرام ايناطيرب
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 اهدلب نيب ةقادصلا نع ثدحتت يكل يضاملا رايا
 .«ليئاريسا»و

 «نوغرألا» ةمظنم دب هتفسن تاذلاب قدنفلا اذهق
 نغيب ميحانم اهدوقي ناك يثلا ةينويدهضلا .ةيباهرالا

 لتق هماكر طسوو .يناطيربلا بادتنالا مايا رخاوا ىف
 ,بادتنالا تاسسؤم يف نيلماعلا نم ديدعلا حرجو
 .يناطيربلا شيجلا يف دونجلاو طابضلا نمو

 ةلوقم ةيهانتم ةقاذحب قبطت رشقات نا ودبي نكلو
 ايناطيربل سيل» ةفورعملا لشريشت يناطيربلا ميعزرلا
 جلاصم اهل امناو ء:نومئاد ءادعا وا نومئاد ءاقدصا

 الك نا املاط قالطالا ىلع برغتسمب كلذ سيلو .«ةمئاد

 برح يه ةدحاو ةيسايس ةسسؤم ىلا يمتني امهنم
 .نيظفاحملا

 نايكلاو ايناطيرب نيب تاقالعلا نا حيحص
 تايلمعلا راثآ نكلو .ةنيتم ًامئاد تناك ينويهصلا
 «نوغرألا»و ءاناغاهلا» اتمظنم اهتذفن يتلا ةيباهرالا
 تاسسؤم يف نيلماعلا دضو يناطيربلا شيجلا دض
 عنمي ًازجاح ًامئاد تناك ؛ةلتحملا نيطسلف يف بادتنالا
 ىلا ةيمسر ةرايزب مايقلا يناطيرب ءارزو سيئر يأ
 تدمعو زجاحلا اذه رشتات تزواجت دقل .«ليئارسا»
 ,ةيناطيربلا ةسايسلا يف ديلقتلا اذه رسك ىلا
 هذه لثم نا رابتعالا نينعب تذحا نا دعب آاصوصخ

 لودلا مظعمب اهتاقالع ريكعت ىلا يدؤن نل ةرايزلا

 .قباسلا يف رمألا ناك امك ةيبرعلا

 يذلا رودلا نم ةيبرعلا لودلا ةيسساسح نا كشالو

 عفدي ناك .ينويهصلا نايكلا ةماقا يف ايناطيرب هتبعل
 لبق يلم ريكفتلا ىلا «تيرتس غفنواد_ ٠١١ ةموكحب
 اهحلاصم ىلع ريثأتلا اهنأش نم ةوطخ ةبا ىلع مادقالا
 .ةقطنملا يف

 باقعا يف رصم ىلع ينالثلا ناودعلا دعب ىتحو

 تصرح ١91655. ماع سيويسلا ةانق حيمات نع نالعالا

 اهتاقالع رابتعالا نيعب ذخألا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا
 - يبرعلا عارصلا نم هذختت فقوم لك يف برعلاب
 اذهب كسمتلا ىلع اهصرح نم داز اممو .ينودهصلا

 يف عجارتلا ىلا اهرارطضا :حضاولا ريغ فقوملا
 ددمتي أدب يذلا يكريمألا ذوفنلا طغض تحت ةقطنملا

 .اهذوفنو اهحلاصم باسح ىلعو اهباسح ىلع
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 ةقطنملا ف ةيناطيربلا حلاصملا عدرت مل كلذ مغرو

 مظنت نا نم «تيرتس غئنواد - ٠١١ ةموكح ةيبرعلا
 ىلع طسوألا قرشلا ةمزأل ةبسنلاب ةيسايسلا اهتاكرحت
 .ينويهصلا نابكلا عم يلك فطاعتملا اهيلق تاقد عقو

 يف روفلب رثرا دروللا ثعب نا ذنم هنا ةقيقحلاو
 ةتلاسر 1911 ماع يناثلا نيرشت نهش نم يناثلا
 نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو ةماقاب هدعو ةنمضتملا

 سلجملل الثمم هرابتعاب دليشتور دروللا ىلا
 مظنت ةيناطيربلا ةموكحلاو .يملاعلا ينويهصلا
 دوجحو نامض ساسا ىلع ةقطنملا ف اهتسايس
 لوقلا نكمي ىتح .«يموقلا نطولا» اذه ةيرارمتساو
 نايكلا ماق امل ايناطيرب الول هنا ةغلابم ريبك نودب
 .قالطالا ىلع رمتسا املو ينويهصلا

 :يلاتلا لؤاستلا حرط قبس ام لك مغر ردجي نكلو
 جرد أديلقت تاذلاب ةلحرملا هذه ف رشتات تقرخ اذامل
 !؟اهدالب يف ةقباسلا تاموكحلا ءاسؤر هيلع

 اهتعزو يذلا ءابنالاو ةيسايسلا تاليلحتلا
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 اهلالخو ةرايزلا لبق ةيملاعلا ةيقاحصلا تالاكولا
 يف ام رود بعلل رشتات تاحومط ىلع تزكر اهدعبو
 نا لي .ءطسوألا قرشلا يف مالسلا ةلجع» كيرحت
 ةسيئر نا ىلا تراشا ترشن يتلا تامولعملا ضعب

 ةديدج ةردابم اهتيعج يف لمحت ايناطيرب ءارزو
 .طسوألا قرشلا يف ةيوسنلل

 اهنم ماه ءزج ىف نوكت دق تامولعملا هذهو
 .ةلماك ودين ال لاوحألا عيمج يف اهنا ريغ :ةحبحص

 يف تصرح رشتات نا ىلا ةراشالا يغبني ءالوأ !؟اذامل
 ةيجراخلا ةسايسلا طبر ىلع ةيضاملا ةلحرملا

 ةيجراخلا ةسايسلاب ةلماك هبش ةروصب ةينئاطيربلا
 ىلع حصي ام رثكأ مالكلا اذه حصيو .ةيكريمألا
 نكمي كلذلو .ًاديدحت طسوألا قرشلا ىف اهتسانس
 يف تسيل ةقطنملا يف ةيناظيربلا ةسايسلا نا لوقلا
 ءاهيف ةيكريمألا ةسايسلل دادتما ىوس ةقيقحلا

 ةيكريما ةردابم يه ةيناطيرب ةردابم ةيأ نإف يناتلابو
 .ةرشابم ريغ

 ةيكريمألا نيتسايسلا نيب لماكلا قيسنتلا زرب دقلو
 ةيجراخلا ةرازو ضفر لالخ نم ةيناطيربلاو
 ينيطسلفلا  يندرألا دفولا لابقتسا ةيناطيربلا
 «ندنل ىلا هلوصو دعب يضاملا ماعلا لالخ كرتشملا

 باهرالا نيدي نايب ىلع ةقبسملا هتقفاوم ةطرتشم
 نايكلاب فارتعالا نمضتي يذلا 747 رارقلاب فرتعيو
 طرشلا اذه عضو نا حضاولا نم ناكو .ينويهصلا
 ىلا كرتشملا دفولا رج ىلا فدهي ناك كاذنآ ءىجافملا
 اذهو ءاقللا فسن ىلا وا هتانحالص نع ةحراخ فقاوم

 يتلا ةمزألا هذه نا دعب اميف رهظ امك .ىرجام
 ,كرتشملا دفولا عم ةيناظيربلا ةموكحلا اهتلعتفا

 ةينويهص - ةيناطيرب  ةيكريمألا ةلمحل ةيادب تناك
 ريرحتلا ةمظنم دض ةيبيرع فارضا ةكراشمب

 قرشلا ةلداعم ْق يسايسلا اهرود ءاغلال ةينيطسلفلا

 .ةيباهرا ةمظنم اهنا ةحجحب طسوألا

 ينويهصلا نايكلا ىلا رشتات ةرايز جاردا نكميو
 فارتعا عازتنا ىلا ةفداهلا اهتاز دوهجلا راطا نمض

 لادتعالاو ينويهصلا نايكلا دوجوب نيينيطسلفلا
 لالخ اهتاحيرصت عبطي نا ىلع رشتات تصرح يذلا
 .اضيأ دوهجلا هذه راطإ نع ذشي مل ةرايزلا
 ةزغو ةفضلا يف ةيدلب تاباختنا ةماقاب اهتيلاطمو

 ةينيبطسلف تادايق داجيا ىلا ةفداهلا ةطخلا مدخب

 ماع ةلتحملا يضارألا لخاد ريرحتلا ةمظنمل ةليدب

 تاضوافم ةبأ يف ةمظنملا رود بيدغتل ةمدقمك ؛ 1

 .ةلبقم
 اهحرطت يتلا ةديدجلا ةردابملا نا ينعي اذهو

 رارمتسا يه ,ةبكريمألا ةرادالا عم قيسنتلاب ريشتان

 يندرألا ليدبلا دامتعاو ةمظنملا رود بييغت حهمل

 ةلحرملا ىف لشفلا ريغ ققحي مل جهنلا اذه نكل

 يف حاجنلا ىلا هقيرط قشي نا بعصلا نمو .ةيضاملا
 عضو نا رابتعالا نيعب نيذخآ .ةيلاحلا ةلحرملا
 .قياسلا نم ريثكب ىوقا حبصأ ريرحتلا ةمظنم

 بتكي نل ةردايم حرط نم نذا رشتات ديفتستس اذام

 نا ىلا نوريشي نويسايسلا نوبقارملا !؟حاجنلا اهل

 هذه لالخ نم لواحت ةيناطيربلا ةموكحلا ةسيئر

 ةيضقلا باب نم طسوألا قرشلا ىلا ةدوعلا ةرايزلا

 نا دعب ينويدهصلا يبرعلا عارصلا يه يتلا ةيزكرملا

 يف ةيكريمألا ةرادالا عم اهئطاوت ةذفان ريع هنم تجرخ

 .ايبيل ىلع ناودعلا
 نم ةيبلس تاعانقب جرخ يناطيربلا ماعلا يأرلاف

 ىلع ةدئافلاب دوعي ام هيف ري مل يذلا ؤطاونلا اذه

 ةعيطقلا دح لصت دق رارضاي هيلع دوعب دق لب ؛دالبلا

 رشتات كرحت اما .يبرعلا ملاعلاو ايناطيربي نيب

 نطاوملا راعشا ىلا فدهب هنإف ديدحلا يسامولبدلا

 ال ددالب ناو :ةدودحم رارضألا هذه نآد يناطيرمدلا

 .ةقطنملا يف كرحتلل ةماه تاردق كلمت لازن

 هذهب ديرت رشتات نا نويسايسلا نوبقارملا لوقيو
 يف اهنع ةيبلسلا ةروصلا ةلازا يف مهاست نا ةقيرطلا
 تاءاصقتسا تدكأ نا دعب ,يناطيربلا ماعلا يأرلا

 ديدجلا رشتات كرحت قافاف اهتيبعش يندت يأارلا

 يف ةيلخادلا ةيسايسلا ةبعللاب ىلوألا ةجردلاب ةطوبرم
 نيرشع ىوس ةلبقملا ةماعلا تاباختنالل قبي مل نيح
 .ارهش

 ةطرفم ةيساسح اهكلمتت يتلا ,ةيكردمألا ةرادالاو

 قرشلا يف اهتدارا نع لقتسم يسايس كرحت يا نم

 لي .ءرشتات ةديسلا كرحت عم حماستت :طسوألا

 دق هنألو ,الوا اهعم قيستتلاب مدد هنأل هعجشتو

 يتلا ةيلاحلا ةيناطيربلا ةموكحلا ءاقبا يف دعاس

 يكريمألا ضيبألا تيبلا يف ريظنلا عطقنم ىضرب ىظحت

 لدمجلاب فارتعالا نمض نم كلذ نا نع الضف .ًادناث

 طير ىلع اهصرح ببسب ريثكلا تلمحت ينلا رشتانل

 .ةيكريمألا ةسايسلاب ةيجراخلا اهتسايس
 هنا لوقي زيريب نوعمش يراشتسم دحأ نكلو

 ,زوملا ةرشقب هبشا يه يتلا طسوألا قرشلا ةمزا
 0.قباسلا يف نييسايسلا نم ريثكلا قلحزت اهيلعف

 دعسأ ىلع حجان

  ؟ _ اة ناريزح «- +١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ادابعا برغملا ىف ةماعلا تالافتحالا لك تسيل
 تالافتحالا :ماسقا ةثالث ىلا مسقنت لب ةيمسسر |'

 تالافتحالاو :ةينيدلا تالافتحالاو :ةيحالفلا *[
 .ةينطولا

 ةيحالفلا طاسوالا يف .تالافتحالا هذه ماقت
 طبتريو .مولعم خيرات بسح .ةيرضحلا طاسوالاو
 .سمشلل ةيونسلا ةرودلاب اهانعم

 مسوملا
 يفو .ديعلا ىنعمو «مسوملا» ىنعم نيب قرف كانه

 ضعب ناف ءامهنيب زييمتلا بعصي تالاحلا ضعب
 .عباط بستكيو ةينيدلا دايعالا مايا قفاوت «مساوملا»
 نمر مساوملا ضعب قباطتو :يحالفلا ضرعملا
 زيمي امو . ةينطولا دايعالاو ةينيدلا تالافتحالا
 ماقت امديب ,يميلقالا يىوتسملا ىلع ماقن هنا «مسوملا»

 .ينطولا ىوتسملا ىلع ةينيدلاو ةينطولا دايعالا
 ميلاقالا عيمج يف «مسساوملا» نم ريثكلا ةنس لك ماقتو

 نيذلا نيحالفلا عامتجا وه ,مسسوملاد و .ةيبرغملا

 ءانبا ابلاغ مهمعزتي ةليبق ىلا وا ةفئاط ىلا نوبستني
 .هنوربكُي دج ىلا يمتني «فيرش»

 ف يتأيو لقالا ىلع اعوبسا مودي عامتجالا اذهو
 يتأيو .ديعلا عباط ذختيو يحالفلا مسوملا ةياهن
 نوصقريو اميخ نوبصنيو .مهتالئاعب نوحالفلا
 نم ميلقالا تايصوصخ رهظت اذكهو .نونضغيو
 .ةيرولكلفلاو ةيفاقثلا ةيحانلا

 همظني يذلا ةيسورفلا لافتحا راوزلا رضحيو
 تاصقرلا يفو ءانغلا ف نوكراشيو ةليبقلا ناسرف
 .ةيرولكلفلا

 ١9853 ناويزح ؟ - 11. ددعلا - ةيبزعلا ةعيلطلا ا“

 ...!ةيقرشلا تافسلفلا سسا ضعب حرش وأ ءرعشلا

 نيذلا ءاهقفلا ىلا .تاقلح يف ء.اضيا نوعمتسيو

 وا ةيوبنلا ثيداحالاو مالسالا ميلاعت نورسفي
 نب يلع اميسال و ةباحصلا ةايح نع صيصاقا نوصقي
 .ديلولا نب دلاخو بلاط يبا

 رصانعلا هذه بئاج ىلا مسوملا يوتحيو
 ةءارق يف ىلجتي قفاقث عباط ىلع .ةينيدلاو ةيرولكلفلا

 دايعالاب نوحرقيس ساق بعت دعب

 :ريبكلا يراجتلا طاشنلاب اضيا «مسوملا» زيمتيو
 مهجاتنا ةيسانملا هذه لالخ نوعيبي نوحالفلاف

 نم «مساوملا» هذهو .ةعنصم داوم نورتشبيو يعارزلا

 يف ةنيعم ةقطنم نومؤي ناكسلاف ةميدقلا تاداعلا

 ةيريببالا ةريزجلا يف ةعبتم ةداعلا هذهو .مساوملا

 .مويلا ىتح
 ةريتلا

 ف ماقيو .اديع لافتحالا ربتعي ال ءمسالا لدي امكو
 نوناك نم موي رخآ قباطيو رياني / يناثلا نوناك رهش
 قفاوي يذلا يرصيقلا خيراتلا نم ربمسيد /لوالا
 .يلاحلا يروغيرغلا خيراتلا نم رياني ١١ موي

 دهعلا ىلا عجري لافتحالا نا مهضعب دقتعيو
 تامزالا ىلا عجري هنا نورخا ىريو .ينامورلا
 ةيلامشلا بوعشلا تناك نيح ؛خيراتلا لبق ؛ةرباغلا
 رولكلفلا كراشتت طسوتملا ضيبالا رحبلا بوعشو
 .هسفن

 لافتحالا :نيعباط لافتحالا اذه يستكي :برغملا يفو
 الافتحا «ةرينلا» تناك املو .لافطالا لافتحاو يحالفلا
 عيمج فاطعتسا عباط لصالا يف اهل نإف ءايعارز
 لوضحملا ةسكاعم مهل نكمي نيذلا ؛نيطايشلا»
 وا فافجلاب ءيجملاب كلذ ناكا .لبقملا يعارزلا
 ةبجو نوكتت .«ةرينلا» موي فو !ةريزغلا راطمألاب
 «ينجلا» يضرت ينلا رصانعلا عيمج نم ءاذغلا

 وارمسالا حمقلا نم نوكملا سوكسكلا : يهو .ريرشلا

 ةبسنلاب لثمت ىرخا رضخو تفللاو رزجلا عم ريعشلا
 .ةضفلاو بهذلا لثم ةب وغرملا نداعملا نجلل

 ةرصنعلا
 ديع موي «ةرصنعلا» ب يبعشلا لافتخالا ربتعي و

 يف ينأت «؛ةرينلا» تناك نأو :يورق الصا هردصمو

 .فيصلا لصف يف يتأت «ةرصنعلا» نإف .ءاتشلا لصف
 /وينوي )١4! انحوي سيدقلا لافتحا موي قفاوتو
 ٠ موي ماقيو :يرصيقلا خيراخلا بسح ناريزح
 يف ىشتنا دقو يلاحلا خيراتلا بسح زومت /ويلوي
 ماما جاهتبالا راهظا هلالخ ةداعلا و دالبلا ءاحنا عيمج

 ةفصب .برغملا ىف كلذ لثمتيو .فيصلا لصف راصتنا
 تايفنحلا نوكتو .ءاملا نم ريثكم نيّراملا شرب ةماع
 يفو .ءاملاب دوزتلل لافطالا ةرطيس تحت ةيمومعلا
 ريغ يضارآلا عيمج يف لافتخالا رمتسي بوزغلا
 يف فورعم وه امك جاهتيالا راثذ لاعشاي ةنوكسملا

 :انوروا يف اهتاذ ةيسانملا
 دارقا عيمجل لكألا قبط ,ةرصنعلا» يف مدقيو

 داوم عيمج نم نوكتيو .ءادغلا ةبجو يف ةلئاعلا
 حمقلا نم نوكملا سوكسكلا :يعارزلا لوصخملا
 بوبح عم راضخلا عيمجو فورخلا محل عم ضيبألا
 مدقتو ةقولسم وا ةيوشم اضيا مدقت ةرذلاو .ةرذلا
 لثم باشعالاو رطعملا نوزلحلاب ءاسحلا قابطا اضيا
 ...لاقتربلا رشقو عانعنلاو رتعزلا

 خيطبلا لثم لصفلا هكاوف ةيلحتب ءادغلا يهتنيو
 ...خلا شمشملاو بنعلاو قوقربلاو

 اهب لفتحي يتلا اهتاذ يهف ةينيدلا تالافتحالا اما
 دايعا لوالا نيمسق ىلع يهو ناكم لك يف نوملسملا
 دلوملاو ءاروشاع تالافتحا يناثلا و ىحضالا و رطفلا

 حئاف» وو «دولدملا» برغملا ْق ىميسي يذلا يوننلا

 ىركذ ءبجر نم ١4 ١5 يتليلب لفتحي امك «مرحم
 []:اضيا ردقلا ةليلبو .جارغملاو ءارسالا
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 5 درصملا راثألاىلاةابحلا ةداعا
 ت0 000 21 دكت 5 م 0 اح. ك7 دة لدتا حو: :7-٠ تدقق

 :بيرغ ريمس  ةرهاقلا

 دوقي ,ةميدقلا اهراثآ يف ةروث ايلاح رصم دهشت .

 لب .ريوطتو ميمرت لجا نم ةيرصملا راثآلا
 يتلا ةماهلا ةدخيراتلا راثآلا كلت ىلا ةابحلا 5

 ضيبالا رحبلا ىلع ةيردنكسالا نم رصم اهب رخزت
 .ايونج نادوسلا عم دودحلا ىلا الامش طبسوتملا

  ةحجحلا ماما يىردق دمحا روتكدلا فقوتد حل

 ,ةنداملا تايناكمالا فعض وا حدعب  ةيرثألا

 يف نيلماعلا لكب اًنداب ةحاتملا تايناكمالا لك مدختساو

 احتافو مهراغص ىلا نيفظوملا رابك نم راثآلا ةئيه
 ةيفيصلا ةلطعلا ءانثا بالطلا نم فالآ ماما لاجملا

 لصحي يتلا ةافاكملاب ايدام اوديفتسيل ةليوطلا
 مهي آل ..اميلعتو ةربخ اودادزيو ,ايموي اهيلع بلاطلا
 لمحبي ما مسرب له :بلاطلا لعفي اذام كلذ دعب

 ءاريخ فارشا تحت هتايناكما بسح لكف ..؟ةبرتالا
 .ةئيهلا

 اعد دقف :ةقومرمو ةريبك ةروثلا هذه ةيادب تناك
 تاديدجتلا حاتتفال كرابم سيئرلا يردق روتكدلا
 نيدلا حالص ةعلق يف تمت يتلا ريوطتلا لامعاو
 دجسم مضت يتلاو ةميدقلا ةرهاقلا بلق ىف ةريهشلا
 ..ةيخيراتلا ملاعلا دجاسم مخفاو ربكا دحا يلع دمحم
 ديدجتلا لامعا نا الا كرايم سيئرلا حاتتفا مغرو
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 .قلسو مدق ىلع ةرمتسم تلاز ام ةعلقلا يفريوطتلاو

 فحتملا حاتتفا ةداعا اضيا ةرهاقلا تدهش دقو

 قرط لمش يذلا هريوطت ةداعا دعب قيرعلا يرصملا

 عيمج نم اهيلع ظافحلاو اهتءاضاو راثآلا ضرع
 يذلا يمالسالا فحتملا حاتتفا ةداعا كلذكو .راطخالا
 راثآلا ضعب اهب ضرعت ةيفحتماةقيدح هل تفيضا
 .قلطلا ءاوهلا ف ضرعلل ةبسانملا

 ىلا لقتنا لب ةرهاقلا ىلع رمالا رصتقي ملو
 تناك نا دعب ةريهشلا اهتعلق ميمرتل ةيردنكسالا
 يذلا ميمرتلا كلذكو ..رمتسملا لكاتلل ةضرعمو ةلمهم

 يتلاو .رصم بونج ف رصقالاب ةيكلملا رباقملا يف من
 .ةماهلا ةيلامجلاو ةيرثألا اهتميق مغر ةقلغم تناك

 ةنيدمو يطبقلا فحتملا يف ايلاح ثدحي يذلا اما

 كلت نع رييعت غلبا ربعيف تامارهالا ةقطنمو ديشر

 ضرعم رثا ميمرت ىلع طقف رصتقي ال رمالاف ..ةروثلا
 ىلع رثالا اذهل ةلماشلا ةرظنلا ىلا هادعتي لب .فلتلل
 لودلا ةرظن يهو ..ديفتسيو ديفي ؛يحلا نئاكلاك هنا
 هتميف ديازتت رثالاف :ةرضحتملا بوعشلاو ةمدقتملا
 ,ةليمج ةفيظن ةقطنم يف ناك اذا ةيونعملاو ةيداملا
 بولساب- ءايحالا هعم لماعتي ؛يملع لكشب ةططخم
 نا ادهاج يردق روتكدلا لواحي ام اذهو ..ىضحتم

 بيسب هتحص باسح ىلع ناك ولو ىتح هسرغي
 .لمعلا يف رمتسملا داهجالا

 ةيرصملا فحاتملا رثكا نم يطبقلا فحتملا ناك
 اذاو ؛هفرعت ال يكل هناكم نع لأست نا يفكي .الامها

 يتلا ةراذقلا ببسب لصت نل كنا بلغالاف هيلا تبهذ
 اما .ةرهاقلا بونج «ءسجرج يرام» ةقطنم يف هبطيحت
 لمشت .اهسفن ةقطنملا يف ةيلامج تاسمل عضو متيف نآلا

 ضعيب دوزتس يتلا ءسجرج يرام» ورتم ةطحم
 يطبقلا فحتملا نا عقاولاو .راثآلا نم تاخسنتستملا
 فحتملا يه رصم يف فحاتم ةعبرا ربكا دحا وه

 فحتملاو ةرهاقلا ِق يطبقلاو يمالسالاو يرصملا

 ريكا مضي يطبقلا فحتملاو .ةيردنكسالا يف ينامورلا
 فلا ١ 4 ىلا لصت ملاعلا يف ةيطبقلا راثآلا نم ةعومجم
 يف لمعلا ىهتنا دقو .عطقلا ردنا نم اهضعب ةعطق

 عيمج ميمرتب فحتملا ريوطتو حيمرت نم ىلوالا ةلحرملا
 ثدحا عم فحتو تايضراو فوقس نم هتايوتحم
 ةلحرملا هذه تسكعنا دقو ..ضرعلاو ةءاضالا لئاسو

 ةنسلا يف هينج فلا 6٠١ ناك يذلا فحتملا لخد ىلع
 يرجيو .يرصم هينج فلا 5٠” ىلا اريخا لصوو
 ميمرت لمشت يتلاو ةيناثلا ةلحرملا يف لمعلا نآلا
 نادعاو ميدقلا حانجلا نم ءارجاو ةردانلا ةبتكملا

 راذنا ةزهحا ثدحاب هديوزتو ضرعلل ةديدج تاعاق

 بشخلا تايمك ةدايزل ةصاخبو قيرحلاو ةقرسلا دض
 ةيطبقلا تاساردلل يملع زكرم لوا ءاشناو .فحتملا يف

 موسر لمع مهل حيتت لافطالل ةعاق صيصختو رصم يف
 نم فحتملا تاينتقمل ةلهس تاماخب تاخسنتسمو
 .راثآلا

 ال انه ميمرتلا نال ,فلتخم رمالاف ديشر ةنيدم يف اما
 اهل داعت ةنيدم لمشب امناو .اددحم ادحاو ارثا لمشي

 ربكا مضت ديشر ةنيدمف ..اهرابتعا اهل دريو اهتميق
 راثآ عيمجو .ةرهاقلا دعب ةيمالسالا راثآلل عمجت
 ٠٠١ نم رثكا ىلا يا .يكولمملا رصعلا ىلا دوعت ديشر

 .يراجت زكرمو ءانيمك ةنيدملا راهدزا رصع وهو .ةنس
 .ماع ٠١٠١ ىلا اهسفن ةنيدملا خيرات عجري امنيب
 ارثا 1٠ مضت ديشر نا يردق دمحأ روتكدلا لوقيو
 ةحرضا و دجاسم مو لزّنم ١7١ اهنم ايمالسا

 لزانمو .يابتياق ةعلقو ايبعش امامحو ةبقو نيتيوازو
 يبشخلا طرخلا نم ةيبرشم 75٠١ ىلع يوتحت ديشر
 تاز فوقسو زيمملا ثاثالا نم ددعو عيدبلا يمالسالا

 لزانملا هذه نم ..ةيبرع طوطخو ةيمجن تاليكشت
 ١/417 ىلا هخيرات عجريو يليصمالا اغأ نامثع لزنم

 لزانم نم ديحولاو قباوط 7 نم نوكم وهو .ءاماع
 فويضلا لابقتسال هيف لوالا قياطلا دعا يذلا ديشر

 لوالا قباطلا صصخت تناك لزانملا ةيقب نا ثدح

 .نزاخم وا رئاظحك

 ايرثا 1٠١ مهدوقي باش فلا ةنيدملا هذه يف قلطنا
 اهراثآ ضعب تلوحت نا دعي اهملا ةايحلا ةداعال انفو

 نم ريثك تضرعتو .لعفلاب ةلابز بلاقمو بئارخ ىلا
 ةئيه تدصر ةيادبلا يف .رايهنالاو عدصتلل اهتويب
 اميق ديشر يف ميمرتلا لامعال هيذج فلا 4٠ غلبم راثآلا
 تأدفف ايفاك نكي مل اذه نا الا .1987و ١917 نيب

 ةنيدم ىلا ديشر ليوحتل احومط اعورشم ةئيهلا
 .ةيخيرات ةيحايس

 اهيف فشتكا يتلاو اهب يابتياق ةعلق ميمرتب تماقف
 يسنرفلا همسالط كف يذلا ريهشلا ديشر رجح

 ةفللاب ثيدحلا ملاعلا ةفرعم تأديف نويليماش

 يرامعملا ميمرتلاب ةئيهلا موقت امك ..ةيفيلغوريهلا
 ةيرثالا باشخالاو تايبرشملا ميمرتو تويبلل
 ةفلاتلا شوقنلا لامكتساو ايوايميك اهتجلاعمو
 م.رثا لك يف ةدوقفملا رصانعلاو

 0 اة تلردزح 315٠-5 ددعلا  ةييرعلا ةفيئطلا
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 توكلاو نوجو نسطاو لسار

 ةريخالا كلف

 :رشع ةسمخ اولتقو سمسم د / لوألا نوناك ٠7" موب

 | هيلع رطيست يذلا عاقبلا يف اوبردتو قشمد نم اوتأ
 | يف ًايكريمأ تلتق يتلا ةلبنقلا عضاوو .ةيروس
 نم سماخلا موي ةيبرغلا نيلرب يف كيتوكسيدلا
 ا 0 ١ ءارو كلذك ةيروسو .'ةيروس يف بردت ليربا /ناسين

 ا ٍ |

 نمرّشع عباسلا ندنل يف لاعلا ةرئاط يق ةلبنقلا ةلواحم

 .ليربا /ناسين
 ءارو فقي نم لك رذنا ناغير سيئرلا ناكو

 ,باقعلا نم وجنب نل ةنأي .هيلع دعاسب وا ,باهرالا

 ناريطلا اهيلع راغأ يتلا ايبيل لاح هلاح نوكتسو

 تثدح يتلا اهتاذ ةلوهسلاب ةيروس ىلع ةراغالا

 ؟ايدبل

 نم «كيوزوين» هيلع تلصح يذلا ديدجلا

 ههجاوو :نيعوبسا لبق يتاجيوج قيفر نطنشاو يف

 نع يلختلا ىلا قشمد اعدو .ىرخا ةيباهرإ تايلمعو

 .ةيروسلا ةرطيسلل ةعضاخلا ةينانبللا وا .ةيروسلا
 هيلا تهجو يتلا تاماهتالا دسأ ظفاح ضفر دقل

 ام يف .نطنشاو نكلو .ةرم نم رثكأ باهرالاب هتقالع نع
 تبلاط يتلا ريبادتلاب قشمد موقت نا ىلع ةرصم .ودبي

 .لبق

 نأب ىحوأ ًالثم زتلوشف .باهرالاب قشمد ةنادإ بصم
 .يروسلا طروتلا نم ةدكاتم ريغ ةيكريمألا ةرادالا
 كش ال طروتلا نا ىلا تراشأ ةيكريمألا تارباخملا امنيب

 ىلع رداق ريغ يروسلا ماظنلا نا ىرخا تامولعم لوقت

 " نانيل ف يرجي ام لك ىلع ةلماك ةنميه نميهت ةيروسلا

 ١ وأ ايفاقث ادوجو سيل لاضن وبأ دوجوو .ايروس وا
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 ١ عيباسالا ثادحا اهنع تفشكت يتلا قك
 | نم ددع يف ةيروس طروت ىلا ريشت .ةريخألا
 | اهترادا لقن مل نا ةيباهرالا لا

 ١ انييفو امور يراطم يف رانلا اوقلطا نيذلاف- اههيجوتو
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 ع ا
 0 ا

 .ةيروسلا نقرآلا لع .بسحف ايميطنت 9 ١
 ةدعاقلا يتثداح نييكريمألا ةيسادسلا ضعب ريثيو

 ايروس نا نودكؤيو :نانبل ىف نيتبكريمألا ةرافسلاو 1 16

 هير وس ىلا يقرجما راذلا

 ىلا ةيكريما ةبرض هيجوت نا ,لاح لك ىلع :مهملا
 ذا ءايبيل يف تثدح يتلا ةلوهسلاب نوكت نل ؛ةيروس
 ةيبيللاو ةيروسلا تادادعتسالاو ىوقلا نيب قرفلا

 0 .نكمم هنا لقن مل نا دعبتسم ربغ ءيش لك كلذ عم
1/5/1 

 منوتداست هشتيود دوز

 ةدودضم .. قشمف قارإل
 ةديدش تاحيرصت ةردخألا ةنوآلا ِق تديازت

 :ةيروس دض نييملاع نييسايس نم ةجهللا
 عوضوم وأ عاقبلا لهس ةيضق ةهجل ءاوس ظ

 ةداقلاب تاحيرصتلا هذه رصحنت ملو :باهرالا .

 بيبا لت ءامعزب الو .شوب وا رغرينياوك نييكريمألا
 «ليئاربسا» يف ةيبرغلا رداصملا لوقتو .زيريبو نيبارك

 رضخا يكريمأ ءوض ىلع لوصحلا لواح نيبار نا ١ نوكت له .نكلو .باهرالا اهمعدل اباقع يكريمألا

 مل هنكلو .ةيكريمألا ةمصاعلل رهشلا اذه هترايز ٠
 .ءوضلا اذه لثم ىلع لصحي

 | ًاريذحت تهجو ةدحتملا تايالولا نا وه ,تامولعم
 . ريبخلا ىلكوا تربور ىعدتسا دقف .قشمد ىلا ارشابم
 نولسارملاو .نيبقارملا ضعب ىري امك يسايسلا - ةيروس ريفس ,ةيكريمألا ةرادالا ىدل باهرالا اياضقب

 ,«نييليئارسالا» ةصاخ .ةقطنملا يف نويركسعلا
 عضو نمض .عازنلل ةحلسملا ةقاطلا نم نومخضي لاعلا ةرئاط ةيضق يف هدالب طروت نع قئاقحب

 سج تايلمع نويروسلاو «نويليئارسالا» هيف لدابتي
 ٍ يثداحب مهتملا ؛:لاضن وبأ ينيطسلفلا يباهرالا اهمعد

 ١ بلاطو ؛ةيرشب ثراوك نم امهنع مجن امو ءامورو انييف
 رمآألا :يركسعلا دادعتسالا ف صقن ىلا ةفاضالاب ١ ضرألا ىلع ةرشتنملا دعاوقلا نم نييباهرالا جرخت نأب

 رويس و قس 6 لالخ ةب دض ةدودحم ,ةيليشاربسا» ةيلمعي

 مالعالا تادسبازمو برحلا تاحيبص تنعل دقل

 عض وسلا ةرارح ةحرد عفر ِق ًارود «يلدئارسالا»

 .طقف ضينلا
 ,نيدناجلا يف ريبكلا قلقلا آضيأ ءرملا هظحالي اممو

 عقاولا يف ةمث سيل نأب نيفرطلا ةعانق سكعي يذلا

 امير ,حلسم عارص يف لوخدلل حلم وأ يرارطضا رمأ
 يف ةبوعصلا ةديازتملا ةيلخادلا عاضوألا ءانثتساب

 ١ اهفقوم نم فشتسي يئاتلابو .ةدحتملا تايالولا اهب
 ريجفت ةيلوؤسم اضعب اهضعب ليمحت لواحت نيفرطلا ٠ نم ناغير هقلطأ يذلا راذنالا ذيفنت ىلع ةمزاع اهنا

 نييسايسلا نا نولوقي نويفاحصلا .عاضوألا :
 ددرتي الو ,.عاضوألا هذه روهدت نع نولوؤسم 1 يف ةيكريمألا تاحيرصتلا لك بصت مل كلذ عم

 نع ءاوسلا ىلع بيبا لتو قشمد يف نويسايسلا
 يفو .ةريخألا ةيلوؤسملا يلاتلاب ناكريمألا ليمحت
 ال /ليئاريسا» نا ضيبألا تيبلا ةداس ملعي نطنشاو

 روهدتو مقافت ءازإ اهتيشخ ردق ءيش نم ىشخت ٠ اميف .هيلع فرشتو باهرالا لومت ةيروس نا ىلاو .هيف
 ىلا دسألا سيئرلا عفدت دق يتلا ةيلخادلا عاضوألا

 فم ١ نإ دين عاقنلا ف وأ فضرا لع اوس باهرألا ظعبض
 وه ةيكريمالا ةمصاعلا يف نثمطملا ديحولا رمالاو . تارباخملا نأل لوقلا اذه نوضفري نيرخآ نيقلعم

 ةيئانثتسا ةحلصم دوحو مدعب ناغير ةرادا ةعانق :

 مالعا ةزهجأ نا لوقلا نكمي ةيلاحلا ةلحرملا يفو

 .فيلاكتلا ةظهاب نكلو ةبوسحم ريغ ةيركسع ةرماغم

 ام نا .ةرماغملا هذه ىلع مادقالل نيفرطلا نم يأل ةريبك
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 2 كادحتجايدلا

 ةحلسا ريمدت .؟هحبرت نا «ليئارسال» نكمي يذلا
 نوفموقيس تايفوسلا ناك اذا كلذ ينعي اذامو .ةيروس
 ًارصم لظيس دسألا سيئرلا ناك اذاو .اهضيوعتب روف
 يف باهرالا زكارمو بتاكم نا ةلئاقلا معازملا جيورت ىلع

 .ضحم يسايس يفاقث لمع ىوس سرامت ال قشمد '
 ةيروس ناكماب سيل نا نويركسعلا نوبقارملا دكؤي

 نا نكمي الو .اليئثض ناك ولو يركسع رصن قيقحت 0

 ةيركسع ةلوج قيرط نع نالوجلا ريرحت اهفده نوكي
 لمع ىلع ًازفاح رمآلا اذه نوكد نا نكمي ال هنا امك

 سيئرلا نا ىلا ةريخألا تاروطتقلا ريشتو .يركسع 0

 لامعاب ةيروس ةقالع ًارارم ايفن دق مادخ هبئانو دسأ
 ريرحت ىلع ةدعاسملا ًاضيأ اضرع لب .يلودلا باهرالا

 ةرئاط ريمدت نو نم ةيلمع نا .نانبل يف نئاهرلا '
 رضخألا ءوضلا ةرورضلاب بلطتت ندنل يف «لاعلا» .

 نوكي دق هناف قشمد مكاح كلذ يفني امدنعو .يروسلا
 ام ديس دعي مل هنا ينعي كلذ نكلو .همالك يف اقداص

 .نانبل يف يرجي
 سسيراب ىدل ريبخآألا نارهط عافدنا رسفي يذلا رمألا

 .قشمد ال نئاهرلا ددصب رواحملا فرطلا نوكت نأب '
 ىلع أدودحم ًاددع الا قاروألا نم كلمت دعت مل قشمدف

 فاطتخا تايلمع ةميق نا .نانبل يف ريثأتلا ديعص ٠
 قافتالا حبصأ كلذلو .رخآل موي نم لءاضتت نئاهرلا
 اهتيوست ىلع قشمدو نارهط نيب ةبولطمو لب .اعقوتم ٠

 [1.نكمم يداصتقا يسايس نمث ىلعابو تقو عرسأب

 تقلت اهنا دكؤت ةيبئاتكلا نانبل توص ةعاذا انكي
 ةملاكم وسام /رابا نم نيرشعلاو سداسلا | 5

 ,يمالسالا داهجلا» مساب ثدحتم نم ةيفتاه |
 لالخ نييسنرفلا نئاهرلا نم نينثا ريرحت نع نلعي
 تناك ناو .ةملاكملا ةحصب طاحا كشلا نا ريغ .راهنلا
 نا كشوب اقافتا نا دقتعت ةينانبللا «راهنلا» ةفيحص

 .اسنرف اهنمو ةيبوروالا لودلا ضعب فارشاب عقوي
 عقوتيو «نئاهرلا ريرحت» ىلا يمري قافتالا اذه ناو
 ىلع صني يذلا ينودلا نمالا سلجم رارق قيبطت»
 ف رظنلا ةداعاو :نانبل نم «ليئارسا» تاوق بحس

 تايشيليملا نيب قشمد يف عقو يذلا «يثالثلا قافتالا
 .ليمجلا نيما هضفرو ةينانبللا

 دحا لؤافت نا سما ىتح دبي مل سيراب يف
 نكي مل نا .هلحم يف نئاهرلا لوح نييسنرفلا نيلوؤسملا
 ىلا ربشي ام ,قشمد وا توريب ف اسنرف يترافس ىدل

 ناو ؛ثدحي ام ائيش نا» دقتعي كلذ عم .مهقالطا برق
 ام ةصاخ «عوضوملا شقانت تأدب ةلعافلا فارطالا
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 نا نا ,:ةيناثلا ةينويزفلتلا ةانقلا قيرفب لصتب ٠

 ةيروس تاردابم نوعقوتي نييسنرفلا نيلوؤسملا
 .ةيناربا

 نييناريالاو نييسنرفلا نيب تاثحابملا نا فورعملا
 ةيضق جلاعت نا نكماف .ًامات اليدبت «ةجهللا تلدب»
 يلع يناريالا ءارزولا سيئر بئان ةرايز لالخ نئاهرلا
 تناكو ,تئافلا عوبسالا سيراب ىلا يرياوم اضر
 .ةلكشملا يف ثحب لك ضفرت لبق نم نارهط

 ,نيفطتخملا ىلع طغضلا لبق :نييناريالا نا ىلع

 قافتا هاجت ةينلا نسح اسنرف يدبت نا نوعقوني
 ةصاخ .ةيناردالا ةضراعملا ةلأسمو .يلاملا فيدوروا

 رشع سداسلا تاثحابم نا ملعلا عم .قلخ يدهاجم
 تلشف نييناريالاو نييسنرفلا نيب سرام /راذأ نم .

 بزح نيب يا ,ةيناريالا  ةيناريالا تافالخلا بيسب .

 دم ال

 .ناربا نيبو ,نارهط ىلع بوسحملا هللا :
 تاقالغلا ىلا تفيضا اذا .ةدع بايبسا ةمث

 ةانقلا ةثعب يفطاخو ةيروس نيب ةضرتفملا

 2 3 1 41 7 0 22 م - الا

 ا بج ورجع جر
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 ور عع خد حا تمت نون الجج

 هجتت سيراب لعجت ,ةيسنرفلا ةيناثلا ةينويزفلتلا .
 ةبعللا دقعت» انملع اذا ةصاخ .قشمد وحن ةيناث
 يتلا ةينلاب مزتلت تايشيليملا لك تسيلف .ةيروسلا
 .«نئاهرلا قالطال دسالا ظفاح اهيدبي

 عيطتسي نا ايئاهن نوينيتام رصق دعيبتسي الو
 اسنرف يف ميقملا يروسلا سيئرلا وخا ؛ دسا تعفر
 عيطتسي نا دعبتسي ال ءرهشا ةدع ذنم ارسيوسو
 نا ريغ .ةيناثلا ةانقلا قيرف يفطاخ ىلع ريثأتلا
 ةيروس يف مكحلاو دسا تعفر ند ةدقعملا تاقالعلا

 ذنمف .ةيساسحلا ةديدش لخدتلا ىلا هتوعد لعجت

 نييسنرفلا نيلوؤسملا ىلا ةلاسر قشمد تلسرا عيباسا

 كرتيال وحن ىلع ء.دسا تعفر رود دودحب املع مهطيحن

 ١5 1م مل نرخ مطعم خط مدن -
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 ءابنالا اعطاق اييذكت سيراب تبذك :ةيناث ههج نم
 دوجوملا مهدا نارمع يروسلا لامعالا لجر نا ةلئاقلا

 هيزيلالا وا هيسرود يكلا هفلك دق .قشمد يف ايلاح
 .ةصاخ ةمهمن

 نيفطاخلا ةيعبت ىلا ةفاضالاب .بابسالا هذه لك
 سيراب لعجت .ناريا وا ةيروس ىلا ؛ةيلكلا وا ةيئزجلا
 [1.اهلؤافت يف ثيرتلا لضفت

 مارال

 تي

 ةدوخأملا رئت
 ةيدوللا ةلودلاب

 ك0 هيو هب
 ىطعا يذلا ١1١17 ماع روفلب دعو نالعا | :

 ادب مث .«نيطسلف يف يموق نطو ءاشنا قح دوهبلا»

 يف ةينويهصلا اهتأشنا يتلا ةلودلا نيب داضتلا
 وا لكشب .تمهاس ينلا ةلودلاو /١155. ماع نيطسلف

 .اهيسالت يف: رخام

70 
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 ١ رايا /ويام 74 يف رشتات تيرغرام ةرايز ربتعتو
 :> يئاطيرب ءارزو سيئراهب حموقي ينلا ىلوالا
 ل ةلودلل ةضصراعم لقألا يه رشنتات نا .«ليتارسال»

 نم ديدعلاف .اهوقبس نم لك نيب نم ةيدوهيلا
 ناك ةيضاملا ةنسلا يفو .ةنياهصو دوهي اهئاقدصا
 .اهتموكح يف دوهب ءارزو ةسمخ كانه

 يهف .ةيتفلا ةيدوهيلا ةلودلاب ةذوخأم اهنا ودبيو
 :باشهرالا ِق رضظنلا تاهحو «نييليئارسالا» حمساقت

 مظعم نا .نييدنلربالا وا برعلا نم ءاح ءاوس

 كلذ لك مغريو .يشتات عامس نوبحي «نييليئارسالا»
 لازت ام ةيناطيربلا  «ةيليئارسالا» تاقالعلا ناف
 .ةكئاش

 رظن يف ,ةيناطيربلا ةيجراخلا تيقب
 نييبورعلل» اركؤ .ةليوط ةرتفلو .«نييليئارسالا»

 لها مرك مهلهذا نيذلا ,«ةينويهصلل نيدامعملا
 نوركذتي نويناطيربلا لاز ام رخآ بناج نم .ءارحصلا
 ِ ١9. 15" ماع سدقلا ىف «دوواد كلملا» قدنف ريجفت ثداح

 «يليئارسالا» ءارزولا سيئر ,نغييب مدحانم ناكو

 يف .ريجفتلاب تماق يتلا ةعومجملا دارفا دحا .قبسالا
 ١ مهمظعم اصخش ٠١/ نم رثكا لتق يباهرالا لمعلا كلذ

 .نييناطيرملا نم

 يف زيريب نوميش «يليئارسالا» ءارزولا سيئر لمأيو
 : ,نيسح كلملا عم راوحلل ارسح نوكت نال رشتات عانقا

 ةمظنم زواجتل كلملا عفدب مهاست نا يف بغريو

 اهجو «ليئارسا» عم ضوافتلاو ةيذيطسلفلا ريرحنلا

 رييفت ىلع مدقت نل رشتات نا ودبي نكلو .هجول
 ةعومجملا نايب تعقو ايناطيربف .ةيناطيربلا ةسايسلا
 يطعي يذلا ١48١ ماع ةيقدنبلا يف ةيبوروالا

 رضني ام ابلاغ وهو) ريصملا ريرقت قح ةةنكول افلا
 ,(ةيبرغلا ةفضلا يف ةينيطسلف ةلود مايقل ةراشاك هيلا

 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةكراشم ىلا وعدبو

 . .تاثحاسملا

 فقوملا ناف رشتات ةدنسلا رظن تاهحو تناك اباو

 نيديقعلا لالخ ريغت ؛ليئارسا» هاجت يناطيربلا

 «ليئاريسا» ل ارصانم ناك يذلا راسيلاف .نيريخالا

 دوهبيلل يسايسلا ءالولا .اهل ةقادص لقا حيصا

 كانه ناك نيدقع لبق .اضيا هرودب لدبت نييناطيربلا
 نانثاو .لامعلا بزح نع نائربلا يف ايدوهي ابئان "4
 ١١ مهددع حبصا 191417 ماع يف و .نيظفاحملا نع طقف
 باطقتسا ناك اذاو .نيظفاحملا نع ٠١و ,لامعلا نع
 دضض «؛ليئارسا» حلاصل لازي ام يناطيربلا ماعلا يأرلا
 لقا تاب «ليئارسسا» عم فطاعتلا نإف .زايتماب برعلا

 رداريف /طابش رهش يف يأرلل عالطتسا يف .قباسلا نم
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 ةايطسفتلل رصف ةيبرعلا لودلا ةنمئاق ودق ديت

 ةديدج ةلحرم ةبتع ىلع .نيتنس نم برقد ام

 ةيغربو .ةبطفنلا تادئاعلا ضافخناب زيدمتت

 يف رظنلا ةداعا ىلا اهرارطضا لب ةينعملا سلا

 عسوتلا ةيلمع فقو قيرط نع ةيداصتقالا اهتاسايس
 «ةيفشقت» تاسايس عابتاو اهنم ذحلا وأ يدرداصتقالا

 ديلا لالحا وحن هجوتلاو :ماعلا قافنالا فيفختك

 يف لاؤسلا .ةيجراخلا ةلامعلا لدب .ةيلحملا ةلماعلا

 ةيبرعلا /ةيبرعلا تارجهلا عفدتس له :كلذ ءوض

 .؟؟ةيطفنلا عاضوألا يدرت نمث

 ناو اصوصخ قلقلاو لاغشنالا ىلع ثعبي ءيش لك
 ةدبرعلا لودلا ىلا نيرجاهملا برعلا لامعلا ددع

 لماع كئلوا تاليوحت نا امك .هب ناهتسي ال ةيطفنلا
 مهنادلب يف تاعوفدملا نيزاوم يف زجعلا فيفخت يف مهم
 ,ةيشاعملا عاضوألا رارقتسا يف ًادنس ربتعت امك ,مألا

 .ةعساو تاعاطق ىلا سايقلاب ةيعامتجالا ىتحو

 اهلوصأ كش نود ةيبرعلا /ةيبرعلا ةرجهلا ةصقل
 يف اريبك اروطت تفرع اهنا ريغ .ةديعبلا ةيخيراتلا
 يضاملا دقعلا فصتنم ذنم اصوصخ ةيضاملا ةلحرملا

 اهنم ةيطفنلا :ةيبرعلا تايداصتقالا ىف تالدينلا لعفب

 .ةيطفنلا ريغو
 ناضفاننم لدضو

 اهتمدقم يفو .طفنلل ةردصملا ةيبرعلا نادلبلا

 1517 برح عم تدهش ءايبيلو يبرعلا جيلخلا نادلب
 ىلع .ةيطفنلا ليخادملا يف ًاريبك ادعاصت اهدعب امو

 أرظن ليخادملا كلت باعيتسا اهرودقمب نكي مل وحن
 ةلماعلا ةوقلا فعضلو ,ةيداصتقالا اهانب فلختل
 ماما اهعيراصم ىلع اهباونا حتف ىلا اهب ادح امم :اهيدل
 ْيف ةمداقلا ةلامعلا نم ديفتستل ةيجراخلا تارجهلا
 .ةعراستملا داصتقالا ةلجع ريسست

 تالديت اهرودب تشاع «ىرخألا ةيبرعلا نادلبلا

 ,عراستملا يناكسلا ومنلا يف تلثمت ةماه ةيداصتقا
 نادليلا كلت عطتست مل ذا .ةيداصتقالا اهتاردق نهوو
 ءافتكالا ىلع مئاقلا يديلقتلا اهداصتقا ىلع ظفاحت نا
 داصتقا ةماقا نم نكمتت ملو .هريغو ءاذغلا نم يتاذلا
 ةلامعلا قوس يف ومنلا باعيتسا ىلع رداق ثيدح

 .نيدابملا ةفاك يف ةديازتملا تاجايتحالا عابشاو

 ""  ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١١ ناريزح ؟- 158453

 ب .ةيبرعلاذ رجهلا
 241 يددرع يضل
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 قوق ةنقيرقن ير اقام ه3: الوقا

 تاونسلا ةرتف لالخ ةيبرعلا راطقالا نيب ةيمانتملا

 ةبقاعتم اجاوما نا ظحالملا نم ذا ةيضاملا رىشعلا

 ريغ لودلا نم ةروكذملا ةرقفلا لالخ هجوتت تناك

 ةورثلا ردصم اهيف طفنلا لكشب ال يتلا وا  ةيطفنلا

 .ةيطفنلا لودلا ىلا قلطملا هبشو يساسالا
 ةيروسو ندرألا نم ةرجهلا ةكرح تعراست دقف

 ينرعلا جيلخلا لود ىلا ...نادوسلاو نميلاو نانبلو
 (ةيئزج دودحب ولو) ىصقألا برغملاو سنون نمو

 .نيهاجتالا الك يف ةلماعلا

 ةلهذم ماقرأ

 طسو ةرمتسملا ةرجهلا ةكرحلو قبس امل ةجيتنو

 يف ةماه ةيبرع تايلاج تنوكت ينيطسلفلا بعشلا

 ىتح بعصلا نم ناك ناو :ةيطفنلا ةيبرعلا راطقألا
 .اقيقد ًاريدقت تايلاجلا كلت مجح ريدقت نآلا

 لامعلا ددع نا لوقلا ىلا بهذي تاريدقتلا ضعب
 لودلا هاجتابو يبرعلا نطولا لخاد نيرجاهملا برعلا
 ماع لقألا ىلع ناسنا ينويلم غلب طفنلل ةرّدصملا
 رابتعالاب ذخأي ال روكذملا مقرلا نا دكؤملا نمو : 1
 نم ليلقب لقا ربتعي هنا امك .ةينيطسلفلا ةلامغلا

 يف وهو كلذ نم ىلعا نوكي نا حجرملا نم ذا عقاولا
 يضاملا ماعلا يف نييالم ”,5 نع ديزي لاوحألا ىتش

 ' هادو

 ماقرا نيرجاهملا برعلا لامعلا ددع ةيمها دكؤي امم
 نم تعفترا دقف .جراخلا ىف لمعلل رصم اورداغ نم

 ماع نيبالم “٠ ىلا 19107/ ةنس ناسنا فلا ٠٠١ ىلاوح
 ةيبرعلا لودلا ف مهنم ربكألا ممسقلا لمعي :4

 قارعلا ةصاخو

 رسنعمم يذلا قارعلا نا دكؤت ىرخا تاريدقت كانه

 ًايلاح بعوتسي ةيبرعلا ةلامعلل لبقتسملا لوألا دلنلا

 تارشع ىلا ةفاضا ,ءيرصم لماع نويلم ١.65 يناوح

 لود نم نيمداقلا برعلا لامعلا نم فالآلا تائم لب

 .ىرخا

 ةيبرعلا تايلاجلا ةيمها قيس امم جتنتسي

 ةفاضا نم دب ال لامعلا ندع نع الضف ذا .ةرجاهملا

 اميسال :كتلوا تالئاع نم ةنوكم ىرخا نييالم ةعضب

 وا يئاهن لكشب ةفيضتسملا نادلبلا يف مهنم رقتسا نم
 «نيدميسوملا» لامعلا ةكرح ًاضيأ ىسنن نا نود .رمتسم

 نودوعي مث ةريصق تارتف لالخ لمعلل نوبهذي نيذلا
 ..كيلاود اذكهو مهناطوا ىلا

 فاجألا لمعلا ةمحازم
 فقوتسي ةيبرعلا ةرجهلا مجح نع مالكلا ناك اذاو
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 ؛يبرعلا نطولا جراخ نم ةمداقلا ةرجهلا ناف .بقارملا

 نم ةريبك تايلاج نا فورعملا نمف رظنلا تفلتست
 نييبيليفلاو دونهلاو نييناتسكابلاو نييناريالا
 نادلب ف ومنتو رقتست تذخا نييدنالياتلاو نييروكلاو
 .اييبلو يبرعلا جيلخلا

 لامعلا ددع نا تايئاصحالا ضعب ركذتو

 ينويلم نع يلاحلا دقعلا علطم عم هاز دق نييويسآلا
 تاونسلا لالخ دعاضت هنا دكؤملا نمو .ناسنا
 لودلل ةيويسآلا نادلبلا ةسفانم لعفب ةقحاللا
 نييناتسكابلا نددغف .ةلماغلا دبلا ريدصت ىف ةيبرعلا
 .ناسنا نويلم ",١ نم ١141 ةنس برتقا هدحو

 ديلا ومن ةروطخ ىلع ةديدعلا تارشؤملا نيب
 ةرداصلا تاساردلا يبرعلا نطولا جراخ نم ةلماعلا
 نوكي نا عقوتملا نم نا تدكأ دقو يلودلا كذبلا نع

 يف عفترا دق (ةيبرعلا اهيف امب) ةيجراخلا ةلامعلا مجح
 ةنس نويلم ١ , 5 نم يجيلخلا نواعتلا سلجم نادلب
 .1986 ماع نيبالم “,ه ىلا 6

 ىلا رييشت اهنا ينودلا كنبلا ريراقت يف ريطخلاو

 ةنراقم ةيبرعلا ةلامعلا مجح يف يبسنلا يندتلا
 نيب برعلا لامعلا ةبسن نا ىلاو ةيبنجالا ةلامعلاب
 ١91/65 ةنس /”"٠ه لدعم نم تطبه نيرجاهملا عومجم

 . 18ه يضاملا ماعلا قف / هه ىلا

 لبقتسم ددهت نا اهناش نم يتلا رطخلا ملاعم نيبو

 اوذخأ دق بناجألا نيلماعلا نا ةيبرعلا ةلامعلا
 عاطق اهيف امب ةيداصتقالا تاعاطقلا ةيبلاغ نوذغي
 (قارعلا ءانثتساب) يبرعلا جيلخلا نادلب يف «ةلودلا
 ةلامعلاب ةنراقم ةيلاع ابسن مويلا نولكشي اوحبصاو
 .ناكسلا ع ومجمب ةنراقم ىتح ؤا :ةينطولا

 ةرجهلا نا صالختسالا نكمي قيس امم ًقالطنا

 نم تاونس رشع يلاوح دعبو ,ةيبرعلا  ةيبرعلا
 نيبناج نم ةددهم تحبصا .ةيلعفلا اهتقالطنا

 ,ةيويسآلا ةلامعلا طغضو ةسفانم امهلوا نييساسا
 ةلبقتسملا ةيبرعلا لودلا ةسايسب صخلتي يناثلاو
 ةيغرب ةرتفلا هذه يف مستتو ,ةيبرعلا ةلامعلا هاجت

 جاوما ةبأ ماما باونألا قلغو .اهنم دحلل ةدعاصتم

 .ةديدج

 نم نيتيضاملا نيتنسلا لالخ امددل هب تماق ام نا

 نييسنوتلاو نيبرصملا لامعلا نم فالآلا تارشع درط

 لخاد ةرجهلا ةلكشم نا ىلع ىرخا رومأ نيب رشؤي

 ذخأت .ةيعوضوم ةرظن نمض متت ال يبرعلا نطولا
 لاقتنا ةيرحل ةيموقلاو ةيسايسلا داعبألا رابتعالاب
 ف ةغلاب ةيمها نم كلذ هلثمي امو ةيبرعلا ةلماغلا ديلا
 .ةيبرعلا لودلا نيب اميف لماكتلاو نواعتلا زيزعت

 يتلا تاهجوتلاو تاراشالا ضعب نارمأآلا عقاوو
 اهرودب ثعبت ةيجيلخلا ةيبرعلا لودلا ضعب يف تردب
 ولو ايبيل يف لصح ام هباشي ام عوقو نم فوختلا ىلع
 ددع نم فيفختلاو ةرجهلا باب قلغك ,ىرخا لاكشأب
 دعبتسي نيبقارملا ضعب ناك ناو .نييلاحلا نيلماعلا
 ةلامعلا نأل ةفدشك درط تابلمع ثدحت نا نآلا ىقح

 تاءافكلا نم اهنم ريبك طسق يف نوكتت كانه ةيبرعلا
 ةينفلا تاربخلا ىوذو ةلهؤملا رطألاو ةيملعلا
 [1.ةلوهسب اهنع ةضاعتسالا نكمي ال يتلا ةينقتلاو

 ميهاربإ انح
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 ملاعلا ةلجم) «دفوم رييت يفر» ةيرود تصصخ كيب
 /زومت ٠١ مقر اهددع ةيلصفلا (ثلاثلا ؤ ؤ

 ناونعب وهو 1480 ربمتبس /لوليا  ويلوي
 هتصصخ ..طسوالا قرشلا يف ةيملاعلا تارجهلا»
 اميس ال طسوالا قرشلا لود هاجتاب تارجهلا لئاسمل
 جيلخلا ةقطنم يف طفنلل ةردصملا ةيبرعلا لودلا
 .يبرعلا

 دهعم» نع ةرداصلا ثلاثلا ملاعلا ةلجم تمدق دقلو

 طديترملا ,ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا تاسارد

 مها نم ةدحاو ربتعت يتلاو نوبروسلا ةعماجب
 تمدق .ةيمانلا نادلبلا اياضقب ةصصختملا تارشنلا
 تارجهلا ةرهاظ مهف يف ةداج ةمهاسم روكذملا اهددع يف
 لودلا نم ةمداقلا اهنم ءاوس ةييرعلا ةقطنملا ْق

 دنهلاو ناتسكابلا نم ةقلطنملا كلت وا اهسفن ةيبرعلا
 .ايسآ قرش بونج نادلبو

 332 يف عقتو ةساردلا هذه اهتنمضن ينلا تالاقملاف

 ,ةفلتخملا اهيناوجب ةرجهلا ةلكشم تلوانت :ةحفص
 نادلبلا تايداصتقا يف ةيوينبلا تالدبتلا نم اقالطنا
 لك لبق ةلمثتملاو يضاملا دقعلا تايادب نم ةيطفنلا
 نم هيلا تداق امو هتادئاعو طفنلا راعسا ةدابزب ءيش

 ةوق ةباثمب تناك ,ةعساوو ةعيرس ةيداصتقا ةكرح
 .بناجالاو برعلا لامعلا نم نييالم ةدعل ةريبك بذج

 تاسايس ماما ةلاقم نم رثكا تفقوت كلذ دعب

 نيب ناكو .ةلامعلل ةردصملا نادلبلا يف ةرجهلا
 تلوانت تالاقم ةدع لاجملا اذه ىف ةميقلا تامهاسملا
 ةيبنجالاو ةيبرعلا تارايتلا مها .ةيرصملا ةرجهلا
 ذنم لكشي ذخا لامعلا ريدصت نا ىلع تللدو .امومع
 ةسايسلا يف ةيساسالا ةدمعالا ذحا 1914 ماع
 ةسايس عم هجوتلا اذه قفارت ذا .ةيداصتقالا
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 .تاداسلا رونا قباسلا سيئرلا اهنشد يتلا حاتفنالا

 ةيرصملا ةرجهلا ددصب مامتهالا قحتسي ام نا ريغ
 لامعلا تاليوحت ةيمهاو اهمجح نم مغرلا ىلع اهنا
 للخلا يف تلثمت ةيسكع جئاتن ىلا تدا نيرجاهملا
 نم اريبك اددع داليلا نادقف ءارج نم يداصتقالا

 نمو .ةينقتلا تاربخلا باحصاو ةيملعلا لوقعلا
 ةيجاتنا ريغ تاعاطق ىلا ةروكذملا تاليوحتلا هيجؤت

 اهنويد عافتراو رصم تادراو ةدايز ِق حهاس امم

 .خللا ...مكضتلا ةدح ةدايزو ةيجراخلا

 نم ىرخا تالاقم هنقلا ام قسس امع ةيمها لقد الو

 ومنت تذحا يذلا ةيويسآلا تارجهلا ىلع ءاوضأ

 تادلاجلا باسح ىلع ةريخالا تاونسلا يف دارطضاب
 ددع ةدابز ءارح نم ةقدحملا رطاخملا كلذكو .ةييرغلا

 نم ديدعلا يف اريبك اعافترا مهتبسن عافتراو بناجالا
 تالاحلا ضعب ىف اهزواجتو ةيداصتقالا تاعاطقلا

 1 .نييلحملا لامعلا ةيسن

 ةسارد عضوم تناك ةرجهلا لاجم يف قارعلا ةبرجت
 ةسايسلا زيمتو ةيصوصخ ىلا تراشا ةلصفنم

 .ةيبرعلا ةلماعلا ديلل ةيولوالا يطعت يتلا ةيقارعلا

 ىلا :نويسور نالآ يسنرفلا ثحابلا لوقي امك دنتستو
 هجوتلا اذهب قارعلا ناكف ءيودحوو يموق قلطنم
 ةيا عضي ال يذلا ديحولا يطفنلا يبرعلا دلبلا
 يبرعلا لامعلا هجو ف ةينوناقو ةيرادا ليقارع
 .نييقارعلاب ةوسا كلمتلاو هيف لمعلاو هيلا لوخدلل

 فلملا  ةساردلا هذه ىف ةديحولا فعضلا ةطقن

 ةيبرعلا ةلامعلا مجحب ةقلعتملا تاريدقتلا ضومغ

 اهدعابتو تاريدقتلا كلت ضقانتو ةرحاهملا ةيبنجالاو

 م .انايحا
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 : ليوطلا ينامأ  ةرهاقلا

 ةيرصملا ةموكحلا هيف دهجت يذلا تقولا يف

 ضيوعتل يبنجألا دقنلا نم اهدراوم ةدايزل

 متسوملا دوكرو لورتبلا راعسا ضافخنا
 دادعا ةدوع لامتحا وهو ديدح دحت زربي .يحايسلا

 يبرعلا جيلخلا لود يف نيلماعلا نييرصملا نم ةريبك
 رثأ اهيف ةلامعلا مجح صيلقتب ارخؤم تماق يتلا

 .طقنلا راعسا ضافخنا
 جراخلا يف نيلماعلا نييرصملا تاليوحت لثمتو
 لومت ,يبنجألا دقنلا نم رصم رداصم يلامجا نم 6

 ,ةلمع ليوحت نود داريتسالا تايلمع نم ًاريبك ابناج
 جاتناو :ةعارزلاو نكاسملا ءانبو :ةيلخادلا ةراجتلاو

 اهنا ىلا ةفاضالاب .اهقيوستو ةيراجتلا ليصاحملا
 يف ةحاتملا تامدخلاو علسلا ىلع اديازتم ابلط قلخت
 تالدعم نم عفري يذلا رمأآلا ,ةيلحملا قوسلا
 لمع نع ًاثحب ةرجهلا ةرهاظ نإف كلذك .مخضتلا

 ؛١٠2 نم تقؤملا صلختلا يرصملا داصتقالل تحاتا
 عفر يف تمهاسو .ايونس لمعلل ديدج بلط فلا
 عمتجملا نم ةعساو تاعاطق ةشيعم ىوتسم

 دفتست مل ةيرصم ةرسا دجوت داكت ال ذا ..يرصملا

 يف رثكا وا اهئانبا دحأ لمع نم ةرشابم ريغ وا ةرشابم
 .جراخلا

 يرصملا داصتقالا مرح بساكملا هذه لباقم يف نكلو
 ةرهملا لامعلاو ةيلاعلا تاءافكلا عاونا ضعب نم
 نم ديدشتلاو ءانبلا عاطقو يعارزلا عاطقلا ىناعو

 ًاعافترا روحألا عافترال ىدأ امم ةلماعلا يدبألا صقن

 ةنكيملا, وحن هاجتالا أدب يلاتلابو .لوقعم ريغ
 ..!ةيقيرفاو ةيويسآ ةلامع داردتسا أنايحاو ةيعارزلا
 عمتجملا ىلع تدفو ةيداصتقالا راثآلا هذه بناج ىلاو

 تاقالعلا تضرعتو ,ةديدج ةيكالهتسا ميق يرصملا
 وأ جوزلا بايغ ةجيتن ةفينع تازازتهال ةيرسألا
 .بألا

 ةدوعلا لكاشم

 الو تناك ةيبلسلاو ةيباجيالا نييرصملا ةرجه راثآ
 زرب دقو نيلوؤسملاو ءاربخلا نيب فالخ عوضوم لازت
 ةهجاوم ناشي تحرط يتلا تاحرتقملا يف فالخلا اذه

 امنيبف :ةرظتنملا ريغ لامعلا نم فالآلا تائم ةدوع
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 اهنا ساسا ىلع ةدوعلا هذهب ءاربخلا نم قيرف بحري

 ةيولطملا ةلامعلا رفوتو داصتقالا ةوق نم مع لمس

 سلاجملا ناو اميس ال :ةماه ةيداصتقا تاعاطقل
 ةلامعلا نم رضم تاجايتحا ردقت ةصصختملا ةيموقلا
 ناامك ٠٠٠٠١. ماع ىتح لماع نييالم ةيسمخب ةينفلا

 نم دحيس جراخلا يف نييرصملا تاليوحت صلقت
 .ةلمعلا ةراجت ىلع يضقيو مخضتلاو كالهتسالا

 نيرجاهملا تاليوحت نا يارلا اذه باحصا دقتعيو
 اهنم ديفتسيو ةيمسرلا تاونقلا لالخ نم رمت يتلا
 تارايلم ةعست نمرالود يرايلم نع ديزت ال داصتقالا
 يا :جراخلا يف نييرصملا تارخدم لثمت يونس رالود

 بويج ىلا بهذت رالود تارايلم ةعيس كانه نا

 رمثتست وا ةيكالهتسا علس ءانتقال وأ نييليفطلا

 .دالبلا جراخ
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 لامعلا ةدوع نا ءاربخلا نم ناك قيرف ىريو
 راثآ اهل نوكتس ةريبك تاعفد ىلع وا ةيئاجف ةروصب
 يناعي يتلا ةلحرملا هذه يف ةصاخ داصتقالا ىلع ةيبلس
 .ةيبنجألا تالمعلا صقن لكاشم نم اهيف

 ةدابز ىلا يدؤتس ةعقوتملا ريغ ةدوعلا هذه لثمف

 امك :ةيلخادلا قوسلا بارطضاو ةلاطبلا تالدعم
 تالدعم ىلعو ةيعامتجالا عاضوألا ىلع ابلس رثؤتس
 بلطلا نم فعاضتس امنيب .يلحملا بلطلاو ةيمنتلا
 يرصملا هينجلا عضو ددهي امم يبنجالا دقنلا ىلع
 ىلا هتميقب تلصو ةدقعم لكاشم نم يناعي يذلا

 تبلطت انه نم .ءادوسلا قونسلا ٍِق نالود فصن

 ةيفشقتلا تاءارحالا نم اديزم ةدوعلا راثا ةهجاوم

 ىلع جراخلا نم نيدئاعلا نيلماعلا عيجشت عم
 .ةيجاتنا تاعورشم يف مهتارخدم رامثتسا

 جلفلل يعادال

 عضو نا دكؤي ءاربخلا نم ثلاث قيرف كانه
 اريثك رثاتي نل ةيبرعلا لودلا يف ةيرصملا ةلامعلا
 تنلعا نواعتلا سلجم لودف ..لورتبلا راعسا روهدتب
 لماع نودلم نع ءانغتسالا يلاحلا ماعلا اذه علطم يف

 نا امك ءطقف يرصم لماع فلا 5٠ مهنيب نم يبنجأ

 لماع فلا )١١١( تامدخ نع ىنغتسا يبيللا ماظنلا
 ةلامعلا مجح ىلع رثؤت ال دادعالا هذهو ..يرصم

 يلودلا كنبلا اهردقيو ةيبرعلا قاوسألا يف ةيرصملا
 تارايلم ةعست يونس نولوحي لماع نييالم ةسمخب
 ”, هب نويرصملا نولوؤسملا اهردقي امنيب ءرالود
 ماع ةينيعلاو ةيدقنلا مهتاليوحت تغلب لماع نويلم

 ماعلا ف تضفخنا .رالود تارابلم ةثالث
 رابلم "١١ ىلا تلصوو .رالود رايلم ؟,1 ىلا يلاتلا

 يلاحلا ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ رالود
 .. 4و6

 يرصملا لمعلا قوس نا يأرلا اذه راصنا فيضيو
 ضعبو ايبيل نم ةدئاعلا ةلامعلا ةلوهسب تبعوتسا
 ةريدك داذعا ةدوع لمتحملا ريغ نمو .:جيلخلا لود

 بلغا نا ذا :جيلخلا يف نييرصملا لامعلا نم ىرخا
 نيذلا ةيلاعلا تاءافكلا باحصا نم كانه نيلماعلا
 برحلا فورظ ببسب :مهنع ءانغتسالا .بعصي
 دعب ةيمنتلاو ءانبلا تابلطتم وا ةيناريالا ةيقارعلا
 .برحلا ءاهتنا

 نييرصمملا لامعلا ةدوع تحضا لاوحألا لك فو

 ؛لبق يذ نم رثكأ نييرصملا نيلوؤسملا قلقي اعوضوم
 عمو ندرألا عم ةديدع تالاصتا ةرهاقلا ترجا كلذل

 ةيرصملا ةلامعلا ءاقب نامضل ةيجيلخ مصاوع
 لمعلا طورشو دقاعتلا ىف تاليهستلا ضعب اهحنملو
 .روجألا ليوحتو ةماقالاو

 يف نيلماعلل ةموكحلا تحنم ىرخا ةهج نمو
 تازاجالاو لمعلا حيراصتب قلعتت تاليهست جراخلا
 يف مهتارخدم لالغتسال ةديدج اصرف مهل ترفو دقو
 ةدعارزلا يضارألا ءارشو ناكسالاو ريمعتلا تاعورشم

 دئاوفد «ةدرال ود» تادنس تردصأو ..ةحلصتسملا

 ةركف ايلاح ثحبت امك :بئارضلا نم ةافعم ةعفترم
 جراخلا يف نييرصملا تاليوحتل صاخ رعس ديدحت
 ءزجلا برست عنمل ءءادوسلا قوسلا رعس نم برتقي
 ال ىتح ءادوسلا قوسلا ىلا تاليوحتلا نم ربكألا
 لكشلاب اهنم ةدافتسالا نم ينطولا داصتقالا مرحب

 []. بولطملا
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 داصتق نا راسك

 ةيروس

 ناريا عم ةيداصتقا لكاشم
 ةيضاملا ةرتفلا ىف ناريا تصلق

 اصيلقت ةيروس ىلا ةيطفنلا اهتارداص
 ىلا يروسلا ماظنلا عفد امم .اداح
 نم اهجاتحي يتلا تايمكلا ءارش
 لود نم بلطلاو .ةرحلا قوسلا
 تيوكلاو ةيدوعسلاك يبرعلا جيلخلا
 .هل ةيطفن تادعاسم ميدقت

 نا ةعلطم ةيبطفن رداصم تدرواو

 رخأت يناريالا رارقلا بابسا دحا
 اهنويد عفد يف ةيروسلا ةموكحلا
 اره ب ةردقملاو ناربا هاجت ةيطفنلا

 ىلا ردصت نارهط تناكو .رالود رايلم
 طورشب طفنلا نم تايمك ةيروس
 ىرخا تايمك اهحنمتو .ةيليضفت
 نيب ةمرسملا تادقافتالا راطا ىف اناجم
 تفقوا امدنع 1487 ماع نيفرطلا
 يقارعلا طفنلا خض ةيروسلا ةموكحلا
 .ناريا اهمعد نع اردبعن اهدودح ردع

 نوكي دق .يلاحلا يطفنلا فالخلا
 هنا ىلا ةفاضا ربكا تافالخ نم اًءزجح

 يتلا ةيدابصتقالا بعاصملا ىلع للدب
 ضافخنا اميسال :ناريا اهشيعت
 .ةبعصلا تالمعلا نم اهطايتحا

 ةجيتن ةيطفنلا اهتارداص صلقتو
 ,جرخ ةريزجل يقارعلا راصحلا
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 نيب ةيراجت ةفرغ
 بدنا لثو انوروا

 /ناريزح ١ يف سيراب يف نلعيس
 نيب ةيراجت ةفرغ مايق نع مداقلا وينوي
 قوسلا ةمظخمو يد ودهصلا ناكلا

 نا ررقملا نمو ؛:ةكرتشملا ةيبوروالا
 سلجم رقم يف سيسأتلا لافتحا يرجي
 .يسنرفلا خويشلا

 ابنلا اذه يف هابتنالا يعرتسي ام
 ةيبورواو ةيسنرف تايصخش ةكراشم
 كاريش كاجك ةيسانملا هذهب ةريبك
 زومرلا ضعبو ....نوسيش دولكو
 نايكلل ةديؤملا ةيسنرفلا ةيسايسلا
 سلجم سيئر ريهوب نالاك ينويهصلا
 ةريزولا ليف نوميسو .خويشلا
 سيئر يرولوتسم نالاو .ةقباسلا
 ةيسنرفلا ةيراجتلا ةفرغلا
 قحسا ىلا ةفاضا ..ةيليئارسالا»
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 ريعي ةيراجتلا ةفرغلا سيسأت نا
 عم ةينويهصلا تاقالعلا روطت نع
 نيديعصلا ىلع ةيبوروالا ةعومجملا
 ىلع رشؤي امك .يسايسلاو يراجتلا
 ةيبوروالا ةيبرعلا تاقالعلا عجارت

 31 وتسف نب رثتا ىلع

 ةركف شقانت مل ويكوط ةمق نا مغر
 ,طسوالا قرشلا لودل تادعاسم ميدقت

 لهاجت ةجيتن قلعت مل ةرهاقلا نا الا
 ميدقتب اهيلط ةيعاضصلا لودلا

 .طسوألا قرشلا نادليل تادعاسم

 بلطلا لهاجت نا ةرهاقلا يف ددرتيو
 لخاد تافالخ راثا دق يرصملا

 .د همعزتب لوالا نيحانح نيب ةموكحلا

 ديؤيو داصتقالا ريزو يلع وبا ناطلس
 حانج ضراعي امنيب ,لاشرام عورشم
 لامك طيطختلا ريزو ةسائرب رخا
 بولسا لضفنو .يروزنجلا

 ىودج رثكالا ةيئانثلا تادعاسملا
 قبس يذلا لاشرام عورشم نم ةيلمعو
 ماع تاداسلا سيئرلا هب بلاطو
00 
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 ةقاط

 ةقاطلل ةدملاقلا ةودنلا

 لبقلا فيرخلا يف قع
 ةيملاغلا ةودنلا دقعنت نا ررقملا نم

 رهش نم ١١و ه نيب اميف ةقاطلا لئاسمل

 ةنيدم يف ,مداقلا ربوتكا /لوالا نيرشت
 رداصملا تلاقو .ةيسنرفلا ناك

 اذه تدروا يتلا ةيسنرفلا ةيداصتقالا

 ملاعلا ىف ةلود 74 نع نيلثمم نا أبنلا

 دوعت يتلا ةبسانملا هذه يف نوكراشيس

 لكشب ولو نيماعلا ةبارق ذنم ةيبرعلا ةيمسرلا تاهجلا اهقلطت
 .مويلا ًاراهج ددرب حبصا .سمالا يف اسمه ددرتي ناك امو ءلوجخ

 وهامو .ةيبرعلا تايداصتقالا نم ديدعلا يف مويلا ثدحي ام ةقيقح يه ام
 يفو يلامسأرلا برغلا يف تقلطا يتلا رحسلا ةملكلا هذه ,فشقتلا ةملك ىزغم

 نادلبلاو قرششلا يف ةعرسب اهادص ددرتف ةيملاعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا

 ؟؟,ملاعلا يف ًارقف رثكالا» و ةريقفلاو ةيطفنلا ريغو ةيطفنلا
 قافنالا صيلقت ةرورض ىلا ةريخالا ةنوآلا ىف تعد ةيبرع ةلود نم رثكأ

 .ةديازتغل بغا مداسلا ةهباجمل ةمراص ةيداصتقا تاءارجاو تاسايس ذاختاو
 يبرعلا جيلخلا لودب ءاهتناو ,يبرعلا برغملا لودب ءادتبا

 نمو ةددشتملا د مدح تاءارحالا قيديطتو ذاختاب لعشتب شاب اهضعب

 قيقدلا اهيف امب ةيساسالا علسلا نم ديدعلا نع معدلا ضيفخت ضيفخت وا عفر اهنيب

 ...و ياشلاو ركسلاو زبخلاو
 اذه وحنت يتلا لودلا نوكب اهرهوج يف ةيساسالا ةلكشملا صخلتتو

 ةجيدتن . ةيداصتقاو ةيلام بعاصم وا تامزأ نم لعفلاب يناعت هاجتالا
 طبارت ةجيتن  اهلعجي امم يملاعلا داصتقالا يفو اهتايداصتقا يف تاروطتلا
 ,ةيلامسأرلا ةيعانصلا نادلبلا هاجت ةريبكلا اهتيعبتو يجراخلاب يلخادلا
 .ةريسعو ةيعصو ةقيض كلاسم ماما وا .دودسم قيرط يف فقت

 نعو كلذ نع ةبترتملا ةيلاملا ليخادملاو طفنلا راعساو رالودلا رادحنا
 مدعك ةماه تاقانتخا وحن ةينعملا نادلبلا عفدي .ىرخالا تارداصلا راعسأ
 ةردق مدعو :ةدروتسملا داوملا نم ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلت ىلع اهضعب ةردق
 ...اهينئاد هاجت اهتامازتلاب ءافولا ىلع رخآلا اهضعب

 قودنص تاهجوت قفو ريست .اهنع امغر مويلا ودبت كلذ لك لايح يهو
 كلت نا ةجحب اهلوبق ضفرت وأ ؛لبق نم اهدقتنت تناك يتلا يلودلا دقنلا
 ةيداصتقالا تاسايسلل ةيعامتجالا داعبالا رابتعالاب ذخآت ال تاهجوتلا
 اهينبت بولطملا

 ال اعبط ؟تاهجوتلا كلت نومضم ريغت لهو رمالا ىف دجتسا يذلا امف

 :ةيساسالا داوملا نع معدلا عفرو .روجالا ديمجتو .داريتسالا ضيفختف
 ةيحاص لودلا نيكمت ىلوا ةهج نم ينعت :خلا ...ةينطولا تالمعلا ضيفختو

 كونبلا حلاصم عم ىشامتي ام يا اهتامدخو نويدلا طاسقا ءافو نم ةقالعلا

 ام يا اهيف يشاعملا نطاوملا ىوتسم ضافخنا ىرخا ةهج نم ينعيو ,ةيبرغلا
 .هموي توقو هتحلصم عم ضراعتي

 ةئراطلا بعاصملا زواجتل ةمراص تاسايس عابتا نم لعفلاب دب ال ناك اذاو
 ةيلاحلا :جئاتنلا ىلا تداق يتلا تاسايسلا يف رظنلا ةداعا لضفالا نم سيلفأ '
 اودلو نم ىلع فشقتلا ضرف لدب كلذ تاعبت مهريغ لبق «رمألا يلوأ» ليمحتو
 00.مزاللا نم رثكأ نيفشقتم اوشاعو

 تناك يتلا فشقتلا ةمغن أددجم ةيضاملا ةليلقلا روهشلا تلمح هس

 . حج

 .1474 ةنس ىلا ىلوالا اهتايادب يف
 نم ديدعلا لواتكتس ةرودلا لامعا

 ةقاطلا رداصمب ةقلعتملا عيضاوملا
 راعسا عوضوم اهتمدقم فو ؛ةفلتخملا
 يف ثداوحلا نع ةمجانلا راثألاو طفنلا

 ثيلحك ةيرذنلا .ةقاطلا تادلوم
 يف ارخؤم عقو يذلا :لَيبونراشت
 .يتايفوسلا داحتالا
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 ١45 ناريزح ”«- ١7١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ةيملاعلا ةرهاظتلا هذه يف مهملا رمالا

 تاونس رشع نم رثكا دعب يتأت اهنا
 تارّيغت نم هتلجس امو “١417 ىلع

 يفو .ةيملاعلا طفنلا قوس يف ةقيمع
 ريثكلاب قوسلا كلت اهيف مستت ةلحرم
 عقاو لاح كلذ يف اهلاح ءضومغلا نم
 رداصم كالهتسا جاتنا قافآو
 0.ةقاطلا

 ا را

 م



 يله قولا نأ رف
 الح نم اففنس

 دمحم يرئازجلا زوفي نأ برعك لمأت انك .م دعا هنأ
 لخادلا همليف نع ةيبهذلا ناك ةفعسب انيماخ رضخالا

 ةروصلا» ناونع لمحم يذلاو ةيمس رلا ةقباسملا ّق 0

 رئازحلا نم عباسلا نفلا م ياو ةيسرلا ةققشا ينل

 رضخالا يدلوو حانجوب ليشيمو وناج كينوريف لثم اسنرفو
 زوفي نا مرصنملا ماعلا يف لمأن انك ا( امامت . . مهاوسو ائيماح

 ناك ةفعسب «تربانتوب اعادو» نيهاش فسوي يرصملا مليف

 و ب ةقباسملا ف لخادلا مليفلا وهو .ةيبهذلا

 ون ةنسحمو يلوكيب ليشيم : لثم نويسنرفو نويرصم نولثمن
 ارت مست ا ا ل لا . . .اههريغو

 ملح اققحي نا نودو .ةدحاو ةصمح نود ناك دلوم نم اجرخ

 . .امهيجرخم
 عئاقو» همليف نع ةفعسلا هذه ىلع 141 م ءاع لصح اباح

 اما .يرئازج مليف هنال 'برغلا هبحأ دقو «(رمجلا تاونس

 ىلا برقا نامليف امههف «ةريخالا ةروصلا»و «تربانوب اعادو»

 ىلع لوصحلا يف احجني مل هاف كلذلو . برعلا ىلا (ههنم اسنرف
 ةشقانم مهريغ نم نوديري ال نييسنرفلا نال .ةزئاجلا

 هتوزغو ةيسنخلاو دلوملا يسنرث .ترئائوب نويلبانف  مهاياضق

 ىلع اهحرط نويسنرفلا غستسي مل ..ةيرامعتسا ةوزغ رصمل
 هتاناكماب نيهاش فسويل نكمي ناكو .مهريغ لبق نم ةشاشلا

 اليف مدق هنا ول ةيبهذلا ناك ةفطم لع اسح لا .ةلهذملا

 رضخالا دنع هتاذ لاحلا وهو «برغلاب هل ةقالع ال ايرصم

 ةفعسلا هذه ىلع لوصحلا ماع قحتسا يذلا .انيماح

 .افرص ايرئازج امليف مدق هنال

 ضيرم هنا مغر ءيكسفوكر ات هيردنا يتايفوسلا نا

 يف مدسقي مل هنا الا ءانوروا تايفشتسم يف جلاعيو ناطرسلاب

 ميلا اح راق لكن اذه مو .برغلل ةيضرت («ةيحضتلا١

 اعوضوم مّدق : نيس انريم يدنها جرخملا نا ىتح .ةيلودلا

 دنفا بئارخ ىدحا يف ناشيعي , يرق اج ل الرع دع

 . شطعلاو عوجلاو ةق ةقافلا طسو ةعئاضلا

 ىلا .دعب مدقتي نا عوضوم ا يبرع مليف يا عطتسي مل اذاو

 ىلع ضرعت ىرخا امالفا ةمث ناف « عونلا اذه نم تاقباسم

 ىوتسم تاذ .مالفا ىلا اسايق ىرك ب لكشت ال اهشماوه

 جاتنالا يبرع مليف عب ورشم ناف كلذلو .ةقلامع نيجرخمل

 تائم نم ةفعسلا مرتي يل لغؤملا وه عوضوملاو جارخالاو
 ال 1 . ماع لك ةرم اهلا غ ىتلا ينكيرلا :

 مساج لصيف: ظ
 كدا ناريزح ؟ 000 ندعلا  ةيبرعلا ا ع

 عج هج ووجسج موجتاو إو هكوس ةجمجاس#» دووم ها و

 ركاشملا نضلأ كهأ ذم
 نسح دمحم نسح يرصملا بتاكلا

 بهاذم» ناونعب اباتك ةرهاقلا نم ردصا

 نرقلل ةليكشتلا ةيؤرلاو رصاعملا نفلا

 سوفنلا يود للا ةأدها دقو 2. «نيرشعلا

 بح لكو ةفهرملا رعاسشملاو ةساسحلا

 . نفلل
 ةينفلا تاكرحملا باتكلا لوانتي

 اهتارايتو اهبهاذم ىتشب ةرصاعلملا
 ةبغر عابشال كلذو ةنيابتملا اهتاهاجتاو
 يف نولمعي نيذلا نينانفلا نم ءاوس ءارقلا
 نوصرحي نيذلا ةاوهلا وا يلكيشتلا نفلا

 ةفلتخملا ةينفلا بهاذملا ها فرعتلا ىلع

 معنا ان كج
 نم يكبن نل» ناونعب ديدج لسلسم

 هجرخيو قازرلا دبع ميهاربا هبتك «مهلجا
 ناكماب نوكيس .راتسلا دبع ىحتف

 ىلع فرعتلا ةيبرعلا ةزفلتلا يدهاشم
 يف هريوصت ءاهتنا دعب ءابيرق هثادحا

 . ةرهاقلا

 ةينفلا هوجولا نم ةبخن هراودا يدؤي
 يلع .سنوي ءانس .ريدب دمحا : مهنم
 هط ريهس .يرمر زئوك .فيرشلا

 0 ةدواطص - و ل . نيسح

 ىتاببملاو 4 3 عا كسلا
 .ىبلطملا فسوي كلام روتكدلا ىنعي

 نم ةديدع تاعومجم ردصأ ىذلا رعاشلا

 ةغل ةساردب :؛ءاثالثلا لابجو اهنم رعشلا
 نع ةيوغللا هتسارد دعبف .ثيدحلا رعشلا

 نوؤشلا ةرئاد هل تردصا .بايسلا

 ناوتعب اباثك دادغبب ةماعلا ةيفاقثلا
 .؛يتايبلاو كزانو تايسلا»

 ميهاربا روتكدلا هفصي امك باتكلا

 يدقن مث ,هتدام يف يوغل يئارماسلا

 نيذلا مدل '.داورلا ءالؤه رعش لواشت

 . رصاعملا يبرعلا رعشلا

 ةلماش ةيخمرات ةسارد انه مدقي يبلطملا

 اذا هم دا ا ا

 ظرشلا تولسا لالخ نم رييعتلا واج
 حش رتبي امو هيناعمو هتاوداو هتامادختساو

 هز سس سس سأل

 ا وا »وو خب

 ع رسخا يلف ساغط
 نينانفلا ةباقنل ةعباتلا 686 ةقرف

 ةيحرسم ميدل دعتست نييقارعلا

 ءرقاب هط همجرت يذلا صنلا نع شماكلك
 يدؤيو ديمحلا دبع يماس لمعلا دعيو
 اهس .بوقعي ريمس .نويخ زيزع هراودا
 ديمحلا دبع يماسو ,ميعن فطاوع . ملاس

 . بصقلا حالص ةيحرسملا جربو

 ةيحرسملا هذه ىظحن نا لمؤملا نم
 ابنال .داقنلاو ةينفلأ طاسوالا مامتهاب

 هتاءاجياب ايرث ايمحلم اعوضوم حجيلاعت
 م.ةضراعلاو ةيراضللاو ةقسلفلا

 قرف ف يلف نإ لألف
 ىسومو يلئاولا ميهاربا نم قيقحتب

 يلع ناويد» باتك ارخؤم ردص يباب ركلا

 ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد نع «يقرشلا
 . دادغبس

 هناب اذه هناويد نع يقرشلا يلع بتكي
 ىذلا ليجلل اناويد همسا لثم نوكي داكيد
 اظيترمو هتايح رهاوظب امسما هيف تشع
 امو اهناكمو ةايحلا كلت نامز نم جئاشوب

 ءىراوطو لاماو مالا نم اهم لصتي

 تابالقناو بورحو رهازهو ثداوحو
 ىف ددجت امو ةيركف تارايتو ةيعامتجا
 1 6 .«بيلاسالاو مظنلا

 0 - ةييكويس اولا يمان

 40 - رخام نرحل نافل +



 ويل اذ لفطل هتاكلتممب ؟ يصوي .. هيكيحج

 يب رفملا ديني نأج تب
 يذلا ىسنرفلا بتاكلا هينيج ناج

 تامو ارخؤم ةكرحلا نع

 نفدب نأب رمالا هتيصو تلمح سيرابب
 .برغملا يف هنامثج

 ةيئطاشلا شئارعلا ةنيدمب هلزنم
 هلامعا هيف عمجت فحتم ىلا لوحتيس
 يف تسسأت دقلو .ةصانخلا هتاكلتممو

 هئاقدضا نم ددع نم ةيعمج برغملا

 . ةيبرعلا ةغللا ىلا هتمجرتو هبدأب مامتهالل
 دقف حابرالا نم هبتك تادئاع امأ

 ينيطسلف لفط ىلا هينيج ناج اهب ىصوا

0 

 0 ا

 ةدستح فقوت

 ةفافسلا نه ذيب ره ذود
 ةرازو مظنت ٠ .رهشلا اذه فصتتنم ُِق

 ُِق تنادوراد ةئيدمب ةودن ةيب رغم ا ةفاقثلا

 رثكا اهيف كرتصي هد ةودن .يب رغملا بونحلا

 يئامنيسو رعاشو ماسرو بيدا ىتثام نم

 ءارجا ةيغب .رشانو يرامعمو يح رسمو

 تاللاجمو ةفاقثلا اياضق نع ىنطو راوح

 . برغملا يف اهيف لمعلا
 اهديدحت مت ةرظانملا هذه تاعوضوم

 ةفاقثلا تايصوصخ :لوانتتسو افلس

 رشنلا اياضقو باتكلا .ةيبرغملا نونفلاو

 نونفلا .فلؤملا قوقحو عيزوتلاو

 رئاملا فيظوتو ثارتلا ةيامح .ةيليكشتلا

 نوففلا .يفاقثلا لمعلا ُْق ةيخنراتلا

 .اينسلاو حرسملا .ةيضا رعتسالا

 لثمي قافتا عضو ىلا ا

 ددحت يلا طباوضلا نم ندالا دحملا

 ُْق ليبقتسملا يفاقثلا لمعلا ةيجيتارتسا

 بازحالا عسيمج ناو ةصاخ « برغملا

 ةينفلاو ةيفاقثلا تاداحتالاو تاباقنلاو

 [0 .اهيف كراشت تارايتلا فلتخمب

 ” نما مدس نمر طع معمق - ك1

 تباث فقوم . .اسيئاف

 !كراعملا ربيتت ..فيررف نير
 عامتجا يف فيرغ در اسيناف ةملك تدأ

 يف نيلثمملا ةباقنل ةيمومعلا ةيعمجلا

 يكلملا حج رسملا ُِق تدقع يتلاو ايناطيرب

 ليجأتو ةسلجلا داقعنا فاقيا ىلا
 .ةرادالا سلحمل ةيرودلا تاباختنالا

 ةعطاقمب رارق ذاختاب اسيئاف تبلاط
 ةيعمجلا تررق نادعب «ليئارسا»
 تلاقو ايقيرفا بونج ةعطاقم ةيمومعلا

 بونج لشم «ليئارسا» نا فيرغ دير
 نيتاه نيب تاقالعلا نزوو .امامت ايقيرفا
 نا انك «كلذ دكؤي نيدلعتفملا نيتلودلا
 ناب ايمسر ارارق تردصا ةدحتملا ممالا

 ال . ةيرصنع ماه وبما

 "فتك 3 نك فرم قف نا
 بانك ؛ةلحرملا تاريغتمو رعشلاو

 تاسلجلا ةليضح انمضتم دادغبي ردص

 دبرملا ناجرهم تقفار يتلا ةيدقنلا

 ماعلا رخاوا دادغبب دقعنا يذلا يرعشلا
 . يضاملا

 فلا نم رثكا هيف كراش سداسلا دبرملا

 راطقالاو قارعلا نم فاحصو دقانو رعاش

 يرجتو .ةيبنجالا نادلبلاو ةيبرعلا
 ناجرهم ميظنتل نآلا نم تادادعتسالا

 ماعلا رخاوا عباسلا يرعشلا ديرملا

 31 يلاحلا
 ا منجا

 - نهرلا 5 نامل - 5 تللذب
 عيزوتلاو رشنلل لمركلا راد نع

 ميهاريا نندرالا دقانلل ابيرق ردصي

 دض تالاقم» ناونئعب باتك .ليلخ

 . «ةيوينبلا
 ةدع لبق نم ردصا دقانلا نا ركذي

 ندرالا يف رصامملا معشلا :ابنم بتك

 نم 19٠. دقنلاو بدالا يف , هه

 هس 19/4 ةوطسلفلا ةيإيرلاب

 قيرز نبا تايعادت 2.147 رحبلا ركذي
 ةصقلا يف 21984 ةريخالا يدادغبلا

 ب يش , ىنانسبلا تأ فلا ليها
 كيس“ نم ةعومجم تعادت

 بيبطلاو سدنهملا مضت 0 ننييئاتيللا

 نم .ناففلاو قي رملاو يداصتقالاو

 ل ,تاهاجتالاو بهاذملا فلتخم

 مسا تحت قيرف نيوكت ىلا ءاسنرف يف
 ءايحا همه .«ىفاقثلا ةيناثبللا ةييبشلا زكرم)»

 ْ . نائبللا ثارتلا

 ايفاقث اعوبسا ةيسانملاب زكرملا ميقيو
 / ناريزح نم يناثلا نينثالا موي حتتفي
 يف .ءاسم ةسداسلا ةعاسلا 1485 وينوي
 )١1٠ ىنقتلاو يفاقثلا نواعتلا ةلاكو زكرم

 ١8(. سيراب نويرتيس هيردنا يك
  ةيرامعم ةرهس ١ :تاطاشتلا

 ”  .ناوص وبا ليمك اهيف ثدحتي

 عم نابشلل ةطشنا 1 «ةينانبللا ىقيسوملا

 انتركاذ ءروص» مليف ضرع 4 .زئاوج
 هيف كرتشي راوح  ه .«رطخ يف
 .هيبرط سابعو رسحلا مسابو نوسندور
 موي - " .مرق جروجو .ويليف رييب ناجو
 .ةيوديلا لاغشالا

 ةوسرو: روض لآ ةنفاضالاب اذه
 5 ةيقيسوم تسع تارك

 ا ل ا 0 رم

 .ايلطبا ىف ا ىيبرف مهر
 يف برعلا نيماسرلا نم ددع طشني

 ةيصخش صضراعم ةمافا يف ايلاطيا

 ارخؤم ميقا دقو .ةيليكشتلا مهامعال

 يف ينركع لضاف نانفلل مسرلل ضرعم
 اريهش ريت ةيلاطاالا اكلت ةئئام
 . الماك

 ةنيدم يف رخا اضرعم نيسحلا دبع مظاك

 دقو ءاموي رشع ةسمخ رمتسي ةسنرولف

 نم ةيمسر ةوعد ىفركع نانفلا ىقلت

 ةرايزل ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ةرازو

 ريو /لوا نيرشت رهش لالخ دادني
 ال. 0

 نقلا و يف ونمم ! مسار
 مليف ضرع ةيدلملا ةموكحلا تعنم

 رتسفليس ةلوطب نم يكريمالا وبمار

 وبمار :«نيأزج يف عقي يذلاو ينولاتس
 . ناثلا وبمارو لوالا

 نم مليفلا اذه هنمضتي ام

 بعش دض ىكريمالا رودلل ديجمتو فنع
 ىلع يلاعتلل ةحيرصلا هتوعدو مانتيف
 ال .بوعشلا

 هللا ةيميسل

00 
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 !! كامف رم ةعطق هن

 نويعلا ضفت لأ اذا ؛ئرحأ لاك
 ؛كسأر ءىلأان أ

 ءالفشم بلا رش أ
 ,كلوح نياللا ص

 شارفلا اليطصاب اكيهت

 .كئاذح ثحل كينغ 35

 رصف ف سفطلا ةعور نع ثدحتن وأ ْ

 .!!  ريرحتلا لعب -

 نورهاعلا نصييأإ

 اا م هس تاج ا

 يان
53-95 7 

ْ1 

 عب حس»
 كك

 .. .فرفري ءابركلا وه

 ؛.. .ملعلا ماص رو ا
 ؛!!تولا كنفل

 نألا الط رمأي هاه .٠

 كتر ءارو اوربسألأ

 ”يبرعلا مز اوطتمب أ
 .طفنلا لله يل

 ١؟

 |! شاطعلا يورب ثبح
 ا م م دج حا جلا جن جا ا جا م ع حجما
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 نذل ءا رش يعجل رخآ نحن

 ضنلا كبلف عرتف
 ئاعنراو ٍنَذ نم

 !! ضرألا هذه نم نيربش كلي نألا وهاه

0 

. 

 دلطلغي !١
٠ 

 .ادبعب توم لذ

 .اننج ضخ ضرأ الو

ْ 

34 

 ا 0 ا ا ا ذذذذآذآذذآذذآذذذ

 لامي اخ 1 انهو ْ

 101111111111111 ا ا ا ا اا 101111010101000

-- 
7 
2 
7 
 ح
2 
2 
0 

27 
 52 ص

 م

53 
 ع
3 
00 

2 
7 
2 

5 
 م

0 
 ع
04 

7 
 ع

 م سس وج يعم نم حتما

 000 م مل سجس مح

2 
3 

 جب -

0 
5 0 5 

 ا دل ولا ع ع

 42 - 11م0 ميال1 نم 5 ف طشقات -



 ناطوالاو سيراب ىف ىفنملاو ىبدملا 2

78 0 2 
 » ُُظ 4

  "01 . 2يب © ٠ 3

 م <؟و+ - : زهاب ل 4 ياش هانز
 يبا »< 2

 +٠4

1 11070131 

 ةعومج .(يفانملا ىلا قيرطلا»

 ىلع حرطت .ةريخالا ينيدملا دمحأ كنب
 اهمها ةلئسالا نم ةعومجم دقانلا | .. |

 ةينبب .صصقلل ةيباتكلا ةغيصلاب قلعتي ام
 (؛لكش لخاد لكشا ةينب يه ىتلا .صقلا

 لخاد لاد ةينب  ىلوالا ةصقلا ناوئع

 لباقم مهم ريغ ارما ثدحلا نم لعجت لاد
 لكشلاب ىعدي ام وا .ثدحلا ةيرعش
 .هل لخادلا

 يف ثدحلل ىلخادلا لكشلا موقيو

 لسلستل يدض قطنم ساسا ىلع صنلا
 ةيديلقتلا ةصقلا يف ىديلقتلا هضرع
 .ثدحلا «تالاح» ىلع هدامتعاب كلذو
 نم ثدخملا ىلع تاللاحلا هذه هليحن امو

 ةيلامحلا ةميقلا اهيلا دوعت تاصاهرا
 حلاصل ثدحلا هيف عجارتي صن يف ةنميهملا

 اهسفن ىه لوحتت ىتلا تاصاهرالا هذه
 اذه تطعا ىوغللا ريبعتلل ةقيرط ىلا
 - ةصقلا نم فيثكلا يرعشلا عونلا

 . ينيدملا ىدل ةصاهرالا

 ىلا بتاكلا ءامستنا ىنعي الالف

 يف هعضو ةجاذسلا نمو .«نيينالكشلا
 صصق نأل ,نييعقاولا عم ضراعت
 نيعم ماظن ىلا يمتنت «يفانملا ىلا قيرطلا»
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 نيب ةنيعم تاقالع طرتشي صقلا يف
 رصانعلا اهيف بعلت نومضملاو لكشلا
 قاسنأ اهيف كرتت .ًايسايسا اود ةيلكتشلا
 امنيحو .ةيصخشلا اهتاسمل ةينفلا بتاكلا
 تتاكلل «ةيصخشلا تاسمللا» ىلع زكرن

 اهتاذ ةيبدالا ةباتكلا يف روطتلا ضرتفن
 زواجت نا دعب .يبدالا خيراتلا ىف. نعبلاو
 ةيلومشلا تالالدلا تاذ هتيؤرب انرصع
 ريشي املثمو . لخارم بسح بدألا خيرات

 صنب قلعتت تاروطت كانه .نوسبوكاج
 ةقالعب قلعتت تاروطت كانهو .بتاكلا
 ةيبدالا عاونالا ةيقب عم صنلا اذه

 يف رعشلا ةنميف رخا ريسفت اذهو «ةينفلاو
 عضوب انه ةقالع الو ,ينيدملا صن
 نم الا يبارتغا عضو ىسقأك «يفنملا»
 يفف .صصقلل عوضومك هرايتخا ةيحان
 سفن ىلا لوصولا نكمي ىرخا عاضوا
 صن محتفني قيرطلا هذه نعو . ةجيتتلا
 لكشيل ءاه دح ال عيضاوم ىلع بتاكلا
 ةيؤرلا بناج ىلا ايلومش ةباتكلا يف اعون
 .ةباتكلل ةيلومشلا

 لوقلا نكمي .ىرخا ةيحان نمو
 ةيدرمس تادحو نم ىنيدملا صن بيكزتت

 رخآب وا لكشب تاصاهرالا يه  ةريغص

 ةياهن نم هل سيل يرود راطشنا» ةينب يف -
 ضبني نا رسيأ ام) :صنلا للدي نيح
 ةرود ىلا دوعنل ءرسكليو .حانجلا
 راطشنا وهو .(7١١؟ ص) هراطشنالا
 : برغتلاو يفنلا طرش تحت اضيا عجافلل
 قافولل ةغيص نع ثحبا اال يننا»
 ص) «ترطشناام رثكأ اهف .ملاعلا
 ةغيص نم قافولا مدع ةغيص . ..(5
 (تاصاهراو تادحو) يدرسلا راطشنالا

 امبرلو .ترطشنا ام رثكا امف» : يعقاولاو
 «ىراطشنا نم ةيقب يف الإ نآلا شيعا ال
 6 11 نو

 ع يا .صصقلا أدت (ةيقبلا» هذه نم

 ةيرهكو ءراطشنالا جوا نم .ةيابغلا نم
 ةيلامجلا ةميقلا ةورذ نم .ءرعشلا

 ماع يف لوخدلا بعصيف ؛ةنميهملا
 «لضاني» نا ءىراقلا ىلعو .صصتقلا
 ءملاعلا اذه  هلوخد دعبو  هلوخدل
 ةوق بعوتسيلو . راطشنالا ةدح لمتحيل

 يف ديدج عون ىلع داتعيلو .ةبرهكلا
 تاحفص يف لغوا املكو ... .ةناشكلا

 ءراطضشصنالا ةدح تلق الك صصقلا

 اهتهز ىلا ةبسنلاب هصصق بتر دق ينيدملا نأ مزجن نحنو .هتيادب نم برتقاو

 قشيل ,ةيادبلا ىلا ةيابنلا نم ايباتك
 سكاعملا صنلا قيرط هعم ءىراقلا

 ىلا رعشلا ةمق نم داضملا عجافلا قيرطو

 نيذوخأم أدبن ام ردقبف .نزحلا ضيضح

 نم كلذ نع بترسي ام لكو .رعشلاب
 ,نزحلاب نيذوخأم يهتنن .دهجو ةبوعص
 ىلا ةدوعلاو :تاذلا ىعوب .يلاتلابو

 ىفنملا قيرط هنك .ينرعملاو يداملا قلطنملا
 ةيباتكلا ةيلمعلا تناك اذاف .هتقيقحو

 ةلمخ تراص: ءديرجتلا وت ًادوعص
 فشكو .ديدحتلا وحن اطوبه ةءارقلا

 يبجدالا رثالا فده نم يناثلا نع لواالا

 . ميوقلا
 ١ نأ

 ىفنمو رعش لاكم سيراد
 :ضنلا لوقي نينح ءاتنشلا يه سيراب

 «ءاتشلا داعو .ءاتشلا ءاحءو .ءاتشلا ناك)

 .دوهعملا ءاتشلا سيل هنكلو «ء(55١١ ص)

 ىلا هدرب لوحتي « سي رابب صاخ ءاتش هنا

 ىلا هلحوو .نرعش ىلا هفدنو ءرعش

 لاطبالا طبر قيرط نعو .لوصفقلا

 تاعارصل ناكم سيراب نا .رعشلاف

 تادحولاو .«تاصاهرالاو « سجاوملا

 فوس ل .« سيراسبو .ةيدرسلا

 « يا . ىفنملا رعشو .رعشلا ىفنم نوكت

 - ىفنم لظتس  ىفنم بتاكلل سيراب نا

 يف لحلا :اوخرص نم ةجاذسب خرصي
 هله ريغ.انل نيل :ناطوالا ىلا ةدوعلا
 نا ينديرت ما انيوأي نطو نم ةئيدملا
 ص) «!؟رانلاب ءاضمرلا نم ريجتسا

 " فايلن

 ىف ناسنالا ىفئم وه بتاكلل ىفنملا نأل
 اذهو .هتيناسنا هيف دقف يذلا ناكملا
 سيراب وا نطولا نوكي نا هناكمإب ناكملا
 نع ىنيدملا فلتخيو .رخآ ناكم يا وا
 نيب هزيبمتب عوضوملا سفن جلاع نمت هريغ
 ةيوه ىفنملا ررص نا دعب ىفنمو ىفنم
 يتلا .الثم 4 دولكب هتقالعف ءانثرصع

 سميراب /ىفنملا روص نم ةروص تدسج
 ةروص نيلفيا ةديسلاب هتقالع نع فلتخم
 دوك ةروتره كللتكو .ءىقتملا ضل ئرنعا
 نا امك ءايسيرتاب ةروص اهتاذ يه تسيل
 5دعتتس سيراب ٍق وه هتروص

 يزاوجروبلا ةروص نيب نم فلتختسو
 ةدراب ةريب سأك يف همه لتقي يذلا ريغصلا
 / لماعلا ةروصو  هفعاضي وا هلتقي -
 فلاحتلاب» صنلا مهبلاطي نيذلا لامعلا
 كانهو .(451 ص) «تمصلادض
 لماعلا اذه ةروص نيب اضيا فالتخا

 ةقزا نم قاقز يف هتروصو انه برتغملا

 ىف فالتخا ءءاضيبلا رادلا وا شكارم
 ْ [ .ناسنالل ةماعلا ةبرغلا
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 (ةصاخ ةرظن» يف اكراشم ديزوب يرون ىسنوتلا

 مساج لصيف : نم ناك

 ةمداقلا انيسلا برغلا لبقتي فيك هنا
 ف . ؟هضرأ ريغ ضرأ نم هيلا

 ىلع داتعم يبوروالا قهانشملا أ [..:+ |

 يجارخالا رايتلا هل اهعنصي ىتلا انيسلا
 فئنعلا امس .ءابوروا ْق 22

 سنجلاو ةقراخلا تالوطبلاو ةيسوساجلاو
 نم فنأي ةردان ةلق ىف وهو .تادراطملاو

 ةيعقاو وأ ةيكيتنامور مالفا ىلا هحتيل كلذ

 يبرع جرخم عيطتسي نذا فيكف «ةيثادح
 ةشاشلا ىلا هذشيو ؛ايئامنيس هبطاخي نا
 . ؟رثكا وا نيتعاسل

 مدقي نا نيهاش تلسوي لواح دقل

 نويليان مهنبا نع اليف نييسنرفلل
 وه اهو .كلذ اوئسحتسا |مف 6 تريانوب

 ةروصلا» ربع مدقي انيماح رضخالا
 ا فا جا اليف «ةريخالا

 اهمهفي ةينف ةيفيلوت يف ةيسنرف ىرخاب
 ناذهو 586-590 نم رثكا يسنرفلا
 ةقباسملا يف يلاوتلا ىلع اضرع نامليفلا

 يلودلا يئامنيسلا ناك يناجرهمل ةيمسرلا
 جرخملا اما .1485 و 1946 يماعل
 8 كراشيف .ديزوب يرون ىسنوتلا
 وه انهوع ًادحاو نيناونع لمحي يذلا

 لجرو وه ًايسنرف رخآو هدسلا حير»
 ةقفارملا (ةصاخ ةرظن» ةرهاظت ىف «دامرلا

 تناك اذامف .ماعلا اذه ناك ناجرهمل
 ؟يبرغلا دهاشملا بطاخي وهو هتليصح

 سقافص ةئيدم يف مليفلا ثادحا رودت

 ءاهتاراحو اهعراوشو اهتقزأ .ةيسنوتلا
 هجيوزت هلهأ ديري باش ةصق لالخ نم
 نأل .مهتدارال ناعذالا نع عئتمت وهو

 1547 ناريزح +1١ ندغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 5 ©

 يلودلا يئامنيسلا ناك ناجرهم مالفا نم

 ذوذشلا هعم سرام راجن دنع لغتشي
 «يمشاه» ىتفلا اذه بشي نيحو .ةونع
 يهتنت ال ىتلا .بنذلا ةدقعب المحم نوكي

 قيدص دي ىلع راجنلا اذه لتقم دنع الا

 نم ٍيناعي يذلا ؛طوفرف» يمشاه
 طيستلا اذه ودبي دق . . .هتاذ لاكشالا

 عاقيا طبض ةياغل انه هنكلو . مليفلا

 ةيداع ةلاحلا هذه يف ةصقلاف .هنع مالكلا

 يذلا ايف .ءاهيلا يبرغلا دهاشملا دشت ال
 ؟نذا جرخملا هلعف

 ةطقل لوا يف ةحوبذملا ةجاحدلا دهشم

 ماما سفرت لظت يتلاو . مليفلا نم

 ردت 101 لع لونا 00
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 رثكال اهموعلب نم طقني مدلاو نيدهاسشملا
 ليخ .ايزازفتسا ادهشم ناك .ةقيقد نم
 يبرع مليفل يومد لخدم هنأب نيدهاشملل
 ثادحالا عراست نكلو .سنوت نم مداق
 يف ةقلاعلا مدلا تارطق يغلي ءدعب اميف
 لحتل ؛لوالا دهشملا لالخ نم .نهذلا
 . ةفلتخم ناولأب ىرخا مد تارطق اهلحم

 ةفولأم مليفلا ةصقو .دحلا اذه ىلا
 انيسلا يف وا عباسلا يبرعلا نفلا يف ءاوس

 وه يذلا ديزوب جرخملا نكلو :ةيملاعلا
 لك ىلع بلغت دق ويرانيسلا بتاك اضيا

 لك تطغ .ةعسوم ةروص مسرب كلذ

 رولكلوفلا ةروص يهو . مليفلا ثادحا

 يتلا ةيبعشلا ديلاقتلاو تاداعلاو . يسنوتلا

 ةلاح «يبوروالا دهاشملا دئع ل

 ةروص لامكتسال ةيولطم « ةيئانثتسا

 .هتايح ريغ يه ىتلا .ىرخالا ةايحلا
 ةقفارملا تاداعلاو جاوزلا دهشمف

 قرطو تايولحلا قابطا .ءانحلا

 ءمئالولا دادعا . سرعلا بايث ءاهتعانص

 تويبلا .جاوزلا لفحل نيوعدملا ةيمست

 اهذفاونو اهديجاجسب لخادلا نم
 كولسو ةيبعشلا ةايحلا طامنا ىلا ةفاضالاب

 ناك ام لكو ةيفيرلا تاعمتحجملا يق سانلا

 ثدحلا ىلع رولكلوفلا ةميق ءافضاب يحوب

 افاضم ًاروحم لكشي يذلا ةصقلل يساسالا

 اهطقتلت يلا ىرخالا ةينفلا رواحملا ىلا

 هذه لالخ نمف ةيجارخالا ةسدعلا

 مليف بستكا  ةيساسحلا| ةديدش .ةيوازلا

 «دامرلا لجر  دسلا حير» ديزوب يرون
 ةيئانثتسا ةميق لكشي ال وهف .ةينفلا هتيمها

 يتلا هناذ ردقلاب ةيسنوتلا دهاشملل
 :يوزوألا دهاشلل ةسنلاب انهلكفي
 يف جرخملا لاطا دقف ساسالا اذه ىلعو
 ةيرولكلوف دهاشم ىلع هتسدع تيبثت
 .اهتيقنتو ءاهلازتخا نكمي ناك .ةديدع

 باشلا دوعص لاشثملا ليبس ىلع ابنم
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 يف يدوهيلا خيشلا ةفرغ ىلا «يمشاه»
 الئاس ءاليوط هل ىنغ ىذلاو ريبكلا تيبلا
 دهشملا اذه ناك دقف .هتنباو هدلو نع هايا
 الا .ةينفلا ةيحانلا نم رربم ريغو ءاليوط
 نيب افلات ةمث نا لوقي نا جرخملا دارا اذا

 ىلا ةفاضالاب .سنوت يف دوهيلاو نيملسملا

 ىتلا زوجعلا ةأرملا تيب يف ىرخا دهاشم
 اهدنع نودجي مهخال بابششلا اهيلا أحلي

 ًانقو نهعم نيضقي يتاوللا تانبلاو ةحارلا
 دلاخ باشلا ناف ءادالا ثيح نمو .احرم

 نعمت دق «طافرف» رود ىدا يذلا يروسك

 يف داجأف فشلا كلما هروح: ارهتك

 ا ل

 وا ءاهءزاوي ام يمشاه رود يدؤي يذلا

 .هرود تاءاحيا نم ةيدعاصت لقا اهلعجي

 ةرؤب لكشي يذلا وه هنا نم مغرلا ىلع

 كاي شالفلا» دهاشم يف .هروحمو مليفلا

 طلتخي ىنلاو ؛ مليفلل ةماعلا دهاشملا يف وأ

 ارظن دهاشملا نيع يف ًانايحا اهالولدم
 .ةيئاجفلا اهتالاقتنالو ءابترثكل

 جرخمل ةعئار ةيادب «دسلا حيرا نا

 با نينيعب دصري نا دارأ .دعاو
 ىلا ةلوفطلا رود نم ىتفل ةيعامتجا ةلاقتنا
 ةلاقتنالا هذه هلمحم ام لكب «بايشلا رود

 ةركاذلا هنزتخت امو ىضاملا تاءاحيا نم
 :ةدئاسلا ةيعامتجالا ميقلا لكبو ءهنم
 يف .صيصختلا هجو ىلع ابنم ةيبلسلا
 1 يف هتقاقرو يسشاه عب ناجتلا ةلاح
 ةلوفطلا ملاع دصربي انه هنا . ةراحنلا

 ةردقب ؛ىرخا ىلا ةلحرم نم لوحتملا
 امن ,ةاناعمو بادب اهكلتمي نا عاطتسا
 ئرخا مالفا لمعل لبقتسملا يف هلهؤي

 0 . ةحجان

 - [ م امج: نحمر معمانات 05

 يملبفل زئاوج

 نيمكحمل ا ةزئاجو .. بض دلا ةفعسا

 ميكحتلا ةنجل يأر رقتسا ءاريخأ ||
 ناك ناجرهم يف ةيلودلا

 اهنيارتب لاو لولا يتامجسلا نعل

 جنم ىلع «كالوب نديس يكريمالا جرخملا
 (ةمهملا» مليف ىلا ةيبهذلا ناجرهملا ةفعس
 ةدعبتسم .فوج دلانور يزيلكنالل
 ةلخادلا ىرخالا مالفالا تارشع كلذب
 نونجم :اهنم ركذنو ةيمسرلا ةقباسملا يف
 ازيلانوم ءنامتلا تريور نكريمالل ملا

 بحلا نع ىنثدح .نادروج لين يناطيربلل
 ةريخالا ةروصلا .روباج دلونرا يليزاربلل

 لجر ءانيماح رضخاللا دمحم يرئازجلل

 دولك يسنرفلل اماع نيرشع دعب ةأرماو
 نترام يكريمالل تاعاس دعب .شروليل
 وكرام يلاطيالل كبحا ينا ءسيسروكس

 ايزاكان ينابايلل يبيبح سكام ؛يريريف
 يرسل باردا ةرهزلا ءاميشوا

 وكنارف يلاطيالل دا .« نيس لانريم

 تيرغرامل غروبمسكول ازور «يللرفيز
 هيردنا ىسنرفلل ةميرجلا ناكم ءاتورت نوف

 مالفالا هذه لك عمو ءاهريغو نيشت
 ناك ةاحربلا سلا 5 ةقياسملا يف ةكراشملا

 2 هلا ةنحلل يأر ناف «نيثالثلاو عساتلا

 مليفل ةيبهذلا ةفعسلا حنم ىلع رقتسا دق
 .(ةمهملا)

 ناف .ىرخا تايضرت ةيا نودبو
 اهحنم مت دق نيمكحملاب ةصاخلا ةزئاج
 قايفوسلا هجرخا يذلا ؛ةيحضتلا» مليفل

 نم نكمتي مل يذلاو ,يكسفوكرات هيردنا
 همليف ةدهاشمل ناجرهملا ىلا روضحلا

 روضحلا عطتسي مل هنا امك .ةقبراسملا لخاد

 هنع ةباين هدلو دفوأف ؛ةزئاسجلا ملستل

 لستم ريبكلا حرسملا ةبشخ ىلع دعصيل
 نم جلاعي يذلا هيبال ةصصخملا ةزئاجلا
 تايفشتسم ىدحا يف ناطرسلا ضرم

 . سيراب

 ةلجل اهمدقت ىرخا زئاوج ةمث
 لثم .ىربكلا زئاوحلا عم قفارتت ميكحتلا

 نالب ليشيم بيصن نم لثمع نسحا ةزئاج
 يسنرفلل «ةرهسلا ةلدب» مليف يف هرود نع

 ازيريت مليفل جارخا نسحاو .ريلب دئالترب
 زئاوجلا نم اهاوسو ريلافاك نلأ جارخا نم

 . ىرخالا

 .ناجرهملا اذه يف ميكحتلا ةنحم ابنا

 رخآ ين يهتنتل .ماع لك ةرم رركتت يتلا
 تاعاق أدهتف .ناجرهملا مايا نم موي

 ةئيدملا أدبتو لب ؛ناك ةنيدم يف ضرعلا

 [ل .اهتمرب

 1 6 0 نيميلا نا كوألا , الب ليشيم
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 :يزمر لامك  ةرهاقلا

 نا تلقل فاضصنالا تدرأ اذا

 لثمي «ةيبرعلا اميسلا يف :روصملا
 مغرلا ىلع .ةدوحلا رصانع دحا

 الف عهل ضرعتي يذلا ماعلا لامهالا نم

 بسنت ؛ةيدويلوهلا امنيسلاب ارثأت ءانلز
 انأدي ءاريخا ءانك ناو .موجنلل مالفالا

 . هجرخمل مليفلا بسنن .
 ديشروخ دمحا عم .يمهف زيزعلا دبع

 ديدوو ديرف ديحوو رصن ميلحلا دبعو
 ةددعتم .ةبصخ ةسردم نولكشي 2 يي ريس

 لاحيي ٍْق .ةعديم ,ةقالخ ,تاهاجتالا

 نمل ( ةقيقح , جاتحت  يئامنيسلا ريوصتلا

 .لمعلا ْق اهحبنمو .اهداعبا فشتكي

 مالفالا ضعبب انتركاذ شعئنل «ةيادب

 يىتلاو ء يمهف زيزعلا دبع اهروص يتلا

 قيفوتل «ليباهملا برد) :ةئاملا زواحتت

 (ديدج موي رجفد»و «ةليمح» , حلاص

 «نيهاش فسويل «لاضلا نبالا ةدوعا)و

 «ليحتسملا» ءملاس فطاعل «ليلخلا ناخو

 ءارودو «؛تمصلا ءانبا) ,لامك نيسحل

 «ءايموملا» .ءىضار دمحمل «سمشلا

 ,«ةنسلا صن ةزاجا» .مالسلا دبع يداشل
 ديعسل «بلكلاو ىتجوز» ء.اضر يىبعل

 .,قوزرم
 زيزعلا دبع هعطق ىذلا راوشملا

 «رشلاو ريخلا» لوالا همليف ذنم .يمهف
 همالفا ىتح (:: 55 يملح نيسحل

 روطت نع ءام لكشب ( ربعي .ةريخالا

 رودف .يئامنيسلا ريوصتلا جضنو

 ارصاق ناك :يىلوالا لحارملا 1 .روصملا

 نم اريماكلا ماما رودي ام ليحست ىلع

 «ىبلس وحن ىلع «ثادحاو لاطبا

 قمعو ةسرامملاو ةبرجتلا عم .هنكلو
 ام ىلا ريوصتلا درجم نم لقتني .ةفرعملا

 ..قالخلا ريبعتلاب فصوي نا نكمي

 ع ةلحرم يف ةلأسملف
 يق .دودحلا دعب ىلا .مهاست .ةلاعف

 ثادحالا ىنعمو .دهاشملا ىزغم زاربيا

 حورلاب ساسحالا معدتو لب .فقاوملاو

 .هراكفاو هتيؤرو مليفلل ةماعلا

 دنبع ناك هريوصتلا يف ءدبلا لبق

 همهقتي ,ةقدب ويراتيسلا أرقي يمهف زيزعلا

 ءريوصتلا اياوز .ةقدب .ددحيو ءامامت
 رونلاو لظلا تاجرد .«تاسدعلا عون

 عم عمتجي مث ؛ ةءاضالا رداصم «ناولالاو

 ىلع هعم قفتي .ةديدع تارم جرخملا
 هناف كلذل ,ذيفنتلا يف أدبي مث :ليصافتلا

 دبع بولسا رصانع سملت نا كنكمي
 .ةنرم ؛ةروطتم .ةحضاو يمهف زيزعلا

 جرخم لك ةيصخش عم لماكتتو مغانتت

 زيزعلا دبع بولسا يف هظحلت ام لوا
 رونلل قالخلا همادختسا وه ىمهف
 بابسال أي ال مادختسالا اذهو .لظلاو
 فقوم نع ريبعتلل نكلو ء.ةضحم ةيلامح

 ايفطاعو ايركف : تايصخشلا هاجت مليفلا

 نا روصملا دمعتي (ةليمج» يف . .ايقالخاو
 بهايغ يف يهو ىتح ,ةلضانملا هتلطب ودبت
 اههجوب .تناك ول اك , ملظملا لقتعملا

 نم اردصم «ءانعلا مغر دماصلا يناسنالا

 .دهاشملاو تاطقللا يف ءوضلا رداصم
 ,مليفلا لوط ىلع .ءاهحنمي يذلا رمالا
 ودبت مليفلا تاذ يفو «ةرثؤم ةيحور ةوق

 ةءاضالل ةجيتن - اهيدالجو اهتاضق هوجو

 -لفسا نم مهيلع طلست ىتلا ةينفلا
 امامت ولخت ؛ةيعمش « ىشحو عباطب ةمستم

 . يناسنا ءافد يا نم

 هريوصت نم «ةليمح» يف ةدجام
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 نوكت ام دعبا يمهف زيزعلا دبع اريماك
 ركفت .بحتو هركت اهنا ,دايحلا نع
 نم يسايسلا اهفقوم ىلجتيو .سحنو
 «سمنشلا ءارو» ىف ىرخا ةرم ةاغطلا

 ةماعلا ثحابملا ريدم عمتجي امدنع
 سرشلا لقتعملا دئاق نع الضف .ةهناوعا

 :ةمتعلا ىف قربقي داي كم لوح
 سفن يف ثعبيف ليصافتلا ةفاك هيف يفتختو
  ةرماتم ةباصع ءازا هناب اساسحا جرفتملا

 . ةهاتم وا ةراغم يف عمتجت

 نيدالخلا دحا انعلاطي مديقلا تاذ فو

 .ةحضاو حمالم الب نوكي داكي . لقتعملاب

 يفخي هسأر ىلع هعضي يذلا ءاطغلا لظف
 .همفو هفنا ماعم سمطيو هيئيع

 ةميقلا «تمصلا ءاننا) ُّق لحتتو

 لاتقلا دهاشم يف ٠ . ةءاضالل ةيريبعتلا

 دوئجو نييرصملا دونحجلا نيب محالتملا

 بجو ليلا مالظ يف :ةليئارساو
 تاراحفنا ةحيتن .ةديدشلا ةءاضالا

 جرفتملا اهيف نيبي ال تاظحلل «لبانقلا
 سحي ام ردقب يمادلا عارصلا ليصافت

 . هتوسقو هفنعب
 سحي يمهف زيزعلا دبع اريماك مستتو

 ريوصت نع ةداع دعتبت ,فهرم يقالخا
 ربعت اهنكلو ءيرعلاو سئجلا دهاشم
 . .ةيصوصخ روماالا رثكا نع :.ةراهمب

 يتجوز» مليفل ةيحاتتفالا دهاشملا يف الثمف

 مون ةفرغ يف رودت ىتلاو ؛««بلكلاو
 سيئر ؛(«يسرم دومحم» يبمرم سيرلا
 عم ىلوآلا هتليل يف «تاراتفلا دحا لامع

 ةيا يرن ال .(يىبسح داعس» هتجوز

 طخب ىفتكي روصملا نا كلذ .ليصافت
 ,نيباحتملا نيدسجلاب طيحي رونلا نم قيقر
 طخ كرحتيو . . ادحاو ادسج اناك ول ابك

 نا ايشاحتم .نيدسجلا ةكرح عم رونلا

 انب ردجي انهو .يرع يا حضف ىلا قلزني
 ىرعاشلا بولسالا اذه نا ىلا ةراشالا
 مستي ؛ةيقالخالا هتقرل ةفاضالاب ءزيمملا
 . ةرسا ةيلامجب

 تاذ يف .بولسالا سفن عم ايشمتو
 ةلاح نع ريبعتلا يف روصملا حجني . مليفلا
 رون باشلا اهشيعي يتلا ىيبسنجلا عوجلا
 غلاب وحن ىلع .لوزعملا رانفلا يف فيرشلا

 ىلع قصلي باشلا نا . .ةسايكلاو رذحلا
 روص نم تارشع ءادرخلا هترحح طئاح

 يتلا لالظلا نكلو .تايراعلا ءانستلا

 , تاروع بجحت ةرجحلا سوناف .اهثدحب
 . طئاخلا ىلع ةقلعملا ءاسنلا روص

 لك ىنعمو ىزغمب مامتهالا بناج ىلاو
 يمهف زيزعلا دبع متهي . مليفلا نم دههشم
 هحورو لمعلا ةلالد ميعدتو زارباب

 قيفوتل «ليباهملا برد» يفف . .ةيلامجألا

 اهيتأت ةريقف ةراح يف رودي يذلاو حلاص
 «بيصناي» ةقرو قيرط نع .ةيئاجف ةورث
 انه . . ةسرش شوحو ىلا اهناكس لوحتيف
 نم ءزربي ريمض ىلا اريماكلا لوحتت
 ىتلا ةمتعلا ىدم .همالظب ليللا لالخ

 اهسفنل للحت امدنع سوفنلا ىلع رطيست
 قرعلا قيرط نع تأي مل لام ذخا

 اريماكلا لطت .ةياهنلا برقو .فيرشلا
 حيفص ةرجح اهيف امب .ةيلاخلا ةراحلا

 امك اهتايوتحم ترئانتو .ثمطحت ىتلا هلبألا

 . ةسئاب ةكرعمل اياقب تناك ول
 لوط ىلع .ىمهف زيزعلا دبع ناك اذاو

 ضارعتسالا «ةئسلا صن ةزاجا» مليف

 .ةحيرصلا ناولالا ىلا اجلي .جهبملا
 ىلا اجلي «ءايموملا» ىف هناف :ةنخاسلا
 هلك مليفلا ودبيف ؛ةيباكلا ناولألا
 رئاجلا ساسحالا كلذ نع ربعي يذلاو

 رودي ناك ول امك  ةمداق رييغتلا حاير ناب

 يف وا «مالظلا لولح لبق ريخالا قفشلا يف
 .رابنلا مودق لبق ىلوالا رجفلا ةقارشا

 نع لحر يذلا يمهف زيزعلا دبع
 ىنب .سداسلا هدقع متي نا لبق اتملاع
 . «ةيدجلاو قلخلل الاثم ناكو ءهسفنب هسفن
 اباتك ءانل كرتو .لايجالا نم ريثكلا ملع
 ضعب أرقي نا انم لك عيطتسي .ءانيمث
 لالخ نم .,ةقيمعلا ,ةليمحلا هتاحفص

 مهاس ىتلا ؛ةريبكلا مالفالا كلت ةدهاشم
 هنأش .همسا ناك ناو .ةلاعف ةمهاسم اهيف
 :اعضاوتم اناكم لتحي « نيروصملا ةيقب نأش

 ل .موجنلا |نيس يف
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 ملاس دلاخ : نم ديردم

 نم نيرشعلاو سماخلا ءاسم ُُق

 ءارعش رطاقت مرصنملا ٌناِسين

 نيمداقلا ضعبو اهؤابدأو ةبطرق
 وبم) ىلا ىرخالا ةيسلدنالا رضاوحلا نم

 ريبكلا ةبطرق عماج دجسم يف (ءارعشلا
 ءارعش هيف دقعي ناك يذلا وهبلا وهو)
 سلدنالا ءارعش نم مهاوسو ةبطرق
 ةعبس لبق ةيرعشلا مهتايسما ةيبرعلا
 يتلا ةيرغشلا ةيسمالا روضحل (نورق
 باهولا ديع يبرعلا رعاشلا اهماقا
 عاطقنالا اذه نم نورق ةعبس دعب .يايبلا
 تناكو .توملاب هبشأ ناك يذلا قارفلاو
 هيلع بتك قشعل ةوحص لوأ ةيسمألا

 .توملاو قارفلا

 نييسلدنالا ةفه تءاج انه نمو
 ريبكلا بحلا اذه ثعب سادق روضحل

 مكاحم هيلع يضقت نا عطتست مل يذلا
 توملا تايار ىلماح نابرغ وأ شيتفتلا
 نيب نمةناكو :ةادوسلا بضقتلاو
 اينابسا رعاش ةيسمالا هذه نيرضاحلا
 لامشلا نم مداقلا يكسابلا ءريبكلا

 تاونس ثالث ذنم زئاحلا (وريب هيسوخ)
 ربكأ يهو (سايروتسا ريمأ) ةزئاج ىلع
 ةقاطب تناكو .اينابسا يف ةيرعش ةزئاج
 ءامسا نمضتن ةيسمألا قا ىلا ةوعدلا

 صضنلاو :هرعش اوأرقو ٍايبلا اومّدق نيذلا
 نم يهو «رعاش ةلوفط» ةديصقل ينابسالا

 .ةديدحلا رعاشلا دئاصق

 رعشلا يدان سيئر ةيسمالا حتتفا دقو

 (راسيش يد ليونام) رعاشلا .ةبطرق يف
 يبرعلا رعاشلا هنا لاقو .يتايبلاب بحرف
 دعب ناكملا اذه يف فقي يذلا :لوالا
 يكل .هفالسا تمص نم نورق ةعبس
 .اهنطوم ىلا ةيبرعلا ةيرعشلا ةملكلا ديعي
 .تومي نل يذلا بحلا راوح فنأتسيو
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 ةناسرلا هلع لغم لمحبي ريدا هنا لاقو
 نيذلا رشبلا بولق ىلا ةبيرقلا ةزيزعلا
 ةيرعشلا ةملكلا مهتمحو .بحلا مهانضأ
 .ففاحعلا راضحلا تاوئس فسع نم

 ثينيترام وردب روتكدلا هبقعأ مث
 نإ) :اهيف لاق ةفثكم ةرضاحمب ثيباتنوم

 برع ءارعش ةعبرأ وأ ةثالث نيب نم يايبلا
 رعشلا يف ىعادبالا يناسنالا رايتلا نولثمي
 اليثمتو ةرهش رثكأل هنأو .ىملاعلا يبرعلا
 «ةرتوتملا ةيمدقتلا ةيعادبالا تاهاجتالل
 ةيلامجلا: ناو ءةدخوتملا ةداضنملا ةلوحتملا

 « ني رسخ الا ءارعشلا رعش ىلخأ دوست

 عمجلا يف اهعون نم ةديرف ةلواحم هرعشو

 ةروصلاو ةيثارتلا ةروصلا نيبام
 .ملحلاو عقاولا ملاعو .ةيلبقتسملا
 ىلا راشا امك .(عقاولا ماعو ةروطسالاو
 ةينابسالا ىلا ةمحرتملا ةعبسلا يايبلا بتك

 يذلا /ةايحلا يف توملا /ىفنملا يف راعشأ)
 تاباوب ىلع بح دئاصق /يقأي الو أي
 يف ةمكاحم / ينم ربكأ يبح / عبسلا ملاعلا
 هنا) لاقو «(ةيرعشلا يتبرجت / روباسي

 ءارقلا ىدل فورعملا لوالا يبرعلا رعاشلا

 .بتكلا هذه تامحرت لعفب نابسالا

 ركذو .(ةميظعلا ةذفلا هتبهوم لضفبو

 نع هل ةديصق يف بتك دق ٍقايبلا نا) اضيا

 لعل يردي نم) لاقو (دلوت مل يتلا ندملا
 هذه نم ىه ةيليبشا وا ةطانرغ وأ ةبطرق
 1 .(ندملا

 نم ثيباتنوم روتكدلا ءاهتنا دعبو
 ليونام) ينابسالا نانفلا أدب هترضاحم
 (ةينابسالاب يتايبلا دئاصق ءاقلاب (وريمور
 ءارثؤم اذفان ءاقيمع .اليمح هؤاقلا ناكو

 رحس ريثأتب هسافنا سبحي روهمجلا لعج
 راجشا راهزأ ريبعو ةيرعشلا ةملكلا
 ناك يذلا عيبرلا ليلو لاقتربلاو نوميللا
 . عماجلا دحسملا ةدمعا ةباغ ىف لغوتي

 ليئافر ىلا) يه تيقلا ىتلا دئاصقلاو
 .ىلع يدلو ىلا ةديدج ةينغأ .يربلا
 ران ءزومت ةروث .يرجغلاو ةريمالا
 داليملا نع «ىفنملا يف قاشع .رعشلا
 نع دئاصق .ناكم لك يف ليللا /توملاو

 .(قارفلاو توملا

 سلدنالا رمق ناكو ةيسمالا ماتخ ينو
 نيب ام ؛يلاقتربلا قرزالا هئايضب للستي

 تافرشلا تا ءاهتويبو ةبطرق تاراح

 نيحايرلا صصأب ةجوتملا ةيبرعلا
 يقليل يتايبلا توص عفترا .روهزلاو
 . رعاشلا) اهبنم ناك .هدئاصق نم اضعب

 .ثاب ويفاتكوا ىلا .جرهملا .«نيصلا روس

 باب .سوواطلا .ءلوهجملا لجرلا
 .(دادغب , خيشلا

 عم رخا ءاقل ةليللا كلت يف متو

 ابهنم ناك .روهمجلل ةينابسالاب ةرداصلا
 روتكدلا ةمجرت (ينم ربكا يبح) باتك
 مضيو .ثيباتنوم ثينيترام وردب
 .غ.(14868- )١982:0 ةيرعش تاراسخم

 ةروتكدلا ةمجرت (ةيرعشلا يتبرجت) باتكو
 رهشلا يف رداصلا .وفارب ثيور نمراك
 نمضتي .ءاقحلم باتكلا مضيو , يضاملا
 ليقبلا قوراف بتاكلا اهارجا ىتلا ةلباقملا
 يتايبلا تاحوتف) ناونعب رعاشلا عم
 تناكو .(هتارمو رعشلا رونب فورعملا

 ةلحم يف يبرعلا اهصن رشن دق ةلباقملا هذه
 .19886 سرام ٠١ (برعلا لك)

 يا .نيرسشعلاو سداسلا مويلا يفو

 ةفيحص ترشن ةيسمالا هذهل يلاتلا مويلا
 يف ةيزكرملا ةفيحصلا ىهو «ء (ةبطرق»
 نم ةحفص فصن تلتحا ةلاقم ,ةبطرق
 ةيمها نع باهساب اهيف تثدحن .ءاهتاحفص
 ةوعد تناكو .ةيرعشلا ةيسمالا هذه لثم
 نمض تءاج دق ةبطرق ىلا رعاشلا
 يف دّقعيس يذلا .يملاعلا رقؤملا تايلاعف
 سلدنالا ةراضح لوح ماعلا اذه ةيابن

 ةينابسالا ةفاقثلا ةرازو نم ةردابمب

 ةبطرق ةظفاحمو ةلقتسملا سلدنالا ةموكحو
 ناوخ اينابسا كلم ةياعرب .اهتيدلبو
 ةيطرق ةظفاحم تررق دقو .سولراك
 رادصا ىملاعلا رمتؤملا اذه يف اهنم ةمهاسم

 رعش نم ةديصق :٠١ :نمضتي ريبك دلجم
 )1١946٠0-١1985(2 يتايبلا باهولا دبع

 ثيباتنوم ثينيترام وردب روتكدلا تفلكو
 ىلا اهتمحر تو ةئثملا دئاصقلا رايتخاب
 اهرشنو اهعبط ىلا راصي يكل ةينابسالا

 ةبطرق عماج دجسم نا ركذلاب ريدجو
 مها وهو .نفلا تاياب رخذي ميظعلا
 .هعون نم ديرف رثأو ةبطرق ملاعم نم ملعم

 فصتنم يف هدييشت يف ءىدب .ةروص
 «لوالا نمحرلا دبع دهع يف نماثلا نرقلا
 ديع يدهع يف تاعيسوت هيلع تلخداو
 تلمتكا مث .يناثلا مكحلاو يناثلا نمحرلا
 نابا .رشاعلا نرقلا رخاوا يف ةثزاس
 يذلا ناكملا سفن يف ديش . روصنملا مكح

 .ةبطرق ةيئاردتاك هيلع موقت تناك
 ءانب يف اهرصانع نم ريثكلا مدختسا
 يتلا تاعيسوتلا ترفسأ دقو دجسملا
 دبع دوهع يف عماجلا دحسملاب تيرجا
 نع روصنملاو يناثلا مكحلاو يناثلا نمحرلا
 رخا ىرتو .هتببأ ةدايزو رثألا اذه ليمجت
 هتبقو بارحملا ىف نيسحتلا رهاظم
 هادها يذلا ليمجلا فزخلاو .ةمخفلا
 ةفيلخلا ىلا عباسلا نيطنتطسق روطاربمالا
 ليثامت هيلا تفيضا دقو .يناثلا مكحلا
 لامعا نم ةيندعم فراخزو تاحولو
 00 .دعب اهيف نينانفلا رايك

 عا/ 1145 قاريزح ؟- +١5 نادعلا _ ةيبرغلا ةغيلطلا



 "ل
 نب دمحم نب ىلع نايح وبأ دلو ظ
 نيوبأ نم ه١ ةنس يلاوح ل دادغي يف يديحوتلا سابعلا كنب
 رمتلا نم اعون عيبي هوبأ ناك ذإ ,نيحداك
 ةداع ىلع ايرج .ديحوتلا هل لاقي
 ةديقع ىلا سيلو نهملل باستنالا
 مسقلا يديحوتلا فرصو .ديحوتلا
 سرد ثيخ .دادغب يف هتايح نم ربكألا
 (ه:510/) يفاريسلا ديعس يبا ىلع وحنلا
 نمو ءاريثك هذيملت يف ذاتسالا رثأ دقو
 نب ىلع :ةغللا ةمئأ نم يديحوتلا خويش
 يليحوتلا ىقلتو (ه884) ينامرلا ىسيع
 دماح يبأ يضاقلا ىلع ىعفاشلا هقفلا
 ركب يبأو ه51٠ ةئس يفوتملا يذورورملا
 سردو .ىشاشلا لافقلا نب دمحم
 نيملاع ىلع قطنملاو ةفسلفلا يديحوتلا
 ناميلس وبأو يدع نب ىبحي امه نيميظع
 1 . يقطنملا

 مهيلع أرق نورخآ خويش كانهو
 نم احوضو لقأ هيف مهرثأ ناك يديحوتلا
 يدلخلا رفعج دمحم يبأ لاثما مهركذ مدقت

 يبأو ؛ةفوصتملا ءاسؤر نم اسيئر ناكو
 هرصع ديحعحو ناكو دمحأ نب دمحم نيسحلا

 «ظعولا نسحو .رطاوخلا ىلع مالكلا يف
 . (ةمكحلاب قطانلا» هل لاقي ناكو

 دمحم يأ ريزولاب يديحوتلا لصتا دقو
 ىلوت يذلا وهو .يبلهملا دمحم نب نسحلا
 .هال#و4 ةنس ةلودلا زعمل ةرازولا

 ةليوط ةدم شاع يديحوتلا نا رهاظلاو

 .نامرحلاو سؤبلا مالا يناعي .الزعنم
 ةئهم  هنم هرك ىلع فرحي ناكو
 عبارلا نرقلا يف ةقاش ةنهم يهو ؛ةقارولا
 نبا لاثما -ةفسالفو ءابدا ةدع اهاطاعت
 نب ىيحنو ينارسيسلا كديعس يبأو ميدنلا
 ىلا ليحرلا يديحوتلا ررق اذكهو .يدع
 دجي نأ الما ءديمعلا نباب لاصتالل يرلا
 ةأطو ففخيو .رقفلا ةلئاغ ٌدري ام هدنع
 . لمأي ناك ام هدئع دجي ل هنا ريغ ,ةحجاحلا

 ادصاق دادغب يديحوتلا كرت ه517"1 فو
 ريزولا بابب فوقولل ىرخا ةرم يرلا
 هعم هظح نكي و دايع نب بحاصلا

 ةنس يفو ديمعلا نبا عم هظح نم لضفا

 اتم ل تخا
0 

 ًالفاق يرلا ةنيدم يديحوتلا كرت هام
 ماع ىتح اهيف ثكم ثيح دادغب ىلا

 دلب نم القنتم» دادغي كرت اهدعب ه٠

 ةنيدم يف ه 414 ةنس هتافو ىتح «دلب ىلا
 وش

 راثآلا نم ةفئاط ىديحوتلا فلخ

 تبث همجعم يف توقاي دروأ دقو :ةعئارلا

 مل تبثلا اذه نا نم مغرلا ىلعو .ًاباتك
 عيمجل ةدمع راص دقف هراثآ عيمج فوتسي
 نا مولعملا نمو ءراثآلا هذه اوركذ نم

 يف هبتك هتايح رخاوا يف قرحا يديحوتلا

 نا» ىطويسلا دقتعيو . ةبعص ةيسفن ةظح

 تبتك هفيناصت نم نآلا ةدوجوملا خسنلا
 . (اهقرح لبق نم تجرخو «هتايح يف هنع
 نم ىقبت ام نإف رمأ نم نكي امهمو .
 ةيلاعفو .ةبصخ ةيركف ةايح ىلع لدي هراثا
 : ىهف هراثا امأ .فيلأتلا يف ةرفاو
 باتكلا اذه دعي .ةسناؤملاو عاتمالا ١

 ءارطخ اهلجأو يديحوتلا بتك مهأ نم

 نيمأ دمحأ ناذاتسالا هقيقحتو هعبط ىلوتو
 ىتش ثيداخحا نمضتيو .نيزلا دمححأو
 نبا يبيوبلا ريزولا يديحوتلا اهب رماس
 .ىضراغلا

 نيعبرا ىلا هباتك يديحوتلا مسق دقو
 قرافلا عم ةليلو ةليل فلا رارغ ىلع ةليل
 عاتمالا تاعوضوم نا وهو نيباتكلا نيب
 ةليل فلأ تاعوضومو .ةيعقاوو ةيلقع
 . ةيلايخ

 ناتيسفن ناتقيثو عاتمالا باتك ينو
 : اههداريإ ِق يديحوتلا درفنا

 يف ترج ىتلا ةرظانلا فصو :ىلوألا
 نبا ريزولا روضحب ه7 ماع دادغب
 ديعس يبأ يوحنلا ملاعلا نيب تارفلا
 نع يقطنملا سنوي نب ىتمو يناريسلا

 ناوخاب قلعتمللا لصفلا :ةيناثلاو
 هذه ىلع اءعوض ىقلأ ىذلا وهو ءافضلا

 .ةيرسلا ةيعمجلا
 يديحوتلا عمح :قيدصلاو ةقادصلا - ؟
 ةقادصلا يف ليق ام رثكأ باتكلا اذه يف
 نيفورعم سانال ءارثنو ارعش قيدصلاو
 دهع ىلا ةيلهاحلا رصع ذنم نيلوهجمو
 . فلؤملا

 فيلأت متأ دق يديحوتلا نا رهاظلاو
 نيح .هتايح نم ريخألا رودلا ٍِق هباتك

 بعاتمو رقفلاو ةبرغلا مالا يناعي ناك
 .ةحوخيشلا

 لوبناتسإ ىف باشكلا اذه رشن دقو
 روتكدلا ةيانعبو يضاملا نرقلا رخاوأ
 .(15515 - قشمد) يناليكلا ميهاربإ
 ةعومج باتكلا ,لماوشلاو لماوشا - <“
 ةيعامتجاو ةيبدأ تاعوضوم يف ةلئسا
 اههجو ةيوغلو ةيقالخاو ةيفسلفو
 .اهنع اذه باجأف هيوكسم ىلا يديحوتلا
 نم هيوكسم بيصن نأ يف كش الو
 بيضصن نم ىفوأو ربكأ باتكلا
 . يديحوتلا

 لماكلا همسا :رئاخذلاو رئاصبلا -
 ' (ءاكحلا رئارسو ءامدقلا رئاصب»

 ةرشع يف عقيو قالطالا ىلع يديحوتلا تافلؤم مخضا نم باتكلا اذه ربتعي
 وهو ه7560و 7١5٠١ يماع نيب هفلأ ءازجأ
 هعدوأ ءاماع عتق, سس لمع ةرمث
 ىف هظفحو هعمسو هارام ىديحوتلا

 ءاهرضحي ناك يتلا سوردلا سلاجملا
 ةرمث» لوقي اك وهف اهأرق ىتلا بتكلاو
 ةعيدوو .مايالا ةنبزو :.نسمعللا
 .«براجتلا

 ةقيرط ريثأت ىدم باتكلا علاطملودبيو
 يديحوتلا عبتت دقف فيلأتلا يف ظحاجلا
 ءاهايازمو اهويعب ةيظحامجلا ةقيرطلا
 وأ بيترت نود ةعونتملا تاعوضوملا رشعف
 ؛لزهلاب دحلا جزمو فينصت ولأ نيستا
 اعفدو ءىراقلا نع احيورت دحلاب لزفاو

 هه محمل



 .ةرم نم رثكأ عبط دقو همأسل

 يديحوتلا سرك :نيريزولا بلاثم  ه
 نب بحاصلا نيريزولا ءاجهش باتكلا اذه

 دمعتو ديمعلا نب لضفلا يبأو .دايع

 .امهيلإ ةءاسالا

 تاقيلعتو ثيداحا باتكلا نمضتيو

 ةيرعشو ةيوغلو ةيفسلفو ةيبدأ فئارطو

 يبرعلا بدألا يف ةينفو ةيبدأ ةفحت هنم لعجت

 يديحوتلا ةفاقث عاستا ىلع ًادهاشو

 اذه اهرشن دقو .ءاهيحاون بعشتو

 ووسام
 تافطتقم هنم تدرو : ظحاحلا ظيرقت

 .دوقفم وهو . بألا مجسم يف

 دوقفم وهو  ناطوألا ىلا نيشحلا
0 
 هذه ربتعتو : ةباتكلا ملع يف ةلاسر - 8

 نع رشن ام مدقأو عتمأ نم ةلاسرلا

 .اهعاوثاو اهدعاوقو ةيبرعلا طوطخلا

 هياكل ةنين وابي ينير قاكو
 ىلع اعلطم ةعانصلا هذبم اينعم ةقارولاو

 هذه ترشن دقو :اهرارساو اهقئاقد

 ميهاربإ روتكدلا قيقحتب ةلاسرلا

 . يناليكلا
 ٠١١ ىلع باتكلا لمتشي :تاسباقملا 4

 ثحبتو ءارصفو الوط فلتخت تاسباقم

 لكشتو . لقتسم عوضوم يف ةدحاو لك

 ةعطقتم ةعيرس رضاحم اهعومجم يف
 نم ةعامج اهلدقعي ناك ىتلا تاسلخلل

 ندع خت نك ميسر لمع ايلا

 . يقطنملا يناتسحسلاو

 تاسباقملا نم يديحوتلا ضرغ نإ

 نم ءايشا فينصت : قاسي ابك ددحت

 يرجن ىرخا ءايشا ةفاضإو .«ةفسلفلا

 .هكردأ يذلا رصعلا خياشم نع . .اهعم
 . هيف مهقحل يذلا نامزلاو

 , حضاو تاسباقملا يف ةيفوصلا رثأ نإ
 يف اريبك الضف يديحوتلل ناف تناك امفيكو

 رودت تناك ىتلا تاثحابملاو راكفالا لقن

 ريغ رشن دقو هنمز يف ةيملعلا طاسوألا يف
 .ةرم

 ىف ءاهقفلا تالالض ىف ةلاسر - ٠

 . ةدوقفم - ةرظانملا

 تدرو  تارظانملاو تارضاحملا- ١

 تارضاحملاو تارماسملا ِق هنم تافطتقم

 . يلوزغلل رودبلا علاطمو يبرعلا نبال

 . نونظلا
 بحاص هركذ : ةيديحوتلا ةركذتلا - 7

 .صئاصنخلا ررغ

 باتك عقي :ةيطالا تاراشالا - 5

 يف - توقاي لوق بسحب  تاراشالا

 لوألا ىوس ابنم انيلإ لصي مل .نيئزج
 نم انيلإ لصو ام نا يا يناثلا نم مسقو
 تاضخلمو ةلاسر 4 غلبي هلك باتكلا

 لئاسرلا دمتعتو . ىرخا لئاسر رشع نم

 .يلصألا بيكرتلا يف ًاهباشتم ءانب اهعيمج
 وا) ةاجانملا : : امه نييساسا نينكر ىلع موقي

 ةلاسرلاو .ام صخش ةبطاخمو  (ءاعدلا

 ةاعدلاب يوعتو ءاضدلاب دنت ام ابلاغ

 باطخلا نيب كلذ نيب |اميف حوارتتو
 ىوكش اهزربا «ىرخا ضارغاو ءاعدلاو

 . نامزلاو لاحلا

 6 باتكلا اذه يديحوتلا فلأ دقو

 زواجت نا دعب يأ هتايح نم ريخألا رودلا

 تأدهو هرمع نم نيعبسلا لب نينتسلا

 ةيحور ةايح ىلا حمجو .ةحماجلا هسفن ةروث
 ريخلا عبنم هللا وحن هاجتالا اهفده ةفرص

 لقعلا نيعب هيلإ رظنلاو لامجلاو قحلاو
 قلطملا ناميالاب ءاضملا بلقلاو درحملا

 .قرحملا وصلا هجولاو

 قيقحتب ىلوألا نيترم باتكلا رشن دقو
 ةيناثلاو يودب نمحرلا دبع روتكدلا
 : ذاقلا دادو ةروتكدلا قيقحتب

 نع ءاضفلا قاض اذإ يلقعلا جحلا 8

 .دوقفم . يعرشلا جحلا

 مجعم بحاص هر يلا 1
 . ءايدالا

 بحاص هركذ :نيفراعلا ضاير - ١و7

 .ءابدألا مح

 رهاظلا  فوصتلا رابخأ ىف ةلاسر - 8
 ةلاسرلا هذه نم يديحوتلا ضرغ نا

 قرطلا ىبع تأرط يتلا عدبلا ةيراحم

 . ةيفوصلا

 نمض يناليكلا اهرشن  ةايحلا ةلاسر 4

 . يديحوتلل لئاسر ثالث عومجم

 يهو - دو عا معدوم

 نم هاك عع ته سا

 لعر يسديعلا ي . طسوتملا عطقل

 هقفلا يف لخدم قطنملل سيل» 3

 ةمكحلل الو ءنيدلاب لاصتا ةفسلفلل الو

 ,قطنملا باع نم ىلعو . ماكحالاب ريثأت

 . لئاوألا ةقيرط نجهو
 ةياورب ةفورعملا ةمامالا ةلاسر - ١

 . ةفيقسلا

 ةهجاومل ةلاسرلا هذه يديحوتلا فلأ
 يأر اوضفر نيذلا ةضفارلا تاعامج

 اًيع اولضفو ,نيخيشلا يف ةباحصلا

 ةنسلا لهأ نيبو مهغيب ترجو ءامهيلع
 عبارلا نرقلا يف ةصاخ «لاوهاو ثادحا

 1 .يرحفلا

 موجه افده تناك ةلاسرلا هذه نإ

 نيينسلا لبق نم نيفينع ناجهتساو
 ةممع اوقصلأف .ءاوسلا ىلع ةعيشلاو
 ةمئألا ىلع لواطتلاو لاحتنالاو لاعتفالا
 نمض ةلاسرلا هذه ترشن .رابكلا

 . . «يديحوتلل لئاسر ثالث بتاتكد

 مو قاريسلا ديعس أ نيب ةرظانملا ١

 ةلضافملا ةلاسرلا هذه لوائتت . سنوي نب

 امك ينانويلا قطنملاو يبرعلا وحنلا نيب
 . ةسناؤملاو عاتمالا ف يديحوتلا اهاور
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 اجا وتوت د مب ممحونات ا ا 25/17 لا ناي الط نت عدو نص حق ميج لوقا ف بج و77

 5 ةفلل رارعلا

 ريخلاو أدتبملا دعب ةركنلا مسالا

 متو ,نامزلا ريغ نع ماهفتسا مسا وأ ًارورجتو ارح دا ًافرظ أدتبملا ربخ ناك اذا

 ماهفتسالا | وأ رورحملاو راخلا وا فرظلا دعب ءاجو .ربخلاو ادعبملاب مالكلا

 و لاج كدنع ديعس) : لوقتف .بصتنلاو عفرلا ةركتلا يف زاج ,ةركن

 كلعج ىلع عفرلاف (؟ًافقاو وأ ٌفقاو ٌدلاخ نيأ)و (أيئاق 3 مئاق رادلا يف ميلس)و
 اما .ماهفتسالا مساو رورجملاو ٌراجلاو فرظلا كلئاغلاو أدتبملل ًاربخ ةركنلا مسالا
 يف أدتبملل ًاربخ عفرلا ةلاح يف هتيغلا ام كلعجو الاح ةركنلا كلعج ىلعف بصتنلا

 .بصنلا ةلاح

 ملو عفرلا بجو رورجملاو راجلاو فرظلاو أدتبملا نيب ةركنلا مس الا ّطّسوت اذاو
 بجي كلذكو (رادلا ين مئاق ٌميلس)و (كَدنع سلاج ٌديعس) : ا

 وه (مداق) نال ؛ (؟مداق دلاح ىتم) : وحن نامزلا نم ماهفتسالا مسا ناك اذا عفرلا

 مهفتسملا مس الا نا ىفخي الو « ىنعملا مت امل (؟ٌدلاخ ىتم) : :تلق ول كنا ليلدب ربخلا

 .ناسنالا نع ًاربخ أي ال نامزلا نع هب

 يل و

 ىرغصو ىربك

 يتأت نا انوا ماسقأ ةسمخ ىلا مسقتت «ىلعف» نإ :يوحنلا لضفلا مساقلا وبا لاق
 يتأت نا ثلاثلاو (ىعجر) : :وحن اردصم يأت نا يناثلاو 7 :وحن الع م

 ىربكلا) :وحن «َلَمْفأ» ثينأت تأت نا عبارلاو (ىمُبب) :وحن سنج
 . ٠ (ىليخ) ب لمنأ تيان دمي اعةفم لك نا م ع

 ار نا ع مو ةفاضالاو فيرعتلا مال اهيلع بقاعت «لعفأد قينأت تناك اذاف

 ىرصقو دئاصقلا ىلوط)و (ىرغصلاو ىربكلا) :كلوق وحن كلذو ءامهدحا نم
 ةطضبا مالخالا يل ايقاع ةراكل ينال رخو ازال كح علي لو ياوحامألا

 : هلوق ساؤن يبأ ىلع بيع دقو ا
 بهذلا نم ضرا تا ًءابصح  اهعقاوف نم ىرغصو ىربك نأك

 .ىرغصلاو ىربكلا :لوقي نا بجي ناك يا

 كلاوهو سراوف

 اما (كلاوهو سراوف) ادعام :لعاوف» ىلع ًالقاع ًاركذم ناك اذا «لعاف» عمجي ال
 اماو .سبللا هيف ّفخي ملف ثنؤملا يف نوكي ال هنال (سراوف) ىلع عمج دقف (سراف)
 يرجأف (كلاوهلا يف كلاه) : يايا يقابل متاالرمو لسا كار

 .هلصأ ىلع
 3 عدا ا

 هذه ثويلغرام قرشتسملا عبط دقو

 .ةيزيلكنالا ىلا اهتع د دي راك

 اهركذ دقو ءةيدادغبلا ةلامرلا 97
 . ءايدألا بحاص

 رعش يف ينج نبا ىلع درلا باتك - 4
 اا يتلا

 يبأ ةيرقبع ىلع لدت راثآلا هذه نإ
 توبقاي هفصو يذلا يديحوتلا نايح

"4 

 : هناب يومحلا

 ,ةفسالفلا بيدأو ءابدألا فوسليف -

 ةنطفو ءاكذ .هل ريظن ال ىذلا ايندلا درف

 . ةنكمو ةحاصفو

 تاتتك ةعا يديحوتلا ناك امبرو

 يملا دج لع «قالطالا ىلع يبرعلا رثنلا

 ةيب رعلا ةراضحلا» عتمملا هباتك يف زنم مدآ

 انك «يرجفحلا عبارلا نرقلا يف

 يم
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 !يتركاذ ينو «يتركاذ نع ثحبأ نأ نوبحي

 ..بلقلا ىوطل ىوص ملاعلا تارانم دعت مل

 أرقأ فيكف .ديسملا تاجلخ رخآ تايادبلا حارتجاو

 ؟فورحلا ءاضف توملا نيح ءيتآلا كتاملك

 .رجفلا نسارفأ نا ييرعب جرخأ

 ةبرغ هجو لك
 رادج رجح لكو
 !ةدحاو ةغل ضاقنالاو نيمسايلاو

 8 هرالس

 !نامزلا متاخب ملحلا سوه ىلع متخأ نأ نوبحي

 حرجلا لكيه نم ءىدتبا ناميلس اي
 بلقلا ةزافم ىلا كدهده ذخو

 فرزنلا ةراكب يف رفحاو
 !ريخالا عجرلا ةينغأ

 يئصت ةلجلج تعمس اما

 ىعرص ىلع أكوتت انابلضو
 ؟ حتفلا حيرض ىلع قهفت الويخو

 امر

 : . نوحي

 !نوبحي ىماكر اودأو نيذلا

 !نوبحي رطملا دود يدلج اومعطأ نيذلا

 !نوبحي نينحلا ةقورأ اورجو نيذلا

 !نوبحي يتفارخ. ىلع اورتما نيذلا

 !نوبحم ينازحأ ةفالض يف اودتما نيذلا

 ! نوبحي يىتسارش يف اولغوتيل اودعتبا نيذلا

 ؟أاملا ىلع مهبصاون عفرأ ال مِلَف

 ؟أدصلا نابرغ مهروذج يطعأ ال مو

 ؟ةرجهلا لبق مهمد يانيع ركتبت ال مو
 مك ه

 [نشفي طا نييعلا فلاب كناح
 ! حرجلا هاتم يف يعباصأ بصعأ انأ اه

 2 19م5 ناريزح 1١1# ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 0

 نينمؤملا اهئاقدصاو ةلجملا
 يف مهئاراب هنم نولطي .اهطخم
 .ةيبرعلا ةايحلا ىناوج فلتخم
 سكمن نا ةرورضلاب سلو

 « يبغس نيثرت لهف
 ؟يتومب كتمايق نينلعتو
 ,ملاعلا ءايصوأ ءايبغألا

 ! هينيعب هترجنح يفخي .بئاغلاو
 . .ىم

 ؟ ينعبتيو هأطخ لمحي ىتم
 م0 ص6 26

 يح
 ؟نوبحيام كاردأ امو

 ةدِصْؤَم ران
 .نيمدقلا ةيفاح نذمو

 !نوعجري الو نوبهذي ثثحو

 ىملعا مايد نبق
 !ةعنايلا سوؤرلا ريختي
 !ةعجاهملا ررسلاو

 !رذي الو يقبي ال

 م 6 6
 !قركاذ ينو .قركاذ نع ثحبأ نأ نوبحي

 !بغصلا ناهرلا ئه يتركاذ

 نال قاف زي عر يرلو
 هروصقلا نئاَظْغَو

 ! مهنويع نيم

 ! مهنوطب نرقبأو
 يمساب اوفته مهنأ يفكي امأ

 ؟ةرهاعلا فيحلا تاباوب ىلع

68268 
 نينيعلا ةفيرخلل ايفان اج
 .ىَدِبِع اكولم هترأر امأ

 « ةجرسم ريغ ًالويخو
 ؟رجاحملا اهترب افويسو

 0 ؟فاطقلا نمز 0



5-35 
 64 3 انكلطح < ك1 -

 2 7 0 ابو وب ةويطجسو #
 7 7 ع 3 ١  0كالا ١ 0 2

 5 يري سيب دعم ل
 . قب »7 2

 ل١
٠١ 

4 

 مبارأ © ©«
 ةهيرالا ةيهل ك | ةضا ذم

 ليبرا ةنيدم عقت رحبلا حطس نع ارتم 4١4 عافترا ىلع
 ىدحا يهو ءاهمسا لمحي يذلا لهسلا يف .قارعلا يلامش
 مت دقلو ,ناكسلاب ةلها تلاز ام ىتلا ةيروشآلا عقاوملا

 .ءاجرالا ةعساو ةعلق هطيحت يعانص لت قوف اهؤانب
 يف اهعوقول ارظن ىربك ةيراجن ةيمها ليبرا ةئيدمل تناك

 تلظو .لفاوقلا اهلكست ىتلا ةيراجتلا قرطلا ىقتلم
 نيب تعفو ىتلا ةكرعملا كلت اهربكا ةديدع بو رحل احرسم

 لحق 6 ىف ازاح نقويجو ربقألا ريقكسالا نشويج
 .داليملا

 ةديطو ةقالع كانه نا ىلع نيخرؤملا بلغأ عمجي داكي
 كانه نال كلذ «ةعبرالا ةهالادو «ليبرا» ةئيدملا ةيمست نيب

 ةيندعملاو ةيرححلا ىقللا يف كلذ ركذت ةديدع تاراشا

 .ةعيرالا ةهالا يأ (وليئابرأدو «لبرا» مساب ةيراثآلا |

 مسقلا :نيمسق ىلا رضاحلا تقولا يف ةئيدملا مسقت
 ىلع ىنب يذلا ديدخلا مسقلاو .ةعلقلاب فرعي يذلا لوآلا

 ال . ناكسلاب لهالا مسقلا وهو .ةعلقلا راوحب لهسلا

 هس 2 هك هممسحع مضل مساك #4 م5 كةاشمعا

 ةيخيراتلا ةعلقلا نم بناج
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