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 رعاسشملا سكعي ىتحو ؛هنكل :شاعُت نا ضرتفي
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 نع ريبعتلل ةصرف نوكي نا دم ال ٠ تابسانملا يف ركذتسُي

 .ناسنالا قامعا نم عبانلا يقيقحلا حرفلا

 ذنم ناريزح نم سماخلا ءاوجاو يقيقح حرف ياف
 ؟انتما ىلع ةمّيخم تلاز ام اماع 5

 امك ؛يضاملا امك ؛يلاحلا ناريزحو يقيقح حرف ياو

 هذه نم بيرق تيقوت نم رثكا سيل هتاقباس نم ديدعلا
 ؟كلت وا ةمحهلا

 دعب تمت يتلا تامجهلا مظعم نا :ةبارغلاو

 ديأب وا ءانيديا لعقب تناك 11717 ناريزح نم سماخلا
 ذيفنت نم هحيرتو انودع يديا نع بونت ةيداعم
 !تامهملا

 ىلع ةثلاثلا ةرملل كدت تورسيب تاميخم يه اهف
 ينويهصلا ودعلا دي ىلع ىلوالا .ناريزح يف يلاوتلا
 دب ىلع يقابلاو 157 ناريزح يف نانبل حيتجا موي

 !يلخادلا ودعلا

 ؟دعب اذامو
 ىلاو :لاونملا اذه ىلع لاحلا رمتسي نا نكمي له

 ؟انتما ىلع رميس هيبش ناريزح نم مكو ,ىنم
 نهارت اهتابعشت فالتخا ىلع ةيداعملا ىوقلا تناك اذا
 ةمالا هذه يف كانهف .تّرم يتلا كلتك رخآ اماع ١9 ىلع
 ىلعو :بقع ىلع اسار ةروصلا بلق ىلع اضيا نهاري نم
 0.ةدودعم تاونس ددحم ريغ قرشم لبقتسم
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 ةطفابلا هذه
 تاميخملا لوح .,دقحلاو رمآتلا اهيْذَفُي ةسارشب |,
 ,ةليمعلا «لمأ» ةكرح رصانع نيب .توريد يف ةينيطسلفلا 0

 ةينيطسلفلا ريصاخعلا نيدو .يروسلا ماظنلا نم ةنيوعدف

 . تاميخملا هذه يف ةدجاوتملا

 ,ليوط لسلسم نم ءزج يه ينلا كراعملا هذه نا .بديرغلاو

 .ةيدرع ةالاحم ال طبسو مكن ٠ ,رخآ دعب اموي هتاقلح طبارت حضّني

 بعش دضو .انملاع ريغ ملاع ف ثدحت اهنأكو ,ةيمسرو ةيبعش

 .اًنِم سيل وه.
 «لمأ» ةكرخ اهعفرت يتلا اهسفن ةطفانلا وه .برغألاو

  ةلوج لك عم .تاميخملا ىلع يمارجإلا اهموجه ريربتل .اهؤافلحو ظ
 تامّيخم لا ماحتقا دصقب ماع نم رثكا هيلع ىضم يذلا لاتقلا نم

 لاجر ة هدوع عضم» : :نانبل ٍِق يديطسلفلا دوحولا ةيفصتو ظ
 !!ريرحتلا ةمظنم ددوع عذم يأ .!«تافرع

 رنرحتلا ناسرف» رارمتسا وه :كاذو اذه نم برغألاو

 تاحيرصتلا قالطا يف قشمد يف نيعباقلا «ذاقنالاو
 يدبا ىلع نوحبذي مهلها نوري مهو .«ةيروثلا تاريظنتلا» و
 هوضترا يذلا ناوهلا اهب اوراددل .«,مهلاضن» ءايلوأو مهئافلح

 . .مهسفنال
 .هلك كلذل انبارغتسا :هلك كلذ نم برغأ ناك امبرو .

 همدقي حالسب :نوبرضي اولازامو نويقارعلا ٍبَّرْضُي ملوأ

   ©20ندعلا ةيبرعلا ةعيلطلا  5-15١ناريزح ١5247

 رودت ةنحاطلا كراعملا تناك ,ةملكلا هذه ةباتك ىتح

 ,ةيبرعلا ةمالا ودعو قارعلا ودع ينيمخلا ماظن ىلا برع

 ةيبرع ةالابمال طسو ةيبرع خيراوصب مهتمصاع فصقتو
 , ةهباشم

 ماظنلا لبق نم سليارط يف ةينيطسلفلا تاميخملا مَجاَهُم مل وأ

 ريرحتلا ناسرف» ضعبو .ءينويهصلا نايكلاو :يروسلا
 ؟ةهباشم ةالابم ال طسو ءاعم نآ يف «ناقنالاو

 ةدع توردن تاميدخم ةهويشملا «لمأ» ةكرح مهاهن ,مل وأ

 :يروسلا ماظنلا تائاندب ةموعدم .مرصنملا ماعلا لالخ تارم

 ؟ةهئاشم ةالايم ال طسو .ينانبللا سداسلا ءاوللا تامائدو

 ,.ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم زواجت راعش حبصي .مل وأ
 هذهل ةليزه لئادب ينبتو قلخ وأ ؛ايدسج اهتدايق ةيفصتب ءاوس
 يف .نانبلل ينويهصلا وزغلاب اءدب .ةلحرملا راعش وه .ةدايقلا
 ةبرضو .قشمد قاقشناب ًارورم ,82 فيص نم مايالا هذه لثم
 يف رشتات تاحيرصتب ًءاهتناو .«ميعرلا وبأ» قاقشناو .سنوت
 ؟ةهباشم ةالابم ال طسو ,ةلتحملا نيطسلف

 نأ ملا انعقاو عفدت يتلا ةديدعلا تاقرافملا زربأ نم سيل وأ

 ةمظنمب .ديفيد بماك ةأطو تحت نئثت يهو .ءرصم كسمتت

 نيح يف ءاهنع عفادتو :ةيعرشلا اهتدابقو ةينيطسلفلا ريرحتلا
 اوُنَب نيذلا نم تامجهلا سرشأ اهتدايقو ةمظنملا هجاوت
 ؟ديفيد بماك ةضراعم ىلع «,مهداجمأ»

 سيل .هشيعن يذلا نمزلاف هيلا انرشا ام لك يف ةبارغ ال .نذإ
 امناو :بسحف  هفصو تافرغ رسايل ولحي امك  ءيدرلا نمزلا
 .اضيأ بئاجعلاو بئارغلا نمز ءوه

 فقي نمو «لمأ» ةكرح اهعفرت يتلا ةطفايلا ىنعم امف ءالإو
 بحاص وه نمو ؟نانبل يف نيينيطسلفلا برض ريربتل .اهءارو
 ؟نانبل نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم جارخا يف ىلوالا ةحلصملا

 هذه ةدايق ىلع ءاضقلا ىف ىلوالا ةحلصملا بحاص وه نمو

 اًرغ يذلا ينويهصلا ودعلا سلا ؟اهرود زواجتو ةمظحملا

 ةميعز اكريمأ تسيلأ ؟؟ضرغلا اذهل :توريب رصاحو .نانبل
 يه .اهريغو رشتات لاثما نم اهعم نمو .ملاعلا يف ةيلايربمالا
 وا ةرشابم , هقيقحتل اهعسو يف ام لك لمعتو ,كلذب بلاطت يتلا
 اذهب موقي يذلا يبرعلل ىطعي نا نكمي فصو يأف ؟ةطساولاب
 .دحاو قدنخ يف ةيلايربمالاو ةينويهصلا عم فقب هنأ ريغ ريغ ,رودلا

 ؟امهل ًاليكو وأ اليمع نكي مل نا
 ردقب ال يتلا دوعولاب ءيلم نمز هنكلو .لعفلاب ءيدر نمز هنإ

 رهوجلا يه اهنإل ءاهيلع نهارو ريهامجلاب نمآ نم لا اهتيؤر ىلع
 نم ضعمبلا عاطتسا نتلو .هيناعمو هداعبأ نمزلل يطعي يذلا

 يكل قئاقحلا اوفيزي نأ ةهوبشملا زومرلاو ,ةنوخلا ماكحلا

 تالوطب نم هدهشن ام نإف ,مهتءادرب نهارلا نمزلا اوعبطي

 ةلتحملا ضرالا فو .ةدماصلا توردب تاميخم يف ريهامجلا

 ءيبني خماشلا مهقارع يفو .ةلتاقملا برعلا ةرصب يف و ,ةرباصلا
 نمز ءاننمز حبصميل .اهباحصأ ىلع ءادترالاب تذخا ةءادرلا نأب
 قئاقحلا نمز اضيا حبصيلو .راصتنالاو :تالوطبلاو .ءاطعلا
 0 .بئاجعلاو بئارغلا نمز ال . ةعصانلا

 يرجتلا بسن

 4 - [ ملح" ماج مط



 يروسلا فقومل يف ديدجلا نع ةراثملا ةجضلا ذلا لوح
 بح حسم ست ااا سس 7 جننت فلا * رسلان دوب بروما ل ولا 0 ةنض ل ف ل ا

 يي 0

 ,رظنلل تفلم لكشبو مايالا هذه ديازتي
 فقومو ةديدج ةيروس ةسايس نع ثيدحلا لني

 لايحو :نارياو قارعلا هاجت ديدج يروس
 برحلاب لثمتملا قارعلا ىلع يناريالا ماظنلا ناودع
 ىلع نارهط ماكح اهنش يتلا ةيعسوتلا ةيرصنعلا

 .ةيبرعلا ةمألل ةيقرشلا ةباوبلا قارعلا
 ام دعب يتأي ديدج يروس فقوم نع ثيدحلاو

 برحلا هذه اهيف لصاوتت .ماوعأ ةتس براقي
 اهلعشي لازامو اهلعشا يتلا ةيعسوتلا ةيناودعلا
 ظفاح بناج نم نينلعم دييأتو فلاحتب نارهط ماكح
 وا دهع يال مارتحا الو ءادح الو لجخ امنود دسا

 .يموق قاثيم وا مازتلا
 ظفاح مهريبك مهسار ىلعو قشمد ماكح عروتي ملو

 عاونا ةفاك ميدقت نع .تسلا تاونسلا هذه لاوط دسا

 يسايسلاو يداصتقالاو يركسعلاو يداملا معدلا

 ىلع يناريالا ماظنلا مهفيلح ةردق نيماتل يمالعالاو
 يذلا يبرعلا قارعلا شيجب ىذالا نم ديزملا قاحلا
 دمو ءيبالا قارعلا بعشبو :طوقسلا نم قشمد ىمح

 ةلصاوم ىلع ةيونعملاو ةيداملا ةردقلاب ماظنلا اذه

 الو ,ميقل الو :ةمذل الو .ةمرحل ةاعارم نود برحلا
 تاقالعلا نم يأل الو حرلا ةلضل الو ,ءىدابمل
 .ةيروسو قارعلا يبعش طيبرت يتلا ةصاخلا ةميمحلا

 .راوجلا ةلصو مدلا ةلص امهتمدقم يفو
 يف ديدج يروس فقوم نع ثيدحلا ديازت يتاأيو

 ءاقل نع ةيرهاقلا «دفولا» ةفيحص هترشن ام باقعا
 نيماحملل مئادلا بتكملا دفو عم دسأ ظفاح هارجأ

 دعبو :قشمد يف ارخؤم هتاعامتجا دقع يذلا برعلا
 ةخنسن رشن ةيرصملا «رابخألا» ةفيحص تداعا نا
 قشمد يف هارجا يذلا روكذملا ثيدحلا نم ةححصم

 ميراتب ةروكذملا ةفيحصلا هترشنو "١ مود

 لالخ هتحار ذخا دق دسا ظفاح ناكوورود 4
 هرود نم مهم بناج نع حاصفالل ثيدحلا اذه
 ءاضفالاو قارعلا ىلعو ةيبرعلا ةمالا ىلع يرمآتلا

 - 1. مامر نمرعمتا معمق 5

 > ا ا

 ا 0

 ها سمح يب وابو

 يقارع مق
 رد رك وتلك لل نقيا

 ِق بذكلل يرطفلا هدادعتساو دسأ ظفاح ءادح ةلق

 هيذكو هتاطلاغم كلذ ىف امي تايوتسملاو سلاجملا ىتش

 ساف ةمق يف ةرابعلا حيرصب لاق نا موي تيصلا ءيس
 ام» برعلا ءارمالاو كولملاو ءاسؤرلا ماما ١ 8 ماع

 ِق يقارعلا شدجحلا رود ٍْق نوغلايت مكنا مادص خا

 شيجحلا نأل . 9“ ماع طوقسلا نم قشمد نذاقنا

 شيحلا دض ةدحاو ةقالطا الو قلطب مل يقارعلا

 ديالا هل ىردناف »2 ..قشعد روحم ىلع ««يلدئارسالا»

 قئاثولاب رمتؤملا ماما قت داقحلا اعضاو نيسح مادص

 يتلاو هسفن دسا ظفاح عيقوتب اهضعيو نيهاربلاو

 امم ةكرعملا كلت يف ىل وطبلا يقارعلا شدجلا رود تيثن

 ... برعلا ةداقلا ماما ةكوحضا دسا لعج

 فشكي ناتيرصملا ناتفيحصلا هترشن ام نا لوقن
 هفرعن امك وه وه ظفاح نا دكؤيو حوضوو ءالج لكب
 هترمزو وه مأق نا ذكم هسرام يدلا يرماتلا هرود ْق

 هناحنس للا ناامكو 0 5 ماع طابش ةدرب ةيطابشلا

 ناف :مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال ىلاعتو
 سيئر ةفيظو سرامو نيتسلا براق يذلا دسا ظفاح

 ريغتي مل يرماتلا هرود نأف اماع رشع ةتس ذنم ةلودلا

 !هسفن يف ام ريغي مل هنال

 مهناودع يف ناربا ماكح عم دسا ظفاح فطصا اذامل

 ؟قارعلا ىلع

 يبرعلا نطولا ديعص ىلع فورعم دسا ظفاح نا

 ةرذقلا قاروالاب رهام بعالك رهظي نا لواحي هنأب
 تاناكما ميعدتو همكح ميعدت يف ةصاخلا هيرامل اذيفنت

 رود بعليل هرود ةدايزو نييروسلا باقرب كاسمالا
 ناف كلذلو ءيبرعلا نطولا ديعص ىلع برخملا نماتملا
 ةيروس جراخو لخاد فعضيو ىوقي دسا ظفاح رود
 قاروالا ةفخ وا لقث ةقيقح .ةقيقحلا هذه ءوض ىلع

 ع تل
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 سس وج

 ,.لطارلا ا ومال حرد لك و هدب قايم ىلا ةرذقلا
 رورظلا لك. ف دسا دقفاح لواخ ةطلستل هلوضو ذ ديمو

 ءانثتساب وهف ؛قاروالا هذه نم ةيوق قاروأب كسمي نا
 215107: ماع نيرشت برح يف و.نانبل يف فورعملا ةرود
 يف طقست قاروالا نم عونلا اذه عدي نا ىلع صرح
 ريغ رودو لعفبو نيرخا نم رشابم رودو لعفب هيدب
 هيبلاساو هاياون ءافخال هنم ةلواحم قف ,هنم ىيشايم

 تهباشت ام اذا بيلاسالاو اياونلا سفن راركت ةيغب
 يتلا فارطالا عضي يكل ءاقحال تاناكمالاو فورظلا
 نم يذلا ةياردلا مدع وا ةلفغلا نم راطا يفرمالا اهمهب

 ا/"”' ماع ىف وهف ...هييلاسا و هاياون مهيلع ررمي نا هنأش

 ,تاداسلا عم اهيلع قفتا ينلا برحلا لوخدل رطضا

 ضراغت ال اكريما نأب هبنلا تحوا دق ةريشك افارطا نأل

 ةيدج مدع رسفي ام اذهو ؛اهديؤت مل نا كيرحتلل ابرح
 ىندالا هدح يف بولطملا بسحتلا ءارجا يف دسا ظفاح

 ةيحانلا نمف .ةيركسعلاو ةيسايسلا نيتيحانلا نم
 رمالا ماما يتايفوسلا داحتالا دسا عضو ةيسايسلا
 رمألاب يتادفوسلا داحتألا ءىجوف امدتع عقاولا

 ىدعتي ال نمزب هعوقو لبقو ةيئاهنلا هتروصب
 امب :نيرخآلا برعلا نم انا ريخي مل امك .تاعاسلا

 ةيركسعلا تانايبلا نم رمالا فرع يذلا قارعلا مهيف
 يذلا تقولا يف ,برحلا مايق دعب قشمد نم ةرداصلا
 اكريما رايخا ىرخاب وا ةروصب تاداسلا ىلوت
 نأف ةيركسعلا ةيحانلا نمو .موجهلا ضارغاب
 قامعا ىلع رصتقا دق يروسلا يركسعلا ضرعتلا
 نكم امم ,ةيليئارسالا» ةيعافدلا عقاوملا نم ةدودحم
 يروسلا عردلا ميطحت نم .يليئارسالا» ودعلا شيج

 تاوق قيرط نع عافدنالا مث .لئالق تاعاس لالخ
 ىلع لالطالاو ةيروسلا يضارالا لخاد لياقملا موجهلا
 .. 1151/ ماع يف لالتحالا طخ ازواجتم ةيبرعلا قشمد
 ذل ةريخذلا ذافن وه بناجلا اذه يف رخآلا رهظملاو
 يف ةكرعملل ىلوالا ةثالثلا مايالا دعب يروسلا بناجلا
 ك4 1١451 ماع ةلشاف برح ةبرجت هيدل ناك يذلا تقولا
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 .رمالا

 هاباودو ةرؤل
 بيلاسا ىلع دمتعي ناك ام ابلاغ دسا ظفاح نا لوقن

 .هيرام ىلا لوصولل ةرشابم ريغ ىوقو ةرشابم ريغ
 نكمي ال كلذلو :ةئيند هفادهاو هبرام لك نا فرعي هنال
 ةروادملابو رماتلاب الا فادشهالا هذه ىلا لصب نا
 رطضا هناو .ةنلعملا ريغ ادباونلاو حب رصلا ريغ لوقلاو

 ماع برح يف ةرشابم ةروصب فرصتي نال كلذل افالخ
 وه يناثلاو افنا هانركذ ام لوالا :نيبيسل 37

 هاياون لقثي رود هل نوكي نا نكمي ال هنأب هروعش
 .«ليئارسا» عم رشابملا مادصلاب رهاظتي ملام ةثيبخلا
 هبالقنا دعب نجسلا يف اهعضو يتلا ةعومجملا نالو
 «لدئارسا» ةاداعمو ةيمدقتلاب تفصو دق ١91٠7٠١ ماع

 ةطلسلا بزح لخاد هلقث نم رثكأ لقثب عقمتتو
 عم كاكتحالا ةيرجت ضوخ نم دب ال كلذلو يفئاطلا
 عنامت ال ةدحتملا تايالولا نا املاط ايركسع «ليئارسا»
 جراخ رمتسا دسأ ظفاح نا رسفي ام اذهو ءاذه يف

 درط نا ىلاو خيراتلا اذه لبق يركسع لمعب طروتلا
 .تابفوسلا ءاربخلا تاداسلا

 تناك دسا ظفاح اهيلع بلقنا يتلا ةرمزلا نا

 وا ةفيلخك :رشابملاب نكي مل نا :ةجيتنلاب ةبوسحم
 فرصتب هلعج يذلا يناثلا رمألاو .تايفوسلل ةقيدص
 انه دكؤن انناو ,نانبل يف .برخلا وه ةرشابم ةرؤصب
 يكريما ءاطغ تحت كلذك ناذبل يف برحلا لخد دق هنأد

 يفو يمدقتلا يبعشلا رادتلا نأل ارظن ,رمالا ةبادب يف

 يف دعاصت دق ةينيطسلفلا ةمواقملا رايت هنم ةمدقملا
 ةيكريمالا ةسادسلل ةضقانم لامعأب اياونلاو فرصتلا

 دسا ظفاح نأب فرعت اكريما نالو .نانبل ف اهئافلحو
 دقف هضارغا مدخت اراودا بعلي نا ادهاج لواحي

 :ةرشابم ريغ ةروصبو .ةرشابم ةروصب هل تحضوا
 ضرف كلذ يف امب ؛نانبل يف هرود ىلع ضرتعت ال اهنا
 ريرحتلا ةمظنم باسح ىلع رارقتسالا نم عون

 ,رودلا اذه ساسا ىلعو :ةيركسعلا ةوقلاب اهئافلحو
 ىف رهظي نا دسا ظفاح لواح .ةرذقلا قاروالا بعلو

 ةعومجملا ضيقن» يبرع يموق هنأب همكح ةيادب
 لدتغعم هناو .«ديدج حالص .يساتالا .ةيسكراملا

 ةيبرغلا ميهافملا عم شياعتي هناو :نيفرطتملا ضيقنو
 ةيعامتجالا ةايحلاو داصتقالا يف ماعلا اهطخ يف

 ةيسكرام لاو ةيعويشلا عم سيلو ةيلودلا ةيسايسلاو
 يذلا معدلا دجي مل امدنع .مث .ةيكارتشالا ةلتكلاو

 نمضي دعي مل رودلا اذه لثم نا دجو امدنع وا هديري
 ردي دعي ملو ةيروس يف ضراعملا يلخادلا رايتلا مجل هل
 ام ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا نم لاومالا نم هيلع
 ىلع بالقنالا رطخب ديدهتلا ةسايس ىلا اجنلا ءيهتشي
 ةماقال يتايفوسلا داحتالا ىلا لوحتلاو هاجتالا اذه
 بيغعالالا هذه ركذن انلكو :نواعتو ةقادص ةدهاعم

 ىلعا ىلع نييروسلا نيلوؤسملا تاحيرصت ركذنو
 نيددهم برعلا نيلوؤسملل مهتالباقمو تايوتسملا
 ام دسا ظفاحل برعلا طعي مل ام ةسايسلا هذه لثمب
 .رودلاو معدلا نم مزلب

 يروسلا فقول يف ديدج يأ
 تاحيرصت طسو .مايالا هذه ثيدحلا رثاكتي اذامل

 ١" - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١١١  4ناريزح ١585

 ةيروس ةسايسو .ديدج يروس فقوم العف كانه لهو
 ظفحتو ميقلا نوصتو تامرحلا ىعرت ,ةديدج

 نيناوقلاو دعاوقلا مرتحتو رصاوألا دطوتو ءىدابملا
 لوقعم كلذ له !؟...ةيخيراتلاو ةيموقلا طباورلاو
 ةينطابلا هاياون فشكي الو ريغتي مل وه وه لجرلاو
 تانزاومو ةصيخر تامواسم اهنا ما !؟هيبرقم برقأل
 اهتبلطتو ةقيض ةينا حلاصم اهتضتقا ةبوسحم
 اهسرامي يتلا ةرذقلا قاروألاب بعللا ةيسايس
 مكاح !دحا نم دسح نودب .اهيف عربيو اهديجيو
 !؟. دسأ ظفاح قشمد

 هيف لازام ريمض اياقب وا ربمض ةوحص اقح يه لهو
 ام ضعب نع رفكيل ريخلاب ضيني دحاو يبرع قرع
 ةمالا قحبو ةيروس قحب ماثاو بونذ نم هادي هتبكترا
 هتخطل نا دعب ردغلا راع قشمد نع وحميلو ,ةيبرعلا
 ام يتلا ءامدلا راثآ ليزيو لسغيلو ...!ةميزهلا راعب
 نيكسب هعطق يذلا ةيبرعلا ةمالا مكر. نم رطقت لازن
 رجنخ هيف ازورغم لازي ام يذلا اهرهظ نمو .هتنايخ
 سحا ناولهبلا نا ما ..؟..اقح كلذك يه له ؟!!ددقح

 لوح فتلت فوس هادي هتعنص يذلا كريدسلا لابح نأب

 نم ةديدج ةقروب حيولتلل عرساف هقنختو هقنع
 ىلا ولو توملا تاركس هنعغ دعمت اهلغ ةرذقلا هقاروأ

 أدبو لابحلا ىلع صقرلا هبعتا ناولهبلا نا ما !؟نيح
 هباعلا اهيف سرامي يتلا ةميخلا نا اريخا سحب
 يدب مايخ نم ةميخ هضورع اهيف مدقيو ةيناولهبلا
 امهم ينيمخ لاجدلا هفيلحو هبحاص قفاوي نل ...ةيما
 نا ىلع هل اهمدقي يتلا ةليلجلا ريغ تامدخلا تناك
 ةسراممل ىتح اهدومع اعوفرم لظيو اهداتوا تّيثت
 !!؟لابحلا ىلع بعللا

 ريرش نبآأل حوصن ةبوتو ةيقيقح ةدوع يه لهو
 ةيادهلاو باوصلاو قحلا قيرط نع اليوط لض
 باوصلاو قحلا قيرط ىلا اريخا ىدتها .دشرلاو
 دسافلا مدلا يف يرجت تيقب امبر ةيبرع مد ةرطق لعفب
 هتداز يذلا مكاحلا اذه قورع يف يرجي يذلا نفعتلملا
 !؟انوحشو اداوسو ةقرز ةنادخلا

 ليح نم هبع يف ام نا اريخا سحا يواحلا نا ما

 ,ةيفاك دعت مل قاروا نم هبويج يف ام ,إكو ...بيذاكأو
 اهنمو ةرذقلا قاروالا هذه نم ريثكلا تطقاست نا دعب
 ةريخالا توتلا ةقروو زازتبالا «ةقروو» باهرالا ةقرو
 ةقرو ينعا ماظنلا اذه ةروغ رتست تناك يتلا
 .!ةيورعلا

 لماوع كانه نا ما اقح ديدح فقوم كانه له

 ةرذقلا قاروألاب بعاللاب تعفد ىرخا عاودو ابابساو
 دعب فوشكملا بعللا ىلا روتسملا بعللا نم لقتنم نا
 ءيش كانه دعي ملو عقاربلاو ةعنقالا لك تطقس نا
 !؟ةيبرعلا ةمالا ىلع ىفخي

 لوصا نا ما يروسلا فقوملا يف ريغت كانه اقحأ
 ةراسخلاو حبرلا تاباسحو لاحلا تايضنقمو بعللا

 ةفقو فقي هناكو دسا ظفاح وديب نا تضتقا ينلا يه

 اماع نيرشع دعب يبيرختلا يرماتلا هرودل ةعجارم
 بلقب اموي تيمس يتلا ةبورعلا قشمد ىلع هطلست ىلع
 ؟!ضيانلا ةبورعلا

 ةقيرط ةرذقلا قاروألاب بعاللا اذهل كانه لهو
 ةآرم يف رظنلا درجمو رظنلا ريغ ةعجارملل لضفا
 ! ؟ةيفاص

 يذلا خيراتلا ةأرم نم قدصاو ىفصا كانه لهو
 ...!اذبا بذكت ال يتلاو !؟دايحن انلزام

 اًئيش اقح ءارذع ةقداص ةيفاص ةأرم سكعت لهو

 هجولا ريغ ةرذق اقاروا لمحي بحاش هجول رخآ
 !؟..ةرذقلا قاروألاب بعاللا سفنو هسفن بحاشلا

 هسفن نسا ظفاح ناسلب نا وحلا
 ظفاح ملظن ال ىتحو :ةيمهالا هذهب عوضوملا نآلو

 ناك اذا امع انلؤاست ىلع بيجي هسفن وه هعدن .دسا
 ناودعلا عم فلاحتملا يموقاللا هفقوم ىف ريغت كانه
 بصو اهلاعشاو برحلا ريعست ىلا يمارلا يناريالا

 لمآلا نم قيرب قفالا يف حال املك اهباهلاو اهيلع رانلا
 .اهل دح عضو وا اهفقول

 دكا ١547 سيام يضاملا رهشلا نم رشع عساتلا يفف

 عم ةبيطلا تاقالعلا ىلع نيتيكريمالا نويبرت دلازيهلاو
 لكاشملا بيسي ةقالعلا هذه ىلع ثدح ريثأت عا ايفان ناربا
 بزاخت» يتلا ةيزوسلا تاوقلا نيب نانبل يف تثدح. يتلا
 تافالخ ببسب ؛هللا بزح» ةعومجم نيبو !«كانه
 نئاهرلا نع جارفالا نمث لوح نيفرطلا نيب تبشن
 نانيل يف نيفطتخملا نييسنرفلاو ناكريمالا
 شيجلا اهلتحي ينلا قطانملا يف نيزجتحملاو
 دسا ظفاح مواسي نيذلا نئاهرلا ءالؤه ...يروسلا
 فرتعا يتلا ناريا تاياصع كانه هتاباصعو

 ضرالا قوف هعم قافتاب يركسعلا اهدجاوتب
 ...مهلك وا مهضعب حارس قالطا ىلع ةينانبللا

 عم ةديجلا ةقالعلا ديكأتب دسا ظفاح فتكي ملو
 دكؤيل هسقن ءاقلت نمو عوطت لب ...يناريالا ماظنلا
 روصت مدع يرورضلا نم نأب نيتيكريمالا نيتفيحصلل
 نارهطل عرشلا قوراف هتيجراخ ريزو ةرايزل ةقالع ةبا
 تاباصعو هتاباصع ىدل بناجالا نئاهرلا عوضومب
 ع وطت لب :مهنأشب ةيراجلا تامواسملاو نانبل يف ناريا
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 لالخ نييناريالل دكا دق عرشلا نأب حرشيل دسا ظفاح

 ىلا فورعملا يروسلا فقوملا نأب اهيلا راشملا ةرايزلا
 ةعقر عيسوت مدع» وهو برحلا ةيادب ذنم ناريا بئاج
 همعد رارمتسا نا نم فقوملا اذه ددفي ام لكب ؛برحلا

 . ..!هيف ديدج الوريغتي مل ناريال هديياتو
 مئادلا بتكملا ءاضعا عم ه// موسي هئاقل يفو

 «رايخالا» ةفيحص هنرشن يذلاو برعلا نيماحملل

 دسا ظفاح فتكي مل 1485/5/١4 موي ةيرصملا

 ودعلا بناج ىلا ةدقاحلا هترمزو هفوقو ديكاتب
 ينايخلا فقوملا اذه ريربت ىلا كلذ زواجت لب يناريالا

 قارعلا بعشو قارعلا شيج دض فوشكملا يرماتلا
 هدئاقو ةيخيراتلا هتدايقو ينطولا قارعلا بارتو
 !ميظعلا

 يموقاللا فقوملا يف هكيرشو دسا ظفاح بئان اما
 لؤاستلا اذه ىلع باجا دقف مادخ ميلحلا دبع ينايخلا

 ةيادب ذنم (اعبط ماظنلا) ةيروسل» نا ادكؤم اضيا
 اذاو ..!فورعملا اهفقومو ةنلعملا اهتاجاتنتسا برحلا

 حرط ةيروس ديعتسف اددجم عوضوملا اذه حرط ام
 .اهققوم حيضوتو اهتاجاتنتسا
 /415473/85/١1. ..ليقتسملا ةلجم»

 نمثلا عفر لجا نمو افوشكم حبصا بعللا نآلو
 ءارج نم هيلع لوصحلا يف دسا ظفاح حمطي يذلا

 يف ةيروس ريفسل ناك ةديدجلا ةيناولهبلا هبيعالا
 ةءورقم ةيتيوك ةفيحص يف لاقف ...موسرم رود تيوكلا
 هماظن نأب ايذاك اعابطنا يطعت ةضفاغ تاملك عضب

 ماظنلا بناج ىلا ينايخلا هفقوم نم صلمتلا لواحي
 ةيروس نا ىلع ديكأتلا ىلع اصيرح ناك هنكل :يناريآلا
 بعشل راذتعالا عمو دوصقملاو ءاهفقوم نع ديحت نبل

 برحلا نم مولعملا اهماظن فقوم ؛يبرعلا ةيروس
 هجو ىلع هنع ربع يذلاو ناريا بناج ىلا هفافطصاو
 نم دحلاو برحلا قيوطتل يعسلا» هب ةنامالاو ةقدلا
 5/١5«. ةيتيوكلا ةسايسلا ةديرج» ! «اهرادشتنا
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 اهدمنو ةحضلا فادهأ

 ظفاح هلمؤي يذلا امو ؟ةحضلا هذه لك نذا اذامل

 امو ..ةديدجلا ةقفصلا نم ةرذقلا قاروالا بعال ديساأ

 يا اهتافلمو اهقاروا ف لمحت لهو ؟..ةقفصلا هذه يه

 ...؟فقوملا ىف ديدج

 حيرص لكشب هالوت لواستلا اذه ىلع باوجلا
 ىلع اربص اوقيطي مل نيذلا مهسفنا دسا ظفاح ءافلح
 هلثم مهناو اميسال ةرذقلا قاروألاب مهعم هبعل
 الو هيف ةذتاساو قاروالا هذه لتم بعل نوديجي
 سفن يف رخآ بعال مهنم وا مهيلع كحضي نا نوبحي
 .ةيعللا

 ةفيحصلا تدكا ثيح 85/5/1795 مود كلذ ناكو

 رقاق ةنروسلا ةيجيقارتسلا» نا ١ع لع.ناهيك ةيقارنالا
 لودلا قع قشحد اهيلعلصمتت نتلاةنلاخلا :تاذغاسملاب
 ةمذ ىلعو ودبي ام ىلع دسا ظفاح ناو «ةينغلا ةيبرعلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا» غلبا دق ,ةيناريالا ةفيحصلا

 قشمد نيب ةبيط تاقالع دوجو نا ةريخالا ةنوآلا يف
 يف تعي نأ نكمي !ذِه نآل ..,برعلا ةحلصم يق :نارهطو
 حلاصل نارهط يف اهذوفن قشمد مدختست نا ةنيعج فورظ

 نا ىلا ةديرحلا ضلختو .«#ةلدتغملا ةيبرعلا رئاودلا
 جيلخلا لود داقتعا نمث ضيقي نا ديري نديسا ظفاح

 ةيجيتارتسلا ريبغت نمث عفدل ةدعنتسملا» ةييرعلا

 لوبق ىلع نييناريالا دسا ظفاح عجش ام اذا ةيروسلا
 ظفاح لشف ام اذا اما !!:قارعلا عم برحلل يملس لح
 ىلع دمتعي عبطلاب اذهو .ةبعللا هذه نمث ضبق يف دسا

 نآف :مهسفنا نييناريالا هئافلحو دسا ظفاح ءاكرش

 ةراثملا ةجضلا نمث ضبق ىلا ىعسي فوس دسا ظفاح
 طفنلا بوينا طخ حتف ةداعا وهو ...رخا قيرط نع

 تناك يذلاو طسوتملا رحبلا ىلا ةيروس ربع راملا
 ةضحملا ةناماللو .1987١؟ ماع هنقلغا دق ةيروس

 دسأ ظفاح ءاقدصا نا ىلا ةراشالا نم دب ال ءاهدحو
 ةقيرطب ةريخالا ةيئزجلا هذه نع اوفشك دق هءافلحو

 ةقدلاو ةنامالل اهنكلو ءىرخا تاملكبو ةغيصبو
 هنع جرخت الو هاندروا يذلا ىنعملا سفن دكؤت اضيا

 دسا ظفاح ءاقدصا ىتح هنا ودبي يذلاو .اديا

 وااوحتسا ةرذقلا قاروالاب بعللا ْق هئاكرشو

 ام اولوقي نا اوسن امبر ...مهملظن ال ىتحو .اولجخ
 قاروالا عئاب نا وهو ,روطسلا نيب ايلج احضاو ناك
 نم ارظتنم هقاروا لك هطبا تحت لمحبي لازام .ةرذقلا

 !!..رثكالا نمثلا عفدي
 ةباجالا وهو ؛حيضوتلا بلطتي دحاو رما ىقبي

 ىدل ديدج كانه سيل هنا ينعي مدقت ام لك ناك اذا امع

 ...دسا ظفاح هقاروا بعال ىدل وا يرويسلا ماضدلا

 نكلو ...ديدجلا كنه مهن
 ةدددج ةريثك اروما كانه نا :لوقن اهدحو ةنامأللو

 ةدعصالا عيمج ىلع همكاح ىدلو .ماظنلا اذه ىدل

 . ةيلودلاو ةيبرعلاو ةيلخادلا تايوتسملاو

 يسايسلا عضولا كانه «يلخادلا ديعصلا ىلعف

 نا ذنم ةيروس هشيعت يذلا رجفتملا يداصتقالاو

 فحصلاو ...اهيف مكحلا ديلاقم ىلع دسا ظفاح ىل وتسا

 اذه نع ربثكلا اهسفنب موي لك فشكت ةيروسلا

 يهف ؛هيفخت نا عطتست مل اذا ةصاخ .رجفتملا عضولا

 ةراتو :ةيروس ءاحنا لك يف تاريجفت نع ثدحتت ةران

 يف هعيبو قاوسالا يف محللا نادقف نع ثدحتت ىرخا
 ءادوس قوس نع ثدحتت ىرخاو !ءادوسلا قوسلا

 عيبب رجاتت تاباصعل تالاقتعاو زاغلا ينانق عيبل
 ةريللا رعس ضفخت ىرخا ةرمو .ينانقلا هذه

 تالمعلا لباقم اهل ةميق ال حبصتل ةيروسلا
 ...ىرخالا

 عبشولا نع ةيدصحلا كرحنل لاح هيا لعو
 اهريغو هامحو بلحو صمحو ماشلا لهأف ...يلخادلا

 ةجضلا ىقبتو ...!!اهباعشب ىردا ةيروسلا ندملا نم
 ظفاح اهضوخي ريرحت برح نع ثيدح لوح ةلعتفملا
 دقو ...!نالوحلا ريرحتل  نالوحلا عاب يذلا كيسا

 فارتعأب ةيمالعالا ليانقلاو ةيمالكلا برحلا تهتنا
 هباحضصا يلاتلا مودلا ِق هيلع دانه ديسالا نم حيرص

 ديرن الو روشنم نيفرطلل مالكلاو .«نويليئارسالا»
 ىلا ريشن نا دب ال اننكلو ؛هيلا قرطتلا وا هتداعا
 طوطخلا لكو ...ءارضخلاو ءارمحلا طوطخلا

 ...«ليئارسا» و دينا ظفاح نيب اهدلع قفتملا ىرخالا
 !ةءورقملا مالعالا لئاسو اهنع تفشك اضبا هذهو

 ديدج دسا ظفاح ىدلف نانبل يف هناريج عم اما

 عم هثيدح يف نادبل فصو نيك انلع هب فرتعا اًضِيا
 «تسوب نطئشاولا» و :نويبرت دلاريهلا»
 .. عفتتسملاب

 مادقاو همادقا نا فرتعي اريخا دسا ظفاح وه اهف

 نا يسن هنكلو ..عقنتسم» يف نانبل يف صوغت همااخن
 ...هسفنل هدارآ و هسفنب هعنص عقنتسملا اذه نا لوقد

 لك نفنتسا نا دعب الا ةفصلا هذه هطعب مل وهو

 !!عفني ام لك نم هغرفأ و هلفتساو هتاقاط

 نا نكمي ريثكلا كانه ...يبرعلا ديعصلا ىلعو

 يف ماظنلا اذه ىرعت نا دعب حبصا هنكلو ...لاقب

 اهنمو ...ةدسافلا هتحلسا لك تطقسو ةريخالا ةنوآلا
 ىلع ةردقملاو فيوختلاو زازتبالاو باهرالاو بذكلا
 نع ثحبي ناو دب ال ...كرتشملا يبرعلا لمعلا بيرخت
 .!ةديدج قاروا

 ماظنلا هفيلح عم ماظنلا اذه تاقالع ديعص ىلعو

 ظفاح ءاكرش هنع فشك اضيا ريثكلا كانه يناربالا
 مهتعاطتسا مدع نع نوثدحتي مهف مهسفنا دسا
 ةماللو قارعلل هتنايخ نمث عفد يف دبالا ىلا رارمتسالا

 ؛بناجلا ديحوو رشابم لكشب انه ينعملاو ..ةيبرعلا
 انثدحت ةنايخلا هذهل ىرخا بناوج كانه ثيح)
 ةيروس ربع راملا يقارعلا طفتلا بوبنا قالغا ,(اهنع
 ...اناجم يناريالا لورتبلا نم تايمك كلذ نمث ضبقو
 تافالخ كانه نا امك .!!سخب نمثيب ىرخا تايمكو

 هذه خويش نيبو نيماظتلا تاباصع نيب ىرخا ةريثك
 .!اضيا مهسفنا تاباصعلا

 اذه ادب يذلا ثيدحلا كانه يل ودلا ديعصلا ىلعو

 يروسلا ماظنلا ةقالغ لوح ايندلا ألمي رهشلا
 ,عوضوملا اذه نع اليصفت ثدحتن نلو ...باهرالاب
 اننا وه ديحولا ببسلا سيلو ؛ببسو ببس نم رثكأل
 !!راف بلقنا يذلا روصهلا دسالاب ىفشتن نا ديرذ ال

 تناك امهم ةآرملا نا ةياهنلا يف لوقن نا ديرن اننكلو
 الو ...اهماما عضوي ام ريغ سكعت نل ةيفاصو ةيقن
 رافلا الو راف دسالا انيرت نا عيطتست نلو عيطتست
 ةرذقلا قاروالا بعالل سكعت نل يلاتلاب يهو ...أدسا
 يذ ...بحاشلا هجولا ريغ .بحاشلا هجولا يذ
 [1.!!ةرذقلا قاروالا
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 ريرحتلا ةمظنم ةدايق داعبا مت امدنع ٠

 نم ددعو سنوت ىلا اهتاوقو اهناسسؤمو كنب
 دعب ,نيطسلف نع ةديعبلا ةيبرعلا راطقألا | 1
 ناك )١1987((/ سلبارطو )١987( توريب يراصضح

 نمضتي ريبك عورشم نم رخآ بناجب اطبترم كلذ
 ليديك «ذاقنالا ةهبج» لدكشتو « حتف» ُِق قاقشنالا

 تايطعم ضعبو ةيلحملا هفورظ هنكمت ينيطسلف
 ةيعرشلا عازتنا نم يمسرلا يبرعلا عضولا
 كلت لوحتتو ...ةمظنملا ةدايق نم ةيليثمتلا
 عيطتسي ةمواسم ةقرو ىلا .كلذل اعبت .«ةيعرشلا»
 ةيووست عيراشم ةيأ يف اهمدختسي نا يروسلا ماظنلا
 ..ةقحال

 عورشملا اذه: نم لوألا بئاجلا نا نم مغرلا ىلعو
 [ةيليثمتلا اهتيعرشب كيكشتلاو ةمظنملا فاعضإ]
 بناجلا نإف ءندرألا ىدل ةموتكم ريغ ةبغر غدغدي
 ةقرولا رييجت نمضتي يذلا عورشملا نم يناثلا
 ضراعتي ةيروسلا ماظنلل ةيلك ةروصب ةينيطسلفلا
 ةروصب اهيلع قيرطلا عطقيو ةروكذملا ةبغرلا عم
 ىلع ارشابم ارطخ لكشي كلذ نا ىلا ةفاضإ .ةيئاهن
 مادختسا ىلع يروسلا ماظنلا ةردق ثيح نم ندرألا
 .!هتاذ ندرألا دض ةينيطسلفلا هتقرو

 نيب ةكرتشم ةحلصم قلخ ديدجلا عقاولا اذه

 ةرداصم ع ورشم لاشفال ةحلملا ريرحتلا ةمظنم ةجاح
 ةيلمع ليطعتل يندرالا ماظنلا ةجاح نيبو .اهتيعرش
 .يروسلا ماظنلا حلاصل ةرداصملا كلت زاجنإ

 تمت ةكرتشملا ةحلضملا هذه ساسأ ىلعو
 اهنع مجن يتلا ةينيطسلفلا  ةيندرألا تاضوافملا
 ينطولا سلجملل ةرشع ةعباسلا ةرودلا داقعنا
 مث ,1484 فيرخ يف ةيندرألا ةمصاعلا ىف ينيطسلفلا

 .1486 (رياربف) طابش يف نامع قافتا عيقوت
 نيفرضطلا نيب تاقالعلا يف ةلقنلا هذه تققح دقف

 عقوم يف اهتعضو ريرحتلا ةمظنمل ةيوق ةيسايس ةدوع
 ضرالا يف اميس ال .اهريهامج عم رشابملا لاصتالا
 تناك يتلا «يفنلا» ةخبط تدسفأو .ندرالاو ةلتحملا
 ندرآلل تققح امك .ةقباسلا ةلداعملا اهساسا ىلع موقت
 يروسلا ماظنلا ىوعد طاقسإ يف ةلاعف ةمهاسم
 ةحلاصم» ىلا ةفاضا :ةينيطسلفلا ةقرولا كالتماب
 ةيضرأ رفوتو 141١/, ثادحا زواجتت «ةيخيرات
 ةفضلا يف «لهألا ليثمت» يف ةديدج ةكراشمل ةحلاص
 اهيف صصحلا عيزوت دمتعي ةكراشم يهو ..عاطقلاو
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 ةمظنملا] نيكيرشلا نيفرطلا نيب ىوقلا نيزاوم ىلع
 حومطلا الو ةغلابملا ليبق نم سيلو ...[ندرألاو
 مهنا ىلا يندرألا ماظنلا ناكرا ضعب رظني نا يلايخلا
 نازيملا كلذ يف قحال لالتخال اريبك اساسا نوكلمب
 ةيعرش رثكألا يلاتلابو ىوقألا فرطلا مهلعجي
 .!المثمتو

 طابحإ) رشابملا اهضرغ ةلقنلا هذه تققح نا امو
 ساسألا يف زازتهالا ادب ىتح (ةيروسلا ةرداصملا
 كلذ يف تدجو ةمظنملا ةدايقف :هيلع تماق يذلا
 اهفصوب يلاضنلاو يسايسلا اهروضح ددجي ًاراصتنا
 نيح يف ,ينيطسلفلا بعشلل ديحولا يعرشلا لثمملا
 ةيعرش مادختسال ةحناسلا ةصرفلا هيف ندرألا دجو
 نم هنيكمت لجأ نم .اهذاقنإ يف مهاس يتلا :ةمظنملا
 رود اهيف هل نوكي ةيوست تاضوافم يف لوخدلا
 .«لطحلاو

 نع رظنلا ضغب  ةقالعلا ساسا يف زازتهالا اذه
 قيسنتلا دقع طارقنا ىلا ىدأ يذلا وه  ليصافتلا

 رسيدجلا نمو ...نيفرطلا نيب ةكرتشملا ةريسملاو
 نيب عقاوملا لادبتسا نم ءيش ىرج هنا اذه ةظحالملاب
 دعيف ..ةيلمعلا هذه تاروطتل ةيبسنلاب قشمدو نامع

 امل ةجيتن هعورشم لشفب يروسلا ماظنلا رعش نا
 ,ةيندرالا  ةينيطسلفلا تاقالعلا ددجت ىلع بترت
 تاذلابو ةمظنملا ةدابقل ةيوقلا ةدوعلا راطخأبو

 قرشملا ةحاس ىلا تافرع رساي اهسيئر صخشب
 ةلداعملا ىلع كلذ ساكعنا تالامتحاو هلك يبرعلا

 ماكحل ةيسنلاب احلم ارمأ حبصأ ,نانبل يف ةمئاقلا
 ةنكمم ةليسو يأب ةدوعلا هذه فسن متي نا قشمد

 .نمثلا ناك امهمو
 عيجشتل يروسلا ماظنلا ةردابم تناك انه نمو

 هءارغاو ريرحتلا ةمظنم نع يلختلا ىلع ندرألا

 نم هيدل رفوتي امم] ةينيطسلفو ةيوق ةيروس ةيطغتب
 يف لوخدلا لاح يف ىتح [تايصخشو تامظنم
 نع يلختلا طرشب امنا :ةرشابم ةيوست تاضوافم
 ضرسعلا اذه ناكو] .اهسيئر نع تاذلابو ةمظنملا
 ديزو مسكلا فوؤرلا دبع نيب ةدج تاضوافم ساسأ
 .[يعافرلا

 اذه مدختسا دق يندرألا ماظنلا نا ظحول دقو
 ىلع طغضلا لجأ نم ةيادبلا يف يروسلا ضرعلا
 كلذو .كرتشملا دفولا لوح راوحلا ةرتف يف ةمظنملا

 وأ ةيليثمت ةردق هل رفوت ةغيص ىلا لوصولا فدهب
 نادعتسا ىلع ةمظنملا ةدايق تناك امم ربكأ ةيضيوفت
 .هب ميلستلل

 رخآلا بناجلا نا نع انه لفغن الا بجي ديكاتلابو
 نابكلاو ةدحتملا تايالولا] .ةيوستلا يعاسم يف
 لالخ نم ًاردنك أارود بعلو طخلا ىلع ناك :[ينودهصلا
 ينيطسلفلا  يندرألا راوحلا لاشفال ةدقعم تاروانم
 كلذ اهيلا لصي نا نكمي ناك ةلداع ةغيص يأ ضفرو
 ينويهصلا يكريمألا فقوملا اذه لكش دقو ..راوحلا

 يسيطسلفلا يندرآلا بناجلا ىلع ًاريبك اطغض

 .ايلك ريرحتلا ةمظنم رود مضه هاجناب
 ًاينويهصو ًايكريما بولطملا مضهلا اذه نيب

 ؛«ىفنملا» ةلحرم تايطعم ىلا ةدوعلا نيبو .«ايروس»و
 :جرخملا دجت نا ريرحتلا ةمظنم ىلع ناك

 باطخ نم مغرلاب ديدش صرح كانه ناك ةهج نمف-
 لمحتو :ندرألا عم عطقلا مدع ىلع .نيسح كلملا
 .نكمم دح ىصقا ىلا هتزهجا طوغض

 ىوصقلا ةدافتسالا كانه تناك ةيناث ةهح نمو

 اهنأل .ءابذاك ىفنم» اهرابتعاب ةيقارعلا ةحاسلا نم
 ىلا ةيفارغحلاو ةيسايسلاو ةيموقلا تالداعملا يف برقا

 ةقصالملا راطقالا نم ىتح نيطسلفب طيحملاو نيطسلف
 .! ةينيطسلفلا ضرألل

 ىلا افثكم ًاينيطسلف الاقتنا ةرتفلا هذه تدهش دقو

 تايدحت يسايسلا هلولدم لكشب لاقتنا وهو .دادغب
 عقوملا هلكشب امم ريثكب ربكأ يى وفصتلا ططخملل

 .يفارغجلا

 ةدوعلا ىلع ديدش زيكرت كانه ناك ةثلاث ةهج نمو
 تناك ةدوع يهو ,ةينانبللا ةحاسلا ىلا ةيلاضنلا
 يروسلا ماظنلا ةناكم روهدت عم ادرط بسانتت
 لالتحالا ةوطس روهدتت ام ردقب .كانه هتنميهو

 ررب يتلا تالوقملا لك ىواهتتو .بونجلل ينويهمصلا
 .ليلجلا ةمالس ةلوقم اهيف امب هلالتحا اهن

 ةدوعلا هذه ليصافت نع ثيدحلا نا عمو

 هنم ةدحاو ةطقن نإف :هناوأل اقباس لازي ام ةيلاضنلا

 امل اهدنع فقوتلاب ةريدجو ةيمهألا ةديدش ودبت
 يهو .اهلافغا نكمي ال داعبا تاذ تالولدم نم هلمحت
 اهيلع تدمتعا يتلا تادايقلاو رداوكلاو رصانعلا نا'
 ةباش عئالط تناك ةدوعلا هذه قيقحت يف ةمظنملا ةدايق

 ..هل دودح ال تاذلل ناركنو ةيلاع تاءافكي عتمتت

 نم مغرلاب تاميخملا ف اهتروثو اهتيضق روضح تددج
 نئامكلاو توصلا ةمتاك تاسدسملا نم تاباغ دوجو

 ةيدسجلا تايفصتلاو لايتغالاو لتقلا تايلمعو
 ىوق نم امهب ذولي نمو «ةيروسلا»و ةينويهصلا
 . ةيلحم تاعامجو

 يف لب ,بسحف اهتاذ ىف نمكت ال ةرهاظلا هذه ةيمهأو

 ةيراداو ةيركسع ىنب كتهتو داسف عم اهنارتقا
 ةلحرم دادتما ىلع لثمت تناك ةمظنملا ىف ةيدايقو

 ريثكلا نع لوؤسملا يطارقوريبلا لقثلا .ةقباس ةليوط
 ...ةلحرملا كلت تافارحنا ىتحو تازواجتو ءاطخا نم

 ام اذإ اقارشإ و احوضو رثكأ حبصت ةروصلا لعلو

 تادايق يهو .نانبل ىلا ةدوعلا تادابق نبب انراق

 نيذلا «يجح .يب .رآلا» لابشا لدج نع العف تقئينا

 هب موقب ام نيبو :1987 ماع وزغلا تابايدل اودصت

 فورظلا هذه يف «ةروثلا ىفرتم» ضعبو ميعزلا وبا

 .!ةبيصعلا
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 ةيلمع ققحت نا لبقو .تاروطتلا هذه ةهجاوم يف
 اينطو ةينيطسلفلا ةروثلا روضحل يلاضنلا ديدجتلا
 نا نكمي يتلا ةريطخلا ةيجيتارتسالا اهداعبا ايموقو
 ,يبرعلا عضولا ىف ةنهارلا تايطعملا نم ريثكلا ددهت

 ءاهتنا دعب ام تايطعم عم ديدجلا اذه يقتلب نا لبقو
 ىطخ عراستت تذخا :ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا

 دوجو نع ثيدحلا أدبو .يندرآلا  يروسلا نواعتلا
 ديباتب ىظحيو نافرطلا هسرادتي ديدج عورشم
 ةمظنم نودب يل ودلا رمتؤملا» عورشم وهو ريبك يكريما
 باحصا اهمدختسي ىرخا ةيمستب وأ ..«ريرحتلا

 يلود رمتؤم» يه ازازفتسا لقا اهرابتعاب عورشللا
 نا رابتعاب ...7/و ١47 نيرارقلاب نوينعملا هرضحي

 ةينعم ريغ اهنا لوقت يتلا يه ريرحتلا ةمظنم
 .نيروكذملا نيرارقلاب

 يعاسمب ع وورشملا اذه نع ثيدحلا طبترا دقو

 :هقيوستل ةهجو روحم نم رثكأ ىلع تاكرحتو
 هرابتعاب هل يروسلا  يندرألا سابسألا ءانب ١

 يروسلا ماظنلل ققحيو .ةيروس ةيطغت ندرألل ققحي
 هنكمت امير ريرحتلا ةمظنم ىلع ةديدح طغض ةصرف

 اوسأ ىف ءاهنكلو .:ةعاطلا تيب ىلا اهتداعتسا نم
 اهندوعو ندرألا نم ةمظنملا ج ورخ هل ققحت :تالاحلا

 .«ىفنملا» ةلداعم ىلا

 لخاد ةينيطسلف تايصخش ىلع فثكم كرحت - ١
 ضرألا لخاد تايصخش ىلعو ,اهجراخو ةمظنملا

 ةكراشملاب اهعانقا لجأ نم [رشتات ةرايز] ةلتحملا
 راطإ جراخ نم ءاوس .عورشملا اذه يف ةينيطسلفلا
 ظورش لوآ .«:ةنجدم ةمظنم» لالخ نم وأ ةمظنملا
 .اهتدايق نع تافرع رساي ءاصقإ وه اهنيجدت

 لعج ضرغب ةيمسر ةيبرع تاطاسوو يعاسم - ٠١
 ةمق دقع لجأ نم هنع ليدب ال احاتفم عورشملا اذه
 دقعل عورشملا ليهست لياقمو .اهراظتنا لاط ةيبرع
 يبرع يضوافت ساسأك هدامتعا ةمقلا ىلع نوكي ةمقلا

 .!ساف تارارق قدقحت لحا نم

 فدهب :لكك برغلا عم ةعساوو ةفثكم تاراوح
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 ع ورشم ىلع ةيبرغلا لودلا ضعب تاظفحت طاقسا

 فورعملا نمو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم دعبتسي
 تايالولا ىضر ىقلي يذلا عورشملا اذه لثم نا

 لثم لود تاظفحت ىقلي ,ةمظنملا هداعبتسال ةدحتملا

 ةعومجملا لود نم اهريغو نانويلاو ايلاطياو اسنرف
 تناك نانويلل دسأ ظفاح ةرايز نا ددرتيو !ةسوروألا

 كلملا ةرايز اهلثمو .ضرغغلا اذهل اهنم ريبك ءزج يف
 ةيسنرفلا نئاهرلا عوضوم نإ لاقيو .اسنرفل نيسح
 .!ىعسملا اذه يف زازتيا ةاداك مدختسي نانبل يف

 :هجارحا وا يتايفوسلا داحتالا عانقإ ةلواحم  ه
 ف يلودلا رمتؤملا عورشم بحاص وه هنا رابتعاب
 روضحلا ةصرف هل رفوي رمتؤملا اذه ناو .ساسالا
 هل اهرفوي امم رثكأ ةيوستلا يعاسم يف ةكراشملاو
 اهنع ىلخت» ريرحت ةمظنمب كسمتلاو هدض فوقولا
 !ءمهسفنا برعلا

 ذيع يتناول هوجن
 رظني مل يتايفوسلا داحتالا نا حضاولا نم .نكلو

 نع ةفلتخم ةغيص درجم هنا ىلع عورشملا اذه ىلا

 لك هرضحت يلود رمتؤم دقعل يعادلا هعورشم

 ,ةينيطسلفلا ردرحتلا ةمظنم اهدف امب ةينعملا فارطألا
 ةقطنملا ىلع ةيكريما ةمجهل اعورشم هيف ىأر لب
 يف اهرفح يرجي ةقيمع تالوحتب طبترم وهو اهريساب
 ةيركسعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا عاضوألا
 ناونع هنا ..ةيبونجلا هترصاخ تحت ةينمألاو
 وهو .ةقطنملا عاستا ىلع ةلماش «ةيتاداس» ةيلمعل

 ةلحرمل عضاخ ماع يمسر يبرع عضو ةماقا ١

 ىلع موقت ةلحرم يهو ؛ةيكريمألا ةنميهلا نم ةديدج
 ةراغلا اهنع تربع امك ةملكلل عساولا ىنعملاب باهرالا
 .جذومنك ..ايببل ىلع ةيكريمألا

 رظني يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةيفصت  ؟
 تاكرح زربأ نم ةدحاوك يتايفوسلا داحتالا اهيلا

 ىلع اهززيا امبرو  رصاعملا ملاعلا يف ينطولا ررحتلا

 ينيطسلف يبعش دييبأتب عتمتت ةكرح يهو  قالطالا
 .ىرخا ةكرح ةيآ هب عتمتت ال ىلودو يبرعو

 رييغتو ةيروس نم تايفوسلا ءاربخلا درط ' 
 ةديقعلا هيف تخسرن شيجك يروسلا شيجلا ةيلكيه
 متي نا داعبتسا نود .ةيتايفوسلا ةحلسالاو ةيقرشلا
 ةناهإ فدهب هل ططخم يركسع مادص لالخ نم كلذ

 ةلمح نشيل ماظنلل رريم ريفوتو يتايفوسلا حالسلا
 لمحي نا لواحو ١91787 ماع اهأدب يذلا كلنل ةهداشم

 وزغلا تاوق ماما هباحسنا ةيلوؤسم حالسلا كلذ
 ةيداصتقالا تالوحتلا زاجناو .ينويهصلا

 ًايئاهن ازاجنا ةيروس يف «ةيتاداسلا» ةيعامتجالاو
 .اينلعو

 اهيلا رظني يتلا بازحألاو ىوقلا لكل يدصتلا 4
 ..ةقيدص بازحاو ىوقك يتايفوسلا داحتالا

 تاعازنلا ةيوست ةيلوؤسم اكريما ميلست 4
 فقوم قيقحت ىلا الوصو ةقطنملا يف ةقلعملا لكاشملاو
 نويكريمألا هيمسي ام هجو يف دحوم وا كرتشم يميلقا
 ريزول قبس يذلا عورشملا وهو ,«يتايفوسلا رطخلا»
 ةيادب يف هحرط نا غيه ردنسكلا قبسالا ةيجراخلا

 عورشم ىمسي ناكو ناغير دلانور يلاحلا سيئرلا دهع
 .«يجيتارتسالا مهافتلا»

 ًاكرحت ةقطنملا تدهش ةيؤرلا هذه ءوض يف

 ع ورشملل يدصتلا ىلع زكرت افيثكو ًاعيرس آيتايفوس
 :ةليسو نم رثكأب و ةهبج نم رثكا يف

 ١ - تالاصتالا ريوطت مت السوفياتية 
 نيب يمسرلا ءاقللاب كلذ جوت دقو ,:ةينيطسففلا

 ينيطسلفلاو فوشتايروغ يتايفوسلا نيميعرلا
 دق ءاقللا كلذ نا ملع دقو .ةيقرشلا نيلرب يف تافرع

 نم صرحب .هل صصخملا تقولا نم رثكا رمتسا

 يبويثالا سيئرلا نا هتفرعم مغر يتايفوسلا ميعزلا
 جراخ راظتنالاب ناكو هعم دعوم ىلع ناك مايرماليه
 تافرع ديسلا ةوعد دددجت أرخؤم مت دقو .ءاقللا ناكم

 .ادج ابيرق متت نا عقوتيو ءوكسوم ةرايزل
 ' ةردابم ةحارصب تديا وكسوم نا أرس سيلو

 رشابم ينيطسلف راوح ىلا ةوعدلل يرئازجلا سيئرلا
 مل نا :ريرحتلا ةمظنم لئاصف ةدحو ةداعتسا لجا نم
 .ةردابملا هذه حرط هيلا تبلط يتلا يه نكت

 ينسح ةدابقب رصم عم تالاصتالا ريوطت مت ؟

 ضراعت اهنا ةريخألا تاروطتلا تفشك يتلا كرابم
 امك ةمزاحو ةينلع ةروصب ةمظنملا داعبتسا عورشم

 نيلوؤسملا نم هريغو كرابم تاحيرصت يف ءاج
 .نييرصملا

 بازحألا نم ددع ةداق وكسوم تعدتسا ' 

 :فقوملا مهل تحرشو ةيبرعلا ةيعويشلا
 ءاعدتسا مت يروسلا يعويشلا بزحلل ةبسنلابف

 لصيف فسويو شادكب دلاخ نيمصاختملا هيميعز
 عم ضراعتي فقوم ذاختا بوجو .امهغالبا ىرجو
 برحلا اهزربا ةددحم اياضق يف يروسلا ماظنلا فقوم

 ..ريرحتلا ةمظنم نم فقوملاو ةيقارعلا ةيناربالا

 ددني يذلا نايبلا ردص وكسوم نم امهتدوع رشأ ىلعو
 وافلل ينا ردالا لالتحالاب

 رمألا ىرج يقارعلا يعويشلا بزحلل ةيسنلابو
 رصانع ضعب نا ةيروس نم ءابنا دراوتتو .هسفن
 ةقحالملل تضرعت ةيروس يف ةميقملا روكذملا بزحلا
 هك لالتحالا ةضراعم نع اهنالعا دعب لاقتعالاو
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 .يناردالا

 سكعنا دقف ينيطسلفلا يعويشلا بزحلا اما

 ةحلاصملا ىعسم يف باهذلاب يتايفوسلا فقوملا هيلع

 فقوم نم دعبا وه ام ىلا ةينيطسلفلا ةينطولا

 ةهبجلا» عم هعمجي يذلا يطارقميدلا فلاحتلا

 ثيح سنوت ىلا هنم دفو هجون نا ناكف ؛ةيطارقميدلا
 نابب اهرثأ ىلع ردص «حنف» ةكرح عم تاثداحم ىرجا

 اذهل مامضنالا ىلا ىرخألا لئاصفلا وعدد كرتشم

 .ءاقللا

 فقوم ذاختاب يندرآألا يعويشلا بزحلا فلك

 وه فقوملا اذه ناك دقو :ديدجلا عورشملل ضراعم
 تالاقنعا ةلمح نشل ةيندرألا تاطلسلا عفد يذلا

 .اصيصخت ايلعلا هتادابقو روكذملا بزحلا دض ةلماش

 يسايسلا هبتكم ءاضعاو ماعلا هنيمأ لاقتعا من دقو

 يرتميد لارذجلا دافيإ مت :يروسلا ديعصلا ىلع -

 شيجلا يف ةيسايسلا ةرادالا ريدم فيشيزيل
 ةرشابم لوؤسملا طباضلا وهو ..قشمد ىلا يتايفوسلا
 ثيح ..نييروسلا طابضلا عم ةيسايسلا تاقالعلا نغ
 رابك عم تاءاقللا نم ةلسلسب مايا ةريشع ةدمل ماق

 فقوملا مييقت فدهب نييندملاو نييركسعلا نيلوؤسملا
 عمتجا دقو .يروسلا شيجلل يسايسلا  يركسعلا
 ىلا دوعي نا لبق 1585 /5/5714 خيراتب دسأ ظفاح عم

 :تايفوسلا ةداقلا ىلع همييقت نقرعيو وكسوم
 يروسلا سيئرلا بئان ءاعدتسا مت ءانثالا هذه يف

 هيف ناك يذلا تقولا يف ءوكسوم ىلا مادخ ميلحلا دبع
 فقوملا حرش هيلا بلطو نانويلا يف دسا ظفاح

 يطعي نا مادخ لواح دقو رشابم لكشب يروسلا
 ينودلا رمتؤملاب لوبقلا ناب اعابطنا تايفوسلا
 ةوعدلا عم ضراعتي ال ةحورطملا ةديدجلا هتغيصب
 رربي نا لواح امك ..ينود رمتؤمل ةيلصألا ةيتايفوسلا
 ةمواقم ةجحب ةيروسلا ةسايسلل يلاحلا هجوتلا مهل
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 يذلا ةينوبهصلاو ةيكريمألا طوغضلاو تاديدهتلا

 ةنماكلا راطخالا بنجت لجأ نمو ةيروس اههجاوت
 .اهءارو

 دقو .امزاحو احضاو ناك يتايفوسلا فقوملا نكل

 نع ةرايزلا باقعا يف ينص يذلا يمسرلا نايبلا نبع
 :اهيف سبل ال ةروصب هرواحم ضعب

 رسرحتلا ةمظنم ةدحو ىلع ديدش ديكأت كانه ناكف

 .اهزواجتل ةغيص يأ ضفر ىلع يناتلابو اهرودو
 .؛جيلخلا برحد رارمتسال ةنادا كانه تناكو -

 ناريال يروسلا ماظنلا ةكارش عم ضراعتي يذلا رمألا
 .اهيف نارعتسالا ىلع اهتدعاسمو اههربح يف

 هجوب فوقولل حيرص يتايفوس دهعت كانه ناكو
 ةعيرذ طقسي دهعت وهو ..ةيروس ىلع ناودع يأ
 ةرياسم قيرط نع ناودعلا بنجت نولواحي نيذلا
 .هباكر يف ريسلا وأ يكريمألا عورشملا

 داحتالا دادعتسا نع ريبعت كانه ناكو

 معدل ةمزاللا ةروطتملا ةحلسالا لك ميدقتل يتايفوسلا
 يف ةيمهألا ديدش رمأ وهو ..ةيعافدلا ةيروس ةردق
 ىوتسم دض ةلمح نش هيف عقوتي يذلا تقولا
 دقو .ةيروسلا تاوقلا يديأ يف يتايفوسلا حالسلا
 ءاربخلا ددع نا نع ءاينا ءانثالا هذه ىف تددرت

 ةريخألا ةنوآلا يف ةرم نم رثكأ فعاضت دق تايفوسلا
 عورسشملا تايلطتم:عم ةيلك ضراعتيرز ما وهو
 .يكريمألا

 ةلودلا سلجم سيئر هجوت ءانثالا هذه يفو
 لجأ نم ةيروس ىلا ةيجراخلا تاقالعلل يتايفوسلا
 ىوتسم عفر ةيناكماو ةيداصتقالا تاجايتحالا سرد
 .نيدلبلا نبب ةيئامنالا تادعاسملاو يراجتلا لدابتلا

 ماع نيما ءاعدتسا زيمت : ينانبللا ديعصلا ىلع -

 وكسوم ىلا يواح جروج ينانبللا يعويشلا بزحلا
 تناك يتلا بزحلا ةسايسل ديدش مول هيجوتب
 .يروسلا ماظنلا ةنميهل ةقباسلا ةرتقلا يف ةعضاخ

 سرحتلا ةمظنمل ءادعلا ْق ًاديعب هياهذل كلذكو

 .اهتدايقو
 عم رشابملا لاصتالا رطخ دعصت وكسوم تادب

 تاذلابو .قشمد نع لزعمب :ةلعافلا ةينانبللا ىوقلا
 يذلا ةيروهمجلا سيئرب ةلثمملا ةيعرشلا ةطلسلا عم
 عمو ًابيرق يتايفوسلا داحتالا ةرايزب موقي نأ عقوتي
 ةيبرغلا توريب يف ىرخألا تادايقلاو طالبنج ديلو
 .1ديضو

 يعاسم يف :هل قياس الو :ماه رودب وكسوم تماق -
 كلذ يف امي بونجلا يف ةيلودلا تاوقلل ديدجتلا
 .تاوقلا كلت ليومت يف .ةمهاسملا

 نع ريرحتلا ةمظنم تامولعم تدكأت امدنع

 ىلع ديدج ناويعبي ينويهصلا نايكلا عايق لامتحا
 ىوقلاو ةينيطسلفلا ةروثلا عقاوم ضعبو تاميخملا
 رخاوأ ءامهنيب امو توريبو بونجلا يف اهل ةفيلحلا
 نم يركسعلا قشلا زاجنال ءيضاملا (ليربا) ناسين
 اهدوحو ىلع تاذلايو ةمظنملا ىلع زاهجالا ةيلمع

 هيجوت ىلا يتايفوسلا داحتالا رداب .نانبل يف ددجتملا
 ماه رود هل ناك ,ةدحتملا تايالولل رشابمو يدج راذنا
 .هليجأت يف لقألا ىلع وا.عقوتملا ناودعلا كلذ فقو يف
 نأب ديفت ريرحتلا ةمظنم ةدايق تامولعم نآأب آاملع
 يف ةعيرذك ذختي نا هل اططخم ناك روكذملا ناودغلا
 «ةيروسلا  ةيليئارسالا» برحلا لوح ءاضوضلا لظ
 فاطعنالا ريربتل :ارخؤم اهنع ثيدحلا رثك يتلا
 .يمسرلا يروسلا فقوملا يف ينلعلا

 ال عضو ف يروسلا ماظنلا تاب مدقت ام ءوض ىلع

 ةقباسلا فورظلا تناك نا دعبف ..ةقالطإ هيلع دسحب
 قرشلا نيب ةروانملا نم ةليوط تاونسل هتنكم دق

 .امهتباعرو نيروكذملا نيفرطلا مع دب عئمتلاو برغلاو

 تقو يف ةيوقلا امهطوغضل ةصضرع نآلا هسفن دجحو

 .دحاو

 ةيداصتقالا طوغضلا هقوطت برغلا ةهبج ىلعف ©
 ةدعاسملاو معدلا ضورعو .ةيمالعالاو ةيسايسلاو
 «يتاداسلا» عورشملا زاجنا عاطتسا ام اذا ةيزجملا

 عورشم ريرمت كلذ يف امي ةقطنملاو ةيروس ديعص ىلع
 نم تايفوسلا درطو ةمظنملا نودب ين ودلا رمتؤملا

 .ةيروس
 ةيساينسسلا طوغضلا هقوطت قرشلا ةهبج ىلعو 9

 ام ناجنا نم هعنمل اهجراحو ةيروس لخاد ةينمألاو
 . برغلل هزاجناب دهعت

 قيضت ةفاسملاب ابلاح يروسلا ماظنلا ةداق رعشدنو

 يف .قرشلا نادنسو برغلا ةقرطم نيب مهو مهيلع
 ماظنلا طاسوا ضعب يف ددرتي أدب يذلا تقولا

 لاوط حجن يذلا ماظنلا سيئر ةسايس نا يروسلا
 معدلا دئاوف ماظنلل بلحب نا يف ةيضاملا تاونسلا

 تدفنتسا دق ءبرغلاو قرشلا لبق نم ةدعاسملاو
 ناو .نيتهجلا نم طوغضلا رجتست نآلا تتابو اهسفن
 رجب ملام ةيواهلا ةفاح نم ةعرسب برتقي ماظنلا
 ؟جرخم كانه لهف !ةلداعملا هذهل يقيقح ليدعت
 [].؟فيكو

 ردب ناندع

 100 - [ هل مزن نمت خلت -
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 اهتسابس مسر ديعت وكماوم
 ا سل 71 ازا ه1... زا دك ل دج

 طسو#اىرشلا يف
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 يدعسلا ديعبس  نيلرب

 ؟يبرعلا نطولا يف يرجي يذلا ام "
 يسامولبدلا يسايسلا كرحتلا حمالم يه ام 5

 ودبت فيكو .فوشتابروغ دهع يف يتايفوسلا
 ؟طسوالا قرشلا يف ةديدحلا وكسوم 1

 رارقلا عنص رئاود نآلا لغشت تالؤاستلا هذه

 ايوروا ردقلا سفنبو .ةيبرغلا ابوروا يف يسايسلا
 وكسوم نم ةدراولا تامولعملا ناو ةصاخ .ةيقرشلا

 مل يبرعلا نطولا يف عارصلا اياضق نا ىلا ريشت
 دهشتس امناو :ظفحلا لجس ىف وا فرلا ىلع عضوت
 ءاهتنا دعب ةعقوتم ريغ لقالا ىلع وا .ةئجافم تاروطت
 ةيزكرملا ةنجللا يف ؛ىندالاو طسوالا .نيقرشلا رئاود
 ةيجراخلا يترازوو .يتايفوسلا يعويشلا بزحلل
 نم 1.6.8 يتايفوسلا تارابختسالا زاهجو ,عافدلاو
 يف ةيتايفوسلا ةسايسلا لمجم مييقت ةداعا ةيلمع

 يتايفوسلا ميعزلا هجوت تعبط يتلا طسوالا قرشلا
 ديلاقم همنستل ىلوالا مايالا ذنم فوشتابروغ ليئاخيم
 نيلمركلا يف ةدايقلا

 تذغت دق تالؤاستلا هذه لثم نا لوقلا نم دب الو
 ,ةيبرعلا ةقطنملا اهتدهش يتلا تاكرحتلا ربع اريثك
 نيسح كلملا تارايز يف اهنم ينلعلا دسجت يتلاو

 هعامتجاو .ةيروسلاو ةيقارعلا نيتمصاعلل
 ةلاسرلاو .دسسا ظفاحو نيسح مادص نيسيئرلاب

 ىلا ءارزولا سيئر يعافرلا ديز اهلقن يتلا ةلجاعلا
 .ةينانوبلا ةمصاعلا يف ناك موي يروسلا سيئرلا

  ةيقارعلا برحلا ؤّوبت نع ةدكؤملا ءادنالا ىلا ةفاضا
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم فقوملاو ةيناردالا
 نم لك عم ةيتايفوسلا ةدايقلا تاثحايم نم اماه ازدح
 اراز نيذللا :دولج مالسلا ديعو ,مادخ خيلحلا دبع
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 . .ارخؤم وكسوم
 ايناملا ةمصاع نيلرب يف نوبقارملا ريشيو

 ةسايسلا ايافخ ىلع اهعالطاب ةفورعملا ةيطارقميدلا
 يكريما دييقتب رعشت يتلا وكسوم نا ىلا ةيتايفوسلا
 اهسفن دجت طسوالا قرشلا يف اهتروانم ةيرحل ديدش
 يف ىوقلا كييازوم ليكشت ةداعا يف ريثأتلا يف ةبلاطم
 اهدعاسب امبو .ةيلاعف رثكا وحن ىلع يبرعلا نطولا

 بج تالؤاست :فوشتابروغ

 ابيكرت يلاتلاب نمضيو .ةجاجزلا قنع نم جورخلا ىلع
 ةديدجلا ةلماشلا ةيجيتارتسلا مدخي ال ايبرع
 ةجردلا تاذب امناو .بسحف ةيتايفوسلا ةسايسلل
 ريثكلا ىلا تضرعت يتلا ايلعلا ةيبرعلا حلاصملا اضيا
 ةيبرعلا  ةيبرعلا تاقالعلا جئاتن نم ةراسخلا نم

 .رتوتلا ةدعاصتملاو ةروهدتملا
 يف ةعلطم ةيسايس رداصم لوقت .هاجتالا اذه فو

 قشمد يثوعبم نم الك اوغلبأ تايفوسلا نا نيلرب
 تداق يذلا قزاملا نم جورخلل قيرطلا نا سلبارطو

 يسامولبدلا يسايسلا لمعلاب نوكي ال امهتاسايس هيلا
 ىوق تاقاط ىلع اييلس رثؤملا يداصتقالا يركسعلا وا

 دييأتلا نم ةنيابتم الاكشا ىقلن ىرخا ةيبرع
 ريرحتلا ةمظنمو قارعلاك .مهفتلاو ةدناسملاو

 رارصالا اذهل مهمهفت مدع اودبا كلذك .ةينيطسلفلا
 ةيناردالا ةيناودعلا برحلا دما ةلاطا يف ةمهاسملا ىلع

 يف دادغب ةبغر مغر ؛نارهط ماظن معدو .قارعلا دض
 سفنبو . عارنلل فرشمو لداع يملس لح ىلا لوصولا
  يروسلا ءادعلا فادهاو عفاودل مهمهفت مدع ردقلا
 تلاز ام يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل يبيللا
 دض ةيكريمالا ةمجهلا يف بعصالا ةلداعملا ربتعت

 سبللا لبقي ال وحن ىلعو تنهرب امك ؛ةيبرعلا ةمالا
 اهنايكو ةيعرشلا اهتدايق ةيفصت تالواحم عيمج
 .يسايسلا

 ةيسامولبدلا ةيسايسلا رداصملا وعدت امنيبو

 ثيرتلا ىلا ةيتايفوسلا ةسايسلاب ةلصلا ةقيثولا
 ساسا ال يواب وط لؤافت يا نم رذحتو .ةغلابملا مدعو
 عم وكسوم ةبرجت نا لوقتو ,ةيعقاولا ةايحلا يف هل
 دوهجلا تالعافت راظتنا ىلا اهرطضت ةيبرعلا راطقالا
 ليمت .ةيبرعلا تادايقلا لخاد راوحلاو تالاضتالاو

 جيورتلا ىلا انه ظحالن امك  ةيبرغلا رداصملا
 هيمست امل ةيداحتالا ايناملا ف ةصاخ .رشابملاو ينلعلا
 ةيروسو قارعلا نيب ةيتايفوس ةحلاصم ةردابم
 ىلع ةئاقو هاجتالا اذه يف ةيندرالا ةردابملا عم ةمجسنم
 ىلع يبرعلا قرشملا ةدعاسم فدهب كلذو .اهتدعاق
 تاحلاصملا لقث لمحتل هيمدق ىلع ةيناث فوقولا
 ةمظنم عم تاقالعلا ديعص ىلع ,ةليقملا تاروطتلاو

 ةداعاو ؛ئفاذقلا ديقعلا ماظنو ةينذيطسلفلا ريرحتلا

 ةيرصملا  ةيبرعلا تاقالعلاب دعب اميف .رظنلا
 يف ةدج رثكالاو مهالا نا ىلا ةيبرغلا رداصملا ريشتو

 نم ازجتي ال اءزج هنوك يف نمكي يتايفوسلا كرحتلا
 تاعافدنالا ىلع وكسوم اهب ظفتحت يتلا درلا قاروا
 نود .ملاعلا نم ةديدع قطانم يف ةرشابملا ةيكريمالا
 يلودلا لاجسلا يف عارصلاو ةندهلا طوطخب ثارتكا
 تايوتسم ىلا لقتنا دق هنا ىلا ةفاضا .نيقالمعلا نيب

 ىلع رودي ناك نا دعب (وكيمورغ  فوشتايروغ) ىلعا
 بتكملا وضع فييلع زواجتت مل ىندا تايوتسم
 ءاسؤر وا ,ةيزكرملا ةنجللا ءاضعا وا يسايسلا
 .مهريغو ءارفسلا وا ةيلحملا تاموكحلا

 دكؤت ثادحا نم ارخؤم ىرج ام ىلع اسيسأتو
 ةمظنم سيئر تافرع رساي ديسلا نا ةيبرغلا رداصملا
 ةرايزل ةوعد ةيبلت ىلع كشوم ةينيطسلفلا ريرحتلا
 نا ىلا ريشت امك ,فوشتابروغ اههجو وكسومل ةيمسر
 ةرارحلا ضعب ثعبي نا اما ١585 ماع فيص ناش نم

 دعصمب نا اماو .ةيبرعلا  ةيبرعلا تاقالعلا دسج يف

 0.لشفلا لاح يف :نايلغلا ةجردل ةرارحلا هذه

 1١95453 ١١ ناريزح ؟- ١171١ ددعلا ةيبرعلا ةعيلطلا



 00 د اك و ها دو

 1 ضعم اء 3 شر امدنع

 عولض ىلا ريشت نييبوزوألاو نييكريمألا نب
 ىلوت ءيلودلا باهرالا يف نييروسلا نيلوؤسملا

 يف راوحلا ةجوم ةدايق ايصخش يروسلا سيئرلا
 تاجردل اعبت ءالزانتم وا ايتاعم .برغلا هاجتا

 يف نولوؤسملا اهقلطي يتلا تاحيرصتلا وا تاديدهتلا
 يف اديشم .ينويهصلا نايكلا ةداق ضعبو ...برغلا
 ةدح عجارتي ةيكريمالا «تسوب نطنشاولا» ىلا هثيدح

 .بيبأ لتو قشمد نيب رتوتلا
 هبولساو يروسلا سيئرلا نوفرعي نيذلاو

 ضعب ىلع مدقي فوس هنا نوكردي اوناك ,يسايسلا
 ,برغلا اهربتعي نا نكمي يتلا ةيلمعلا تاوطخلا
 فادهالا عم بواجتت لئاسر .نطنشاو ةصاخ
 اهقيقحت ىلا ةدحتملا تايالولا يمرت يتلا ةيساساألا
 ...ةيسساموليدلاو ةيداصتقالا طوغضلا ربع
 دعمت: نا :دكؤملا نم سل هنا عهملع. حم ةيركسعلاو
 ةبقترملا تآجافملا سوؤك اهيلع مدقيس يتلا تاوطخلا
 .هبشفش نع

 .ايفالسغوي وحن يروسلا سيئرلا هجتا امدنعو
 دنع هامدق طحت نا راظتناب ءنانويلاو ندرألا وحن مث

 ىدل احضاو تاب ءوكسيشواشت ينامورلا سيئرلا
 حتف ىلا هجتي فوس هنا نييسايسلا نيبقارملا عيمج
 بواجتلا راعش تحت ةينيطسلفلا تاميخملا دض برح
 هيمست ام برض ىلا ةيعادلا ةيبرغلا فادهالا عم
 تاميخملا دض برحلا نوكت نا لما ىلع .«باهرالا»

 يف .نطنشاوو قشمد نيب راوحلل ارسج ؛ةينيطسلفلا
 تابوعص نم ةيروس هيف يناعت يذلا تقولا
 ةنوآلا يف تلوحت .ةيسايسو ةيعامتجاو ةيداصتقا
 هنم جورخلا نا ودبم يذلا قزاملا نم عون ىلا :ةريخالا
 روذج لاطت تاليدعت ءارجا ريغ نم اليحتسم أرما تاب
 ةتس لاوط قشمد يف مكحلا لها اهسرام يتلا ةسايسلا

 ١ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ١51  5ناريزح ١443

 اهنروص سكعت ةيروس ةلزع

 مخ - عا ا 1

 تاميخملا دض برحلا : شاف اذكهو .اماع رشع

 يتلا ةمزالا قمع فشكتل توريب ىف ةينيطسلففلا

 «ىلوالا برحلا تسيل يهو .يروسلا ماظنلا اهشيعي
 زارتها اعقاوو العف دكؤت اهنكل :ةريخالا نوكت نلو
 ريغ اهنم قبي مل يتلاو اهيلع دمتعي يتلا زئاكرلا
 ىنبلا تقزمت اميف ,ةينمالاو ةيركسعلا ةزهجالا
 لظ يف لكاتلل ةضرع تتابو ءارتهالا لعفب ىرخالا
 ةيداصتقالا ةمزألل لولح ةيا قيقحت نع زجعلا
 .ةيعامتجالاو

 هنا دجي يلاحلا يروسلا ماظنلا ةريسمل عبتتملاو
 ةقرولاب كسمتلا ىلع رارمتساب اصيرح ناك
 ءاهلالخ نم ةيداملا بساكملا راردتساو ةينيطسلفلا

 راردتسا وا .ءيبرعلا جيلخلا لود ضعب نم ءاوس

 اماظن هسفن ميدقت لالخ نم :ةيسايسلا بساكملا
 قيرط نع عاطتسا دقلو .ءاينطوو ايمدقت»
 ديدعلا عدخي نا تاراعشلاب بعالتلاو ةيجوغاميدلا
 فقوتت ملف .ملاعلا يف ةينطولاو ةيمدقتلا ىوقلا نم
 دصض يروسلا ماظنلا اهضاخ يتلا برحلا دنع
 مث ,رتعزلا لت ميخم يف 1915 ماع يف نيينيطسلفلا
 ...19/87 ماع نانبل ف ينويهصلا وزفلا ماما هعجارت
 نا ىلا 19817 ماع سلبارط يف نيينيطسلفلا ةرصاحمو

 نم ناريزح يف «لمأ» ايشيليم ةكراشمب برحلا حتف
 يف اهسفن لئاسولاو بيلاسألا ادّدجم :11/6 ماع
 .15/5 ماع نم وينود /ناريزح

 نيينيطسلفلا دض ةرركتملا رزاجملا هذه تتاب دقو

 نايكلا اهبكترا يتلا رزاجملا عيمجل ءاطغ لكشت
 . ةليتاشو اربص يميخم يف 1987 ماع ينويهصلا

 يف ىرخا تاميخم يف رركتت نا دعبتسملا نم سيلو
 يروسلا سيئرلا يعس نع ثيدحلا لظ يف ءبونجلا
 يدؤت دقو :ققحتت ال دق .نطنشاو عم ةقفص بيترت ىلا
 عقنتسملا» هامس اميف رثكأف رثكا قرغلا ىلا هب

 سو

 فدع دض ةددجتملا ب درحلا يف

 !«ينانبللا

 اهبرح يف ةيروس اهتخوت يتلا ةليسولا تناك ياو
 ام ىلا يدؤت نل اهنإف .ةينيطسلفلا تاميخملا دض

 يميلقالا نييوتسملا ىلع فادها نم قشمد هاخوتت

 قئاقحلا نم ةلمج حرطت برحلا هذهف .يىلودلاو

 :يهو .اهزواجت بعصي تاب يتلا ةيساسالا
 ,ةينانبللا ةقرولاب مكحتلا نع ةيروس زجع - ١
 اهتحلصم هيف امل ,فارطالا نيب عارصلا ةرادابو

 .اهتاقالعو اهتاباسحو
 فارطالا نيب ةيومدلا تاهجاوملا رارمتسا -

 ةردق فزنتست ءابعأ ىلا اهلوحتو ,نانبل يف ةعراصتملا
 اهطروت مكحبي ؛ةيلخادلا اهتالكشم نم ديزتو .ةيروس
 .ةداحلا تاعازنلاو تاهجاوملا هذه ىف ىشابملا

 ةيلعافي ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدوع
 ام العف دكؤي يذلا رمألا ,نانبل ىلا ةيركسعو ةيسايس
 مقرلا اهنأ نم :تافرع رساي ةمظنملا سيئر هلوقي ناك
 ,ةيطسوالا قرشلاو ةينانبللا نيتحاسلا ىلع بعصلا

 .ةديدج ةيسايس تالداعم ضرفيس يذلا رمالا
 ضعب تاباسح يف رظن ةداعا ضرتفت ,ىوق نيزاومو
 .نطنشاو اهتعيلط ىف و .ةيلودلا ىوقلا

 ,ينيطسلفلا ماسقنالاب ىمسي ام ىلع ناهرلا طوقس- 4
 نا :توريب يف مهدض تحتف يتلا ٍبرحلا يف تبث ذأ
 وا تاكدتكت ةيا ىلع مدقتت ةينطولا مهتحلصم

 .ةينيطسلفلا ةيضقلا مدخت ال :ةيوهج تاباسح
 تناك يذلا بيبح بيليف قافتاب يمس ام طوقس

 ,هيف يسيئرلا فرطلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 ماع يف نانبلل ينويهصلا وزغلا ةجيتن ءاج يذلاو

 فلا رشع ةسمخ يلاوح قافتالا رثا ىلع جرخف 7
 ىلا اوداع دق مهمظعم نا ةيلاحلا ةنسسلا يف نيبت :لتاقم

 ةهج نم رثكال مثاد فده :نانبل يف نوينيطسلفلا
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 يو. .ىرخألا فارطالا مزتلت مل امدنع تاميخملا
 تاميخملا ةيامح ابوروأو ةدحتملا تايالولا اهتعبلط
 .ةيركسع تاءادتعا ةيا نم . ةينيطسلفلا
 تداع ذا هجئاتنو ينويهصلا وزفلا طوقس - *
 ىلعألا ليلجلا ةقطنم يف طقاستتل اشويتاكلا خيراوص
 يذلا رمالا .بونجلا نم اقالطنا .ةلتحملا نيطسلف يف
 نوراش لييراو نغيب ميحانم ىخوت ام نا دكؤي
 ءاغلا ناو :ىواهت دق :نانبل حايتجا نم هقيقحت
 تارارق ذاختاب متي ال ريرحتلا ةمظنم عم عارصلا
 ىلا هسفن ؛يليئارسالا» شيحلا تعفد ةيركسع
 .ةينما تابيترتب ةيلاطملاو ءافكنالاو عجارتلا

 ةينمالا تابيترتلا ريفوت ىلع ينوبهصلا رارصألا -
 ةيقافتا يف اهيلع قافتالا ىرج يتلا تابيترتلل ةهباشملا
 يف ؛:ةيليئارسالا» و ةيروسلا تاوقلا نيب لصفلا
 .191/5 ماع يف نالوجلا

 بيدبأ لتو قشمد نيب رئادلا راوحلا ةطقن دنعو
 سيلو . «لما» ايشيليم فقت ةينمالا تابيترتلا لوح
 كرام ةدحتملا ممألل دعاسملا ماعلا نيمالا نا رس
 يف بيبا لتو قشمدو توريدب ىلا داع دق غندلوغ

 قاطن عيسوت ناكما يف ثحبلل :نيريخآلا نيعوبسالا
 قالغال اديهمت ءبونجلا يف ةيلودلا تاوقلا تامهم
 ذإ ؛ينويهصلا نايكلاو ةيروس نيب ةحوتفملا ةهبجلا
 ثودح ناكما حّجرت ةيسامولبدلا ريراقتلا عيمج نا
 ةريخالا ريراقتلل اقفوو .ةقطنملا كلت يف امهنيب برحلا
 ةئدهتلا طخ نوجهني اوادب نييروسلا نيلوؤسملا ناف
 نودبيو بيبأ لت عم يتونلا ةدح فيفختو
 تابيترتلل ةنيعم ةفيص ىلا لصوتلل مهدادعتسا
 تلفا يذلا ينانبللا فلملل غرفتلا حيتت يتلا ةينمالا
 ليمجلا نيما سيئرلا ضفر باقعا ف مهيديا نيب نم
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 :ناثبل ين ثبل

 ييقعتلا اوخؤلا كرا
 ضافغا

 "0 ل 23-1

 يشل

 يبرعلا ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا تلاق
 ةبسانمب هتردصا نايب يف :نانبل يف يكارتشالا
 ام نا» ينويهصلا حابتجالل ةعبارلا ىركذلا

 امو توريب نم يبرغلا رطشلا يف نآلا يرجي
 يف قالزنا وه ةينيطسلفلا تاميخملا هل ضرعنن
 ىلع ةبترتملا داغبألا ىلا ارظن ينويهصلا ططخملا
 دوجولا دض يوفصتلا جهنلا اذه رارمتسا

 ىلا ارظنو ايسايسو ايناسنا ينيطسلفلا
 الا ةناصح رفوت ال يتلا ةقلطملا ةحابتسالا
 ..اهتكهتتاو

 ىلا اهنايب يف ثعبلل ةيرطقلا ةدايقلا تعدو
 لوح بورضملا يرانلا رانزلا كف يف عارسالا»

 رانلا ميحج اميف جرفتلا رارمتسا لدب تاميخملا
 ريهامجلا نم ءاسنلاو خويشلاو لافطالا قرحي
 ,ادحا ينعي ال رمالا ناكو :ةينيطسلفلاو ةينانبللا

 ريمسيد /لوالا نوناك ١8 يف عقو يذلا «ءقشمد قافتا»
 ١19/86. ماع

 ماع يف نانبل ىلا لخد دق يروسلا ماظنلا ناك اذاو
 ءابنالا ناف .«يليئارسا»  يكريما رضخا ءوضب 1415
 ناكما نع ةقاحصلا ىلا ٍبّرسُت يتلا تامولعملاو

 هذه نا اددجم دكؤت :ةيكريما  ةيروس ةقفص لوصح
 ؛ينويهصلا نايكلا نع لزعمب متت نا نكمي ال ةقفصلا
 تاميخملا دض بورح لاعشا يف طروتلا نع الو

 دنع اهضاخ ينلا برحلا كلتب ةهيبش ةينيطسلفلا
 لت ميخم دض 1515 ماع يف نانبل ىلا هتاوق لوخد

 اهبرضو ةينطولا ىوقلا ةرصاحنم ْف هماهسإ و رتعزلا
 .اهفصقو ةينانيللا ندملا عيمج ةرضاحم ىلا الوصو

 ْف ةيبرغلا توريب اهتهجاو يتلا ةعاظفلا لقت الو

 ثبع نم ايموي ههجاوت امع ,يضاملا عوبسالا فصتنم
 ةيبسم ةنيدم ىلا اعقاوو العف اهتلوح يتلا تايشدلملا

 ةيحصلاو ةيملعلا تاسسؤملا نم ةرفقمو
 نع تردص يتلا تانايبلا فشكتو ...تارافسلاو
 اهتبكترا يتلا تاعاظفلا «ينيطسلفلا ذاقنالا ةهبج»

 توريب يفو ةينيطسلفلا تاميخملا يف ءلم|» ايشيليم

 هذه فقول عيرسلا كرحتلا ةيبرعلا ةمالا ىلع امكو
 ..ةييهرلا ةرزجملا

 لكشي نا لدب هنا ىلا راظنالا ثعبلا نايب تفلو
 هجو يف نيينانبلل ادحوم الماع ينوبهصلا يدحتلا

 طاقسال اببسو ينطولا مهريصمب قدحملا رطخلا
 ,لصاحلا وه سكعلا ناف ةيلخادلا تاضقانتلا لك
 موقت اميف ينطولا لمعلل التقم لكشي يذلا رمالا
 نانبل ليوحتب ةيبهذملاو ةيفئاطلا تايساسحلا
 .ينودهصلا ودعلل تنفم ع ورشم ىلا نطولا

 اهتتفال تحت قاست يتلا عئارذلا ىلع ادرو
 بزح نايب لاق ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع ةمجهلا
 ناك ناو نانبل يف ينيطسلفلا دوجولا نا» :ثعبلا

 ءاًئجال سيلو ىلاضن دوجو وهف تقؤملاب مسني
 هقوقح لك ةسرامم يف قحلا لك هل ناف هيلعو
 ةمزاللا طورشلا لك ريفوتو ةيسايسلاو ةيندملا
 ودعلا دض يلاضنلا هرود ءادا نم هندبكمتل

 ؟ينويهصلا

 دوجولا اذه برضل ةلواحم لك نا نايبلا لاقو
 ريرحتلا ةمظنمب ةلثمملا ةيعرشلا هتائيه برضو
 ريهامجلا اهتنب ةيلاضن ةلاحل ضاهجا يه
 ةمواقملا نا نظي نم ءىطخيو ,اهئامدب
 هتيرح نانبل ةداعتسا ماما قئاع ةينيطسلفلا
 ةكرعم نا دكأ و .حيحصلا وه سكعلا لي .هتدحوو

 ال اماسج اماهم ناو .اهتايادب يف لازت ال ريرحتلا
 ريرحت ةكرعم نوضوخي مهو نيينانبللا ماما لازت
 اماظن ةيطارقميدلا لعجو .هتبورع ديكأتو مهدلب
 .«ةيسايسلا مهتايحل

 ةحابتسالا برح فقو ىلا ثعبلا نايب اعدو
 زرفلا ططخم ضاهجاو .توريب اهل ضرعتت يتلا
 تاسرامملا لمجم ىلع ءوضلا ايقلم ,يفئاطلا

 ةحاسلا' ىلع ءلمأ» ةكرح اهب موقت يتلا ةيداعملا
 ةلودلا ىلا رابتعالا ةداعاب بلاطو ..ةينانبللا
 0 .ةفلتخملا اهتامدخ ةطشناو

 يف دروا نيييرغلا نيلسارملا دحا نا ىنح .ةيبرغلا

 تويب نومحتقي اوناك «لمأ١ يحلسم نا لصفم ريرقن
 ةعرزملا شينروك يتقطنم يف ناكسلاو نينطاوملا
 .مهيلع مهتحلسا نارين نوحتفيو .ةديدجلا قيرطلاو
 يذلا دهشملا كلذ روصت قيدصت بعصي هنا فيضيو
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم ليثم هل عقب مل

 ةوارضلا كلتب برحلا هذه نا هيف كش ال يذلاو
 :قشمد قافتا ىرخا ةرم تطقسا دق .ةعاظفلاو
 ةيسايسو ةينما غيص نع أددجم ثحبلا تحرطو
 اهعضوب قشمد عيطتست له : وه لاؤسلا نكل .ةديدج
 ىلع اهشيعت يتلا ةيسايسلا اهتلزعو يداصتقالا
 ةغيص ىلا لصوتت نا يلودلاو يبرعلا نييوتسملا
 ؟نانبل يف ةينماآو ةيسايس

 ةفغيضلا هذش لثشم ىلا لوصولا نا حجرألا
 رشع دحا ذنم نانبل ف برحلا تتبثا دقو ,ليحتسم
 ريرمتل ةيروس اهدمتعت يتلا لئاسولا ةلاحتسا اماع
 [1...نانبل يف ةيسايسلاو ةينمالا اهتغيص

 شلك زاوف
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 نخ ع 2

 :ةيبرعلا ةعيلطلاب صاخ موطرخلا
 قداصلا يلوت ىلع رهشلا ءاهز يضمي دكي مل [

 ذخا ىتح .ةديدجلا ةموكحلا ةسائر يدهملا

 ىتش رئاود هلوح نم ريثي لؤاستلاو لدجلا [ ٠
 هتاهحوت ءازا ضومغلاو سامحلا نم ةضقانتمو

 !عبطلاب يسايسلا ديعصلا ىلع ...هاياونو
 ةرملل ةموكحلا ةسائر يدهملا قداصلا ىلوت دقلو

 آديدل .رمعلا نم نيثالثلا زواجتي ملو 1955 ماع ىلوالا

 نع اهتاءالوو ةيفئاطلا لصفل ةبراض ةلمح كاذنا

 لش ديدحتلا هجو ىلع ينعي ناكو ,يسايسلا لمعلا
 ىتح راصنالا ةفئاط يعار يدهملا مامالا همع نوفن
 ثيدحتو هتاسايس مسرو ةمالا بزح ةماعزب درفني
 هتاقالعي لصتا ام ءاوس .ةفلختملا هتاثورومو هجهانم

 باطقنسا نع هروصتب وا ءايناطيرب عم ةقيثولا
 !راصنالا عاطق جراخ ةيبعش ىرخا لئاصف

 هتبرجت الو اليوط فورظلا هلهمت مل قداصلا نكل
 تبعل دقف ؛هتاحومط ققحي ىتح ةضغلا ةيسايسلا

 نع هتحازا ىلا ىدا ايتاع ايسايس ارود ةيفئاطلا
 ليئض ددعب هزوفو .ةمالا بزح قشو .ةموكحلا ةسائر
 مظعم زاحنا ذا :155/8 ماع تاباختنا يف دعاقملا نم

 ةموكح هليكشتو .يدهملا مامالا بناج ىلا راصنالا
 يطارقميدلا يداحتالا بزحلا عم ةديدج ةيفالتئا
 !بوجحم دمحا دمحم ةسائرب

 يماملا سور

 ةيسايس ًاسورد ىعو دق يدهملا قداصلا نا كشالو
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 .دمل قداصلا
 نادوسلا يف ةثيدحلا تا

. 
 0007 نايل في" 0 ف

 ا يدوم

 لوالا لاؤسلا لج فاقت ةسسرم ا ةماه

 يذلا يفحصلا هرمتؤم ىف باهسإب هيلع باجا يذلا

 نع دعاقملا ةيرثكاب ةمالا بزح زوف دعب هدقع
 نم غلي دقو يسايسلا هركف ىلع تارط يتلا تاريدغتملا

 ووو عرعر رايخلا“ ةمعقاو: يدهل قداصلا

 يلا سور ايعاو

 بنك اوي

 !؟اماع نيسمخ رمعلا
 لعافلا اهريثات اهل ناك ةريثك تاريغتخم نا كش الو

 لالخ يسايسلا هكلسمو هركف يف و قداصلا ةيصخش يف

 اديب ال ةمالا بزح ثيدحت نا كردا دق وهف :ةرثفلا كلت

 جمهانم ثيدحتب نكلو اهروذج نم ةيفئاطلا عالتقاب
 ةيسايسلاو ةيركفلا تارايتلل هتيكاومو ءالوا بزحلا
 هصرح ناك كلذلو .نادوسلا يف ةيمانلا ةيعامتجالاو
 ةغيصلا راطا يف ةمالا بزح لظي نا ىلع اديدش
 ةضافتنا داق يذلا ينطولا عمجتلل ةيميظنتلا
 ىلا :ةيلاقتنالا ةرتفلا لاوط ١5986 ليربا نم سداسلا
 صيصخت يف ةثيدحلا ىوقلا بلطم نع عافدلا دح

 !ةيسيسأاتلا ةيعمجلا تاباختنا يف اهلرئاود
 اذه دض توص يركسعلا سلجملا نا مغرو

 روتكدلا ةموكح يف نيريزو عم فلاحتلاب هاجتالا
 أطخلا اذه حيحصتب يدهملا قداصلا دعو .يل وزجلا

 عضو دنع .ةثيدحلا ىوقلا ةدارا ليثمت لامكتساو
 :ديدجلا تاباختنالا نوناق ةغايصو مئادلا روتسدلا
 هرود ةعباتمل هتموكح يف عمجتلل لثمم رايتخا دح ىلا
 لحل .هدقع عمْزملا يروتسدلا رمتؤملا ناشي صاخلا

 يف مكحلا تالكشم ةفاك ةجلاعمو بونجلا ةلكشم
 !نادوسلا

 ينغريملا نامثع ديسلا نلعأ دق ناك يذلا تقولا يف
 يداحتالا بزحلا باحسنا ةيمتخلا ةفئاط يعار
 لابح ىلع بعللاو .ينطولا عمجتلا نم يطارقميدلا
 فاصناو ددرتلاب هفقوم ماستإ و :ةيمالسالا ةهبجلا»
 ةئيس ةيعرشلا نيناوقلا ءاغلا ال ليدعت ءازا لولحلا
 مساب هدادبتسا اهلالخ نم يريمن سرام يتلا ةعمسلا
 بسك امنيبو !نادوسلا مكحب هدارفنا ريربتو نيدلا
 ايبعشو ايسايس ريثكلا ةمالا بزحو يدهملا قداصلا
 ةفئاط جراخ نم ةديدج لئاصف باطقتسا دح ىلا

 يداحتالا رسخ ءصاخ هجو ىلع نيفقثملا نمو راصنالا
 ةيبلغالا بزحك ةيسايسلا هتعمس يطارقميدلا

 !ينطولا عمجتلا نم باحسنالا :ينغريملا نامثع دمحم
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 ةيئاملربلاو ةيبعشلا

 ةهبجلاو ةمالا بزح اهمستقا يتلا ةقلغملا ةيخيراتلا
 !ةيمالسالا

 هرئاود نم ريثكلا دقفو

 ةيسابسلا تارابتخالا ةبعقاو
 ادبي مل نيبقارملا نم ريثك عقوت ام سكع ىلعو

 تاموصخلا ةيفصتو ماقتنالاب هدهع يدهملا قداصلا

 لمعلل اقاثيم حرط لب .ةيصخشلا وا ةيسايسلا
 فلتخم عم رواشتلاب .ةلبقملا ةرتفلا لالخ ينطولا
 بزحلا عم ىتح .ةينادوسلا ةيسايسلا لئاصفلا
 باقعا يف هلحب ايصخش بلاط يذلا يعويشلا
 هباون درط يف حجنو ,1956 ماع ةيباينلا تاباختنالا

 ةهبجلا ىتحو ؛1555 ربونكا ةروث دعي ناملرب لوا نم
 دح ىلا ءادعلا اهبصاني لاري امو لظ يتلا ةيمالسالا
 بعشلا يناما ةنايخب نيملسملا ناوخالا ماهتا

 ةرثع رجح فوقولاو .يريمن عم اهفلاحتب ينادوسلا
 !ةعمسلا ةئيس ةيعرشلا نيناوقلا ءاغلا ماما

 كرتشم دفو لاسرا ىلا رداب يدهملا قداصلا نا لب
 ءاقلل ابابا سيدا ىلا ينطولا عمجتلاو ةمالا بزح نم
 نادوسلا نوؤش يف هترواشمو غنراج نوج ديقعلا
 !هتموكح ليكشت يف عرشي نا لبق هنوجشو

 قداصلا لهتسا .ةيجراخلا ةسايسلا ديعص ىلعو

 ,رصم هاجت ةبيطلا اياونلا نالعاب هدهع يدهملا
 ,ةمالا بزحو راصنالا تايبدا يف يخيراتلا مصخلا

 يف نيدلبلا نيب ةيلزالا طباورلا ةيمنت ةيمتح ىلع دكاو
 اهيناعم نوصي» نيبعشلا نيب ةوخألل قاثيم راطا
 اهاقلا يتلا ةبطخلا يف ءاج ام دح ىلع ءاهينابم ىعريو

 موطرخلا راز يذلا ةيرصملا بازحالا دفوب الافتحا
 !نادوسلا ىف ةيطارقميدلا ةريسملا ةيادبب ةئنهتلل

 تاءامتنا لوح ددرتب لازي امو ددرت ام مغرو

 ةيسايسلاو ةيركفلا هتاءالوو يدهملا قداصلا
 .ةيبرغ ىرخاو ةيبرع ىوقب ةقيثولا هتاقالعو
 , ةيعقاولاب ةيجراخلا ةيسايسلا هتارادتخا تمستا
 داحتالا ىلا ةيجراخلا هتارايز لوأ ادبد نا ررق امدنع

 فورظلا ءوض يف ءايبيل ال رصمو .اكريما ال يتايفوسلا
 رطخا عم لعافتتو ؛نادوسلاب طيحت يتلا ةيعوضوملا
 دهعلا نع ديدجلا مكحلا اهثرو يتلا ةيموقلا تالكشملا
 جاتحي يذلا بونجلا لكشم ينعأو ...دئابلا

 اهتقالعو وكسوم ربع يسايس لح ىلا ةرورضلاب
 يركسع يرصم معد ىلاو ءابابا سيدآاب ةقيثولا
 !.لعاف

 ىلع نيرما ةيانعب نوبقارملا ظحالي ددصلا اذه يف و
 :ةيمهالا نم ةريبك ةجرد

 ةيقافتا ىلع يدهملا قداصلا موجهب قلعتيو :لوالا
 حلاصملا ةجلاعم يف جيرهتلاب اهماهتاو لماكتلا
 عافدلا ةيقافتا ىلا قرطتلا نود .نيدلبلا نيب ةكرتشملا
 !نادوسلا و رصم نيب كرتشملا

 بناج ىلا عافدلا ريزو بصنخم هرادتخا :يناثلا

 ةلكشمل يسايسلا لحلاب همازتلاو .ةموكحلل هتسائر
 تاوقلا تايناكما معدل لماكلا ءاطعلا عم ,بونجلا
 .ةحلسملا

 بنج ىلا ابنج يسايسلا لمعلا ىزاوتي رخآ ىنعمب
 ىلا الوصو يركسعلا لمعلا عم ىوتسملا سفن ىلعو
 قوف مالسلا تايار عفرو برحلا فيزف فقو
 [ل! بونجلا
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 هوو دك دسوا ووو صحح يحسب

 ا لكاشو ي ركسعو » يداصتقا نواعن ةيكربملا ةبرصلا تا تاقالعلا علا فلم ف
 هيو ومو 00 ييسر عل

 - :صاخ- ةرهاقلا

 نم قيرف ىرجا يضاملا عوبسالا لالخ 0
 داصتقالا ريزو ةسائرب نييرصملا نيلوؤسملا َش

 نطنشاو يف ةماه تاثحابم ناكرالا سيئرو
 بلاظملا يه ام .ةيكريمالا  ةيرصملا تاقالعلا تلوانت
 مهتليقتسا اذاملو !نويرصملا نوؤلوؤسملا اهلمح يتلا

 عيرا ريجات اهيف تبلط ةفوشكم ةروانمب نطنشاو
 !؟رالود رايلم ١١5 لباقم ةيرصم ةيركسع دعاوق

 نيلوؤسملا دحا هب حرص امب ريكذتلا ديعن ةيادب
 ريجأت نطنشاو ىلع ضرعت مل رصم نا نم نييرصملا
 ةيركسعلا اهنويد نع لزانتلا لياقم ةيركسع دعاوق

 رضع دعاوق لع اذان ؛اكرفمأ

 راصتقالا ريزو اهلمح يتلا بلاطملا ةهجاوم يف

 هذه هاجت فورعم يرصملا فقوملا ناو .رصم ىلع

 ناك امهم ينطولا انلالقتسا يف طرفن ال نحنف .ةلأسملا
 .فورظ ةبا تحتو نمثلا

 ةلصلا ةيبيرقلا ءرتلزودن نطنشاو» ةرشن تناكو

 دبع ريسشملا نا تدكا دق ةيكريمالا عافدلا ةرازو نم

 نيتدعاق ربجأت نطنشاو ىلع ضرع ةلازغ وبا ميلحلا
 لبق امهمدختست «ليئارسا» تناك « ءانيس ىف نيتدوج

 يىلامشلا لحاسلا ىلع ةثلاث ةدعاقو .ءانمس نع ءالجلا

 يهف ةعبارلا اما ,ةيرصملا ةيبيللا دودحلا نم برقلاب
 سيئرلا ناكو ؛رمحالا رحبلا ىلع سانب سار ةدعاق
 ىلا اهليوحت تاءارجا مكحلا هيلوت ذنم فقوا كرايم
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 همرحا يمسر نيغ قانقتا لع ءانب ةيكرمما ةدعاق
 .ةيكريمالا ةرادالا عم تاداسلا

 ةموكحلا ءايتسا ىلا تامولعملا هذه رشن ىدا
 ريزو يلع وبا ناطلس .د .لوصوو نمازتي هنأل ةيرصملا
 تاوقلا ناكرا سمئر يبارغلا مي ميهارباو .داصتقالا

 تاثحانم ءارحجال نطنشاو ىلا ةيرضملا ةحلسملا

 نولوؤسملا اهفصو ةماه ةيركسعو ةيداصتقا

 .ايركسعو ايسايس اعباط اهل نأب نويكريمالا

 كربلا ةروانلا ليصافت
 تيبلا مساب يمسر ثدحتم ىفن ىرخا ةهج نم
 ريغ .ةيمسرلا هبش ةيكريمالا ةرشنلا يف ءاج ام ضيبالا
 لواحت نطنشاو نا لوقلا نم نيبقارملا عنمي مل كلذ نا
 عاضوالا لالغتساو ةيرصملا ةموكحلا جارحا

 نع لاقي امف .يرصملا داصتقالا اهب رمي يتلا ةبعصلا

 نع اساسا ربعي ةبركسع دعاوق ريجاتب يرصم ضرع
 كرابم سيئرلل قبس دقو رصم يف ةيكريمالا عامطالا
 .مسح يف اهضفر

 ايكريما ايلط يضاملا فيصلا تضفر دق رصم تناكو

 تاوقلل رقم ىلا ةيرصملا سانب سار ةدعاق ليوحتب
 تناكو طسوالا قرشلا ةقطنم يف ةيكريمالا ةيزكرملا

 يف ديدجلا نكلو .عيرسلا لخدتلا تاوق مساب فرعت
 دعاوق عبرا ىلع لمتشا هنا ريخالا يكريمالا بلطلا

 روصو .ريبك يرصم لوؤسم لوق بسح .ةدحاو ةعفد
 دعاوقلا هذه لباقمف ...رصمل ةحيرم اهنا ىلع ةقفصلا

 رصم ىلع ةقحتسم ةيركسع نويد نع نطنشاو لزانتت
 ةدئافب رالود نودلم 456٠ غلبتو "١9/87 ماع لبق

 , /1 0 ٠١,8/: نيب ام حوارتت ةبكرم ةيونس
 رالود نويلم ٠١5457 ىلا ةيلامجالا دئاوفلاب لصتو

 6٠٠ ايلاح اهنم رصم ددستو ءضورقلا لصا فالخب
 اءدب رالود نويلم ٠٠١ ىلا عفترت ايونس رالود نويلم
 .19864 ماع نم
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 داصتقالا ىلع ًائبع لكشت نويدلا هذه نا ةقيقحلاو
 تبلاط دقف :نيدلبلا نيب مئاد فالخ ةطقنو ,يرصملا
 ةرادالا نا الا .حنم ىلا اهليوحت ةرم ريغ رصم

 ةيسن ليلقت تضفر امك ءضفرلاب تدر ةيكريمالا
 لب ءدادسلا نع ريخآتلا يف رصم ءانثتسا وا ,ةدئافلا

 ةنس نم رثكآأل طاسقالا دادس نع ريخآأتلا نأب تدده

 لودلل تادعاسملا جمانرب نم نامرحلل رصم ضرعيس
 .يكريمالا نوناقلا صن قفو كلذو ,ةيبنجالا

 فالخلا ةطقن نويدلا ةلكشم تسيل لاح لك ىلع
 :كانهف ةيكريمالا  ةيرصملا تاقالعلا فلم يف ةديحولا
 .ةيوستلا دوهجو ريرحتلا ةمظنم نم فقوملا

 .يل ود رمتؤم دقع ىلع رصم ةقفاومو
 ةلكشمو ينويهصلا يندب عم تاقالعلا عيبطت

 .اياط
 راطالا اذه فو :هل يدصتلا لئاسوو باهرالا موهفم -
 ةثالث رصم تضفر دقف .يبيللا ماظنلا نم فقوملا

 .ايبيل دض كرتشم لمعب مايقلل ةيكريما ضورع
 تايصوت ذيفنت لحارمو تيقوت لوح فالتخالا
 نأشب ةيكريمالا ةنوعملا ةئيهو يلودلا دقنلا قودنص
 عاطقلا مجحو هينجلا فرص رعس ديحوتو معدلا
 .ماعلا

 يفروزملاب ةيوؤنلا ةقاطلاب نادت يتلا نفسلل حامسلا -
 .سبد وسلا ةانق

 ةكئاش مدضا وم

 ثحب لحم نوكتس اياضقلا هذه نا وديدو

 اباضقلا تناك ناو نطنشاو ىف نييرصملا نيلوؤسملا

 يركسعلا نواعتلاو حيلستلا دوقعو .ةيداصتقالا

 بناج لك ىعسي فوسو .ةزراب ةناكم لتحتس كرتشملا
 صتخي ام اميسال :ءرخآلا فرطلا فقاوم ةلحلح ىلا

 تاقفص تيقوتو ةيداصتقالا تادعاسملا ةدابزب

 دامتعاب ةيكريمالا ةرادالا بلاطتو .يكريمالا حالسلا

 ةيداصتقا تادعاسمو حنمك رالود رايلم ؟ و١

 حنم رايلم ".١ اهنم مداقلا ماعلا يف ةيركسعو
 تادعاسمو حفنم رالود نويلم 8١60 , ةيركسع

 تاصصخملا ةدايز ىف رصم بغرت امنيب .ةيداصتقا

 ال اهنا ذا ةيداصتقالا تادعاسملا جمانرب يف ةيدقنلا

 دامتعاب رصم بلاطت امك .رالود نويلم ١١١ نع ديزت
 لالخ ةيفاضا ةيداصتقا ةدعاسمك رالود نويلم هوو

 يف ةيكريمالا تارامثتسالا ةبسن ةدايزو .مداقلا ماعلا

 ؟راصلا

 يرصملا داصتقالا ريزو نا نوبقارملا دقتعيو

 نا ىلا !دانتسا هل هددسأت نلعا دق ناكو :«ليئاريسا» و

 هب ىدان نم لوا وهف ةركفلا بحاص تاداسلا سئرلا

 . 151/4 ماع

 طابترالا ةدايز ىلع نطنشاو زكرت لباقملا يف
 نفسلا رورم قح رارقاو .نيدلبلا نيب يجيتارتسالا
 . ناو ةصاخ . ةانقلا يف ةيوونلا ةقاطلاب لمعت يتلا
 ةيوونلا ةرئاطلا ةلماحل عيباسا لبق تحمس دق رصم

 ريغ نم ناف كلذك ,ةانقلا روبعب ءزياربرتنا» ةيكريمالا
 ىلع لوصحلاب يكريمالا بلطلا ددجتي نا دعبتسملا
 ةيصوت ىلا ةفاضالاب .رصم يف ةيركسع تاليهست
 قودنص تايصوت ذيفنت ةعرنسب نايرصملا نيلوؤسملا
 (0.يلودلا دقنلا

 زتلوش رظتني اباط ةلكشم لح

 لشفو . . لتي الع األ ةاكحتتم تهد دنا ةداعلاك
 ةيجراخلاب نيراشتسملا ريبك رييفوس ماهاربا 371
 لت وأ ةرهاقلا فقوم ةلحلح يف ةيكريمألا | هبا |

 ةسلج ةزملا هذه تاضوافملا فرعك مل انه نم .بيمأ

 دنغي ؛ةرهاقلا يف يرجت نا عقوتملا نم ناك ةيناث
 .ايلزتريه يف تدقع يتلا ةريخألاو ىلوألا ةسلجلا

 نيب عامتجا نم رثكأ دقع دق رييفوس ناكو
 ديدمتل ةلواحم يف بيبأ لتو ةرهاقلا يف نيلوؤسملا
 طسو لح ىلا لصوتلاب نيفرطلا عانقاو تاضوافملا

 رييفوس دوهج نكلو .ميكحتلا لاؤس ةغيص لوح
 .بيبا لت فقوم يف بسحف ىلكش رييغت ىلا تهتنا
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 رداغ ,ريدفوسل ةطحم رخآ تناك ينلا ةرهاقلا هنضفر

 .هدالب ىلا أدئاع ةقطنملا اهدعب

 لويقلا يف ةديدجلا ةينويهصلا ةروانملا صخلتتو
 دودحلا طخ نيدأ ىلا» :ميكحتلا لاؤس ةغيص ليدعتب
 دودحلا طخ نيأ» :نم الدب ؟ءاباط دنع نيدلبلا نيب
 بيبا لت نكلو .ةرهاقلا هضفرت ام اذهو « «حيحصلا

 طخ ديدحت ىلع نيمكحملا ةئيه لمعت نا تطرتشا
 قئاثولا نم ةعومجم ىلا دانتسالا حرتقتو .دودحلا

 يهف .ريغتي مل اهفقوم نا يأ ءاهرظن ةهجو ىلا ةزيحتملا
 رصم نيب لعفلاب مئاقلا دودحلا طخب ةلباق ريغ لازت ام
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 ةيقافتا ىلا دنتسملاو ١444 ماع ننم ةلتحملا نيطسلفو
 .ايكوتو ارتلكنا نيب "11٠ ماع

 لاؤس نؤكي نا ىلع رصت ةرهاقلا نا فورعملاو
 دمتعت ناو :؟حيحصلا دودحلا طخ نيا وه :ميكحتلا

 يتلا ةيخيراتلا قئاثولا لك ىلع نيمكحملا ةئيه
 حيضوت ىلع اهلمع زيكرت بناج ىلا نافرطلا اهمدقيس
 نم هئاشناب موقت نا ال لعفلاب مئاقلا دودحلا طخ

 .ديدج
 ضرع رييفوس نا تدافا ةرهاقلا ف ةعلطم رداصم

 يرصملا ةيجراخلا ريزو ديجملا دبع تدصع.د ىلع
 لح هنأب هفصو يذلا يدويهسلا حارتقالا ليصافنت

 ةئيه لمعل ةضيرثعلا طوطخلا ةغايص حيتي طسو
 ىلع هظفحت ىدبا يرصملا ردزولا نا الا .نيمكحملا

 ال ةغايصلا يف رييغت هناي هفصوو .قباسلا حارتقالا
 ىلا دانتسالا بيبا لت تالواحم دقتنا امك .نومضملا

 ريغ عئاقو ىلع دمتعت «ةيليئارسا» طئارخو قئاثو
 ةساردب ديجملا دبع دعوو .ةزيحتمو ةحيحص
 عامتجا ءوض يف ررقتيس رصم ذر نا نلعاو :حارتقالا
 .ابيرق دقعيس يذلا اباطل ةيموقلا ةنجللا

 ضفر ةباثمب ناك يرصملا درلا نا نوبقارملا ىريو
 لاما رخا ىلع ءاضقلل ىدا امم .«ليئاريسا» ةروانمل

 هعفدو .تاضوافملا ف سوملم مدقت زارحا يف رييفوس

 جروج ىلع هيلا لصوت ام ضرعو هدالب ىلا ةدوعلل
 هفلك دق ناك يذلا ةيكريمألا ةيجراخلا ريزو زتلوش
 ضرعو ةريخألا تاضوافملا ىف يكريمالا دفولا ةسائرب
 .اياط لسلسم ءاهنا ىلا فدهت ةيكريما تاحرتقم

 ىدعتي ال «يليئارسالا» حارتقالاب ىمسي ام نا ودبيو
 تناك يتلا ةيكريمألا تاحرتقملل ىرخا ةغايص هنوك
 ةئيهل ميكحتلا لاؤس ةفيص ديدحت كرتب بلاطت
 هنأل يكردمألا حارتقالا ةرهاقلا تضفر دقو .نيمكحملا

 مهرود وا مهتاطلس نع جرخت ًاقوقح نيمكحملل يطعي
 .يل ودلا نوناقلا هددحب امك

 ةزغ يف يناذلا دكحلل لحدم

 هنا قياسلا ةزغ ةدمع اوشلا داشر فشك دقو

 ينيطسلف مكح هماقا نييرصملا نيلوؤسملا ىلع حرتقا
 نوكي نا ىلع ,ةيرصملا ةرادالا تحت عاطقلا ىف يتاذ

 نا ءاوشلا» فاضاو :ةلماش ةيوست نم اَءْرِج كلذ
 ةمظنملاو ندرألا لوبق ىلع اهتقفاوم تقلع ةرهاقلا
 «ةيبرعلا ةعيلطلا» تناكو .حارتقالا ثحبي تدعوو

 ,ع ورشملا ليصافت نع نيرهش نم رثكأ ليق تثدحت دق
 يلاغ سرطب.دو اوشلا نيب ةرهاقلا يف ىرج ءاقل نعو
 اعورشم ساسألا يف ربتعي يذلا ,ع ورشملا هلالخ اثحب

 دوجولا ةيفصت ىلا فدهي اينويهص آيكريما
 مامتهإ رمتسي نا حجري كلذل ,لقتسملا ينيطسلفلا
 بسانم لخدم هءاهنا نأل اباط لسلسمب نطنشاو

 مكحلا ىلع فارشالاب لوبقلل يرصملا فقوملا ريوطتل
 زتلوش جروج ةرايز ناف يلاتلابو ,عاطقلا يف يناذلا
 ةلكشم لحل بيبا لتو ةرهاقلا ىدل هطسوتو ةقطنملل

 لعفلاب نطنشاو تنلعا دقو .ةكيشو تحبضا اباط
 يلاحلا وينوي /ناريزح يف ادبت زتلوشل ةرايز نع
 لهف ..«ليئارسا»و رصمو ندرألاو ةيدوعسلا لمشت
 لظت مأ ءاباط نأشب لقألا ىلع هتمهم يف زتلوش حجني
 ةيلمع يف ةيكريمألا تاكرحتلاو لب ءاباط تاضوافم
  م.ةتباث ةجارد ىلع ةكرحلاب هبشا ةيوستلا

 هدو طقم عحمسسلا

 ةنومضم ةرداصملاو
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 فحصلا اهتنش يتلا ةيفاحصلا ةلمحلا ىلا
 ةرشع دض مادعالا ماكحا صوصخب ةيرصملا

 ةلمعلا بيرهتو ريوزتلاب ةصصختم ةباصع دارفا نم
 ةئيرب اهلمحم يف ةلمحلا تناك لهو .؟قارعلا يف

 نا ما ,ةينلا نسحب ابوحصم ريدقتلا ءوس نم تقلطنا
 تعفدو .ةلمحلا هذه تايط نبب تسدنا مالقالا ضعب

 .دحا ىلع ةيفاخ تسيل .ةتوبكم تابغر قيقحتل اهب
 لاشفاو ,ةيقارعلا  ةيرصملا تاقالعلا ميمست اهمهاو
 لخدمك ةيبرعلا راطقالا نيب يرشبلا لدابتلا ةبرجت
 !؟اهدئار ٠ لازامو قارعلا ناك يتلاو .ةيبرعلا ةدحولل

 رودت تناك اهتاعرفتو اهتاليصفتب ةلئسالا هذه لك

 تاقيفلتلاو تاماهتالا ةدح تناك امنيب ناشهذالا يف

 نكلو .ةيضقلا هذه لوح ةيرصملا ةفاحصلا ىف دادزت
 ةباجالا تتاب يتلا ؛ةلئسالا هذه ىلع ةباجالا لبق
 هذه ةصق درس يف الوا أدينل :نيريثكلل ةحضاو اهيلع

 ىلع ةصاخ ءاهتاروطت عبتتو :ةصصختملا ةباصعلا
 .يرصملا ديعصلا

 متافولا

 ةيقارعلا ةينمالا تاطلسلا نا ةيضقلا ةصالخ
 ءانثا :قارعلا ىف نييرصملا نم اددع ةرتف لبق تلقتعا

 .يداصتقالا بيرختلاو ريوزتلا مئارجب مهسبلت
 نوطبترم مهنا تاطلسلل نيبت مهعم قيقحتلا ىدلو
 يف نيلماعلا نييرصملا نم ايبسن ريبك رخآ ددعب
 كانه نا اضيا حضتا قيقحتلا عاستا عمو .قارعلا
 ةلمعلا بيرهتو ريوزتلا ْق ةصصختم تاباصع

 داصتقالا ددهتو :قارعلا يف و .رصم يف اهمئارج سرامن
 .يقارعلا داصتقالا ددهت امك يرصملا

 نيدرصملا نم اصخش )١١7( لقتنعا كلذل ةجيتنو

 يهو .ةروثلا ةمكحم ىلا اومدق :قارعلا يف نيلماعلا
 امك .,ةتقؤم ةعيبط تاذ وا ةصاخ ةمكحم تسيل

 ءزج يه لب ءاهريوصت ةيرصملا مالقالا ضعب تلواح
 عاونا اهصاصتخا ,يقارعلا يئاضقلا زاهجلا نم
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 ةجلاعم اهسيسأت نم دصقلا ناكو .مئارجلا نم ةنيعم
 اياضقلا ةجلاعم نم عرسا بولساب مئارجلا هذه
 لوقي قارعلا يف دئاس أدبم قفو مكاحملا يف ةيداعلا
 ,مئارجلا ضعب يف رظنلا دنع ةليوط ةلهم ءاطعا مدعب

 .اهلاحفتسا ىلا ىدؤي كلذ نال

 ماكحا ةعومجم ءالؤه قحب تردصا ةمكحملا هذه

 :يلاتلا لكشلا ىلعو ةفلتخم

 .مادعالاب مهنم ٠١

 .دنؤملا نجسلاب اصخش 7

 .ةنس ١6 ةدمل نحسلاب اصخش 6

 .تاونس ٠١ ةدمل نحجسلاب 7"

 .تاونس ال ةدم نحجسلاب اصخش ١8 و-

  انرشا امك تصصخت ينلا ةياصعلا ءامعز مه

 ةروصبو يداصتقالا بيرختلاو ريوزتلا مئارجب
 مئارجلا هذهو .سكعلابو قارعلا ىلا رصم نم ةدمعنتم

 فورظ بيسي اهناشب ةيئاضقلا تاطلسلا ىددشتت

 .ناردا دض قارعلا اهب رمد يتلا برحلا

 ٠١7 نع وفهلا

 (١٠؟) نا وه ةيضقلاب طاخا يذلا قحاللا روطتلا

 اولمش نا دعب مهحارس قلطا دق نيموكحملا ءالؤه نم
 ليربا /ناسين 14 ف ردص يذلا صاخلا وفعلا رارقب
 « نيسح مادص سيئرلا داليم ىركذب انميت يضاملا
 ءاوس .ةيقارعلا نوجسلا يف نيموكحملا لك ىلع قبطو

 نع جرفا كلذل :بناجا وا ابرع وأ نييقارع اوناك
 ىلا اولحرو ةيضقلا هذه يف نيدرصملا نيموكحملا عيمج

  انلق امك  مهددعو ةباصعلا ءامعز ادع .ةرهاقلا

 .صاخشا ةرشع

 ثدحتت ةيرصملا ةفاحصلا تأدب روطتلا اذه دعب
 .ءالؤه قحب ردص يذلا « ملاظلا مكحلا» نع ةأجف

 ىلا رقتفي امب مهتيضق نييفاحصلا ضعب لواننو
 ,يمسر ردصم نم تامولعملا اوصقتي نا نودو :ةقدلا

 تامولعغمو تاناور ىلع اودمتعا لب .يقارع-وا يرصم

 مهنأب ءالؤه ريوصت اولواحو .نيموكحملا يوذ نم
 نوناق ىلع لياحتلل طقف ريوزن ةميرجب اوماق جذس
 مكحلا اذه لثم مهقحب ردصو .تالمعلا ليوحت
 يتلا ءاوجالا ىلع ًاكتا دقف رخآلا ضعبلا اما .يساقلا
 ذخاو يرصملا ماعلا يأرلا طسو ةلمحلا هذه اهتقلخ

 - «ةيموق» رصم يف ىمست يتلا فحصلا يف ىتح رشني
 امالكو اصصق - ةيبزحلا فحصلا نم اهزييمتل
 يف يبرعلا بعشلا ةدحو اساسا فدهتسي اضرغم
 نيب ةزيمتملا تاقالعلا ىلا ةءاسالاو قارعلاو رصم
 .نيتموكحلا
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 فورحلا لع اماقنلا
 هنا ةلمحلا هذه هاجت لوالا يقارعلا لعفلا در

 ايلحم اهلهاجت يف تلثمت ةديدش ةيباجياب اهعم لماعت
 كلذل ,ةيفطاعلا اهراثا قارعلا يف ماعلا يارلا بينجتو
 قرطتت ملو عوضوملا ةيقارع ةفيحص ةيا لوانتت مل
 دعاصت ماما نكلو .ديعب نم الو بيرق نم ال هيلا
 ةيبرعلاو ةيملاعلا مالعالا لئاسو ىلا اهلاقتناو ةلمحلا
 تايفلخ حاضياو قئاقحلا فشك ىلا قارعلا دمع
 نيدفاحصلا نم ةعومجم اعد ناب كلذو :ةيضقلا

 ايفاحص (10) يلاوح مهددع غلب لجع ىلع نييرصملا
 ىلا اورضح .اهتاهاجتا ةفاكب فحصلا فلتخم نولثمي
 ىرخا ةعومجم عم ,ةيجراخلا ةرازو يف اوقتليل دادغب
 ةيبرعلا مالعالا لئاسوو فحصلا يلسارم نم

 ةيجراخ ريزو ءنيزع قراط ديسلاب دادغب يف ةيبنجالاو
 ,طقف ةيضقلا هذهل صصخ يفاحص رمتؤم يف قارعلا
 .«ةيبرعلا ةعيلطلا» هترضحو

 اهب ادتبا يتلا هتمدقم ف حضوا زيزع قراط ديسلا
 ةلئسا اهنمو ؛ةلئسالا ىلع هتباجا لالخ نمو .رمتؤملا
 دكا دقف .ناشذالا يف رودي ناك ام لك .نييرصملا ءاقشالا
 ةبيطو ةيعيبط رصمو قارعلا نيب تاقالعلا نا» الوا
 ةديطو ناعم نم ناتملكلا ناتاه هينعت ام لكب ةيوقو
 ةيقارعلاو ةيرصملا نيتدايقلا نيب مهافتلاو :ةيوخاو
 يف ةدوجوملا تايوتسملا لك نم ىقراو قمعا وه

 يف فيثكلا يرصملا دوجولا نا امك .ةيبرعلا ةحاسلا

 ةموكحلا هب بحرت ادوجو لازيامو ناك قارعلا
 تامهاسم نويرصملا ةوخالا مهسا دقو .بعشلاو

 مهنم ليلق ريغ ددعو ةيمنتلاو ءانبلا ةيلمع يف ةيباجيا
 ةيبرعلا رصم ءانبا نم ءادهش كانهو .ةكرعملا يف مهسا

 ودعلا دض نويقارعلا لعف امك مهءامدو مهسفنا اومدق

 ىئافلا 2 .«ينويهصلا
 قارعلا راكنتسا نع زيزع قراط ديسلا ربع امك

 يعافالاب» مهامسا نيذلا مالقالا ةلمح ضعبل ديدشلا
  ةيقارعلا تاقالعلا نم لينلل اهمومس تثفن ينلا

 ةضرغم تاياور قالتخاب ؛ةموكحو ابعش ةيرصملا
 ينسح يرصملا سيئرلا ناد اضيا لاجملا اذه يف ركدو

 فحصلا يف رشن ام ضعب ايصخش ركنتسا كرايم
 قارعلا غيلبت مت امبسح « ةيضقلا هذه لوح ةيرصملا
 .كلذب

 تاسبالملا قارعلا ةيجراخ ريزو ديسلا فشكو
 لوانتت يهو ةيرصملا ةفاحصلا اهيف تعقو ينلا

 تحور ام نا» دكا دقف .ةقدلل اهراقتفا بيسب ةيضقلا

 تردص دق نيمرجملا ءالؤه نا نم مالقالا ضعب هل
 دعب ردص نوناق قفو يا ءيعجر رثأب ماكحالا مهقحب
 فدهتسي وهف .اضرغم نكي مل نا .قيقد ريغ «مهلاقتعا
 الو هب سملا ليقن ال يذلا .يقارعلا ءاضقلا ةهازن
 .«ةيحانلا هذه لثم هتوفت نا نكمي

 اومكوح دق نيمرجملا ءالؤه نا» لباقملاب حضواو
 كاذنآ فدهتسا :19178 ماع ردص نوناق قفو ونيداو
 نيلاتحملا نيروزملا نم يقارعلا داصتقالا ةيامح
 لك ىلع نوناقلا قبطي نا يهيدبو .«نييقارعلا
 ام :ةيبيرع وا ةيينجا تناك ءاوس .ةفلتخملا تايسنجلا

 اذه نا ظحالو .ةيقارعلا ضرالا ىلع ةدجاوتم تماد

 يرصملا دوجولا هيف نكي مل تقو يف ردص نوناقلا
 .قارعلا يف افيثك
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 ةهبجلا ىلع نويعلا لكو ....لايدنوما» ىلع نيع :قارحلا
 اسرق سام . . ناشل ا مقلد

 :«ةيبرعلا ةعيلطلا» لسسارم دادغب

 تايرابم رابخا مايالا هذه نوعباتي نويقارعلا
 , ,كيسكملا لايدنوم» يف مدقلا ةركب مهقيرف
 صاخ باجعاب ثدحلا اذه ىلا نورظنيو

 اذه ىلا لوصولا نم نكمت ,يوركلا مهقيرف نا رابنعاب
 ابرح نوضوخي مهو .مهملا يملاعلا يضايرلا لفحملا
 زاتجا هنال ايناثو .الوا ةسداسلا ةنسلل اسورض
 ماماو هضرا ىلع بعلي نا نود .ةيلوألا تايفصتلا
 خيرات يف ةديرف ةلاح يهو .ةدحاو ةارابم ولو هروهمج
 .ءافيفلا» نع ردص فحجم رارق ببسب كلذو .ةركلا
 .ةمئاقلا برحلا ةلاح ةجحب

 تسيل يوركلا مهقيرفب باجعالاو ةعباتملا هذه
 اهشيعي يتلا راصتنالاو دومصلا ةلاح نع ةلصفنم
 ثيح .ةيمويلا يناريالا ودعلا ةهجاوم يف نويقارعلا
 لوط ىلع ةحجانلا ةيركسعلا تايلاعفلا لصاوتت
 تيبثتو .ةيقارعلا تاعافدلا نيصرتل لاتقلا ةهبج
 ةنيدم يف ةصاخو .يناريالا قمعلا يف يقارعلا دجاوتلا
 نكمتت مل ةيديدح ةضبق يف تحبصا .يتلا نارهم
 نم يضاملا عويسالا ةددعتم ةيناريا تامحه ةلسلس

 نم ةيقارعلا تاوقلا ةحزحز وا ءاهنع قوطلا كف
 لكب نارهم ضوح يفو ةنيدملا يف اهتلتحا يتلا عقاوملا
 ةيضرعتلا ةسايسلا قفو :ةيجيتارتسلا هضراوع
 .ةيناردالا تاوقلا دض ةديدجلا ةيقارعلا

 ,اعيرس اهرامث تتا ةسايسلا هذه نا حضاولا نم
 لك نيمات فدهتست ةديدج ةلاح ماما ناريا تعضوو

 رارقلا ىلع ةدمتعم تناك نا دعب .ءاهندمو اهدودح

 ريورنلا ةرهاظ
 يفاحصلا هرمتؤم يف اضيا راشا زيزع قراط ديسلا

 ةيمسرلا قئاثولاو تازاوجلا ريوزت ةرهاظ نا ىلا

 :لاقو :ةيقارعلاو ةيرصملا تاطلسلا اهفرعت ةرهاظ
 ,1985/17/7 ىف قارعلا راز دق ايرصم ادفو ناد

 مرك هيطع قارعلا يف يرصملا لصنقلا مهب قحتلاو
 ناكو ءاهسفن ةرهاظلا لوح تاثداحم اورجاو هيطع
 دفولا نكلو ةيضقلا هذه ةسارد فنآتست نا ررقملا نم

 .ةيناث يضحي مل يرصملا
 نواعتلل ةجيتن تفشنكا لب بسحف اذه سيل

  زيزع قراط ديسلل ثيدحلاو نيدلبلا نيب ينمالا
 كوكص عبط يف ةصصختم ةيردنكسالا يف ةعبطم
 .هريهشلا يقارعلا نيدفارلا فرصم نع ةرداص ةفيزم

 ماتخالا نم جذامن زيزع قراط ديسلا ضرع امك
 لوخدلا طاقن محاتحا اهنمو ,.ةياصعلا اهتروز ينلا

 ف اضياو .قارعلا يف ةيوجلاو ةيربلا ةيدودحلا
 ةقالع اهل يتلا رئاودلا ماتخا ىلا ةفاضا .رصمو ندرالا

 اذهو .ةيناريالا يضارالا لوخد مدعب قباسلا يقارعلا
 ءارخّؤم ىلط امدنع يناجتسفار ةحارض هب فرتعا ام

 ةرثكف ةدابيزو ,نييناربالا نيعوطنملا ةدابز انلعو

 هزه ةهجاومل نيدنحجملكل ةيركسعلا ةمدخلا

 .ةيقارعلا ةيجيتارتسلا

 ىلع يركسعلا فقوملا تاليصفت يف ضوخلا نودو

 ,قارعلا حلاصل ليمب :لازيامو ؛ناك يذلا لاتقلا ةهبح

 دقف .هلشو يناريالا داصتقال ا ربمدت دديعص ىلع ةصاخ

 دهشو .بأد لكب هيلع يقارعلا لعفلا لصاوت

 ةعومجم دص ةححان ةيقارع تاراغ يضاملا عوبسالا

 اهنم نيبت ةيناربآلا ءىناوملا عم لماعتت ةيرحب فادهأ

 نيمأتلل «زديول» ةكرش اهنع تنلعا طفن تالقان ثالث
 ,لماشلا ريمدتلا اهياصا اهنم ةدحاو ءايمسر يرحبلا
 اهنزو غلبي يتلا :نيربرتنا تنوبسيليه» ةلقانلا يهو
 بش اذط رشع ةينامثو ةئاممسمخو افلا نوسمخو ةئام

 ةرطيسلا نم تالواحملا نكمتت نا نود ,قدرحلا اهيف

 اهتاكرحم ةفرغ يف يقارع خ وراصبي اهتباصا بقع هيلع

 .ةيناربالا لحاوسلا برق

 فقوملا تاليصفت لك يف ضوخلا نود .ءلوقن
 وه ًارهاظ حطسلا ىلع ودبي ام نا :يركسعلا
 نم نييناردالا درطل ةلصاوتملا ةيقارعلا تادادعتسالا
 اذه يفو .برعلا طش ِق مهدوجو ريمدتو وافلا ثلثم

 عويسالا ءربخالا عامتجالا ىلا انه رظند قايسلا

 يذلا ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدادقلل ,يضاملا

 ةداقلا لك هرضحو :نيسح مادص سيئرلا هسارت

 فصنو ةعاس ةرشع يتنثا قرغفتساو .نييناديملا
 [].ةعاسلا

 .ةلمعلا ليوحتو برعلا ينطاوملا نوؤنتب

 يلودلا لهرلا ٠

 تاطلسلا نا يقارعلا ةيجراخلا ريزو دكا اريخا
 باهرالا ةرهاظو مئارجلا هذه نيب دجت مل ةيقارعلا
 يف نواهتلا نا نم رذح لباقملاب هنكلو .ةلص ةيا يلودلا
 ةيقارعلا رفسلا تازاوج لعجيس ةلاسملا هذه

 باهرالاب نيينعم صاخشا لوانتم يف ةيرصملاو
 ىلع قارعلاو رصم ىلع ابلس كلذ سكعنيسو .يلودلا
 .ءاوس دح

 نع الماك امليف نويفاحصلا دهاش رمتؤملا ةياهن يفو
 تضرعو .ةصصختملا ةباصعلا هذه دارفا تافارتعا
 تايوهو تازاوج نم جذامنل ةيدام قئاثو مهيلع
 ضحم ءالؤه نا كشلل الاجم عدي ال امب تبثت ةروزم
 مهناب مهريوصت مالقالا ضعب تلواح امك ال ؛نيمرجم
 نولواحي مهو :مهلامعا رش يف اوعقو جذسو ءاطسب
 0.ةيناث ءارضخلا ةبتعلا ءارش
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 نو قارعلا عماهفلاحت قتال اسنرف
 د ويست د نط د

 رانا .يتاذلا ريهقلا ةلحرم لخد هنأ قشمد ماظن 1 | ةبرض هيجوت يف ةيكربما ةحلسنا
 5 1 ول سوس د وووورس الس :٠ حالا اال دف

  ةيسايسلا ونيمودلا راجحا وديت فدك

 ؟طسوألا قرشلا تاعيرم قوف ةيركسعلا
 ,«,ةسارش» رثكألا تاهويرانيسلا نا 1
 ةنبيكريما ةيمالعا رئاود اهتعنص ؛ةيشحود»و

 ؟ نم رثكا ةمث :لوبطلا عرق ىلع .ًاديدحت ؛ةيبوروأو
 نمض .توملا ةصقر عاقبلا يداو يف يدؤت ةبايد فالآ

 نيب طقف تسيل رانلا ةكارشو .قاهرالا ةيسامولبد
 .نطئشاوو وكسوم نيب يه ام ردقب بيبا لتو قشمد
 ةمث نكي حل «يمالعالا»و يسوللا راصحلا اذه لخادو

 اوققو تاهويرانيسلا وخياطف سافنالا طاقتلال لاجم
 لارنجلا موي تاذ اهقلطا يتلا ةلداعملا ةدضرا قوف
 توملا» :«ةثلاثلا ةئملاعلا برحلا» باتك عضاو ,رنردف
 «ضبق» نم كانه .«ةريبكلا ةيوبستلا ىلا يدؤي ريبكلا
 نآأب سملت نم كانهو .رابغلا يف عاضو جيجضلا اذه
 - ةيروس ةقفص ةقعاصلا بورخحلا ىلع مالكلا ءارو

 سأارلاو ينيطستفلا ساأرلا فدهتست .ةبكريما

 تاميخم يف ةينادبملا اهتمجرت تادبو عم ينانبللا
 لالخ نم اهيلع ةيئاهنلا تاسمللا عضوت دقو .توريب

 ةينانبللا قطانملا ىلا ديدج نم ةيروسلا تاوقلا قالزنا
 فحززلا ماما :1487 ماع اهنع تآفكنا يتلا

 «نانبل بونج يف ةينما تابيترت متت اميف .ينويهصلا
 - ةيروس ةقفص ةبا نا كلذ .ةينويهصلا ةرظنلل اعبت

 ةدعب ةموكحم يكريمالا رتسياملا ةياعر يف و .ةينويهص
 ينويهصلا نايكلاو دسأ ظفاح نيب ةيرس تايقافتا
 اهتيلكده سدنه نم لوا ناكو . 19175 ماعلا ىلا ىقرت

 لوعفملا ةيراس لازت امو .وكسيس فروج مرضخملا
 يرنه ةيرظن اهتايساسا يف مهلتست يهو .مويلا ىتح
 نم يتلا .«ةجمربملا ةريغصلا بورحلا» لوح رجنسيك
 لاقتنالا :نيفده قيقحت نم نطنشاو نياكمت اهنأش

 ,ةديدج ةيركسع - ةيسامولبد ةلحرم ىلا ةقطنملاب
 بقاوع ىلا يدؤت .ةليدب تاهجاوم نود لوؤحلاو

 ورك ناريزج < 251 دعا > ةيبرعلا ةميلظلا 3[

 ةيبرعلا ةعيلطلا»ل قلو تيلبق

 ا وجو 7 ول 0م ا صج 3 0 1 اوم

 طسوألا قرشلا يف كاريش لبكي ناهرلا سجاه
 اسس وع

 0 0 و ااا حوا اسس وسب +

 حابصلا ريخم : مك ىرجا
 سا برسالة ع كيد 8 اسال يال توا تك

 . انمأ -

 .ةب ويسحم ريغ ةيجنتا ردسا

 ,يناثلا اههجو اميف .ةيلاديملا نم لوآلا هجولا هنا

 لالخ نم «يناريالا ديدحلا ىلع يقارعلا برضلا وه
 لجأ نم موجهلا ىلع موقت ةيناديم ةيجيتارتسا ةرولب
 هاجتا يف ةيقارعلا تاوقلا ةعافدنا لعلو .عافدلا

 يئاقولا لوحتلل ديسجت اهيف زكرمتلاو نارهم
 قمعلا ىف ةيناريالا تاوقلا ىلع فافتلالاو ,قعاصلا
 .يناريالا

 تباوثلاو .فقاوملاو عقاوملا قابس طسو نكل
 ماقرال ةيتايفوس  ةيكريما ةصرف ةيأ .تالوحتلاو
 قافآ يه امو ؟طسوألا قرشلا يف مالسلا ماقراو برحلا
 «بيبا لتو نطنشاو  قشمد نيب :ةدرابلا ةقفصلا»

 يف يناريآلا راحتنالا ةيطارقوريب يدؤت نيأ ىلاو
 .؟لئاهلا يقارعلا يركسعلا راطقلا ةهجاوم

 ةنخاسلا اياضقلا هذه تعضو «ةيبرعلا ةعيلطلا»

 بيليف .طسوألا قرشلا نوؤش يف ريبخلا ةحرشم ىلع
 ليلحتلا مسق يف راشتسم تامهمب فلكملا .ودنور

 تأدبو .ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازول عباتلا تاعقوتلاو
 ىلا يناريالا دفولا ةرايز تققح اذام» :ةيادبلا نم هعم

 ؟يريعم اضر يلع .ءارزولا سيئر بئان ةدايقب سيئراب
  ةيناريالا تاقالعلا لاجم ىف» :ودنور باجأ

 بجيو ءرذحلل ىوصق ةرورض ةمث .:ةيسنرفلا
 وأ مدقت يأ زارحا ةلاحتسا :نيتلداعم نع داعتبالا

 نا عقاولاو .ةعيرسو ةعقوتم ريغ جئاتن ليجست
 ذنم تعطق نييناربالاو نييسنرفلا نيب تاقالعلا

 نورطضي مهو . 191/4 ماع مكحلا ىلا ينيمخلا لوصو

 ةلواطلا ىلع ةقلاعلا تافلملا عضو ىلا مويلا
 .اهتشقانمو

 - يسنرفلا فالخلا نا - ودنور عباتي - يفخأ ال

 نا املع .طقف ايسايس سيل وهو .قيمع يناريالا

 مر د ندا ووو د زح

 0 ما ات“

 _ نيقارعلا نيو اننبب ةعيقولا ىلع نهارت ةينويهص ةيمالغا رثاودو .. نبل يف اهتامازتلا مصفت
 تدعم هاون دونا هوو سا جتا و سدا ال طا ووو هدوم » دي 2 ير هوس و اوسسووجس ور ا ا ل

 هتروص عيملت ديعتس لب همجحت نل ةبرض
 0و وا د ا تونر 3 2 لل | د 1 ويح 2 نفت 0 ا اج

 دا اج دج ساشا وج جب ا دوو كس واا# دج دورت 11 وجا ةاوووجب 1و ا ةقوووو ت1

 لب .ينيمخ ماظن ىلا داقتنالا هيجوت ف ددرتت مل سيراب
 رمألا تقبتسا اسنرف نا ىلا ةراشالا ردجت .اضيأ يلام

 نارهط نم اهاياعر ليحرت ىلا تاجلو ماوعا ةثالث ذنم
 ىرج ام رارغ ىلع :نئاهرك مهزاجتحا نم اطوحت
 يف ةيسنرفلا ةرافسلا نا ىتح .نييكريمألا اياعرلل

 سيراب تلواح امدنعو .اهيّيسامولبد نم تغرف نارهط
 ضقر .ةينلا نسح نع ًاريبعت ,اهل ريفس دافيا
 يف ةقباس ربتعُي اذهو .لوخد ةريشأت هحنم نويناريالا
 كلذ نا اهموي انريبتعاو .يلودلا يسامولبدلا لمعلا
 :ةظحللا كلت ذنمو .انرارق ةدايسب اساسم لكشب
 انمعد انززع .هتاذ تقولا ىفو .تاقالغلا تلطعت
 انحنمو ؛يركسعلاو يسايسلا نييوتسملا ىلع .قارعلل
 ,يسايسلا ءوجللا قح ةيناردالا ةضراعملا دارفا ضعب

 ,افوشكم نوكد دق لكشبو .مهل حمس يذلا رمآلا

 يف تايلمع ميظنتبو ةدابخم ةيئاعد ةلمحب مايقلاب

 .ةيسنرفلا يضارألا نم ًاقالطنا :يناريالا لخادلا

 لظلا يف ترمتسا  ودنور درطتسي عاضوألا هذه

 يف نييسنرفلا نم ددع هيف فطتخا يذلا مويلا ىلا

 توريب يف نييسنرفلا نئاهرلا ةيضق نا يف كش ال .نانبل
 ةطبترم يه ام ردقب ةينانبللا نوؤشلاب ةطيترم تسيل
 يسنرفلا معدلابو .ةيناريالا  ةيسنرفلا لئاسملاب
 سيراب ىلع طغضلا هفده نئاهرلا زاجتحاو .قارعلل
 لايتغا لواح يذلا سودنموكلا حارس قالطا لجأ نم
 ضرق ةداعاو قارعلل معدلا فقوو .رايتخب روبهش
 طورشلا هذه .هاشلا مايا ىلا ىقرب يذلا فيدوريا

 انعسو يف ناك اذاو .ةيروس تسيلو ةيناريا ةمالع
 اهنا لوقلا ىلا عراسنف ؛ةيروس ةمالع ىلع مالكلا

 يداو يف نوزجتحم نئاهرلا نا اصوصخ .ةيفارغج
 كلمت ةموكحلاو .ةيروس ةينمأ ةقطنم يهو .عاقبلا
 تاوقلا اهيلع رطيست ةقطنم يف نئاهرلا نا ةلدأ

 وأ «يمالسالا داهجلا» رسأ يف اوناك ناو .ةيروسلا
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 هذه ىف يروس  يناريا ؤطاوت ةمثو .«هللا بزح»
 .قارعلا نم كرتشملا نيدلبلا فقوم هرسفي .ةيضقلا

 ةيروسلا ةزهجألل نوكت نا نم عنمي ءيش الو
 ىلع .نئاهرلا لاقتعا يف ةدحاو حلاصم ةيناريالاو
 ةلكشملاو .ةيضقلا ءارو يتلا يه ناريا نا نم مغرلا
 :ةيلاتلا يه ةيسنرفلا ةموكحلا ىلع مويلا ةحورطملا

 ةيسنرف ةسايس ديدحت كاريش ديسلا ىلع بعصلا نم
 نئاهرلا ةاطو نا امللط .طسوالا قرشلا يف ةماع
 .ماعلا يارلاب قلعتت بابسال كلذو .هلبكت ةعستلا
 ال صاخشا ةعست نادقف نوكي دق سجاه نئاهرلا
 تاناهرلاب سيق ام اذا ةيكيتامارد ةيضق هتاذ يف لكشي
 هذه نم كاريش ررحتي مل اذاو .ةحورطملا ةيلودلا
 يف و .ةحضاو ةسايس ديدحت نع زجاع هناف .ةكرتلا
 ىهتنم يف ناك ةيسامولبدلا ةفاحصلا ماما هباطخ

 ,نئاهرلا يفطتخم مسرب نيفقوم رولب هنأل .ةعاجشلا

 قارعلا ةقيدص اسنرف نا :امه :نييناريالاو نييروسلا
 نيب تسيلف ..ةفيلح» ةملك دنع فقوتاو .هتفيلحو
 يناثلا فقوملاو .ةيوتكم ةدهاعم ةيا سيرابو دادغب

 باحسنالاو نانبل يف اهتامازتلا كف ضفرت اسنرف نا وه
 ةثعبلا ةراير تمت ودنور دكؤي ءاوجألا هذه ف .هنم

 ,يريعم اضر يلع ءاهسأر ىلع ءسيراب ىلا ةيناريالا
 .عيمجلا هفرعيو .سيراب يف :قباس لامعالاب مئاق وهو
 نكل :لءاستيو ..هصخش لوح كلذ نم رثكأ لوقا نلو
 رثكأ ذنم» :بيجيو ؟سيراب ىلا دفولا اذه رضح اذامل

 ناديسلا اهسأر ىلع :ةيسنرف ةثعب تماق ءرهش نم
 ىلع اهموي قفتاو .نارهط ةرايزب سوفنوبو سور
 لدابت ىرجو .ةيناريا ةثعب اهب موقت «لثملاب ةرايز
 ءزجلا اذه .نيدلبلا ف نيلوؤسملا ىلعا نيب لئاسر
 ةمث نا لدي يذلا ماعلا راطالا وا :ةرايزلا نم رهاظلا
 نم عيطتست ال اسنرفو .عيبطتلا ىلا ةجاح يف تاقالع

 عم ةدصوملا باوبألا ةسايس سرامت نا اهعقوم
 عم تاقالع ةماقا ىلا .ايلات .ةرطضم يهو .نييناريالا
 .,...اهنع ادعُي رثكألا ةمظنالا

 تالألسنو .. لتلكشم
 يفخي ال طسوألا قرشلا نوؤش يف يسنرفلا ريبخلا

 ةيلاملا اياضقلا ىلع زكرت يسنرفلا  يناريالا شاقنلا نا
 ضرق ءافياب أدعو سيراب عطقت نا نود نكل .ةقلاعلا
 .رئاخذو احالس فيدوربا

 ةيسايسو ةيلام :ناتلكشم ةمث» :امزاج لوقيو
 لوح راد يلاملا شاقنلاو . نبتلصفنم ريغ امهو .ناتقلاع

 غلابُم يهو .نويناريالا اهبلطي يتلا دئاوفلا غلبم
 نوديري نويناريالا ناك اذا نكل .ةيعقاو ريغو .اهيف
 ديرن ًاضيأ نحنف ,تاضيوعتو ًانويد مهل ددسن نا انم
 ةكرش نم مكو .تاضيوعت انل اوددسي نا مهنم
 ملو «ناريا يف آيراجتو ايعانص ترمثتسا ةيسنئرف
 ديرن .ينيمخ ءيجم دعي ؛كلذ ءاقل غلبم يأ ضيقت

 بجوتي امو انيلع بجوتي ام نيب هتاذ فلملا يف ةنزاوملا

 ...ةقحتسملا غلابملاو تيقوتلا ىلع قافتالاو :مهيلع
 ,كلذ ىلا ثيدحلا قرطتي مل ,حالسلا ىلا ةيسنلابو
 تادادمالا فقو يناريالا طرشلا انضفر اننا ىتح

 ةقالع ال نا ريتعن نحنو .قارعلا ىلا ةيركسعلا

 طبترن اننأل ؛عوضوملا اذه يف اهفنا سدت يكل نارهطل
 نحن اينقتو .ةيرس حلست دوقع لالخ نم قارعلاب
 يف يهف .حالسلا نم نارهط تابلط ةيبلت نع نوزجاع
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 ةرئاط ٠٠٠١ ىلا .يركسعلا فقوملا بلقل .الثم ةجاح

 ٠٠١ و ارتميلم ١55 رايع نم عفدم ١٠٠٠و ةبابد فلأو
 ريغ اذهو ءكلذ اسنرف تدارا ولو .ةيتمس ةرئاط

 عناصملا لسالس نآل .هتيبلت نع ةزجاع اهناف ؛حورطم
 تقو يف حالسلا نم ةيمكلا هذه جاتنا ىلع ةرداق تسيل

 يف قارعلاو .حالسلا تاعيبمل ةمانزور اندنعو ..دحاو

 انتامازتلاب ءافولا انيلعو .هب نوطبيترم نحفو .برح
 ميلست مدع اهدافم :موبلا ةدعاق قيطن اننا امك .ههاجت

 أداتع دبا رتشت مل نارياو .ابرح ضوخي دلبل ةحلسا
 عطق ضعب ءانثتساب .هاشلا مايا ذنم .ايسنرف
 داتع ءارش ىلع تجردو .تصئنتلاو تالاصنالا

 مل يتلا يهو .اهتاجاح يبلن نا ديرت اذاملف .يكريما
 .انوبز وا اكيرش آموي نكن

 ,ةلداعملا ريفتت  ودنور كردتسي  قارعلا عمو
 ذيفنت يف انيرمتساو .ةقباس أدوقع انعقو اننأل

 .قحالملا ضعب اهيلا تفيضا يتلا ةيساسالا انتادهعت
 .كلذ يف نويقطنم نحدو

 قالطا لوح عاشيو لاقي ام نا ودنور بيليف ربتعي
 فورظ اهرربت تانهكت الا سيل نئاهرلا حارسل كيشو
 .سيراب ىلا يناريالا دفولا ةرايز دعب تأشن ةيسفن
 مويلا ةيئادع لقا نونوكي دق نييناريالا نا» ظحاليو
 ناريا ةلزع» ىلا ةيعضولا هذه وزعبو .ءاسنرف هاجت

 يف مالعالا رئاود ضعب ةحاس ءىربي ال هنكل .«ةقناخلا

 ةلخلخ يف ةحلصم اهلو .برعلل ةيداعم يهو :سيراب
 رئاودلا هذه نا اصوصخ .سيرابو دادغب نيب ةقثلا

 تاقالغ ماقا يذلا ينويهصلا نايكلا عم فطاعتت
 .ينيمخ ماظن عم ةهوبشم

 اسنرف ةحول يف اذا طويخلاو طوطخلا لخادتت
 اياضقلا راشتسم .ودنور بدليفو .ةيطسوا قرشلا

 يكلا»ل عباتلا تاعقوتلاو ليلحتلا زكرم يف ؛ةيبرعلا
 طسو ديكوتلا ديري (ةيسنرفلا ةيجراخلا) «؛هيسرود
 نا :ةدحاو ةيساسا ةلداعم ىلع ليصافتلا نافوط

 كانه مادام ةيطسوا قرشلا ةصحبلا قيب نل كاريش
 قانعا قوف» اطلسم نئاهرلا همسا سيلقميد فيس
 .«نييسنرفلا نيلوؤسملا

 قشمد عم ةنورملا ىلع نهارت سيراب نا يفخي الو
 ليجعتلا لجا نم (دساو كاريش نيب يفتاهلا لاصتالا)
 بولسا وه ريغت امو .طقف يسفن وه ةظحللا ىتح زرحا يذلا مدقتلاو .مهحارس قالطاو اهنئاهر قاقحتساب
 دعب ,يرسلا عباطلا ىلع ديدشتلاو .ةلاسملا ةجلاعم

 نييسنرفلاو نييروسلاو نيينانبللا نيدفوملا مسوم
 .«مهينعت ال روما يف اولخدت» نيذلا

 .ادغ اهل الح دجت دق ةيضقلا نا ىلا ودنور ريشيو
 .ةياهن ال ام ىلا ةقلعم ىقبت دق اهنا امك

 يئانثتسالا ذقنملاو ؛هيزيلالا رصق يف قباسلا ةيامحلا لوؤسم .ليراب نتباكلا روضح ىزغم نعو
 ىلا ,ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف نييسنرقفلا نئاهرلل
 اذه نيب ةقالع ةمث تناك اذاو :نيتيلاتتم نينرم توريب

 نتباكلا» :ودنور لوقي .نئاهرلا ةلأسمو روضحلا
 هباسحل لمعي وهو .هيزيلالا يف هبصنم نم ليقا ليراب
 عاب دقو .ةينمالا تامدخلا يف لواقيو .هفيغر بسكل
 ريرحت يف ةرم لوال كرتشا  نييدوعسلا ىلا اهنم اددع
 عم لماعتو  ةمركملا ةكم يف دجسملا يزجنحم

 .«ةينانبللا ةمصاعلا يف ةحلسملا تاميظنتلا ضعب عم ةيتامدخو ةينما تاقالع هل نوكت دقو نييروسلا

 ؟.ونفملا يلدلا :قشمدو طنشاو
 مربت يتلا ةيروسلا  ةيكريمالا ةقفصلا ىلا لصن

 اهتيطغتو اهيلع رتستلا يرجيو ,سيلاوكلا يف مويلا
 فاشكتسا لواحنو .برحلا ىلع جمربملا مالكلاب

 قلغي مل :ودنور لوقيف .اينيطسلفو اينانبل ءاهنومضم
 رهظ اذاو نييروسلا ماما امود هباونبا ضيبالا تيبلا

 نم لماعتلا متي هنالف .ةدصوم باوبالا نا انايحا
 رابتعالا يف ذخانل .ةهومم تارغثو ةيبناح ذفاون لالخ

 يف اولح نيذلا نيدمسرلا ريغو نييمسرلا نيدفوملا ددع

 نانبل برح لبق .ءىوصقلا مزاتلا تاظحل يفو .قشمد

 نيذلا نييكريمالا نيدفوملا ليس عطقني مل .الثم
 بابسال باوبالا قالحملا مدع ىلع نوصرحي
 يديا يف نييروسلا كرت مدع قلطنم نمو , ةيجيتارتسا
 يروس روطت ىلع امئاد نويكريمالا نهارو .تايفوسلا
 باطخلا بورح» نم مغرلا ىلع .مهتناخ يف بصي
 جروج عربتيو .ةيمالكلا تامجهلا وا .«يسايسلا
 ردصت يتلا لودلا ةحئال ىلع قشمد مسا جرديو شوب
 اهثبت تاراشا هنوك نع جرخي ال اذهو .باهرالا
 نوحمسي نييروسلا نا امك .قشمد هاجتا يف نطنشاو
 اصوصخ .نطنشاو هاجتا يف تاراشا ثبب مهسفنال

 دسا اههجوي ةعذال تاداقتنا تيثت يتلا اهفحص ربع
 تايالولا ىلا سالط لارنجلا وا ةيجراخلا ةرازو وأ
 يفو .يمالك يعفدم فصق نع ةرابع كلذ نا .ةدحتملا

 ىلع ةيسفن اطوغض نطنشاو تسرام ةريخالا ةرتفلا
 .هبرض ىلع اهتحلصم مدع نمض نم ,قشمد ماظن
 ةلحرم لخد ماظنلا اذه نا نويكريمالا دقتعيو
 ,نانبل يف هلشف اهلوا , بابسا ةلمجل .«يتاذلا ريمدتلا»
 «نارداب هتاقالع روهدتو «:ةيداصتقا بعاصم هتاناعمو

 قاطن ىلع ءيش ىلا دؤي مل ندرالا ىلع حاتفنالاو
 عمم تالاصتالا ةحوارمو .ةدئاسلا تالداغملا

 < .ةرفاضتم .لماوعلا هذه .اهناكم ف تافرع يينيطسلف

 ؟1 ١547 ناريزح 1533-4 ددعلا- ةيبرعلا ةعيلطلا



 ال يكريمالا قطنملاو .ةلزع يف يروسلا ماظنلا جزت ع
 نا نع الضف .ماظنلا اذهل ةيفاضا ةبرض هيجوت ذبحي
 لب اهميجحت ينعي ال فورظلا هذه يف ةيروس برض
 ماظنلا ىلع تيحسنا ةلداعملا هذهو .اهنروص عيملت

 ةبرضلاب اذاو .ةلزعلا يناعي ناك يذلا يبيللا
 فطاعتلا ضعب تظقيا .هتفدهتسا يتلا ةيكريمالا
 رثكا نوكي يبرعلا ماعلا يارلا نا يداقتعاو .هعم
 .ةيكريما ةبرضل اهضرعت لاح يف :ةيروس لوح افافتلا
 لباقملا يف .ةيروسل ةيكريما ةبرض ةيا ينثتسا كلذل
 ةقطنم يف .ينيطسلف ميخمل «ةيليئارسا» ةبرض عقوتا
 نويكريمالا عرذتيو .قشمد تاوق اهيلع رطيست
 ميخملا نم تقلطنا «ةيباهرا» رصانع نأب ذئدنع
 ةبقترم تاراغ ةبا نا يتعانق يف و .ملاعلا ىلا فدهتسملا

 .نانبل يف ينيطسلفلا راطالا زواجتل ةحشرم تسيل
 ينويهصلا نايكلا ناك اذا انه فرعن نا بجيو
 الوزن وا ةيتاذ ةردايمب ؛:ةيروس دض لمعلل ادعتسم
 يف لثمتت انه ةدوهعملا ةطخلاو .ةيكريما ةبغر دنع
 ةحلصملا يه نيا :لءاستاو .نانبل ف ةيروس برض
 ؟كلذ يف «ةيلبشارسالا»

 219587 برحل ةءارق يف :ودنور بيليف فيضي

 ةيروسلا تآوقلآ تناك موي تبرض بيبأ لت نأ ظحالد
 ىلا ءودهلا ةداعال ةبرض اهيلا تهجوو .اهنوق ةورذ يف
 امم مويلا فعضأ ةيروسو .نانيل يف اصوصخ .اهتبعل
 ةلودلل ةحلصم ئرأ ال كلذل .1487 ماع هيلع تناك

 .ةيركسع ةلمح ضوخ ف ةينويهصلا
 ةيركسعلا لامعألا هذه نا يسنرفلا ريبخلا كردتسي

 ءزج ةمثو .حرسملا ىلع رهاظلا ءزجلا يه ةيسايسلاو
 نكت مل اذا لؤاستلا ىلا هعفدي ءضرألا تحتو ءيرس
 عيجشت يف «ةيليئارسا»  ةيكريما ةحلصم ةمث

 ةجوم نعو .يروسلا لخادلا يف تابارطضالا
 مدقي .ةيروس يف ارخؤم تلصح يتلا تاريجفتلا
 ةضرامملا اهنا :اهب نيمئاقلا لوح نيتيضرف ودنور
 «يقرش» ينانبل ميظنت وأ حطسلا ىلع تفط يتلا

 تارايتلا ضعب عم لفاكتلاب (ةيقرشلا توريب)
 ءارو ةنياهصلا فقي دقو .ةيبرغلا توريب يف ةليصالا
 وه تاريجفتلا هذهل يساسألا ىزغملا نكل ...ةجوملا

 نا يل ودبيو .راسكنالل هتيلباق راهظاو ماظنلا نم لينلا
 يتلا بابسالل .مويلا بطعلا لهس يروسلا ماظنلا
 بستكت ةيلخادلا ةضراعملا نا يف كش الو .اهتركذ
 ..ةوق

 وهو .ةيروس ةرايزل ةوعد ىقلت هنا ودنور ركذي
 وزعيو .اهتيبلتل رضخألا ءوضلا راظتنا يف مويلا
 يف زارتهالاو ةليلدلا ىلا رضخألا ءوضلا ْق «ريخأتلا»

 دعب ليجأتلا ىضتقا يذلا رمألا .يلخادلا عضولا
 ...ليجعتلا

 نايروسلا نيلوؤسملا نا ءرخآ ىوتسم ىلع .دكؤيو

 :ةقهرم اهنأل ,فشكتت تادب مهتبعل نكل .نويليفايكم
 ًاضيأ مه .اوبيصا .اهب نيمئاقلا نا نع الضف
 بعت يذلا مادخ ميلحلا دبع كلذ ىلع لاثملاو .قاهرالاب
 يذلا تيمملا آطخلاو .هراكفا تبضنو :ةبعللا نم
 يف ةحلسم تايشيليم ثالث عم هلماعت يف هماظن هبكترا

 ةبيكرتلا يف ةيساسا تايلاعفل هلهاجتو ,نانبل
 زجعو ,ةفرطتم تارايت قلطا ماظنلا نا امك .ةينانبللا
 .«هللا بزح» لثم .اهيلع ةرطيسلا نع دعب ام يف
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 فل حف اهفشك ةلهذم ايافخ
 ه7 ولا“ بوكت 1# 1 ا ول 2 2 ا ا ا

 114 ماع نيدئادف لادتغا

 ةمسدومصمص سفرا وو

 0 2 قا هيلا لفشل تا دك

 ا سم

 وو نوورسس ووسج . - سس» هيمو وا

 0 سل اهزاشأ يتلا 2 ةماعلا 0
 لايتغا ةدضق لوح ريماز قاحسإ «ليئارسالا»
 نيشلا» لاجر يديأب نيينيطسلفلا نييئادفلا

 ناسين ١ يف (ةيسوساجلا ةحفاكم زاهج) «تيب

 نابكلا لخاد ةمكاحلا بازحاألا ءامعز نواعت
 «ةيليتارسآلا تيغرتوولا» فلم قالغا ىلع ينويهصلا
 .«سوؤرلا» نم ديدعلا جرحدتب ددهت تناك يتلا
 .هدح دنع «دينعلا» ماعلا يعدملا فقوأ اذكهو

 هبصنم نم هتلاقاب ًارارق عامجالاب ةموكحلا تردصأاف
 ةيضقلا هذه يف قيقحتلا نع عجارتلا هضفر دعب

 ةميمح تالص هلو «عاوطم» رخآ ماع عدمب لدبتساو
 .ريماش قحساو زيريب نوعمش نم لك عم

 اذاملو !؟«ةعبوزلا» هذه ةقيقح يه اسم نكلو
 !؟فيكو !؟تريفثأ

 دب ال اهليصافن لماكب ةيضقلا ةصق ةفرعم لجأ نم
 ناسين ١١ ةعمجلا مويف .اهتيادب ىلا ةدوعلا نم
 لخادلا يينيطسلف نم ةعبرا فطتخإ 4
 ًاباكر لمحي اصاب نيكاكسلاو يدملاب نيحلسملا
 . بدبأ لت ةنيدم يحا وض يف «نييليئارسا»

 هاجتإب صابلاب نوفطاخلا هجوت روفلا ىلعو
 تاوقلا تأدب نيح يف :ةينيطسلفلا  ةيرصملا دودحلا
 ماحتقاب تهتنا ةعساو ةدراطم ةيلمع ةينودهصلا

 يف حلبلا ريد ةدلب يحاوض ىلا هلوصو دعب صابلا
 تاوقلا تفسن ىلوألا ةلحرملا يف :لتحملا ةزغ عاطق
 يفو :هدوقو تانازخو صابلا تاراطا ةينويهصلا
 «سودناموكلا» نم ةعومجم تمجحاه ةيناثلا ةلحرملا
 ةنونجم ةيلمع يف صابلا لخاد ةعيرألا نيينيطسلفلا
 لتق ىلاو نينثا رساو مهنم نينثا داهشتسا ىلا تدا
 .باكرلا نم رخآ ددع حرجو ةينويهص ةارما

 ىلع ءاثب ةيملاعلا ءاينالا تالاكو تلقانت اذكهو

 نا ريغ .تثدح امك ةيلمعلا ءابنا اهيلسارم تامولعم
 نا لاق ينويهصلا يركسعلا قطانلل يمسرلا نايبلا
 .«ناقنالا» ةيلمع لالخ اولتق ةعبرألا نيينيطسلفلا

 نولسارملا آروف اهيف ككش «ةيمسرلا» ةياورلا هذه
 ,صابلا ماحتقا ةيلمع اودهاش نيذلا نويفاحصلا

 لخاد ةرداص فحص يف نولمعي نولسارم مهنيب نمو
 يسودهبسلا نانعلا

 عقوم يف اودهاش مهنا نولسارملا ءالؤه دكأ دقف

 فيش ت10 0 ل

 نم نينثا د ةنياهص اوت ماحتقالا ةيلمع

 حضاو لكشب ترهظأ أاروص اوزربأ و ةيلمعلا يذفنم

 ,ودعلا دونح طسو نيديلا فوتكم نييئادفلا دحأ

 .صابلا نم لزني ةفيفط حورجب ًاباصم رخآ ايئادفو
 ةليلق مايأ دعب تثدحت اهتاذ «سقرااه» ةفدحص

 نولسارملا هركذ ام تدروأف .«ةميرجلا» هذه نع

 يف ضقانتلا ءازا ضرتفملا نم نا تركذو .نويدفاحصلا

 .ةقيقحلا ةفرعمل قيقحت ءارجا نيتياورلا
 تفخ نا ثيل ام «ةميرجلا» هذه نع ثيدحلا نكلو

 ةباقرلا» نا اهموي ليقو .ةأجف عطقنا نا ىلا
 ثيدحلا فاقبال ةرشابيم تلخدت دق «ةيركسعلا
 .«ةميرجلا» ىلع ايئاهن راتسلا لادساو

 يط ةميرجلا ةقيقح ىقبت نا نكمملا نم ناكو
 يف تعلدنا يتلا تاعارصلا نا الول ءدبألا ىلا نامتكلا
 . ديدج نم اهفلم حتف ةداعا ىلا تدأ « تيب نيشلا» ةدابق

 مهو «تيب نيشلا» زاهج ةداق نم ةثالث لواح دقف
 مهسيئر ءاصقإ اكلام يفارو لادار جيليبو كازاه نيوار

 نم رخآ صخش نييعتو هبصنم نم مولاش ماهاربا
 اوداعا مهيعاشسم حاجتنا لجأ نمو .هناكم ف مهندب

 نييئادفلا ةيفصت يف مولاش طروت ةيضق حرط
 جراخلا يف هبايغ ةصرف اوزهتناو .نيينيطسلفلا

 ضرعف ,ةيعللا داعيا كردأ ء.مولاش داع امدنع

 رمأ يذلا زيريب نوعمش ةموكحلا سيئر ىلع هعضو
 ,تيب نيشلا» زاهج سيئر ىطعاو ةيضقلا فلم ّيطب
 نم ةثالثلا هموصخ جارخال ةلماكلا ةيحالصلا
 نم ةرشابم ةقفاومب مولاش ردصأ اذكهو .مهعقاوم
 .مهبصانم نم اكلامو لادارو كازاه ةلاقإب ارارق زيريب

 يتلا ةبرضلا ىلع اوتمصي مل ةثالثلا لاجرلا نكلو
 اولصتا هنم ماقتنالا لجا نمو ,مهسيئر مهيلا اههجو
 هيلا اوضفاو ريماز «ليئارسالا» ماعلا يعدملاب

 .اهتمري ةيضقلا لوح اهنوكلتمي يتلا تامولعملاب
 برس جرخرفط

 سيئر ىلا تامولعملا هذه ماعلا يعدملا لمح
 اهنايسنو اهفلم يطب هحصن يذلا زيريب ةموكحلا
 ناك يذلا «دينعلا» لجرلا اذه نكلو .ًالماك انايسن
 .هتموكح سيئر ةحيصن هبجعت مل هبرس جراخ دّرغي
 قيقحتلاب يضقي هبجاوو تلصح دق !«ةميرج» كانهف
 .اهتاسيالم يف
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 تنك دقل .عيباسا لاوط ينيع ضمغأ نأ عطتسأ مل»

 ةيرق يف نونجم يننأكو !ديحو تحبصأ يننأ رعشأ
 لمعب هل قيدص ىلا ريماز هيّرسأ ام اذه .«ةلوزعم

 .ةينويهصلا /فيراعم» ةفيحص يف ايفاحص
 دعبأ ىلا ءىداهلاو معانلا هتوصب لوقي عباتو

 نولواحي نيلوؤسم اصاخشا كانه نا تنقيا» :دودحلا

 :ةلوذلا نما ةزاقنس ءاروةاتفتالا
 هرماوأ ردصأو ةرضقلا ٍِق امدق يضملا ىلع مزعف

 نا دعب اصوصخ .ةميرجلا ليصافت يف قيقحتلاب
 «تيب نيشلا» زاهج سيئر نا ةيلوألا هتايرحت تنبثا
 هذه ءوض ىلعو .لتقلا «ةميرج» يف ةريشابم طرونم
 ماهاربا عم قيقحت ءارجا ةطرشلا نم بلط تايرحنلا

 .ةيضقلا يف هطروت تبثي نم لكو مولاش
 يعدملا اهيلا لصوت يتلا تامولعملا يه ام نكلو

 !؟ريماز ماعلا

 ةيضقلا لوح بورضملا ريبكلا ةيرسلا قاطن مغر
 نايكلا لخاد مالعالا لئاسو ىلا اهرابخا تيرسن

 .هجراخو ينويهصلا
 اهدلع لصح ةلدأ ىلع ءانب ماعلا يعدملل نيبت دقل

 .؟ريماش عم نماضتلا ينعي اذام :زِدرعب

 ردصأ «تيب نيشلا» زاهج سيئر مولاش ماهاربا نا
 نييئادفلا برضب هلاجر ىلا ةحيرص رماوا
 .توملا ىتح تاوارهلاب نيينيطسلفلا

 نيّدح اجرخ نيّدئادفلا نا يف كش يأ كانه دعي ملو
 ,صايلا ين ودهصلا «سودتئاموكلا» ماحتقا ةيلمع دعي

 ياخروم قحسا ءاوللا ماحتقالا ةيلمع دئاق فرتعا ذا

 ةيلمع دعب نييئادفلا ىلع ضبقلا اوقلا هلاجر نا
 .امهتيفصت يف طروت دق نوكي نا ىفن هنكلو .ماحتقالا
 عم ايفخأ دق اناك اذا ام ةفرعمل امهبرضب رمأ هنا لاقو
 .صابلا لخاد تارجفتم ةيأ التق ناذللا امهيقيفر

 زاهج ىلا امهميلستب رما كلذ دعب هنا فاضاو
 تاقدقحتلا نم ديزملا ءارجا لجأ نم «تيب نيشلا»
 .ةلثامملا تالاحلا عيمج يف ةداعلا ترج امك امهعم
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 نييئادفلا عم اورجا «تيب نيشلا» لاجر نا ريغ
 تاوارهلاب ابرض امهيلع اوضق مث ,ةعيرس تاقيقحت
 ناكم يف ناك يذلا مولاش امهسيئر نم رشابم فارشإب
 .فطتخملا صابلا ماحتقا ةيلمع

 قطانلا ةياور لوح كوكشلا تريثأ امدعبو
 ىلا اجل مولاش نكلو .قيدقحت ةنجل تلكش ,يمسرلا

 هذه ماما ؛ةميرجلا» هذه يف هزاهج رودو هرود ةيبطغت

 دعب اميف اتلكش قيقحت يتنجل ماما اضياو .ةنجللا
 .هتاذ ضرفلل

 أ ؛ ةرددكلا سوؤرلا ١

 ىوس لاطت ال اهنأل ةيداع ودبت ةيضقلاو انه ىلا
 دعب برستت تادب يتلا تامولعملا نكلو .مولاش سار
 «ةريبكلا سوؤرلا» نم ديدعلا ةمث نا تابنا كلذ

 .اهيف اضيأ ةطروتم
 وأ ماعلا يعدملا ماما لوثملا ضفر نا دعب مولاش

 نيلوؤسملا ربخي ناك هنا دكا :هعم قيقحتلل ةطرشلا
 يوني ناك يذلا تاءارجالا ميدجي نييسابسلا

 .اهذاختا

 .ةادحلا يدم باهرالا :ربماش

 هجراخو ينويهصلا نايكلا لخاد ةفاحصلا

 ماهتالا عباصا هجوتل مولاش مف نم مالكلا اذه تطقتلا

 ىلاو كاذنا ءارزولل اسيئر ناك يذلا ريماش قاحسا ىلا

 .عافدلل اريزو ناك يذلا زنيرأ يشوم

 «برحلا» نم أءزج تاماهتالا هذه ريماش ربتعا دقو

 يف ةموكحلا ةسائر ملست نم هعنمل هدض ضاخن ينلا

 لاقو .«بوانتلا» ةيقافتال اقفو لبقملا لوألا نيرشت
 هفرعا تنك امب صخش يا ريخأ نل» :نييفاحصلا ماما

 هفرعي نا بجي ام فرعا تنك دقل .هفرعا ال تنك اميو

 فلم قالغا ةرورض ىرأ اناو .ةموكح سيكر يأ
 كلذو .هناشو تيب نيشلا زاهج سيئر كرتو ةيضقلا
 ًارارضا قحلت دق تامولعم نع فشكلا مدع ىلع اصرح

 .«ةلودلا نمأب

 رارصالا نا لاق نيح ًاحوضو رثكأ ناك زنيرا يشوم
 ىلا الا يدؤي نل ةيضقلا هذه يف قيقحت ءارجا ىلع
 ريماش ىلا ةءاسالاو «تئم نيشلا» زاهح ةءافك نم لينلا

 .ايسايس هب ضيرعتلاو
 ىلا ةيضقلا هذه يف فقو زيريب نا ةأجافملا تناكو

 ماعلا يعدملا بلاطو هفقوم نع عفادف .ريماش بناج

 نع عجارتلاو ةيضقلا فلم يطب ةينالعو ىرخا ةرم
 .اهيف قيقحتلاب هتيلاطم

 ذنم عالطا ىلع ناك زيريب نأي تامهمه ترس كلذلو

 عم اهموي نماضت دقو :ةيضقلا ليصافت لوح ةيادبلا
 يتلا ةعشبلا ؛ةميرجلا» نع فشكلا مدع يف ريماش
 رداصملا ضعب تراشاو .«تدب نيشلا» لاجر اهذفن

 يف زيريب ةبغر رسفي يذلا وه اذه نا ىلا ةيفاحصلا
 رانلا دتمت نا لبق كلذو :ةعرسب ةيضقلا فلم قالغا
 .اضيدأ هعباصا قرحتل

 يذلا زيريب نا ةيفاحصلا رداصملا هذه تلاقو

 ةيآأل احرف هيدي كرفيو :مكحلا ةدس يف ءاقبلا ىلا قرحتي
 دعبأ ىلا انماضتم ادب .ريماش اهل ضرعتي ةءاسا
 يف «دوكيللا» لتكت ميعز يسايسلا هسفانم عم دودحلا

 .عستي نا لبق «قيرحلا» ىلع ءاملا بص ةرورض
 تاردق ىلع صرحلا ةطفاي عفر يف زيريب ددرتي ملو

 نع هتاحورطا لك اعلتبم «تيب نيشلا» زاهج ةءافكو
 .ءاضقلا ةيلالقتساو ةيطارقميدلا

 ةموكح طروت يف قيقحتلا ىلع زيريب عجش دقل
 .19/85 ماع اليتاشو اريص رزاجم يف ينويهصلا ناسكلا

 يضاقلا ماق اهقلخ ىلع دعاس يتلا ءاوجألا نمضو

 نا مغر كلذو .رزاجملا هذه لوح هريرقن عضوب اناهاك
 ةيبرفلا مالعالا لئاسو هل تلبط يذلا ريرقتلا اذه

 نع نولوؤسملا داع دقف .ةجيتن ةيا ىلا دؤي مل ترمزو
 ليئافار ,نوراش لييرا) مكحلا ةهجاو ىلا رزاجملا هذه
 . (مهريغو ..ريماش قحسإ .نانيا

 اطاوتي وهو ًآامامت تفتخا زيريب «ةيطارقميد» نكلو
 لايتغا ةيضق لوح قيقحتلا داو يف ريماش عم
 يعدملا ةلاقا فو .هدهم يف نيينيطسلفلا نييئادفلا
 ىلع رداق هنا [دقتعم ةقيقحلا لوق ىلع أرجت يذلا ماعلا

 .نوناقلا هلاطي سار يأ ىلا لوصولا
 كرحت هنا ليق يذلا ينويهصلا ماعلا يارلا ىتح

 ءازا مكبا ادب ؛اليتاشو اربص رزاجم يف ةقيقحلا ةفرعمل
 جئاتن تدكأ كلذ نم رثكأ .,ةديدجلا ةميرجلا هذه

 نوضراعي ةنياهصلا نم 5١/ نا يأرلا تاعالطتسا
 ديؤي مل نيح يف :ةيضقلا هذه يف قيقحت يا ءارجا
 .يداع قيقحت ءارجا ةركف طقف /10 ىوس

 امدنع ينويهصلا ماعلا يأرلا نا اضيأ دكؤي اذهو

 كرحت امنا ءاليتاشو اريص رزاجم ةيضق يف كرحت
 ال :ةظلسلا ىلع عارصلاب ةقالع اهل ةيلخاد بابسال
 .اقالطإ ةقيقحلا ىلع اصرح

 ةحيضفلا هذه نا تلاق «سريدتيانويلا» ةلاكو

 «تيغرتوولا» ةحيضف نم ريثكب ةروطخ رثكأ
 نل ةلوؤسملا ةريبكلا سوؤرلا نإف كلذ عمو ,ةيكريمألا
 .قالطالا ىلع جرحدنتت

 ماعلا يعدملا سار وه .طقف جرحدت دحاو سأر

 فشك ىلع رصأو ؛هسار بكر» يذلا ريماز قاحسا

 [1.!اهيبكترم ةنادإو «ةميرجلا»

 يبعرملا زياف
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 :ينويهصلا نايكلا يف رشتات

 ةيناطيرب ةجهلب

 ىلا فدهت نيسح كلملا ةلوح

 حابرلا هاجنا ةفرعم

 ىلا 2 االول هج 5 1

 ني <؟<ج

 8 هه
 هه

 ١ ووو

 ءارزو سيئر لؤالا ةيمسولا :ةرايزلا "وكت لَه
 ةلحرمل ةيادب ؛ينويهصلا نايكلا ىلا ةيناطيرب
 ةيسامولبدلا تالاصتالاو دوهحلا نم ةديدج (

 - يبرعلا عارصلل ةيسايس ةيوست قيقحت ىلا ةيدؤملا
 !؟ينودهصلا

 نم يناطيربلا ذوفنلا ءباحسنا» ذنم ةرم لوألف
 باقعا يف مدقتملا يكريمالا ذوفنلا ماما طسوالا قرشلا

 ةموكحلا موقت ١555. ماع رضم ىلع يثالثلا ناودعلا

 ىعستو ةددحم تاحرتقم حرط ىلع ةيناطيربلا

 .ينويهصلا يبرعلا عارصلا يف ةردابملا مامز كاسمال

 :ثادحالا حطس ىلع نآلا ىتح تغط يتلا لئالدلا

 اهتحرط يتلا تاحرتقملا نا ىلا حوضومب ريشت

 .ينويهصلا نايكلل اهترايز لالخ رشتات تيرغرام
 تاءاقللا لالخ ترج ةقدقد ةسارد دعي تءاج

 ايئاطيرب يتموكحو ةيكريمألا ةرادالا نيب تالاصتالاو
 .بيدبا لتو

 ذات ميظنت نا ةيئاطيرب ةيفاحص رداصم ريشتو
 تاي مل طسوالا قرشلا ةمزا لوح تاحرتقم حرطل
 ام ردقدب :ةشاطيرب ةطخ ىلا دنتسم يتاذ رارق ةجيتن

 ةيكريمالا ةرادالا عم قيسم قيسنت نع ريبعت وه
 فيضتو .زيريب نوعمش ةينويهصلا ةموكحلا سيئرو
 يعسلا وه تاحرتقملا هذه نم فدهلا نا رداصملا هذه
 ةلداعملا نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم داعبتسال
 تادابقب اهلادنتسا لالخ نم ةقطنملا ىف ةدوجوملا
 تربع امك ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف ةبختنم ةينيطسلف
 نايكلل اهترايز لالخ ةحارص كلذ نع رشتات
 .ينودهصلا

 5 ١ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلظلا-  1-1١5١ناريزح ١945

 تاحرتقكلا د دل 5 هذه فيتو“

 ليثمتلا ,ةدقع» يطخت ىلع ندرالا ةدعاسم

 ةمظنم عم قيسنتلا لصو نا دعب .ينيطسلفلا

 ىلا نوكت ام برقا ةطقن ىلا ةينيطسلفلا ريرحتلا

 قافتاب لمعلا ديمجت نيسح كلملا رارق رثا رفصلا
 يف تدكا دق رشتات نا اهسفن رداصملا تظحالو .نامع

 «يس.يب.يبلا» ةكبش عم ارخؤم هترجا يفاحص ثيدح
 ,ةيندرا يضارا ةيبرغلا ةفضلا ربتعت اهنا ةيناطيربلا

 نع ماقي يكل ندرالا ىلا يلاتلاب دوعت نا بجي اهناو
 .ينيطسلف  يندرا يلاردفنوك داحتا اهقيرط

 تاحرتقم نا ةيناطيربلا ةيسايسلا رئاودلا دقتعتو
 يفف . ةبلص ةيضرا ىلا ةرملا هذه دنتست ءارزولا ةسيئر
 سدّئرو ةيكريمالا ةرادالا عم هنف قسنت يذلا تقولا

 هذه عضو لجا نم زيريب ةينوهصلا ةموكحلا
 ةماتلا اهتفرعم ىلا دنتست :قيبطتلا ديق تاحرتقملا
 يا يف امدق ريسلا ىلع نيسح كلملا ةقفاوم لين ةيناكماب

 قحل يذلا دوهمجلا ليزي نا هناش نم يسايس كرحت
 يضقي كرحتلا اذه ناك ولو .ةيوستلا دوهجب
 .ريرحتلا ةمظنم داعبتساب

 اهكوكش ةيناطيربلا ةيسايسلا رئاودلا يدبتو
  ةيروسلا طوغضلا ةمواقم ىلع ريرحتلا ةمظنم ةردقب
 يف تتاب ةمظنملا نا ىرتو .اهل ضرعتت يتلا ةيندرالا
 ىلع اهترطيس تريج نا دعب هيلع دسحب ال عقوم

 تقولا يف .ناقنالا ةهبح باسحل ةيروس يينيطسلف

 ىلع اهترطيس رييجت ةلواحم ىلا هيف راصي يذلا
 يتلا ةيقاقشنالا ةكرحلا لالخ نم ندرالا يبنيطسلف

 لالخ نم نانبل يينيطسلف ىلعو ,ميعزلا وبا اهدوقي

 «لما» ةكرح اهسرامت يتلا ةيركسعلا طوغضلا
 .يروسلا ماظنلا عم ةفلاحتملا

 ةبا قلت مل رشتات ةوعد نا ىلا رئاودلا هذه ريشتو
 اهتنلعا يتلا ةضراعملا ءانثتساب ةيدج ةضراعم

 عجشيس يذلا رمالا .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 ىلع ةقفاوملا ىلع  اهداقتعا بسح - ؛نيسح كلملا
 «تارارقلا» نا رئاودلا هذه ريتعتو .رشنات تاحرتقم

 «رامع وبا» دض نامع يف «ميعزلا وبا» اهنلعا يتلا

 ايوروا يف نيسح كلملا ةلوج ءدب ةيشع «داهج وبا»و
 ثحبلا ةركف لوبقب دادعتسالا ىلع ةراشا يه اكريماو
 ةمظنم راطا جراخ نم نيدنبطسلف «نيلثمم» نع

 كلملا اهب موقي يتلا ةلوجلا تناك اميرو .ريرحتلا
 ديهمت راطا نمض اكريماو ابوروا يف ايلاح يندرالا
 ذإ .ةطخلا هذه ذيفنت قدرط يقف ريسلل ةيلودلا ءاوجالا

 لازت ام .ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا لود نا ارس سيل
 يتلا :ةيقدنبلا» تارارقمب ايناطيرب ءانثتساب مزنلت
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم كارشا ةرورض ىلع دكؤت

 يعرشلا لثمملا اهرابتعاب ةيوستلل دوهج ةيا يف
 ريبغتل عاسم ةبا ناف يلاتلابو .ينوطسلفلا بعشلل
 ,ينيطسلفلا ليثمتلا ةلأسم نم يبوروالا فقولا

 نوكت ةقبسم ةيسنرف ةقفاوم ىلع زوحي نا بيجي
 لودلا ةسايس ريرقت يف «نابقلا ةضيب» ةباثمب
 .ةيطسوا  قرشلا ةيبوروالا

 نا دقتعت ةيسنئرفلا تاطلسلا لازت ام نآلا ىتح

 يف ساسالا وه ريرحتلا ةمظنمو ندرآلا نيب قيسنتلا
 نمو .ةقطنملا يف ةيسايسلا ةيوستلل ةيدج دوهج ةيا
 ىلا تبعل اسنرف نا ىلا ةبسانملا هذه يفف ةراشالا ديفملا
 - يندرالا قيسنتلا لاصيا يف اماه ارود رضم بناج
 لمع ةطخ عضول لصوتلا ةلحرم ىلا ينيطسلفلا
 .«نامع قافتا» اهنع ربع ةكرتشم

 نيب احضاو ضقانتلا زربي ةيوازلا هذه نمو
 امامت ةقصتلم ودبت يتلا ةيناطيربلا ةسايسلا

 ,ةيوستلا ةيضقب قلعتي اميف ةيكريمالا ةسايسلاب
 ةرورض ىلع زكرت يتلا ةيسنرفلا ةسايسلا نيبو
 ينويهصلا نايكلا نما نمضي طسو لح ىلا لصوتلا
 هريصم ريرقت يف ينيطسلفلا بعشلا قح ردهي نا نود
 . هلاضن دوقت يتلا ريرحتلا ةمظنم ربع ةزغو ةفضلا يف

 ةهجو نيب قافتا مدع ةمث نا ادب ببسلا اذهل امبرو
 رظنلا ةهجوو نيسح كلملا اهلمح يتلا رظنلا

 .هرظن ةهجوب فرط لك كسمت نا دعب .ةيسنرفلا
 كلملا ةرايز ىلع ىربك ةيمها نوبقارملا قلعي كلذلو

 ىلع ةيكريمالا ةرادالا نهارت ذا .ايفاطيرب ىلا نيسح
 ايناطيرب ملست دعب يبوروالا فقوملا رييغت ةيناكما
 يف ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا لود ءارزو ةسائر

 فقوملا حلستي نا طرش كلذو .لبقملا فيرخلا
 قيس يتلا تاحرتقملل نيسح كلملا دييأتب يناظيربلا
 ىشتات اهب تمدقت نا

 ةرايز اهنع ضخمتت فوس يتلا جئاتنلا ءوض فو
 ةرادالا ررقت فوس ء.ايناطيربو اكريمأ ىلا يندرالا كلملا
 ةيجراخلا ريزو موقي نا بسانملا نم ناك اذا ةيكريمالا
 نم ةقطنملا يف ةديدج ةلوجب زتلوش جروج ةيكريمألا
 قيرط ىلع ةيساساو ةديدج تاوطخل ريضحتلا لجا
 [.ةيسايسلا ةيوسنلا

 دعسا ىلع حجات
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 يدعسلا ديغسد نلرد

 تاءادن هجوي نم رخآ وه ريماش قاحسا» أ ليي
 ةايحلا ىف رهاوظلا أوسأ نم دحاو هنا .ملاعلل ' ظ
 ءانب ةرتف يف ايباهرا ادئاق ناك دقل .ةيلودلا | + |
 ممالا ثوعبم لايتغا يف كراشم هنا .«ليئارسا»
 .«تودانرب فارغ طسوالا قرشلا ىلا ةدحتملا

 يكارتشالا راشتسملا در ةفينعلا تاملكلا هذهب

 ريزو تامجهت ىلع يكسيارك ونورب قباسلا يواسمنلا
 دض ارخؤم تسينكلا عامتجا يف بيبا لت ةيجراخ
 يواسمنلا بعشلا بزح حشرم مياهدلاف تروك
 يتلا :ةيواسمنلا ةيروهمجلا ةسائر تاباختنال
 وينوب / ناريزح 8 فداصملا دحالا مود ةيناث يرجتس

 نيب هل ءافلح» نع ثحبيس هنا ريماش لاق دقف . ١45
 .«مياهدلاف دض لاضنلل ايورواو اكريما ييسايس

 نا ضرتفت ةيباختنالا ةكرعملا نا نم مغرلا ىلعو
 ىلع يكسيارك يواسمنلا يكارتشالا دئاقلا لمحت

 عزانم نود يتآلا :مياهدلاف
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 حشرم ررياتش تروك مهسأ عفرل لقالا ىلع .تمصلا
 يدوهيلا تاملك نا الا :مةكاحلا يكارتشالا هيزح
 ريزو هامسا ام تسكع يكسيارك ةينويهصلل يداعملاو

 باطخ ىلع اضيا اقيلعت ستارغ يواسمنلا ةيجراخلا

 ,«ةيلخادلا اسمنلا نوؤش ىف ظفلا لخدتلاب» ريماش

 أارخؤم «سرب دتيشوسالا» ةلاكو تلاق يذلا رمالا وهو
 ةيجراخ ريزو ىلع اسمنلا دوسي بضغلا لعجد هنا
 .«ينويهصلا نايكلا

 «ةيليئارسالا» تالخدتلا مومع نا لوقلا نم ديالو
 يواسمنلا بعشلا ةيرح دض ةيملاعلا ةينويهصلاو

 ترهظا يذلا :لوآلا انييف لجر رايتخا يف هقحو

 هنا دكؤم هبش وحن ىلع مرصنملا ويام /رايا تاباختنا
 ماعلا ريتركسلا مياهدلاف تروك ريغ نوكي نا نكمي ال
 رمذت ةلاح تقلخ دق ؛ةدحتملا ممالا ةئيهل قباسلا
 ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةايحلا يف اهعون نم ةديرف
 .اسمنلا يف ةيعامتجالاو

 7 ةيللاعلا ةيووهصلا ةمزا : يسارك

 ةلمحلا ءدب ىلغ ايضم نيرهشلا نم رثكا
 يملاعلا يدوهيلا رمتؤملا اهحتتفا يتلا ةيهيوشتلا

 دض «يليئارسالا» ميلعتلا ريزو نم بلط ىلع ءانب
 ريثم لكشبو :نآلا دحل اهيف تمهاس يتلاو .مياهدلاف
 ةيسفنلا برحلاو ةياعدلا ةنكام .زازئمشالل
 ملست ملو :ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف ةينويهصلا
 امك .ةجيتنلا نكل .ةيبرغلا ابوروا نادلب مظعم اهنم
 ةسكاعم تءاج دق ةريخالا مايالا تاروطت اهدكؤت
 يواسمنلا بخانلا ةلمحلا بعرت نا نم الدبف .امامت
 , تاديدهتلا عاونا عيمج هدض تمدختسا يذلا

 سملي .مياهدلاف نع هضاضقناو تابيغرتلا اهلبقو
 ًاديازتم افافتلا اسمنلا مومع يف نويسايسلا نوبقارملا
 ينطولا رارسقلا ةيرح نع عافدلا ىلع ايوق ًارارصاو

 تناك امهم ةيجراخ تاريثأت ةيا نود يواسمنلا
 .اهعئارذ

 ءارقلا يديا نيب «ةيبرعلا ةعيلطلا» نوكت امنيبو
 اهئارجا ةداعا ررقت يتلا تاباختنالا جئاتن نوكت
 .ةقلطملا ةيبلغألا ىلع مياهدلاف لوصح مدع ببسب

 اسمنلا باوج ءررياتش همصخ ىلع قحاسلا هقوفت مغر
 بزح سيئر كوم هامسا ام ىلع اهاصقا ىلا اهاصقا نم
 ةيلودلا ةمظنملل ماعلا ريتركسلا دناسي يذلا بعشلا
 يجراخلا يدحتلاب» هبزح يف وضع ريغ هنوك مغر
 .ءاسمنلا ههباجت يذلا

 اسمنلا لخاد ال :رخآل موي نم دتشي يذلا لؤاستلا
 ,ةيبرغلا ابوروا نادلب نم ديدعلا يف امناو ,بسحف
 ةلمحلا ءارو ةيقيقحلا فادهالاو عفاودلا ىف نمكي
 رودت تلازام يتلا ,مياهدلاف دض ةرفاسلا ةينويهصلا
 ةينويهصلا رئاسخب هفصو نكمي ام مغر فنعب
 .يواسمنلا ماعلا يأرلا ديعص ىلع اهنايكو ةيملاعلا

 لوح ةكريفلاو قيفلتلاو بذكلا نم ريثكلا جور دقل
 نم ,ةديدع تاهج تكرتشاو .يسايسلا مياهدلاف يضام
 يكسنلاغ ىلا ,نيارلا ايناملا ناملاف ىلا بدبا لت ريماش

 زومر ىلا ,كرويوين يبول ىلا ,ةيبرغلا نيلرب
 يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةينويهصلا
 ,ةقومرملا دهاعملا ضعب عروتت ملو .اهسفن اسمنلا
 طويبطخالا فحصو ةيلودلا فيشرالا زكارمو

 مياهدلاف ةايح ىلا ةءاسالا ةلواحم نع ةينويهصلا
 رمالا هتليقع ةصاخ هترسا دارفا مومعو .ةيصخشلا
 ةنيصرلا ةيمالعالاو ةيسايسلا تائيهلا رطضا يذلا
 دض نشت تاعقنتسم ةكرعم» نا لوقلا ىلا ةنزتملاو
 .«نيرصاعملا اسمنلا تالاجر ربكا نم دحاو

 بضغ تراثا يتلا ريماش تاحيرصن ءيجنو

 ام ىلع ليلدك ءراسيلا ىصقا ىلا نيمدلا ىصقا نم اسمنلا
 ةيقالخاو ةيسايس ةمزا» يكسيارك هربنعي
 جيجأتو لاعتفا لواحت يتلا ةيملاعلا ةينويهصلل
 ةيلودلا ةايحلا يف اددجم ةيماسلل ءادعلا عبعب

 هلصو يذلا دودسملا قيرطلا ريربتل هيلع زكعتلاو
 تايلاعفلا عيمج مغر .نيطسلف يف ينويهصلا عورشملا
 برحلا ةنكامل ةحجانلا فصنو ةحجانلا ةيركسعلا
 .«برعلاو نيينبطسلفلا دض «ةيليئارسالا»

 نم ةميق ىلعاو ةيمها ربكا ةمزالا نم جورخلا نالو
 ءايربك ءولتمملا .ريغفصلا اسمنلا بعش ةراسخ
 اهتلمح يف ةينويهصلا رئاودلا رمتست .ايموق ازازتعاو
 ةسائرل يتآلا لجرلا اذه . مياهدلاف دض ةرساخلا
 (0.ودبب اميف .عزانم نود اسمنلا
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 . عقلا اع هيدا لابتفا ةيبرع ةيسامولبد رداصم
 ةرسا رسي كرابملا رطفلا ٍ عالي ل . من00 0 6 قرا شيهلا يف

 مدقتت نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل 1 . يضل ايا 01 2 ثداح نا ةيروسلا ةمفصاعلا ءابنا ديفت
 وز 1ع ا + عراوش دعا يف يعوبشا لبق ىرج يذلا ريسلا
 اهدإرق ىلا .يداهتلا ”لمجاو سيئر اهارجا يتلا تاثداحملا ةعيبط ىلع تعلطا سيراب يف ةيبرع ةيسامولبد رداصم |١ || ٠ ملاعلا ناندع ديمعلا عرصم ىلا ىذاو :قشمد
 ةمالا ءانبا ىلاو ءلضافالا ةينانبللا ةيروهمجلا يتفم عم نومير رانرب ناج ةيجراخلا ريزوو كاريش كاج يسنرفلا ةموكحلا © 0/١ .اهسفن ةطلسلا ةزهجا لبق نم اربدم ناك

 2 انا 5 ا ودبيو :ينانبللا عضولا نع ريثكلا يردت ةيسنرفلا ةموكحلا نا تلاق .دلاخ نسح خيشلا زربا نم ناك ملاعلا ديمعلا نا هركذ ريدجلاو
 يف نيملسملاو :ةفاك ةيبرعلا . 2 9 .ةقيقد ريراقت اهيدل تارباخملا اهتبكترا يتلا ةميرجلا ىلع دوهشلا
 .'تلاتغا امدنع 1455 ماع ةيروسلا ةيركسعلا

 همشح دمحم هليمزو يبارع فيسوي بيقنلا

 ةكرح عم طابترا طابضك نيزورفم اناك نيذللا

 هنيح يف يروسلا سيئرلا لغتسا دقو .«حضف» ْ

 ةداق نم ددع ىلع ضبقلا ءاقلال ةروكذملا ةثداحلا

 يتفملا عم هئاقل لالخ صرح يمنرفلا ةيجراخلا ريزو نا اهسفن ةيسامولبدلا رداصملا تدافاو ..ملاعلا
 ىلع ةيجراخلا ىوقلا طغضو عارصلا ةعيبط نع ةقيقدو ةنيغم ةلئسا هيجوت ىلع دلاخ
 تعنم يتلا بابسالا ةفرعمب امامتها ىدبا يسنرفلا ريزولا نا رداصملا هذه تظحالو .نيينانبللا
 ىلا تهجو ةلئسا ةمث نا تظحال امك ,ةيبرغلا توريب يف ءاتفالا رادل ينوراملا كريرطبلا ةرايز

 نانبل يف هسرامت يتلا ىوقلاو باهرالا لوح دلاخ يتفملا
 ؟ةدشتت له وسلا

 يتايفوسلا داحتالا ذختي نا ,ةينيطسلفلا نم ايمسر اديدهت ىقلت دلاخ يتفملا نا اهدافم ةريطخ تامولعم نع اهسقن رداصملا تحصفاو ريزولا ليلخو تافرع رساي مهتمدقم يفو «حتف» رييرحتلا ةمظنم نم ةبرقم تاهج تعقوت
 ةردابملا لوصو لاح ف .ةيروسو ةينيطسلفلا 0 ا ا هم ل < كج ديا ,ءاتفالا راد ىلا ديدهتلا ةيلمعلا حضف يف رود ملاعلا طباضلا ةداهشل تامظنملا ضعب هاجت اددشت رثكا ةسايس لقن ناعنك يزاغ ديمعلا نانبل يف ةيروسلا تارباخملا سيئر ناو ءاسنرف ىلا هترايز لبق ؛ةيروس ناكو .مهريغو يربص وباو دايا يلع وباو
 - ىلا ةيئيطسلفلا لئاصفلا نيد راوحلل ةيرئازجلا نيلوؤسملا نا ىلا رداصملا هذه تراشاو .نانبل يف ةيروسلا ةردابملا معدو ءقشمد قافتا» ىلع يف يلاتلابو .يروسلا سيئرلا ةطخ لاشفاو
 ةهبجلا نا تاهجلا هذه دكؤتو .دودسملا قيرطلا ةيكريمالا تاديدهنلاو ويكوط ةمق دعب جراخلا يف باهرالا ةسرامم نع اوعجارت نييروسلا .نيلقتعملا نيينيطسلفلا ةداقلا نع جارفالا

 ةيفصت ىلع دسا ظفاح صرح نوفرعي نيذلاو

 0.قشمد عراوش دحا يف ةرايس ثداحب ملاعلا

 مهافتلا وحش

 « يفيفأ رفأأ» ل قراسلأ
 .اربص رزاججم لطب ةقيبح يليا راز اذامل

 سيل دلاخ يتفملا نا تلاقو .ةينانبللا ةحاسلا ىلع هتسرامم ىلا اوداعو , «ةيليئارسالا» و
 بزحلا سيئر ىقلت دقف :لايتغالاب ةيروس تاديدهت تقلت يتلا ةديحولا ةينانبللا ةيصخشلا
 فورعم ىفطصم اديص يف يرصانلا يبعشلا ميظنتلا ميعزو طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا
 لتقو تويبلل ةحابتسا نم ةيبرغلا توربب يف ىرج ام نا تربتغاو .. .ةلئامم تاديدهت دعبس

 ةيادب ,قشمدل نيعباتلا رمحلا ناسرفلاو ةيروسلا ةبيتكلاو ءلما» ايشيليم يديا ىلع ناكسلل
 ةقطنم يف ثدحي نا عقوتي امو ...اديصو توريب يف يروسلا ططخملا نم ةديدجلا ةلحرملا ذيفنن
 0 .طالبنج ةرطيس تحت ةعقاولا فوشلا

 تخضر دق شبح جروج اهمعزتي ينلا ةيبعشلا

 ىلع اهتقفاوم نع تداعو ةبروسلا طوغضلل

 .وكسوم نم امعد ىقلت يتلا ةيرئازجلا ةردابملا
 ريرحتلا ةمظنم سيئر روزي نا رظتنملا نمو

 ديكاتلل نيلمركلا نم ةوعدب وكسوم تافرع رساي
 ةمظنم ةدحو معدب يتايفوسلا داحتالا نا ىلع

 0.ةينيطسلفلا ريرحتلا

 008 5206 ْ هاو  ةيسايس تايصخش ؟سيراب 1447 ماع اليتاشو ناك هنا نم مغرلاب ءىراط لكشب سيراب ةقيبح
 !؟ ةيسسللا ٠١ ةيراعلا تانالعلا «ةييطا رمأ» ةقانع ' تايصخشلا ضعب عم عامتجالل ديغاوم ددحدق | رارسا تفشك .ةيسنرفلا ةمصاغلا ف ةميقم
 قيثو عالطا ىلع ةيسايس تاهج ثدحتت 0.ةيسايسلا | ةقيبح ينواعم ضعب نا ءاهلوقب ةرايزلا
 نع .ةيبيللا  ةيروسلا تاقالعلا ةعيبطب ؟ةييلاطبإ مف يف مهراز دقو .سيراب يف نآلا نوميقي نيقباسلا

 - .يبيللاو يروسلا نيسيئرلا نيب ةديدش تافالخ | لاملاو ةراجتلا ملاع يف لمعت طاسوا تادب ليقل |ديهدت قيشمد لا ةدوعلل موذحي ةقيبح !كرهلا لها نم تاقافتما ٠
 مل يفاذقلا رمعم ديقعلا نا تاهجلا هذه لوقتو بيلاسا ىلا ينودهصلا نايكلا ءوجل نع ثدحتت هذيفنت متن فوس عساو يسايسو يركسع
 نا يوجر دوعسم ضراعملا يناريالا ميعزلا نايسايسللا ضفب مم ةتاءاقل ف يفخي دعي |  نادلب ىلا اهجتني يتلا عئاضبلا لاصيال ةيوتلم | ١ < ادن يذلا «قلخ يدهاجم» ةمظنم تدافا يف ةلحز ةنيدمو ةيروسلا ةمصاعلا نم اقالطنا

 تالاقتعا ةلمحب موقت ةيناريالا تاطلسلا
 ةدح دعاصت دعب نييناريالا فوفص يف ةعساو
 كم 5-05 39 0

 دعاصتت تادب يذلا تقولا يف .لاتقلا تاهبج ىلا ١ ةهلقتعت نيذلا قوسو ع فوفض يف

 سيئرلا نم امعد ىقلي لمعلا اذه ناو .عاقبلا
 هونواعم هيتاع امدنعو .ايصخش يروسلا

 قافتا ىلع عيقوتلا يف مهطيروت نع نوقباسلا
 نال قافتالا ىلع تعقو دقل» :ةقيبح لاق ,قشمد

  يردا ال .امئاق ناك ءايليئارسا»  ايروس امهافت |[
 - ناشاو ..مهافتلا اذه تلطع ينلا ىوقلا يه نم
 .,مهافتلا اذه ةدوع ىلا ريبشي ىلاحلا خاذملا نا ىلا

 نا طاسوالا هذه تركذو .يبرعلا جيلخلا

 عيبصت ىلا اودمع «نييليئارسالا» نيجتنملا

 مدختست يتلا ةيكيتاموتوألا لفالفلا تانيكام
 ىلع ءالثم يبرعلا جيلخلا راطقا ضعب يف ايلاح

 ىلا ةراشا ةيا نود نمو .ةيلاطيا ةعانص اهنا
 اهسفن طاسوالا تفاضاو .يساسالا ردصملا

 عئاضب نحشل ةّئيهت ةيلمع يرجت هئاب .اهلوق

 هفوخت ءايبيل نور وزي نيذلا برعلا وا نيينانبللا
 هكلسي يذلا ديدجلا يسيامنسلا هاجتالا نم

 .برغلاو نطنشاو هاجتا يف يروسلا سيئرلا

 جرضخي نا تاهجلا هزه ضعب عقونتو

 .نلعلا ىلا رسلا نم يبيللا يروسلا فاللخلا

 ةيببل ةيمالعا تالمح هتيحاص اميرو

 ٠ ريخالا براقتلا ىلعو .نانبل يف ةيروسلا ةسايسلا
 0 .نامعو قشمد نيب ,كانف نم اهريدصت ةداعاو ايئاطدا ىلا ىرخا ىلا ةمظنملا تراشاو .لخادلا يف ةمواقملا ةدح هيف يغا .ديدج نم قالطنالا ىلع عجشي يذلا رمالا
 تاه ىلا ةيبيللا  ةيروسلا تاقالعلا تضرعت ... :ليئارسا» امه ةيركسعلا ةطرشلاو ينيمخ سرح نا لمتإلا ىلا قارصنالاو اسنرف يف ءاقبلا نولضفي ذا ضومغلا اهفنتكي تامولعلا هذه ىقبتو جاتنا العف يه اميف .يناطيا جاتنا اهنا ىلع : " | مهنا هوفلبا ةقيبح مهاقتلا نيذلا مظعم نا
 0 ,0.ةيناريالا ندملا نم اهربخو | يع ةيسايسلا هتالاصتا ءاهتنا بقعو . بابسال اهزواجت نم نافرطلا نكمت ةقباس .ةعطاقملا بتكم لعفي اذام :وه لاؤسلاو نارهط يف لاقتعالا تايلمع ذيفنت نايلوتي ناذللا . .يراجتلا

 ؟ ضايرلا نم نطنشاو هديرت فقام ىأ
 ,ةيدوعسلا ىلا ةيكريمألا ةحدلسالا ةقفص دنع نييسايسلا نيللحملا ضعب فقوتي

 مل ول .سرغنوكلا يف اهريرمتو اهرارقا ىلع ارداق ناك ناغير سيئرلا نا ىلا نوريشيو ش
 قرشلا ةقطنم يف ةدحتملا تايالولا ةيجيتارتساب قلعتت ىرخا فادهاو تابغر هل نكت

 ةيكريمالا ةيجيتارتسالا نم اءزج نوكت فوس اهناف ,حالسلا ةقفص رارقإ لاح يف ىتحو .طسوألا
 ,اهجراح سيلو

 بحاصت لازتا امو تبيحاص يتلا ةلعتفملا ةيمالعالا ةجضلا وه نيبقارملا رظنل تفاللاو
 ةيدوعسلا ربتعي ضيبالا تيبلا نا نم مغرلاب ,ةيكريفمالا مالعالا لئاسوو ةزهجا يف ةقفصلا

 .خيراوص نع تلزانتو ةقفصلا بلط يف تلدع ةيدوعسلا نا نم مغرلابو ..نطنشاول افيلح
 نا نودقتعي نييسايسلا نيبقارملا نكل .سرغنوكلا ماما يكريمألا سيئرلا ةمهم لهست يك رغنينس
 رتوتلا ةدح اهعفر ءازإ ,يبرغلا جيلخلا ىلع ةيركسعلا اهتنميه طسب العف ديرت ةدحتملا تايالولا
 جيلخلا نادلبل ايسيئر ديدهت لماع لكشت يتلا ناريا ىلا حالسلا بيرستو .ةقطنملا كلت يف
 ةيكريمالا تانامضلا نم ديزملا بلطل ةرطضم تاديدهتلا دعاصت ءازا اهسفن دجت يتلا يبرعلا
 ريثات عجارت لظ يف اهتحلصمل ليمي لازي ال ةقطنملا كلت يف فقوملا نا نطنشاو دقتعتو .اهنمأل
 ,هتوقو طفنلا

 لودلا ضعب يمسي ةدحتملا ممالا نم ابن بيرست ةيلمع تمن .ةيمالعالا ةجضلا طسوو

 م .ةدع 0؟هيف نولوؤسملا لمعي اذامو

 ممالل ةماعلا ةيعمجلا لخاد توصت يذلا تقولا يف ,ةدحتملا تايالولل ةقيدصلا وا ةفيلحلا
 :ةامسملا لودلا نيب نم ناكو .نطنشاو ةحلصم يف تسيل تايصوتو تارارق بناج ىلا ةدحتملا

 نع العف ربعي وهو ,ادمعتم تقولا اذه يف ابنلا بيرست ربتعا دقو .رئازجلاو ةيدوعسلا
 نطنشاول ةفيلحلا لودلا سمهت نا يا ,ةيجاودزالا فقاوملاب لبقت دعت مل :ةيكريما ةيجيتارتسا
 .اهنلعت يتلا فقاوملل ةرياغم فقاومل سيلاوكلا يف

 ناف .حالسلا ةقفص ريرمتل هدادعقسا ارهاظ يدبب لازب ال ؛يكريمألا سيئرلا ناك اذاو

 ناب املع ءيبرعلا جيلخلا لود عم ةحوتفم باوبألا ءاقبإ ديري هنا نودقنعي نييسايسلا نيللحملا
 ىلع عيقوتلا نا امك ,هدهع ف ترقأ دق بيبا لتو نطنشاو نيب يجيتارتسالا فلحلا ةيقافتا

 ريزو عيقوت ربح فجي ملو .هدهع يف مت ءموجنلا برح» ثاحبا يف ينويهصلا نايكلا ةكراشم
 .يضاملا رهشلا يف ةياغلا هذهل نطنشاو راز يذلا نيبار قحسا عافدلا

 نوكت دق .ناغير ةرادا تمهد يتلا سرغنوكلا تاباختنا نا نطنشاو ف دقتعي نم اضيا ةمثو
 ,تاناختنالا هذه يف يدؤعسلا ريثاتلا فعض ىلا نوريشي ذا :ةقفصلا ةلقرع لماوع نم الماع
 ةقفص ريرمت لجا نم يباختنالا اهديصر ةراسخل ةدعتسم ريغ ناغير ةرادا لعجي يذلا رمألا

 عنم ةلواحم دودح ىلا لصيو لعافتي دق رمألا ناب نوبقارملا ءالؤه فيضيو .ةيبرع ةلودل حالس
 .11/1 ماع يف اهيلع قفتملا .سكاوالا» تارئاط ميلسست

 برعلا ىلا امئاو ,بسحف ةيدوعسلا ىلا سيل ءيسي ام هنمو ,ةقفصلا هذه لوخ مالكلا رثك دقل
 ىلع توكسلا اذاملف ؟اكريمأ الا حالسلا عيبي نم ملاعلا يف سيلا :لعاستن انرودبو .اعهيمج
 0.؟انئادعال الا نوصلخي ال نم صالخالا تابثا يف ناعمالا اذاملو ؟تاءاسالا
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 !عتمدي يده راهذلا
 طسوب ةضورلا معطم يف ريخالا راجفنالا راثا

 كوكشلا نم ةلمح ةيروسلا ةمصاعلا

 نيلوؤسملا رخات بابسا لوح تالؤاستلاو
 عقو يذلا راجفنالا نع نالعالا نع نييروسلا
 موي ىلا يراجلا رهشلا نم ثلاثلا يف ءاثالثلا موي
 .هنم سماخلا يف سيمخلا

 دق ثداحلا نا ةيروسلا تاطلسلا تنلعا دقو
 زاغلا ينانق نم ةريبك ةيمك راجفنا نع جتن
 يف اهلوادتو اهمادختسا نم ةرذحم .ةبرهملا
 نم اددع راجفنالا عقواو .ةيراجتلا قوسلا

 .ةضورلا معطم يف ىحرجلاو ىتقلا
 ثداحلا اذه نيب اوطبر نوبقارملا

 قشمد يف تعقو دق تناك يتلا تاراجفنالاو
 .رهشا ةثالث يلاوح ذنم :ةيروسلا ندملا نم ددعو

 حرجو ؛٠١٠4 نم رثكا لتقم ىلا كاذمون تداو

 6.٠٠١ يلاوح

 !لبمجلا ىمحب لبراب
 نتباكلا نا ةعلطم ةينانبل رداصم تدكا

 سيئرلا ةيامح افلكم ناك يذلا ليراب يسنرفلا
 نم نيلوالا نيماعلا يف نارتيم اوسنرف يسنرفلا
 ىلع ءانب نانبل يف دوجوم ,هيزيلالا رصق يف هدهع
 ةساردل لدمجلا نيما سيئرلا نم ةصاخ ةوعد
 هتايح ةبيامحل ةثيدحلا تاينقتلاو لبسلا لضفا
 تالواحمل ضرعت دق ليمجلا ناكو .ةيصخشلا
 تبقعا يتلا ةرتفلا عم تنمازت .ةدع تالايتغا
 .اهنع باقنلا فشكي ملو .«قشمد قافتا» هضفر

 زربا ربتعي ليراب نتباكلا نا هركذ ريدجلا
 ةيصخشلا ةيامحلا ريفوت يف ءاربخلا
 0 .ءاسؤرلل

 اهراخا رهد
 سيئرلا نا ةعلطم ةينانبل رداصم تدافا

 هترايز لالخ .حرتقا ليمجلا نيمآ ينانبللا
 يرصملا سيئرلا عم هئاقلو ةرهاقلا ىلا ةبرسلا

 ةيبرع مالس ةوق يق رصم ةكراشم .كرابم ينسح
 .ةيبرعلا ةعماجلا ىلع اهحارتقا لّيمجلا يونب
 تلاقو .اهداقعنا لاح يف ةيبرعلا ةمقلا يف وا
 !ددرت كرابم ىدل سمل لّيمجلا نا اهسفن رداصملا
 اهنع حصفت مل بابسال ةوقلا هذه يف ةكراشملل
 نيب نامتكلا ّيط تيقيف .اهسفن رداصملا

 0.يرصملاو ينانبللا نيسيئرلا

 يده يف ناتفتمملا
 نم ددع حارس قالطا نع نالعالا نا مغر ١ دحوتت دف ةهراعملا١

 يف ىوقلا زكارم نيب تاعارصلا دادتشا ىلا ريشن لئالدلا نا الا .مرصنملا رياني /يناثلا نوناك
 فوس ةينلغ تامكاحم نا تامولعملا دكؤتو .يبونجلا نميلا
 سيئرلا نولاوي نيذلا نيلقتعملا نم ددعل يرجت
 جراخلا يف ةينميلا ةضراعملا ةحنجا هيف لواحت يذلا تقولا يف .دمحم رصان يلع قباسلا ينميلا
 لمعلل هنم قلطنت يذلا ىندالا دحلا نوكي يسايس عورشم ىلع ءاقتلالاو اهضعب عيمجت
 0 يلعفلا يسايسلا

 !ةيدانسإلا ىولحلا ةدطق
 هتشاع يذلا نونجملا فصقلا تايلمع دعب

 دهوش .يضاملا عوبسالا .ةينانبللا ةمصاعلا
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 ىلع شيجلا عقاوم دقفتي ليمجلا نيما سيئرلا
 .اميشرفك ىلا افرملا نم ةدتمملا .سامتلا طوطخ
 كراعمل دادعتسالا ىلع ركسعلا ثح هنا ليقو
 ايفارغجلا ةيؤر ىلع صرحو .ةمداق ةسرش
 نا لوقت رابخا طسو ضرالا ىلع .ةيركسعلا
 خيراوص تملست شيجلا يف «ةيقرشلا ةيولالا»
 الضف «عوردلل ةرداضملا .ةلومحملا ءرفئيينس

 نوفراعلاو .ةدتعالاو رئاخذلا نم تانحش نع
 عوطق» دعب ةبعص ةينانبل امايا نوعقوتي
 ةلواحم» هيلع قلطي ام نمضو .ءتاميخملا
 اهيقشب ,ةينانبللا ىولحلا ةعطقل قشمد عازتنا
 يف ينمألا يدرتلا ةلكشمل لحك .يبرغلاو يقرشلا
 ةيروس يف مكحلا لواحي ام اذهو .توريب

 0.!ايبورواو ايتايفوسو ايكريما هقيوست

 نهد ىف ةلظللا بزه
 ةقيشو رداصم نم .,ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع

 ءاهيف ةطلسلا بزح نا .قشمد ماظنب ةلصلا

 .ةريخالا ةنوالا يف «,يلخادلا هماظن قّنَع

 ةجحوم نا .كلذ ليلعت ىف لوقت اهسفن رداصملا

 فوفص تمع رمذتلاو ءايتسالا نم ةعساو

 عمضاوملا ِق ةصاخيو ,ةطلسلا بزحب نيطيترملا

 يلخادلا ماظنلا قيلعت قيلعت ءاجف .ةيطسولا ةيرابقلا

 مه نمب ٠ ,مهلادبتساو ءالؤه داعبإ ةيلمع لهسيل

 0. دسا ظفاحل ءالو نشا

 قرشملا قرؤشلا سلجم
 ةيب رعلا ةهماجلا و

 ءاسشنا ىلا يرصملا ىروشلا سلجم اعد

 يتلا ةيلاحلا ةعماجلل ةليدب ةيبرع لود ةعماج
 ذنم اهل ارقم ةيسنوتلا ةمصاعلا نم ذختت

 نالعا بسح  ةطيرش .ةرهاقلا نم اهلاقتنا

 صاخ عيرس راشتنا ةوق اهل نوكت نا  سلجملا
 .اهب

 سلجملا بلاط ةيرصملا ةموكحلل هتيصوت يف
 ةيجيتارتس قطانم ةدع يف ةحرتقملا ةوقلا رشنب

 نم اهرماوا ىقلتت نا ىلع يبرعلا نطولا نم
 .اهل أرقم مصاوعلا ىدحإ ذختت ةكرتشم ةدايق

 قافخإ نا» :يليام درو ةيصوتلا شماه يف

 ةءافك مدع نع ءىشان .فقوم يا جالع يف برعلا

 اهب عارتقالا ماظن زجعو ةيبرعلا ةعماخلا

 عامجالاب ءاضعأالا عيمج ةقفاوم بلطتب يذلاو

 ةعاسلا هذه ىتحو .. «ةيبلغالا تيوصت نم الدب

 ىلع سنوت يف ةيبرعلا ةعماجلا ولوؤسم قّعي مل
 0.يرصملا ىيروشلا سلجم ةيصون

 ههؤهف كفن هالسضح
 ١ سيراب يف

 يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر نا دكان

 نيلوؤسملا بلاط ,طالبنج ديلو ديسلا
 سيراب ىلا ةريخألا هترايز لالخ .نييسنرفلا

 ام ىلع درلل» .هقطانم يف يفاقثلا مهروضح زيزعتب

 مرباو .«ةيبرغلا توريب يف بناجألا هل ضرعتي
 هيلاعو نيزو نيع تايفشتسم زيهجتل ادقع
 تاذ تاكرش عم تالاصتاب ماق هنا امك .نيلقعبو
 تصنت ةكبشب هيلتاقم ديوزتل يركسع عباط
 .اهليغشت ىلع نييصاصتخا بيردت عم .ةيكلسال
 نا سيراب يف اهاقتلا ةينانبل تايصخشل لاقو

 نا امك .نانبل يف قرتحت تادب ةيروسلا ةقرولا»

 تاميدخملا دومص لالخ نم تبثا ,تافرع رساي

 ىلع رداقلا وهو ..ةقطنملا يف بعصلا مقرلا هنا

 0..«يكريمألا  يروسلا راوحلا ةطبرخ

 نطولا | خه

 ! ىرخألا تايسصفلاو ..«ةيبونلا ةيبصفلا»
 درو ام ىلع اهيف ضرتعي ةلاسرب ثعب ىسوم دومحم ينادوسلا آلا ب

 يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» هترشن لاقم يف ينادوسلا يموقلا بزحلا نع
 تاجافم الم ناونع تحت ١1185 ناسين ١١ نينثالا موي رداصلا اهددع

 يموقلا بزحلا ماهتا نجهتسيو ..يموكحلا فالتئالا مايق عنمت ةيئانثتسا
 ةيبصعلا يه ام :لءاستيو .ةيبونلا ةيبصعلا ىلا هدانتساب ينادوسلا
 لهو ؟اهبلا دنتسي ينادوسلا يموقلا بزحلا نا ىلع ةلدألا يه امو !؟ةيبونلا

 هراصناو بزحلا ءاضغا عيمج نا ينعي ايبون شوبغ سابع بيليف بألا نوك
 !؟نييبونلا نم

 ةصرف انل تحاتا يتلا هتلاسر ىلع ىسوم دومحم ديسلا ركشن نا دون ءالوا
 اهيف موقت يتلا ةلحرملا هذه لظ يف اصوصخ .عوضوملا اذه ةشقانم ةداعا
 يف ةيقرعلاو ةيفئاطلا تايبصعلا كيرحتب ةيلخادو ةيجراخ ةهج نم رثكأ
 .اهضرعو ةيبرعلا دالبلا لوط

 .ةحارصلا دودح دعبا ىلا ثيدحلا يف نيحيرص نوكن فوس كلذلو

 ىلا جاتحت تتاب :نادوسلا هنمض نمو .يبرعلا نطولا هجاوت يتلا رطاخملاف
 رطاخملا هذه نع يماعتلا اقالطإ ديفي دعي ملو .ةارجلاو ةحارصلا نم ريثكلا
 .دايصلا ىرت ال يكل لامرلا يف اهسار نفدت يتلا ةماعنلا ةقيرط ىلع

 نا لبق هتجلاعم ىلا ديحولا قيرطلا وه حرجلا ىلع عبصألا عضو نا
 فصن وه ةلكشملا ةعيبط ديدحتو .هبحاص ىلع يضقيو حيقتيو حرقتي
 ..اهلح ىلا قيرطلا

 وأ ةيميلقالا وأ ةيرطقلا تايبصعلا لالفتسا ةرهاظ نا فرتعنل
 يف يرشتسي ًاناطرس تحبصا .,ةيبهذملا وأ ةيفئاطلا وأ ةيقرعلا وأ ةيرئاشعلا
 .ةيبرعلا ةمألا نم ريبك ءزح مسج

 ءرج يه ةرهاظلا هذه نم ديفتست ةيسايس ةكرح يأ نا ؛يلاتلاب فرتعنلو

 .ةريخ عفاودلا تناك امهمو اياونلا تحلص امهم ناطرسلا اذه نم
 هبيكرت يف ةريخالاو ىلوألا ةجردلاب دمتعي ,ينادوسلا يموقلا بزحلا

 ال ةقيقح هذه .ةيونلا قطانم ناكس نم نيينادوسلا نينطاوملا ىلع يميظنتلا
 حجني مل ينادوسلا يموقلا بزحلاو .اهب نحن انل ةقالع الو .بزحلا اهركني
 نم دفتسي مل ول .شوبغ سابع بيليف بألا مهنيب نم باون ةينامث لاخداب
 .ةيب ون ةيبصع قلخل ةيئادلا هتالواحمو قباسلا هطاشن

 ًاماهتا تسيل ةيبونلا ةيبصعلا هذه قلخل بزحلا يعس ىلا انتراشاو

 يف ةيمالسالاو ةيبرعلا ةايحلا يف ةيساسا تاماهسا مهل نيذلا :ةبونلا يلاهأل
 .ءيش لك لبق بزحلا اذه ةدايقل ماهتا وه امناو ,نادوسلا

 يموقلا بزحلا اهسرام يتلا يرئاشعلا نقحلاو ةئبعتلا تايلمع دؤت ملا
 دق !؟مايا ةدع ترمتسا «نادوسروب» ةنيدم يف ةيماد تامادص ىلا ينادوسلا

 هذه يف رخآلا فرطلا تداق يتلا ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا نا لوقت
 ًاضيأ ةهيجلا هذه نآل .امامت حيحص اذهو .اضيا ةلوؤسم تامادصلا

 ةيرئاشعلاو ةيقرعلا ىتحو ةيبهذملاو ةينيدلا ةيبصعلا ةرهاظ نم ديفتسنت

 .ةيسايسلا دالبلا ةايح يف زوربلا لجأ نم
 وا ةيميلقا وا ةيقرع وا ةيفئاط تاهجوت تاذ ةيسايس ةكرح لك نا

 .ةيبرعلا انتما يف فيريش نطاوم لك اهضفري نا بجيو .ةضوفرم ةيرئاشع
 ةايحلا ىلع يفضت .يوقت الو فعضت .عمجت الو قّرفت تاكرحلا هذهف
 ماما اعساو لاجملا حسفتو ,فنعلاو ةيهاركلاب ةنوحشم ءاوجا ةيسايسلا
 .اهنوجشو ةيبرعلا دالبلا نوؤش يف ةيجراخلا تالخدتلا

 يف ثدح ام هضرا ىلع رركقي نا هل بحن الو .يبرعلا نادوسلا ىلع انبلق نا
 .ةيفئاطلا تاميظنتلا هبعلت تلاز امو هتبعل يذلا هوبشملا رودلا ببسب نانبل
 عارصلا يف انلو ..تاعارصلا هذه لثمل ةبصخ نادوسلا ضرا ناو اصوصخ
 لضفاو ةربع ريخ ةليوط ةدم ذنم نادوسلا بونج يف حوتفملا يمادلا
 [ل..سبرد
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 وساوس بلا افادت نيرا ا لا ل ا ا

 مودغلا لك دّددت نل ةرئافلا تاماسنيالا
 وا ون 37 ةردقلا ”ةة طرت 1111و دس وجرزتلا 7 وجوز سؤ« دعو

 رمتسم يسنرفلا نكاستلا
 فيرشتلا جار بوبق ىنض

 د ا وو هوو وقواب» وو وول دج م او د» وقل. ااطب تستت»

 .دنودوللا» نابسوج تاداقتناةّشهل اهتيضر تفشك ةيكارت رتشالا ةضراعملاو لارببلل نيبلا ةر ريس
 0 وا تت بصسوا وص سدو وك ساو مجبوس جوا جم ا هوب وجم دامس وو وو ولا

 (ويام) رايا رهش نم ريخألا عوبسألا فرغ كأني
 ةسايسلل آيويح ًايسايس اطاشن مرصنملا 0

 ةئبعتلا ةيرارمتسا هرهوج يف لثمي ةيسنرفلا | ١
 ةقثينملا ةديدجلا ةموكحلا اهيف تلخد يتلا ةلماكلا
 راذا نم رشع ةسداسلل ةيعيرشتلا تاباحتنالا نع

 .يضاملا (سرام)

 دصر ف انعرش .ليلقب هلبقو لب .خيراتلا اذه ذنم
 يفو ءيسنرفلا يسايسلا لاجملا يف لوحتلا تارشؤم
 انم انيقي لاجملا اذه يف تالدبت نم ارطيو أرط ام عبتت
 ددصب يه اسنرف ةايح نم ةمساحو ةماه ةلحرم نأب
 ىلع ةرصاق تسيل اهتارهظمت فلتخم نأدو :لكشتلا

 ةيعضول رغصم ليثمت اهنا لب .هدحو دلبلا اذه

 ىوقلا نيب عارصلا ثيح ةيبرغلا ابوروأ يف ةيلومش
 ةيكارتشالا وا ةيراسيلا ىوقلاو ةيلاربيللا ةينيميلا
 طغضلا تحت ةصاخو .هجوأ ىف ودبي ةيطارقميدلا
 بيلاسأو يكريمألا داصتقالا هلثمي يذلا ديدشلا

 تحت اذكو :هتعيبط نم امتح دلوتت يتلا مكحتلا
 يتلا ىربكلا ةيعانصلاو ةيلاملا تالتكتلا طغض

 امو :ةريخألا ويكوط ةمق يف اهل لاثم رخآ اندهش
 انه وهو  دحاولا دلبلا ىلع طوغضلا هذه عبتتسي
 ةداعال يعسلا يف رولبتت تاريثاتو جئاتن نم  اسنرف

 نطولاو .بونجلا نادلب عم اهتاقالع ريوحت وا ٍبيترت
 تالماعملا سوماق يف .ايلمع يهتني يبرسعلا

 .ةقطنملا هذه ىلا ,ةيداصتقالا

 يتلا ةيسايسلا تاروطتلا ةعباتم ىقبت هلك اذهل
 ريبغتلا تامزلتسم ءوض ِق ,مودلا ,اسنرف يف يرجحت

 كاح ديسلل ةديدجلا ةموكحلا تاسراممو .يناملربلا

 1١94757 ناريزح 1731-5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا7

 7 7 نبتت قوت يا و ينج تبول روت" د يربجل

 عيضوللا ةءارسق مّلس يف ىوصق ةرورض ,كاريش
 .ةصاخ يسنرفلا عضولاو ةماع يبرغلا يبوروألا
 تازازتها ةيضرا قوف رمي هنأب هفصو نكمي يذلا
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلثمألا رفاضتت ةداح

 .هتيمهأو هتروطخ نع نالعالل ةيسايسلاو
 طوبخلا يا هاجت رانحب نا دد ال ظحالملا نا قحلاو

 ىاو ءسمتلب ذفانملا يأو .عضولا طاقتلا لصاوي

 عيطتسي .ةياهنلا يف ؛هنكلو ,لوانني ءاضيا ءاياضقلا
 فرشتسي نا دحاو عوبسال ةيسايس ةيويح لالخ نم
 .ثادحألا بلق يف هعضي نا نكميام

 (4, شيلا مالس
 ريزولا ةموكح راعش دعي مل ينعملا عوبسالا يف

 .«مكحتل انه ةموكحلا» وه كاريش كاج يسنرفلا لوألا
 :الجاع اهجمانرب ذفنتو مكحتل انه ةموكحلا» نكلو

 يضاملا راثا ىلع زهجتو مجهتو مكحت ةموكحلا»و

 يموكحلا هقيرفو كاريش نيقي اذه .«يكارتشال

 نوينتام يرصق يتبق لعجو «لحارملا قرح يف لثمتملاو
 نيب سناجتلا لصي نا يا :ةدحاو ةبق نوبروبلاو
 كرتت ال ةجرد ىلا ةينامربلا ةيبلغالاو ىلوألا ةرازولا
 قيرطلا عطق لجأ نمو :قيلعتلا وا ليوانلل شماه يا

 بناج نم وا .(فرطتملا نيميلا) ةينطولا ةهبجلا
 يف نوبغري نيذلا .صوصخلا هجو ىلع نييكارتشالا
 هلوح راوحلا ةلاطإ و .ةدح ىلع ع وورشم لك ةشقانم

 ام كلذ ليجأت لقألا ىلع وأ ةياهنلا يف هذيفنت ةلقرعل

 يهو عيمجلا نم ىوقا ةيروتسدلا ةطلسلا نكل .نكما
 9 دندلا هنا : مساح ءايضم يذ حالسب ةيبلغألا دوزت

 قح نف نا. ىلع صني يذلاو :(" - 55) 7 هقحلمب
 ةيعمجلا ىلع اهعيراشم حرطت نا (ةيبلغألا) ةموكحلا
 اهدوجو لوح ةقثلا حرطت اهعمو .ةينطولا
 طقسي اهحلاصل ةيبلغالا تتوص اذاف .اهتيلوؤسمو
 دض هتعفر دق ةضراعملا نوكت يذلا ةباقرلا سمتلم
 ةدمع آجل لوألا ريرولا بصنم هيلوت ذنمو .ةموكحلا
 بلاط نيح :تارم ثالث دنبلا اذه لامعتسا ىلا سيراب

 تارارقلا رادصال ةيلهألا ىلع ةموكحلا لصحت نأب

 ةدوعلا عورشم حرط نيحو :ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 ةيبسنلا ةرطسم ءاغلال ةيبلغألاب يباينلا عارتقالا ىلا
 ,ةثلاثلا ةرملاو .يكارتشالا مكحلا دهع يف ترقأ يتلا
 هذه يفو .«ةيعامجلا تاينازيملا» عوريشم حرط عم

 شماهلاب ةقئلاب ةموكحلا تزاف اهتثالث تالاحلا
 اذه (دعاقم ؛) هيلع رفوتت يذلا ةيبلغالا نم قيضلا
 دهع ىلع ًاريثك لمعتسا (”- 44 دنيلا) حالسلا
 )و (راب نومير لبق نم تارم 8) ةقباسلا تاموكحلا
 لالخ تارم ؛4) مث (اوروم رييب ةموكح دهع ىلع تارم
 ريدجلا نم .(سويباف نارول ةموكحل ةزيجولا ةرتفلا
 دنبلا اذهل نييكارتشالا مادختسا ناركذلاب
 زيح لخدتل مهتارارق عفد هنم فدهلا ناك يروتسدلا
 لكب لواحت تناك يتلا ةضراعملا قيوطتو ,ذيفنتلا
 ناك اذاو .مسحلا ءاجرا .يناملربلا لاجسلا بيلاسا
 تناك سمألا ةيبلغا ناف ,مويلا ,اكرتشم وديب فدهلا

 تاوصالا نم ادج حيرم شماه ىلع .لعفلاب ذوحتست
 .(ةيعوبشلا تاوصألا ادع ,ًادعهقم 8١ نع فيشي ام)

 ام يف اققومو ًافص ماجسنالاو ةدحولاب ٠ ,كلذك :تزيمتو

 ةيقدكت ًابلاح هسملت ال اذه . ساسالا تالاحلا صخب

 نم ةبكرملاو :ةقيضلا ةديدجلا ةيملغألا عم ةموسحم

 يف ةروطخلا نإف لاح لك يف و .نييسايس نيبزح
 د يروتسدلا دنبلل فثكملا لامعتسالا
 هبشي ام ىلا ,نارتيم اوسنارف سيئرلا تافوخت قفو
 ءادا نم ناملريلا نامرحو .ةهج نم .باونلا رود ءاغلا
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 .عيرشتلا يهو ةيلوألا هتفيظو
 الو ءنوسحي ةيباينلا هتيبلغاو .هتموكتم .كاريش

 يه هذه نا كردي تاذلاب كاريشو .ةمزألا هذهب ءكش
 ةيلاعفلا نمضي نا يف بغر اذا ةديحولا هتليسو
 ةيئزجلا تافالخلا نم ديدعلا يطختلو :هتموكحل
 عيمج يفو .يوناكول ديسلا بزحو هبزح نيب ةمئاقلا
 يلاحلا يلاربيللا نيميلاو .ددرتلل لاجم ال هناف لاوحألا
 «نكاستلا» ةيعوضل يفرظلاو موزاملا راطالا يف .بلاطم
 هربنعي ام ىلع اهعجنأو ةلدألا رثكا مدقي نا ,ةيلاقتنالا
 نيدايم يف يباختنالا هجمانربل ميوقلا ذيفنتلا
 مكحلا ةلحرم نا .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةسايسلا
 تاباختنالا ءارجا خيرات ربتعي يتلاو ةنهارلا
 نولاب درجم تسيل اهل اقفأ ١4/8 ةنس ةيسائرلا
 ايجولويدياو ةطلسل ريخألاو لوألا كحملا لب رابتخا
 ,تلخ تاونس سمخ ذنم مكحلا تعاضا ةقبط
 لقا دعب ًايئاهن اهبسكتل يلاحلا تقولا ىف ًالمأ قرحتتو
 لازيال يسايسلا بعللا نأل اهبسكت نا لجأ ,نيتنس نم

 ىلعو دعب عجرتست مل نيميلا ةبيهو .هتيادب يف
 .!ء:لجع ىلع مكحت نا ةموكحلا

 تارارقلا نم ةلمح اندصر ةقباس ةقرو يف

 نا ساب الو :كاريش ةموكح اهترقا يتلا ةيداصتقالا
 كيكقت يف ةيادبلا :لامجالا هجو ىلع انه اهب ركذن
 يتلا ةيرادالا ةصخرلا ءاغلا يف ريكفتلا ماعلا عاطقلا

 نم ديدعلا ميدقت  نيمدختسملا لصف اهب طرتشي

 تاورثلا نع ةييرضلا ءاغلا لمعلا بابرال تالزانتلا

  بهذلا ءارشو كالتما ةيرسي حامسلاو ىربكلا

 لمعلا  ةبرهملا تاورثلا عاجرتسا ف حماستلا

 فرصلاو راعسالا ةيرح قالطا ىلع يجيردتلا
 وه ةموكحلل لوألا ناهرلا ىقبي اميف ...خلا ليوحتلاو

 نم فلا ةئامعبرا ةبارق ليغشتو ةلاطبلا مجح صيلقت
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 هاجت حمماستلا مت ةياغلا هذهلو .نابشلا نيلطاعلا

 اهتاعبت ءاغلاو مهل يعامتجالا نامضلا ريفوت ةلأسم
 تمدقا اذا الا يسكب نل ناهرلا اذه نكل .نيلغشملا نع
 يا :ةيدج ةروصب رامثتسالا ىلع لمعلا بابرا ةطلس
 تالاجم حتفتو اهلام سأارب رماغت نا ىلع تعجشت

 .نآلا ىتح هيف ًاكوكشم وديبام وهو لمعلا

 رثكأ ارخؤم يسنرفلا يداصتقالا دهشملا انل مدق دقل
 ةيفرظلاب بير نود موكحملا كشلا اذه نع لاثم نم
 اهل رايهنا رطخا سيراب ةصروب تفرع دقف .ةيسايسلا
 .// براقي امي مهسألا ةميدق تلزن نا .تاونس تس ذنم

 نييموكحلا نييداصتقالا ءاريخلا تالواحم مغرو
 اعامجإ ةمث نا الا ثدحلا اذه لوه نم فيفختلا
 ءنورهم يداصنقا عضو ىلع هنفلالد لوح اينمض

 ةموكحلل ةيومنتلا تالؤافتلا عم ضقانتفمو
 دهعملل يونسلا ريرقتلا نا كلذ ىلا فاضي .ةيلاربيللا
 داكت ةروص ميسر ةيداصتقالا تايئاصحالل ينطولا

 اهب ةقحاللا روهشلل امبرو ةيراجلا ةنسلل ةمتاق نوكت
 ليمرب رعسل فورعملا عجارتلا اهتماتق نم ففخي ال
 .رالودلا رعسل يلاحلا ىوتسملا الو ءلورتيلا

 ىتش رطاخمب فوفحم روكذملا ناهرلا ناف .اليصحتو
 سيلو .يتاذلا ريدقتلاو نهكتلا مكح يف لازي الو
 ىلع راصتنالا ناكمالاب هنا ,يضايرلا  يعوضوملا
 ةردتو قالطاو ؛يراجتلا زجعلا صاصتماو .ةلاطبلا

 بابرال ةمدقملا تالزانتلا لك مغرب ومنلل ةمدقتم
 .هاجتا لك يف ةقلطملا ةلربللا تاءارجاو .لمغلا

 صضاخلا مسقلا ضرفب لصتم يناثلا ناهرلا

 وهو ,ةيسنرفلا ةيمويلا ةايحلا يف ةينمالا تاءارجالاب
 لخاد كرتشملا يفالتئالا جمانربلا ىف هيلع صوصنملا
 اذه هذختا يذلا لوألا رهظملا ناك دقل .نيميلا ةرسا
 نفالا نوؤش نغ ىشابم لوؤسم نييعت وه ناهرلا
 ةعباتمل ةيرازو ةيلخ رصحو (ةلود بتاك ةبترب)
 ضرف اهسأر ىلع تارارق ةلمج ذاختاو ,عوضوملا

 نييكارتشالل لوألا موجهلا :نابسوج

 ةطلس تقلطناو .نيح لك يف نينطاوملا ةيوه ةبقارم
 اهريدقت يف فدهت تاءارجا قيبطت يف ةيلخادلا ةرازو

 مل هنا نيميلا ربتعي يذلا .يرورضلا نمآلا ريفون ىلا
 ءىراوطلا تاوق ددع يف ديزو .يفكي امب ًارفوتم نكي
 نميه يذلا ربكألا حبشلا نا ديب .ةبقارملا تايرودو
 هذه نمو :باهرالا عوضوم وه ينمألا سجاهلا ىلع
 يف مهتيعضوو نيرجاهملا صخي رمألاف ةيوازلا
 ظح تاءارحالا هذه ظح ناك دقل .لدقنسملاو رضاحلا

 ,ىلوألا ةرملل :دوهعملا يمالعالا كالهتسالا يف اهريغ
 زاجتحا ثداح نا كلذ حفط نا ثبل ام اذه ,ليكلا نكل

 ريهشلا «روبوب» بكرم برق ةهزن يف ةيتفلا نم ددع
 ءالؤه ديتقا دقل .دعب اهدعقي ملو ايندلا ماقا سيرابب
 .ةيوهلا تاقاطبل مهميدقت مغر ةطرشلا زكرم ىلا
 نود يلاوملا حابصلا ىلا ةلماك ةليل زجحلا رمتساو
 ثداحلا لوحتو .لهألاب لاصتألا مهنم دحأل حامسلا

 نمو ؛ةطرشلا تاوقل ةديدج ةسراممل زمر ىلا اهنقو نم
 تالواحم نم ريثك مغرو :ةيلخادلا حلاصم اهئارو
 اميرلو :ناكسلا نيب لعافتت ةيضقلا ناف ثداحلا ريربن
 صوصخبي اهعافدنا مجل ىلا تاطلسلا عفدت تادب

 لجس يسنرقلا مالعالا ناو امدس ةنبنمالا ةلاسملا

 سمت ددصلا اذه يف تازواجتلا نم اريدك ًاددع انموي

 .رمأ و ىهدأ مهعضوف «نيرجاهملا نم كعدو ؛نينطاوملا
 ةموكح دعب امهبسكت مل :نذا :ناريطخ ناناهر

 ةعاسلا دض قابس يف ةطرخنملا كاريش كاج ديسلا
 نكمي ام ىصقأب ةدافتسالا ةلواحمو .اهجمانرب قيبطتل

 لثمي نكاست ةرتف ؛اهيف ةدوجوملا ةزيجولا ةرتفلا نم
 اناهر .هيف خورشلا ددع صيلقتو .هرارمتسا نامض
 فوفحملا نكلو .دحاو نا يف ةضراعملاو ةيبلغألل ربكا

 ىمانتت اهنا ظحالملا ىري يتلا باعصلا ىتشب هرودب

 .رخا رثا ءامود

 اذه ةقرو يف روشنملا حرطلا رهوج ىلا لصن انه
 وا نكاستلا عوضوم ىلا .ديدج نمو ,ءلصن ؛عوبسالا
 نلو .ءاوسلا ىلع نييكارتشالاو نيميلل مرلملا شياعتلا
 لب اهيلع فرعتلا قيس هيف ةيلوأ ليصافت ىلا دوعن
 نيفرطلا نيب هدادتما تاياهن ىلا اسار بهذن
 لالخ نم .الوأ ءانل ىتاتي ام وهو .هلوح نيدقاعتملا

 ملقب نويكارتشالا هب موقي مظنمو يمسر موجه لوا
 يذلا لاقملا ربع نايسوج لينويل ديسلا مهبزح ميعز
 هيف لجسو (85/5/1!) دنومول ةفيحصب هرشن
 قيرط ىلع ةيلاحلا ةيبلغأالا ىلع هتاذخاؤم ةعومجم
 - ةقيشول دادعالاو .ةيبزحلا هدعاوق ممه ضاهنتسا

 درسس نا .ةمداقلا ةيسائرلا تاباختنالل لمع جمانرب
 كرحتي دح يأ ىلا نيبي تاذخاؤملا هذه ضعب

 ةموكحلا نابسوج مهتي .ةزتهم ضرا ىلع نوشياعتملا
 يعامتجالا ملظلا ملع عفر ماعلا عاطقلا فاعضا :ب
 بابرا نيب ًافلخت رثكألا حانجلل تالزانتلا لك ميدقت -

 ميدقت  نيلطاعلا نم ديزم ىلع ضيرحتلا لمعلا
 قوقحلا برض - نيروجأملا ريقفتو ءايرثالل تابهلا
 9 عومسملاو ينرملا مالعالا تاونق قنخ  ةيناملربلا

 تاحورطألا ىلا زابحنالا ةماعلا تايرحلا كاهتنا
 لينلاو ,اسنرف فاعضا ىلع لمعلا الامجاو .ةيكريمألا

 .ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهتناكمو اهنعمس نم
 ماق لاقملا اذه هيف رشن يذلا هسفن عوبسالا يف

 ةيركسع ةيميداكا مهآل ةرايزب ةيروهمجلا سيئر
 # ةصرف اهافلاو :نيبردتملا طابضلا يف بطخو ةيسنرف
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 يف و :ةلودلل ىربكلا اياضقلا ضعب نم هفقوم ددحيل عج

 هفصوب :نارتيم نلعا دقل :شياعتلا ةيضق اهرهوج
 طبترت نل اسنرف نأب ؛:ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا
 هقلطا يذلا موجنلا برحب صاخلا حلستلا جمانربب

 نارتيم اعدو :ناغير دلانور يكريمألا سيئرلا
 ةيبلغألا ميعز حرص اميف .هضفرف هيلا مامضنالل
 ,نارتيم نا .هيف طارخنالل دعتست اسنرف ناب ةنهارلا
 فرصعميو «ةيفرظلا ثادحألا بنجتي .حضاو وه امك

 هنكلو هتموت امو روكستلا هل ةلوكف ام ادع

 ؤشب لصتي ام يف مراصلا هفقوم نالعا ىلع صيرح
 اينودلاك» ةلأسم هاجت ءاضيأ ءاذه لعف دقو .ةدايسلا
 ام ةعجارمب مويلا ةموكحلا موقت يتلا «ةديدجلا
 سيئر اعد دقف .ةقباسلا ةموكحلا دهع اهناشب بتتسا
 يذلا يروتسدلا سلجملل ماكتحالا ىلا ةيروهمجلا
 .يكارتشالا ريدنالب ديسلا قباسلا لدعلا ريزو هساري
 دهعل يف و هنكلو نكاستلا رارمتسا لبقي نارتيم نا لجأ
 ,«شق نم سيئر» ىلا لوحتي ال نأب هسفن ىلع هعطق
 ام لاطت يتلا ميسارملا ىلع :عقوي يا :بواجتي ال نابو
 اهنع عجارتلل لاجم ال ىربك بساكم لّجس هنا ىري
 ىتمو لبحلا دشي ىتم فرعي .هتيبلغا نمز تققحت
 ةمث ,نيكدتكتلا يا .نيتكرحلا نيبو .هيخري
 ىلا داق يذلا عفادلا يف نماك اهاوحف ةيجيتارتسا
 ركذلاب ريدجلا نمو .ةيجيتارتسالا هذه ةطخ عضو
 هناف ىلوألا اهطوطخي فرعتلا لهسلا نم ناك اذا هنا
 اهنأل اهتادادتماب نهكتلا ةفزاجملا وا بعصلا نم
 قطنمل ةعضاخو موي رثإ آموي نوكنت ةيجينارتسا
 عباط تاذ يهف راصتخابو ,ةباجتسالاو يدحتلا
 يضاملا يف يباجيالاب ليقتسملا ىلع نهارت يبيرجت
 مصخلا دي يف ةعوضوملا رضاحلا تاودابو .بيرقلا
 ةنهارلا ةيبلغألا عيطتست ال يذلا لبقتسملل انادشن
 .هكالتماب مزجلا

 نم ةيجيتارتسالا - قطنملا اذه نم ًاقالطناو «نذإ
 سمأ يف نييكارتشالا نأل ةبعللا ةلصاوم مزاللا

 هيف مظاعتتو ربكت تقولو .مهمدخي تقول ةجاحلا
 يارلا ؛كلذل اعبت .بلقنيلو مويلا ماكح ءاطخا
 .مهحلاصل يباختنالا

 ةبعللا ةلصاومل هرودب ةجاح يف يلاربيللا نيميلاو
 مغرو .تاسرامملا ضعب يف ةسارش نم رهظي ام مغر
 يف نييكارتشالا تاموجه ىلع ةفينعلا هلعف دودر

 ال صاخ هجوب كاريش نا .اهجراخو ةيذطولا ةيعمجلا
 فانكئتسا ةريسم لقرعيل ةلصاوملا نع اليدب كلمي
 يلاربيللا هجذومنل يطعيلو .رثك مهو هموصخ
 .ةيلهاو تاوداو تافص نم هل هيئتري ام ددجتملا

 ةعضاخو ةددحم ةيجيتارتسا نم ؛اضيأ .اقالطناو
 .رطاخملا رثكا ام نكل .بيرجتلا ةعزنل اهرودب
 تاماستبالا عيطتست نا يف مويلا نوكشي نوديدعلاو
 ديدبت لوألا ريزولاو ةيروهمجلا سيئر نيب ةرتئافلا
 ىلا برستي كاهنالا ادب نكاست ءامس يف عمجتت مويغ
 الجاع ددهم ريغ هنا قحلا نم ناك اذاو .هلاصوا
 دعب :مداق:١ يسايسلا فيرخلا حاير نإف .رايهنالاب
 بوص هعفدت نا ىلع ةرداق ءفيصلا رهشا مارصنا
 وأ هاجتالا اذهل ادج ةمساحلا ربيغتلا تاجاجترا
 0.كاذ
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 اهملع ققتملا نيلوؤسملاو ءاززوسلا تارابيز ءاغلا

 ايناملا ةيجراخ ريزو .رشيف راكسوا ةرايز ةصاخو
 فيرخلا لالخ ةيناطيربلا ةمصاعلا ىلا :ةيطارقميدلا
 .لبقملا

 يدعسلا دعس نينرب

 قحلملا نريب رمتؤم لشفو ليبونريشت دعب
 ةجيتن ءابوروا يف نواعتلاو نمالا رمتؤمب | 8
 ,يماتخلا نايبلا ع ورشم يكريمالا دفولا ضفر ام
 ىلع ةيقرشلاو ةيبرغلا ابوروا مومع ةقفاوم مغر
 ةيسامولبد ةيسايسو ةيمالعا ةلمح نآلا راثت .ءاوسلا
 ةموكح هتزذختا دودحم ءارجا دض قاطنلا ةعساو

 ءاضعا هيحومب تمزلاو .ارخؤم ةيطارقيدلا ايناملا

 زارباب اهيضارا ىلع ةدمتعملا ةيسامولبدلا تاثعبلا
 نع ةرداصلا دامتعالا ةيوه ىلا ةفاضا .رفسلا زاوج
 ةيقرشلا نيلرب نيب لقنتلا دنع ءانه ةيجراخلا ةرازو
 .مرصنملا ويام /رايا 76 نم ءادتبا ةيبرغلا نيلربو

 ةجهللا ةديدش جاجتحا ةركذمب ةلمحلا تادب
 هليمزل ةيداحتالا ةمصاعلا يف يكريمالا ريفسلا اهمدق
 امهئاقل ءانثا ةيقرشلا ةمصاعلا يف يتايفوسلا ريفسلا
 نم ةلسلس يف اهسفن نع تربع كلذك .ةيبرغلا نيلرب يف
 ىتح عطقنت مل يتلا ؛ةئراطلا ةيمويلا تاعامتجالا

 يف اسنرفو ايناطيربو .ةدحتملا تايالولا ءارفسل ءنآلا
 فلحلا لود يلثمم مهفصوب ةيطارقميدلا ايناملا
 رادصاو .ثلاثلا خيارلا ايناملال يداعملا يبرفلا

 نيلرب فرصت دضررخآلا ولت دحاولا جاجتحالا تانايب
 مرصنملا ويام /رايا 77 موي هوفصو يذلا ةيقرشلا
 دودحلل ينوناق عياط ءاطعال اهنم ةلواحم هنئاب

 ءاسسا» دق هنايو .ةلتحملا نيلريب تاعاطق نبب ةلصافلا

 ايدج اديدهت اوددهو ءيلودلا يسايسلا وجلل ادج
 يف ةيراجلا ةيمسرلا تاثحابملاو تالاصتالا ءاغلاب
 ىلا ةفاضا ,ةيطارقميدلا ايناملا عم ةفلتخم نيدايم
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 ايناملا ءارجا ناك امناو بسحف اذه سبيل

 ءارزو عامتجا تاعوضوم نم ادحاو ةيطارقميدلا

 دقعنا يذلا ويام /رايا 718 موي «وتانلا» فلح ةيجراخ
 نطنشاو ولثمم هيف ررق يذلاو ,ةيدنكلا سكافيلاه يف
 ةيجراخ ريزو رشنيغ عم قيسنتلاب سيرابو ندنلو
 عم ال .وكسوم عم رشابم راوح عوضوم هلعج نوب
 فرطلا يتايفوسلا داحتالا رابتعاب ةيقرشلا نيلرب
 مهنالو .ةيرلتهلا ايناملال يداعملا فلحلا يف عبارلا

 ريغ اذهك ءارجا ىلع ةيطارقميدلا ايناملا مادقا نا نوري

 وا ءرضخالا ءوضلا ىلع لوصحلا لبق روصتلا نكمم
 .ةيتايفوسلا ةمصاعلا نم رشابملا ضحلا اضيا امبر

 ةداعاب نييبرغلا ءافلحلا ديدهت نا لوقلا نم دب الو
 عضاقلا عم ةيساموليدلا تاقالعلا لمجم يف رظنلا
 لماعتلا يف لقعتلا دودح زواجت دق ءايناملا نم يقرشلا

 رداصلا لعفلا در دودح اهزواجت لالخ نم يبرغلا

 يحيسملا راشتسملا ةموكح بئناج نم نآلا ىتح
 ةيناملربلا ةلتكلا سيئر هفصو يذلا لوك تومليه
 قحتسي يذلا ظفحتلاب لكوف ةضراعملا ةيكارتشالا
 يطارقميدلا يناملالا سيئرلا عم هئاقل دعب بيحرتلا
 نيلريب مرصنملا ويام /رايا 58 رهظ ركينوه شيرا
 .ةيقرشلا

 ؟ةلمحلا هزه المل

 نوبيقارملا هحرطي يذلا يرهوجلا لاؤسلا
 ازامل : وه ءادعالا ةوحالا ينلود ىدل نويسابسلا

 ةدحتملا تادالولا لبق نم ةصاخ .ديعصتلا اذه يرجي
 نوكي داكي يطارقميد يناملا ءارجا دض ةيكريمالا
 يا نع كيهان ,ةيناتم ةسارد وا صحف نودبو ايلخاد
 ةحلصملو ؛ةيراسفتسا ةعيبط يذ يسامولبد لاصتا
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 يسايسلا خانملل ةيميزاتلا ةيمالعالا ةلمحلا هذه نم
 مداصتلا تالكشم نم ديدعلاب الصا لقثملا يلودلا
 !؟ةهباجملاو

 نيلربو نوب ىدل نيبقارملا لعجي يذلا ببسلاو
 اذهل باوج نع ثحبلا ىلع نيقفتم ءاوسلا ىلع
 ةيداحتالا ةمصاعلا فرصت ةظحالم يف نمكي ءلاؤسلا
 ةيكريمالا ديعصتلا ةجوم بكر يف ابغار ودبي ال يذلا
 ءارجا نا مغر .ةيقرشلا نيلرب ريع وكسوم دض
 يف ىلوالل ةيويح حلاصمب ةرشابم ةلص ىلع ةريخالا
 هذه رابتعا ةغلابملا نم سيل كش نودو .ةيبرغلا نيلرب
 نماو مالس دعب نيلرب ىلع ةزكرملا ةيكريمالا ةلمحلا
 برحلا ةياهن ذنم اماع نيعيرالا ةبارق اماد نييبسن
 نطنشاو باحسنا ةيطغا نم دحاوك ةيناثلا ةيملاعلا
 ةريخالا ةنوآلا يف احضاو ازورب زرب يذلا ,يجيردتلا
 عم «؟ تلاس» ةيقافتا ءازا اهتامازتلا نم ةينلعلا ىلا
 .وكسوم

 نم ريبك ردق ىلا دقتفي هادع اميفو .رمالا وه اذكه
 ةيمالعالا نطنشاو ةلمح تناك نيا نا :ةيقادصملا
 ةثراك لوح ةراشثملا ةيسامولبدلا ةيسايسلاو
 نم ناك يذلا ديدهتلا نم ةيتايفوسلا ليبونريشت
 لت ريمدت رثا يقارع نويلم )١5( هل ضرعتي نا نكمملا
 يسامولبد لوقي امك 1148١ ماع زومت لعافمل بيبا
 ةمصاعلا رمتؤم لاشفا ىلع رصت اذاملو ؟يناملا
 ىلع ةساسحلاو ةيويحلا تالزانتلا مغر ةيرسيوسلا
 ,وسراو فلح لود اهتمدق يتلا يسايسلا نمالا ديعص

 امك ابوروا بوعش مومعل ةيويحلا ةيمهالا تاذو
 يف ةضراعملا ةيكارتشالا ةيناملربلا ةلتكلا سيئر لوقي
 مود يفاحصلا هرمتؤم ف لكوف يناملالا «غاتسدنوبلا»

 تاءاللا بايسا نمكت نداو ؟مرصنملا ودام /رانا "24

 ءاوس .ةيتايفوسلا تاحرتقملا مومعل ةيكريمالا
 قابس نم دحلا وا ةيوونلا براجتلا فقوب ةقلعتملا
 هئدب نود ةلوليحلاو ءضرالا ىلع يوونلا حلستلا
 ةيديلقتلا ةحلسالا ضيفختو .ءاضفلا يف ايئاهن
 وتانلا يفلحل ابوروا طسو ةيركسعلا تاوقلاو
 يناملالا يكارتشالا بزحلا ريبخ لوقي امك وسراوو
 .راب يطارقميدلا

 لا رفلا عا و لاه ا ةحفاكم

 ةيطارقميدلا ايناملا ةموكح ءارجا ىلا اليلق دعنلو
 نآلا ىتح تعنتماو .يبرغلا فلحلا لود هتضفر يذلا
 .ةيبرغلا ايورواو وتانلا فلح لود مظعم هذيفنت نع

 ةرازو تهجو ١485 ويام /رايا 7١ خيراتب
 ةمقرملا اهتركذم ةيطارقميدلا ايناملا ةيجراخ

 ةيسامولبدلا تاثعبلا مومع ىلا. 1١
 ديكأتلا تنمضت ةركذملا هذه ءاهيضارأ ىلع ةدمتعملا
 تاثعبلا ءاضعال ةحونمملا ةيصخشلا ةيوهلا نا ىلع

 اهلماح نوك نم تبثتلا ضرغل يه امنا ةيسامولبدلا
 بجوتي هنا تنمضت كلذك .زايتما اذ ايسامولبد الثمم

 مهرفس زاوج زاربا ةيساموليدلا تاثعبلا ءاضعا ىلع

 ءادتبا ةيبرغلا نيلرب ىلاو نم ةيدودحلا تالقنتلا ىدل

 ةدصخشلا ةيوهلا ال :.1585 ويام /رايا "١" موي نم

 ليلعت .خيراتلا اذه ةياغل هب الومعم ناك امك اهدحو

 ةرابع نم رثكاب ةركذملا هحضوت مل ءارجالا اذه
 .«ةنهار بايسال»

 :ءارجالا لوعفم نايرس نم طقف دحاو موي دعبف
 نا يلود يفاحص رمتؤم يف يقرش يناملا يمسر قطان دكا
 هناو ءيلودلا باهرالا ةحفاكم ريبادتب ةقالع ءارجالل»
 ايناملا ةموكح ىلا مدقملا ءاجرلاب» طيتري امنا
 .:باهرالا دض ةلاعف تاءارجا ذاختال ةيطارقميدلا

 ضعبو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ةموكح تداكو

 دق :نيارلا ةموكح اهنيب نمو ءةيبرغلا ابوروا نادلب
 يذلا ءارجالا دعب ركينوه سيئرلا ةموكح تبلاط
 لالخ ةيبرغلا نيلرب يف «ليمال» صقرم هل ضرعن
 للستلا دض ام ءارجا» ذاختاب 1185 ناسين /ليربا

 نيلرب ىلاو نم نينيعم نييسسامولبدل بقارملا ريغ
 راجفنالا يربدم عم مهتقالعب هبتشي نمم ةيبرغلا
 .«نييباهرالاو

 ناب ةييرغلا تابلطلا ىلع يناملالا ميعزلا در كاذنآ
 ةيقرشلا دودحلا ىلع ةينمالا اهتابجاوب موقت هدالب
 ناو :يبرغلاو يقرشلا نيلرب يعطاق نيب ةلصافلا
 ىلع شيتفت طاقن دوجو مدع يف نمكت للخلا نطاوم
 ءاقلحلا لود تناك يذلا رمالا وهو :يبرغلا بناجلا
 عطاوق عم اهلماعت نم اقالطنا هاشاحتت نيييرغلا

 ايناملا هيف ىرت يذلا يقرشلا ةصاخ .نيلرب

 عقاو رماك هسيركتل ىعستو .اهل ةمصاع ةيطارقميدلا
 بقاعتلا ىلع ىرخالا ةثالثلاو ءاينوناق هب فرتعمو
 نيلرب نم ءازجاك يسنرفلاو يناطيربلاو يكريمالا
 امدعب نآلاو .ةصاخلا ةيلودلا ةيعضولا تاذ ىربكلا
 طاقن عضو ىلا ةيبرغلا نيلرب تاطلس «تّرجنا»
 تالقنت ىلع شيتفتلا تاءارجا ديدشتو ةيقارملا
 ىلا نوميرغلا ءافلحلا رظند :تايرعلاو صاخسشالا

 ميسقتل» تاروطتلا هذه لغتسا دق هنا ىلع ءارحالا

 كلذ نع ربعي امك ءرثكاو رثكا قمعا لكشب ةنيدملا
 يف :ةيلحملا ةيحيسملا ةموكحلا سيئر .نكبر دراهابيا
 تايلوؤسم» لمحتب ءافلحلا هيف بلاط هل حيرصت
 فرط نم رييغتلا تالواحم ءازا نيلرب عضو نامض
 ايناملاو يتايفوسلا داحتالا اهل ىعسي يتلا دحاو
 ..«ةيطارقميدلا

 ايناملا ءارجا وتانلا ضقر نم مغرلا ىلعو
 عانتماو هلوعفم لاطباب اهتبلاطمو ةيطارقميدلا
 رارمتساو هراثال عايصنالا نع ةيسامولبدلا هتاثعب
 فلحلا نادليل ةيمويلاو ةئراطلا تاعامتجالا داقعنا
 'ةيئاعدلا ةلمحلا دعاصتو .ةيقرشلا نيلرب يف يبرغلا
 سيركتل ةيتايفوس ةلواحم هارت ام دض ةيكريمألا
 تحت نم طاسبلا بحسو ,ىربكلا نيلرب ميسقت
 ليوحت قيرط نع ١44١ ماعل ةيعابرلا ةيقافتالا
 ةيلود دودح ىلا نيلرب تاعاطق نيب ةلصافلا طوطخلا

 ةيقرشلا ابوروا تلاز ام كلذ نم مغرلا ىلع ةيعقاو
 ةيطارقميدلا ايناملاو يتايفولا داحتالاو .امومع
 ىعست يلخاد رمأك ءارجالا عم لماعتت اصوصحخ

 عئارذ نم ىرخا ةعيرذ ىلا هليوحت ىلا نطنشاو
 دق اهناو اميس ال :نهارلا ىلودلا عضولا ريتوت ةسايس
 تايالولا .اقحال هب ةلومشملا فارطالا اهنم تنثتسا
 ةبسنلاب ءاوس ءاسنرفو ايناطيربو ةيكريمالا ةدحتملا
 ةيرحل ةبسنلاب وا ءاهيدل نيدمتعملا اهييسامولبدل
 يف ةثالثلا لالتحالا تاعاطق يف دجاوتملا اهركسع لقنت
 ىلا ىرخا ةرم ودبي اميف دوعت نيلرب نا .ةيبرغلا نيلرب
 ةصاخو ةيلودلا ةهباجملا يف ةرادصلا زيح
 [1!ةيبوروالا
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 دعت

 ىوفأ رارحنلا ةيظني
 سال او .ب لراش

 وا ينويهصلا حايتجالا لبق «نانبل يف مايلا
 اهيلتاقم ددع رابتعالا نيعب انذخا اذا ؛هدعب

 هه و سة لا - ٠ قلل د77 ند“ لا دب“ وا ااا“ لا 07 ا

 ١ ,ةريخآلا ةنوآلا يف مهتيلعافو مهدوجو اوتيثا نيذلا .

 ١ تامجه اودر دقف :نييضاملا نيعوبسالا لالخ ةصاخ
 ١ اوظفاحو .ةريبك رئاسخ مهب اوقحلا و ,«لمأ» يلتاقم 1

 8 نم فالآ ةدع نا ودبدو .تامدخملا لخاد مهعقاوم ىلع

 ١ ةمظنم ج وورخ ذنم .تاميخملا هذه ىلا اوداع نيلتاقملا ,

 ا

0 

 .توردد نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ,

 ! ءاسن نم تس وأ سمخ نهتمدقم يف .ءاسنلا .صقانتلاب رتوتلا ا نم اهدض لمعن انلز امو ؛هيلا اندع دقف «نانبل نم اندرط ِ

 | ميقا يذلا مجرلا حرسم لوح اوقطصاو .نيلوؤسملا ٌْ ةيسنوتلا ةمصاعلا ىلا كاريش كاج ةرايز | رشكآ نحت لب ,1547 لبق هيلع ناك امك ءيش لكو .كانه !
 ( .تنمسالا نم ةبطصم وحن ىلع .ثدحلا ةبسانمب ' .ةحجان تناك .«أميظنت '

 دوجابر دواي نو يا ماب مولا 1 ٠

 يف «ينمالا مازحلا» ةقطنم ىلع رطيست لازت ام اهنا ''
 .يدودحلا طيرشلا ٍ

 ' + ا تاريدقت ب هيببح «توريب نم جرخ دقل

 ليلخ رمأ دقو .اهيلتاقم نم لتاقم 147٠١ :ريرحتلا |!
 , ةدوعلاب :نانبل ىف تاقالع مهل نمم :نيلتاقملا ريزولا !
 ةيبونجلا نميلاو سنوت يف مهدعاوق نم هيلا '
 .قارعلاو '

 نا امك .فالآ ةدعب نانبل ىلا نودئاغلا ردقيو |
 اودع تاميخملا اوحربي مل نمم نايتفلا نم نيريثكلا أ

 .نيلتاقمللا فوفص يف نآلا ١

 يف ناك ام قوفي (ريزولا ليلخ لوقي امك) ددعلاو |
 ةداعا يونت ةمظنملا نوكت ال دقو ١1987. لبق نانبل |
 عاقدلا يف امتح ةبغار اهنكلو ءبونجلا يف اهدعاوق ءانب |
 ,ءاديص برق دعاوق ةمظنمللف .تاميخملا نع (
 .عاقبلا يف ةليلق تاعومجمو !

 الو نانبل يف ءايوقأ دج نحن :ريزولا لوقيو أ
 تمعز دقل :فيضيو .انيلع ءاضقلا دحأ عيطتسي

 ١117 وينوي /ناريزح برح نم اهفده نا «ليئارسا» |
 دعوو .نانثبل يف يديطسلغفلا دوجحولا ىلع ءاضقلا 3

 نابكلا ةموكحل اسيئر ناك يذلا نقيب ميتيشم |
 :نابكلا لاممش ةقطنم نمأ قيقحتب :كاذنا ينويهصلا '

 .ةنس نيعبرا ىلا اشويتاكلا خيراوص قالطا عنمو !

 ١3523 نازيزخح هت 135 ىدعلا د ةيبرعلا ةعيلطلا - للا

 هذه اهنم ىوقا آموب ريرحتلا ةمظنم نكت مل كني

 ؛ ةمظنم يف يركسعلا دئاقلا ريزولا ليلخ لوقي >
 م ملو «نانبل يف تطقس ليئارسا نأ» ةينيطسلفلا ريرحتلا | 3

 ١ ىلع وقت ملو .نيدوجوم انلز ام نحنف ءانريمدت عطتست:[|

 ١ يف اهلاجر نم ةئامتس نم رثكأ «ليئارسأ» تدقف دقل

 0 /ناريزح نم سداسلا يف تقلطنا ىتلا ناذبل برح |

 ( تناكو .«ليلجلا نما ةيلمع» مسا تحت , 1987 وينوب

 لئاسرف .تاونس عبرا نم لقا دعب لدبت ءيش لك نكلو !
 لصت تناك يتلا نكامالا ىلا لصت لازت ام اشودتاكلا ٠

 .لبق نم اهيلا
 ٠ اهجورخرنثإ ريثكلا تناع ريرحتلا ةمظنم نا بيرال ١
 || .ضرا ىلع مدق ءىطوم اهل دجت ال تداك دقف ءنانبل نم ١

 | :قشمد يف مكاحلا ماظنلا اهنش يتلا حباذملا ناامك

 | ىلع اهبرح تنلعاو ءاهنع تقشنا تاميظنت قلخو

 ناويول

 ةراهشلا مد 1 .اهتايك تعزعز دق .تافرع ةدايق |
 , ىوقا نانبل ىلا تداع ةمظنملا نا ودبِب ؛تافرع سأرمه

 يبيجن زيفراب ١ 0.هيلع تناكامم
.4 0 

 يف نينطاوملا نم دهشم ىلع ناتأآرما تمجر 5 | 0 «ليربا /ناسين نم رشع نماثلا :ةعمجلا ' 1| 3 3
 دعب ىلع ةعقاولا ةريغصلا ةيرقلا ,سيداف ! | '
 .جاراك نم ارتموليك نيرشع |

 نوبوجي ةروثلا سارح نم تايرودو ليللا ذنم» ' :ةيزخملا ةعقاولا هذه يوري نايع دهاش عدنلو
 توصلا تاربكم نم تاءادنلا نوقلطي مهو .ةقطنملا '

 يف مجرلا ةيلمع دوهشو عامتجالا ىلا نينطاوملا نيعاد

 نم ةلق مهنيب .فالآ ةثالث يلاوح عمجت .ةريغصلا ؛ ادب .سنوت ىدل يسنرفلا ريفسلا عضوم يف

 ع
 كيرا ريفسلا ةلباقم ضفر لوألا يسنرفلا ريزولا

 .نيقتارملا مادعال ىلضفلا ةقيرطلا لوح مهنيب شاقنلا ايو ناك يذلاو .ةرئاطلا نم هطوبه ةظحل ذنم ولور ا

 / نمو ةيسنرفلا ءابنالا ةلاكو يف ميدقلا يفاحصلا ىتح ةأرملا نفد بجي :لوقت ىلوألا :«ناتسردم» تزرمو | .سيراب ىلا روضحلل اوعدم  ةبارغلل
 هامس دق ناك :ولور كدرا ,.«دنوموللا» ةددرح اهدعب

 | ةراسخو :15.46 ناريزحرق اويفسنارتيم اومنرف ا
 ةرهاقلا ديلاوم نم ولور :يساموليدلا يارسلل ىربك
 1 لثم ةفاحصلا ذخا» هتاف هتيؤر بسحو 14395 ماع

9 

1 
 .باقعلا نم وجنت تبره اذا اهفأل .برهلا عيطتست ,«عيبشر لقط 5

0 

0 

 .ةيصلخ ةقيرطم مادعلا || 2 2“ !وررقو :نيتسردملا نع ولخت ةروثلا سارح نا ريغ كيرا .ءةيده» ةباثمب تناك سنوت يف اسنرف ةرافس
 ناك دقلو .اضيأ هراجو نارتيم اوسنارفل قيدص ولور

 .«سدقملا مهيجاو ( : ىبن ةيئرعلا ةغللا ثدحتي ولور كيرا ناك اذاو
 مايا زايتجا دعب اميس ال تابثلا كلتمي هنا اضيا كشلاف
 تراثا ماظنلا دض تاحورطا .ةيبيقروبلا تابقعلا
 نشفر اديج مهفت:اهتمو +نسنوت يف عيمجلا ظْيَفو قع
 هيمحي يذلا نارتيم اوسنارف ةوعدو .هتلباقم كاريش
 ن.ىرخا ةرافس نع امبر هل ثحبيل .هايا هرزاؤيو

 ذخاو .نآلا ىتح اتومت مل :حاصو .امهيدسح صحفو

 | مكردرلا

 | ةبيرقلا ةيدوألا دحأ ف حفس كلذل ريتخا دقل»

 ! ]دب .ةروثلا سارح نم ريبك ددع ناكملا قوط»

 |! اهبحاصو  ةيناثلا .تومت اهكرتو .اهدسج فصتنم |
 ١ اهلوصاو ةروثلا نيناوقب ميلع ةروثلا سارح نم لجر |

 ١ يتلا مق ةنيدم ةدعاق بسح ةأرملا مدعت نا ضرفت -
 / ال ىتح ةأرملا دسج لوح تنمسا ةلبج بصب يضقت

 | اهنم ذخا :ةيورك ةراجح اتغرفا ناتنحاش تلبقا» ةفيحص ْيف يسنرفلا يكارتشالا بزحلل اسمحتم !
 .اكارح دبي ملف روهمجلا اما .رثكأ وا نيتنثا سراح لك ' .عبطلاب هاسني نا نارتدمل نكمي ال امم .«دنوموللا» ا
 .نيليوط نيضيبا نييوث نايدترك نيتآرماب ينأ» .سيراب نم ةرئاطلاب نيتعاس دعب ىلع سنوت ا
 . برطضت ١ لالت يف ليصأ يبرع داوج ىلع ةهزن هيلا بع ١ نا نود ةيقابلا ةليلقلا تاجردلا تدعصف ةيناثلا اما | ةفاسملا .يفاذقلا ديقعلاب ةقيثو ةقالع ولور ماقا ثيح ' / .ارج ةبطصملا ىلا تّرجف .رادجلا دفع امهادحا تراهنا ؟ «2برغلا سلبارط نع تارتموليكلا نم تائم ةعضبو ١

 ١ 07 000 -- 0 يتمم 0 1 كوسم يشلا بشي بيع ١ نيتارملا 1 ضرتعت مل سنوت ةموكح ناف اذه عمو ٠
 00 يا وجا ينك ناددكتم 1 .ئفاذقلا ديقعلا

 ' ىلع ةراجحلا تلاهنا ,مكحلا ةءارق يهني نا لبق»
 " ماد .ضرألا امهمد ىظغو ًاضرا اتطقسف .نيتارملا

 ١ نيقاآرملا نم سراح برتقا .قئاقد سمخ عيظفلا دهشملا

 4 ترسكت ىدح ةوسقب امهيسأر برضي لعجو أرجح

 ١ هي برضي لعجو اشفر رخا لوانتو .امهاتمجمج
 " يرضي لظ هنكلو :نيتارملا ةايح ىلع ىتا ىتح نيسارلا
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 :مهضعب حاصو .فلخلا ىلا هوبحسو هقافر ىنا ىنح |

 ؟ كس لوه شقرا
 - تلاس ةئقافتا لوح ناغير سيئرلا صقر لاط

 ملو :1941/4 ماع هفلس اهعقو ينلا ٠ ,ةسئايلا ١"

 .ًادبأ اهتيعورشمب ةدحتملا تايالولا فرتعت
 يف نطنشاو تررقو .اليوط تشقون ةيقافتالا نكلو
 .اهمارتحا ةياهنلا

 يف ضيبألا تيبلا نايب ذنم رومألا تلدبت دقلف
 دمعي دقو .يضاملا ويام /رايا نم نيرشعلاو عياسلا
 كيكفت ىلا ,ةيقافتالا همارتحا ىلع ديكونلل ناغير
 امهنع ضوعي يذلا تقولا يف .نيتميدق نيتصاوغ

 | لمحت يتلا يهو ؛ةمدخلا يف ادافين ةضاوغلا عضوب |
 ةجاح نم عيني رارقلا اذه نا ىلع .تناديرت خيراوص |

' 

 سدا مي د كو ند ا دنت

 ,يسادس لهاست نم وا ,ةينقت» ةلأسم نم ال :ةيداصتقا

 .الصأ دراو ريغ

 | يف ةخسارلا ةيئدبملا حورلاب ديقتلاو يلايربما موجهل طسو ةيقيقح ةمزا عنمل :ناغير اهددح يتلا ؛ةليلقلا !
 ال. ؟يسلطألا فلحلا هذ ب | يفو نويلايربمالا اهب عرذتي يتلا عئارذلا ةنادا '

 .«هلاكشا لكب باشهرالا اهنمدقم ل

 0 يف ةيجيئارتسلا انتارارق» نا نافير دكؤي

 ةيتايفوسلا ىوقلا ةعيبط ىلع زكترتس .لبقتسملا |
 ْ ..1 - تلاس ةيقافتا تامازتلا ىلع ال ءاهتماحضو .

  -ب تالتاقملا ديوزت جمانرب نا ىلا ةحارصب ريشيو
 | نود» ةنسلا ةياهن دعب ام ىلا رمتسيس خيراوصلاب ه7

 ّ ددس رغربتناو 4 صب دقو .«رخا ماظسم يا كدكفت ل

 .«ةقباس تاقافتا

:ججح ةدعب هفقوم ناغير رربي
 1 نكت مل ةيقافتالا نا 

 تلمها اهناو .ةينوناق ةمدق تاذ ًامود

 نم نيعون نآلا نوروطي تايفوسلا ناو .هفاقيا
 حمست ال ةيقافتالا نا عص) تاراقلا ةرياع حيراوصلا

 براجت ةبقارم لعج ىلا نوعسيو (دحاو نم رثكأب

 .اهئاغلا نم ًاربخ ةيقافتالا ءاقب لظي ؛كلذ عم
 ريغ ةيقافتالا نا يعدي نيح ةيقطنم ريغ ناغير ججحو
 اما .اهب ماّرتلالا مدع ىلا ةليسو كلذ نم أذختم .ةمزلم |

 | تناك اذإو .ةيوناث يهف ةيتايفوسلا تازواحتلا

 ' رومألا ضعب
 ' ال حلستلا قابس ةينقت ناك اهفده ناو ,ةيساسألا

 ١ روهش ذنم ةرثعتم ةديدج ةبقافتا لوح تاضوافملا

 ناف .ءاضفلا برح لوح يكريمألا عورشملا بيسي

 ومن نم ديزم ريغب رقي ال ؟ - تلاس نع يلختلا
 ْ .نيفرطلا ىدل ةيموجهلا ةحلسالا |

 ١ يف نيدكريمألا نويبوروألا هب هجاو ام اذه نا ودبي

 1ك

3 

0 

 مهف .سكافيلاه يف يسلطألا فلحلا ءارزو تاعامتجا
 تاقالعلا حرطل نيرطضم مهسفنا اودجي نا نوشخي '
 اهحرط ىلع ىضم نا دعب ,ديدج نم قرشلاو برغلا نيب |

 رهشألا» ةلهم يفكت لهف .اماع رشع ةسمخ نم رثكا

 - [ "مامر نحط معمطأات 3
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 هلال ان

 520 ب 8 5 3 7 1010 3

 ممول 8 ٍ ا للا
 0 : و 1 1 3 9

 راهنلا

 ..ايارغلأ
 تاييفوسلا ةهارتقإ

 هللاريخ هللا ريخ

 يذلا فقوملا ادب .يبرعلا قزمتلا لاح طسو

 يترايز ءانثا يف يتايفوسلا داحتالا هنع ربع

 مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان [
 يضاملا عويسالا وكسومل دولج مالسلا دبع دئارلاو
 هيلا تلآ ام يف ثحبلل اهنم جورخلا نكمي ةحتف
 ةمق دقعل ةيدج تالامتحا بايغ يف ةيبرعلا عاضوألا
 دولجو مادخ تاثداحم ىلع يتايفوسلا مالكلاف .ةيبرع

 يفو ايبيلو ةيروس معد هاجتا يف :نيهاجتا يف مالك وه
 ال ثيحب مهلكاشم ةجلاعم ىلع برعلا ضح هاجتا
 .جراخ نم وا لخاد نم مهذخا لهسي

 ملاعلا أدب ينلا ةينايفوسلا ةحارصلا هذه

 ىلا فوشتابروغ ليئاخيم لوصو عم اهدوعتي
 ملاعلا لكاشمب ةمتهم وكسوم نآك رهظت .ةطلسلا

 ال ةيروس هل ضرعتت يذلا ديدهتلا ناو الك يبرعلا
 يف «سات» ةلاكو نا ليلدب لكاشملا هذه نع هلصف نكمي

 امهنا تلاق مادخو فوشتايروغ تاثداحم نع اهريرقت

 ةكرح ةدحوو يبرعلا نماضنلا ةلكشم ىلا اقرطن»

 جئاتنلاو برغلا عم تاقالعلاو ةينيطسلفلا ريرحتلا

 .«ةيتاربالا  ةيقارعلا برحلل ةيبلسلا

 مالك وديد ؛برغلا عم تاقالعلا» ةرابع ءانثتسابو

 يبرعلا ملاعلا يف نانثا فلتخي ال نا احضاو «سان»

 ةمجان «يبرعلا نماضتلا» اهمسأ ةلكشم ةمث نا ىلع

 فلتخي الو .ةرغصم ولو ةيبرع ةمقأ دقع ةبوعص نع
 ررحتلا ةكرح ةدحو» ةلكشم ةمث نأ ىلع نانثإ

 سرحتلا ةمظنم ليقتسم راص امدعب «ةينيطسلفلا

 ىلع نانثا فلتخي ال كلذك .كحملا ىلع ةينيطسلفلا

 ينلا «ةيناردالا 5-5 ةيقارعلا برحلل ةيبلسلا جئاتنلا»

 لود اصوصخ ةقطنملا دوقتس نيا ىلا افورعم دعب مل

 فيفختل ةدعتسم ودين ينلا يبرعلا جيلخلا

 ةقطنملا يف يبنجألا يركسعلا دوجولا ىلع اهضارتعا

 .برخحلا هذه عاستا نم اهفواخم بيسب

 ذا اييدل عم ضيا تناك ةيفوشنابيروغلا ةحارصلاو

 ىلا دولج هلابقتسا ىدل يتايفوسلا ميعزلا اعد

 ى وتسمب ظافتحالاو سفنلا طيضو ةظقيلاب يىلحتلا»

 افده حبصت دق يذلا لودلل ةيعافدلا ةردقلا نم لاع

. 
50000 

 | نأ هريسفتل رببك دهج ىلا جاتحي ال مالكلا اذه
 ةجح برخلل رفوت الا ايبيل ىلا ةحيرص ةوعد نمضتب [ | .

 داحتالا عيطتسي ال يذلا عونلا نم اهيرضل ظ تلا
 . هنع عافدلا يتايفوسلا 8 ؟ن؟

0 

 يبيللاو يروسلا مالكلا نم ناعون كانه ناك نذا

 ذختاو «ليئارسا»و اكريما ىلا هجوم لوألا .وكسومل
 مادخ بع  امومع برغلا ىلا يناثلاو ايريذحت ةعيلط

/ 
1 

 | عيطتسي ىتح مكسفنا اودعاس نا هتصالخ دولجو

 جوبورجد

1 

 ةديدج ةيتايفوس ةسايس راطا ف جردني مالكلا اذه
 ١ ىلع نآلا ىتح تماق طسوألا قرشلا يف ةيكيمانيد رثكا

 ١" بسك ةلواحمو ةهج نم ءافلحلا عم تاقالعلا زيزعت

 | ةداع اهب موقي يتلا تالوجلاف .ىرخا ةهج نم ءاقدصا

 نامعو ةرهاقلا تينثتسا املق نا ,ةفيلحلا مصاوعلا
 يف يتايفوسلا داحتالا نا وه ماعلا روعشلاو .اهنم '

 0 ملا

 دح ساسا ىلع ولو رصم ىلا ةدوعلا ىلا يعسلا ددص '
 ينسح سيئرلا نم ليدب يأ نوكي نا نم هفوختل ىندا '

 نيب ةقالعلا ديعص ىلع اصوصخ هنم ةنورم لقا كرايم

 | نا ابرغتسم نكي مل لاجملا اذه يف و .وكسومو ةرهاقلا
 امدنع يرصملا فقوملاب يتايفوسلا داحتالا ديشي

 | ىلع رضتقت دعت مل ةقطنملا ف تايفوسلا نولوؤسملا |

 3 مو لا ج7

 ع

 | يزاغنبو سلبارط ىلع ةيكريمألا تارئاطلا تراغا '
 تاديدهتلا نع ةرهاقلا هتدبا يذلا ظفحتلابو

 .ةيريهامجلل ةيكريمألا '

 | نم وكسوم فقوم يف ريغتلا ىلا ةراشالا نكمي ,ةقطنملا
 | هفصو نكمي فقوم وهو نانبل بونج يف ةيلودلا ةوقلا

 يف ةديدجلا ةيتايفوسلا ةسايسلا نع ثيدحلا يفو

 أدعب ذخأي دقو وكسومل ةيديلقتلا ةسايسلا يف بالقناب
 نانبل ةمزا نبب لصفلا ىلع حيرص مالك هالت اذا ًأديدج

 يف 455 رارقلا ذيفنت نم آاقالطنا ةقطنملا ةمزاو

 .بونجلا
 يف ةديدجلا ةيتايفوسلا ةسايسلا تاردابم نا

 ل

 م

 نا كلذ ,ةغلابملا ضغب

 هيت نود ايدام نع راقت ١ تن هوم
 ىلع ةقطنم ريغ يف ةددهم نآلا ودبت يتلا حلاصملا هذه

 ديدجلا هجوتلاو .ةيبونجلا نميلا يف لصح ام رارغ
 نوعمجي ال برغلا نا ىلع موقت ةميدق ةركف نم قلطني '

 فقوملا ىلا ريثكب برقا يه مالس عيراشم ىلع الا
 .يكريمألا فقوملا ىلا اهنم يتايفوسلا ش١

 يف مدقتلا فوشتايروغ عيطتسي دح يأ ىلا نكلو
 دمتعي ريثكلا نا يف كش ال ؟ةيطسوألا قرشلا هتسايس '
 لقث نم ةيتايفوسلا ةيسامولبيدلا صلخت ىلع '

 ل

 يف ةيساسا ثادحا ف اهتلبك يتلا ةيطارقوريبلا '
 ىلع ريشكلا دمتعي كلذكو :نييضاملا نيدقعلا يف ةقطنملا

 يليشت سيئر ناك اذاف .ةيتايفوسلا ةينهذلا يف ريبغت

 يبويثالا ميدعزلا ناف ؛ًاينسشاف» هيشونيب لارنجلا

 درجمل «ايمدقت» ةرورضلا ىف سدل ميرم يلياه ونسيغنفم 1

 6.يتايفوسلا داحتالا فيلح هنا |!

 ١7531 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

0 3 

 ا د سوت

 1-ما - ل1 ها

 و ا ةنح تانزهلا



 ةديدجلا ةيرصملا ةينازيملا
 ها ت0 هيام

 - 85 ماعل ةديدجلا ةيرصملا ةينازيملا سكعت نكي

 هجاوت يتلا تايدحتلاو بعاصملا 7
 ام ةمداق تارييغتل دهمتو .يرصملا داصتقالا |

 هيبنجلا فرص رعس ديحوتك :ثحبلا ديق لارت
 .يدقن معد ىلا يعلسلا معدلا ليوحتو

 ةحايسلاو لورتبلا دئاوع صقن نم مغرلابف
 داز سيوسلا ةانقو جراخلا يف نييرصملا تاليوحتو
 ١4 يىلاوحب يضاملا ماعلا نع ةديدجلا ةينازيملا مجح
 الإ ؛هينج رايلم ٠١ نم برقي ام ىلا لصيل هينج نويلم
 ربتعت يتلا ةيسمخلا ةطخلا فادها ققحي مل كلذ نا
 .ةريخألا اهتنس ةديدجلا ةينازيملا

 يف ومن لدعم قيقحت ىلا ةينازدملا هذه ىعست امنيديف

 نازيم يفز جعو :/5,0.غلبي يلاضجالا جاتقنألا
 طسوتم ناك .هينج نويلم 1784-ب ردقي تاعوفدملا
 ناكو ,/17,9 عبرألا ةطخلا تاونس يف ةيمنتلا لدعم
 .هينج نويلم 0٠٠ بردقي اهتياهن يف فدهتسملا زجعلا

 ءافولا يف ةديدجلا ةينازيملا تحجن لاح يأ ىلع
 تاجايتحاو ةيلخادلاو ةيجراخلا نويدلا تامازتلاب
 ساسملا مدعو ؛(هينج نويلم )1140١ ةحلسملا تاوقلا
 ءابعا نا الا .ميلعتلاو ةحصلاو تامدخلاو روجألاب
 ١4174 اهنم ؛هينج نويلم 7٠٠١ تمهتلا ماعلا نيدلا
 غلبو .نويدلا طاسقأل 86الو .دئاوفلل نويلم

 لباقم هينج نويلم 418 ةيجراخلا نويدلل صصخملا
 تارامثتسالا تصقنو .يضاملا ماعلا هينج نويلم هاو

 ,/,0 ةبسنب هينج نويلم 78١ وحنب يضاملا ماعلا نع
 ماعلا /17,8 نم روجألا يف ةدايزلا ةبسن تضفخنا امك
 راعسالا عافتراو قفتت ال ةبسن يهو 5 , 4 ىلا يضاملا
 .هينجلا ةميق ضافخناو

 مخضنلا و قاصلا حفلا

 نودلم 44٠٠ نم ةديدجلا ةينازيملا يف زجعلا دادزا

 يطغت .هينج نويلم ٠06١ ىلا يضاملا ماعلا يف هينج

 ضورقلا نم ديزمب ةيجراخلاو ةيلخادلا ضورقلا
 لثمت نويلم 7٠١ ىقبتي نكل .ةيجراخلاو ةيلخادلا
 تونكنب قاروا عبطب ةداع ىطغي يذلا يفاصلا زجعلا
 .راعسالا عفريو مخضتلا تالدعم نم عفرب امم

 ١9457 ناريزح 1- ١5١ ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا 5
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 ماعلا 000 9

 دقت يبنجألا دقنلا دئاوع نإف تاعوفدملا نازيماما

 صقنب هينج نويلم 4104ب ةديدجلا ةينازيملا يف
 لورتبلا راعسا طوبه ةجيتن هينج نويلم ٠

 ديشرتل ةينازيملا فدهت كلذل نييرصملا تاليوحتو
 1٠ صقنب هيذج نودلم 4514 ىلا لصنل داريتسالا
 غلبب رظتنملا زجعلا نا يا .يضاملا ماعلا نع نويلم

 .هبنح نودلم 64

 ىلا ةديدجلا ةينازيملا ف تارامثتسالا مجح لصيو

 ماعلا نع نويلم ه5 صقنب .هينج نويلم
 عاطقلل هينج نويلم 045٠ اهنم صصخ .قباسلا
 دق ماعلا عاطقلا تارامثتسا مجح نا يأ .ماعلا

 صاخلا عاطقلا حلاصل نويلم 459 وحنب تضفخنا

 نم 7١/ ةبسنب هينج نويلم 710١ هل صصخ يذلا

 ضعب عيزوتلا اذه عفد دقو ..تارامثتسالا يلامجا
 ىلع صاخلا عاطقلا ةردق يف كيكشتلل داصتقالا ءاربخ
 نم ريثكلا رثعت بيسب تارامثتسالا هذه ذيفنت

 عاطقلا اهنم يناعي يتلا دوكرلا ةلاحو :هتاعورشم

 ةصاخ :يبنجألا دقنلا دراوم صقنو :ءيراجتلاو يلاملا

 اهيلع دمتعي يتلا جراخلا يف نييرصملا تاليوحت
 رارصإ نا ودبيو .هتايلمع ليومت يف صاخلا عاطقلا
 ,صاخلا عاطقلل ضورق ريفوت ىلع ةيكريمألا ةرادالا
 عاطقلا رود عيسوت ىلع ةموكحلا ناهرل ةفاضالاب
 اذه ءارو ناك .ةمداقلا ةيسمخلا ةطخلا يف صاخلا

 صيصخت ببسو .تارامثتسالل ديدجلا عيزوتلا
 ةرسيم ضورقك هينج نويلم 7٠١ ةديدجلا ةينازيملا
 .صاخلا عاطقلل

 ةرئاح ةدضق معدلا
 ةديدجلا ةينازيملا يف معدلا تاصصخم تصقن

 يضاملا ماعلا يف تناك دقف ؛هينج نويلم ١5١ وحنب
 ىمسيام ببسب ١١45 ىلا تضفخناو 65
 ءارجالا اذه ةضراعملا تدقتنا دقو معدلا ديشرتب

 ةاناعمو ةيعامتجالا لكاشملا نم فعاضيس هنا تدكأو
 قوفت يقيقحلا ضيفختلا ةميق نال .ةيبعشلا تاقبطلا

 .هينجلا ةميق روهدت بيسب ٠ .هينج نويلم ١6١لا

 دقف ءاهتياهن ىلا لصت مل معدلا ةيضق نا ودبي نكلو
 ةركفل هديبأت نع ءارزولا سيئر يفطل يلع.د نلعا
 ىلع ايلاح عزوت علس لكش يف معدلا فرص ليوحت
 لدب ىلا ماعلا عاطقلا عيزوت ذفانمو نيومتلا تاقاطب
 ماعلا نيعاطقلا يف نيلماعلا بتاور ىلا فاضي يدقن
 نا فاضاو .معدلا ايبعامتجا نيقحتسملا صاخلاو

 جاتحت ينلا تاثفغلا ديدحتل ابلاح ىرجت تاساردلا

 نآب هاجتا كانهو .مهيلا هليصوت لبسو يدقنلا معدلا
 كالهتسا طسوتم ءوض يف معدلل نوقحتسملا ددحب

 34 - [ هان مزز نكهات ملا خلقت -



 ماظن قيبطت يف لمأي هنا يفطل يلع.د لاقو .ءابرهكلا

 عم يأ مداقلا ويلوي /زومت نم ةيادب يدقنلا لدبلا
 .ةديدجلا ةينازيملا ذيفنت ةيادب

 تكراش ةنجل ليكشت يف ينطولا بزحلا حجن دقو
 فيكو معدلا ةيضق ةساردل ةضراغملا بازحا لك اهيف
 ةنجللا هذه تاعامتجا تأديو .هيقحتسم ىلا لصي

 رارمتسا هيف راتخت ,رهش لالخ ًاريرقت مدقت نا ىلع
 ديدشتو هديشرت عم ؛ةيلاحلا هتروصب ينيعلا معدلا
 ,تانويوكلا ماظنب ذخألا وأ عيزوتلا نفانم ىلع ةباقرلا

 تاركا قفتتو :يدقتلا معدلا ماظن قيبطت وا
 ىلع (لمعلاو ةمألاو دفولاو عمجتلا) ةضراعملا
 ىلا يدؤي هب ساسملا نال :ينيعلا معدلا رارمتسا
 ةقحالتم تاجوم روهظو .تامدخلاو راعسالا عافترا

 ىلا يدقنلا معدلا ليصوت بعصي امك .مخضتلا نم
 .صاخلا عاطقلا ف نيلماعلا راغصو نييعارزلا لامعلا

 ف ةموكحلا دييأتب رارحألا برخ درفني لباقملا يف
 ثالث لالخو .لحارم ىلع يدقنلا معدلا ماظن قيبطت
 ريباوطلاو ءادوسلا قوسلا ىلع يضقيس هنأل تاونس
 .ةيكالهتسالا تاعمجملا ماما

 ةديدج ةلحرف ىلإ لوحدلا

 ةموكحلا نإف ةقياسلا تاشقانملا ةجدتن تناك ايا
 لكو .يدقن معد ىلا معدلا ليوحت ودبي ام ىلع تررق دق

 ةيعامتجالا هراثآ نم ىشخت اهنا رمألا فام

 ىلع هقيبطت وا هب لمعلا لجؤوت كلذل ,ةيسايسلاو
 بازحا ةقفاوم ىلع لوصحلل ىعست امك :لحارم
 ةفص رارقلا باسكاب ءاهتمص لقألا ىلع وأ ,ةضراعملا

 لجأ نم عيمجلا اهيلع قفتي يتلا ةيموقلا تارارقلا
 .ينطولا داصتقالا حلاص

 نيب نم تناك يدقنلا معدلا ةركف نا ىفخي ال نكل
 لوح تاساردلا ناو ؛يلودلا دقنلا قودنص تايصوت
 ناو :ةديدع تاونس ذنم يرجت تناك عوضوملا اذه
 ١91/1 رياني /يناثلا نوناك يف زبخلا ةضافتنا حبيش

 فرص رعبس ديحوت نإف كلذك ..رارمتساب اهلجؤي ناك
 دكت صاخلا :عاطقلا ععدو .يرضملا ةينجلا
 ,يلودلا دقنلا قودنص تايصوت نيب نم تناك .روجألا

 رعس ديحوت ةيضق لوح تاسارد نآلا يرجتنو
 ىروشلا سلجم اهنلعا تاحارتقا كانهو .فرصلا

 ذخألاب ءينطولا بزحلا يف ةيداصتقالا ةنجللاو
 لومعملا ةسمخلا راعسالا نم الدب فرصلل نيرعسب
 ..ايلاح اهب

 ,معدلا ضيفخت له نوبقارملا لءاست انه نم

 تايصوت ذيفنت لحارم لوا .يدقن لدب ىلا هليوحتو
 ١٠١٠١ب اضرق ةموكحلا نمضت ىتح :قودنصلا

 «ماع نم برقي ام ذنم هتيلط رصم تناكو .رالود نويلم
 دقنلا دراوم يف صقنلا ضيوعتل آيرورض حبصاو
 لهو .؟ةمداقلا ةيسمخلا ةطخلا ليومتو .يبنجألا
 لوح رودت يتلا تاشقانملا نبني ةقالع دجوت

 ماعلا عاطقلاو ميلعتلا لاجم يف ةموكحلا تارامثتسا

 رتيب ةرايز نيبو ءفرصلا رعس ديحوتو معدلاو
 مث :ةرهاقلل ةيكريمألا ةنوعملا ةئيه سيئر نوسرفكام
 ءدبو ؛ةرماقلا يف يلودلا دقنلا قودنص ةثعب دوجو
 ةنسلا ثادحا هيلع بيدجت ام اذه ؟ةديدج تاضوافم

 راسمل دهمت نا حجرملا نم ينلا ةديدجلا ةيلاملا
 ةيسمخلا ةظخلا تاونس لالخ يرصملا داصتقالا
 0 .ةمداقلا

 مامن نمعرتع مهمضرت 05

 نارياو ةيروس نيب عماطملاو حلاصملا فلح يف قوقش

 اهتقلت يتلا ةيدوعسلا ةنوعملا نم مغرلاب ' ؛ |
 داصتقالا ّوقي مل 198" لئاوا ةيروس ! كنب

 يف تدب يتلا عودصلا ءافخإ ىلع يروسلا |.
 تلسرأ دق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تناكو .هناردج
 اهردق اهتانوعم نم ةديدج ةعفد ةيروسلا ةموكحلا ىلا

 هي دمت ام سْمُخ لداعي ام وأ .رالود نويلم
 يف «ةقيدصلا» نادلبلا عيمج ةيدوعسلا ةموكحلا

00 

 .ةيناريالا عفادملا بارتقا :حابصلا ةفيلخ يلع
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 يلهالا جتانلا نم ةئاملا يف ه غلبملا اذه براقيو !ملاعلا
 ثلُث نم رثكأو 14187 تاءاصحاب ةيروس يف يلامجالا
 كلذ يف رالود نويلم 7705 ةغلابلا ةيجراخلا اهنويد
 .ماعلا

 تالمعلا نم رطقلا تاطايتحا تضفخنا كلذ عم
 امدعب .رالود نويلم 50 نع ديزي ال ام ىلا ةيبنجالا
 اذهو .رالود نويلم 5٠٠" ىلا نويدلا هذه تداز

 نانبل يف ةيروسلا تاوقلا ةقفن اهنم ةدع بابسال
 ضعب ريدقت بسح .مويلا يف رالود فلا ٠٠٠١ ةغلابلا

 .ةيكريمألا لاملا قاوسا يف نيعبتتملا
 يدادسلا معدلا لياقم طقنلا

 ةديدج دوبق ضرف ىلا ةيلاملا ةمزألا هذه تدآ دقو

 ف رارمتسالا ىلاو ةيبنجألا تالمعلا فرص ىلع
 تناك ام ءاقل ةيلاملا ناريا تاقحتسم عفد نع فقوتلا
 طفنلا نع ًاليدب ماخ طفن نم ةيروس ىلا هترّدص دق
 .يقارعلا

 ناتموكحلا تلصوت ١1487. سرام/راذآ يفف
 ىرج يداصتقا مهافت ىلا ةيروسلاو ةيناريالا
 يذلا يركسعلاو يسايسلا امهمهافت ميعدت هبجومب
 لمشت عسوا ةيلود ةيجيتارتسا راطإ يف لخدي
 .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف ىرخأ تاموكح
 يف ةصاخ ةيقافتا عيقوت ىلا اذه 1187 مهافت ىضفأو
 ةموكحلا ليجاتب ناريإ اهيف تلبق 1484 ويام /راي
 نويلم ٠٠٠١ ةغلابلا ناريإ هاجت اهنويد عفد ةيروسلا
 كلذ ىتح طفن نم ةيروس هب دمت تناك ام ءاقل رالود
 .نيحلا

 ةيروسلا ةموكحلا نكمتت نا نارهط يف لمألا ناكو
 نم نط نويلم لاسرا تلصاوف .نيدلا اذهب ءافولا نم
 نيب يسايسلا نواعتلا لباقم ًاناجم ماخلا طفنلا
 < ةهج نم نانبل يف و .ةهج نم قارعلا دض نيفرطلا
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 الو خلال( :ةيناريالا - ةيروسلا هل ةقالاعلا

 ىلا طقنلا نم ىرخأ تايمك خض تلصاو امك :ىرخأ

 يذلا رعسلاب اهميق تديقو :باسحلا ىلع ةيروس
 يأ «ليمرملا يف ًارالود 158 وهو ةيقافتالا هيلع تلمتشا

 قافتالا نمضت دقو .ماغلا يف رالود نويلم ٠١٠١ يلاوح
 ناش ةصاخ راعسأب .ةضداقملابو دقن .ىرخآأ تالدايم

 ىلع ارط نييساسأ نيريغت نكل .اذه طفنلا رعس
 ةليلقلا رهشألا ىف نيتموكحلا نيب ةمئاقلا ةقالعلا
 .ةيضاملا

 نيب ةداح تاضقانت تاشن :يسايسلا ديعصلا ىلعف
 ل“ 11301 كالب سميج ركذف .نانبل يف نيفرطلا فقاوم
 نوؤشل دعاسملا ةيكريمألا ةيجراخلا ريزو بئان
 ةيناريالا تاقالعلا» نا اقباس يبرعلا جيلخلا
 لوح نيدلبلا نيب ةعستم تاضقانت رهظت ةيروسلا
 ردصم فاضأو ..«مادصلا قيرط ْف ريستو نانبل
 نيب اهذوفن عيسوت ىلا ناريإ يعس» نا رخآ يكريمأ
 دشأ ةرطيس ضرف اهتلواحمو نانبل ف ةعيشلا فوفص
 ام ىلعو .نانبل يف ةصاخلا ةيركسعلا اهتاميظنت ىلع
 ةمواقم يقل دق عاقبلا يداو يف هللا بزحب ىّمسُي

 يف ةيروسلا تاوقلا مايق نع تلجت ةديازتم ةيروس
 ىداف .ايدسج هيف ناريإ راصنأ حامج حبكب عاقبلا
 ةموكحلا تناك امدعب نارهط يف ءايتسا ىلإ اذه
 كرحتلا ةيرحب ناريإ راصنأل حمست ةيروسلا
 فيك هنم جورخلاو عاقبلا لهس ىلإ لوخدلاك

 تايالولا يف نييسامولبدلا ضعب ناسل ىلع لقنو
 يف ناريإ ةيرح يدؤت نأ ىشخت ةيروس» نا ةدحتملا
 زيزعت ىلإ عاقبلا يف يركسعلاو يسايسلا كرحتلا
 اهترطيس فعضُي امم ليئارسإ عم برحلا رطاخم
 نوهرم فواخملا هذه مهف نأ ىلع .«نانبل ىلع ةنهارلا
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 هذه يف ةدقعم تاروطت نم ايلاح يرجي ام ةقيقح مهفب
 دهشت دقو .ةعنطصملا مويغلا نم ريثك اهفنتكي ةقطنملا
 نيب ةمئاقلا تانزاوتلا يف ماه ريغت جئاتن ةلبقملا ةرتفلا
 .ةينعملا ةيلودلاو ةدلحملا فارطألا

 ١ ؛طسي رجح
 ةيروسلا نبتموكحلا نين ةدجتسملا تاضقانتلاو

 يدرت يف ديحولا ببسلا تسيل نانبل يف ةيناريالاو
 ةيسيئرلا زفاوحلا دحأ ناك دقف . نيفرطلا نيب تاقالعلا

 ٌدمب تيوكلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مايقل
 اهفلاحت مغر ,ةيلاملا ةنوعملاب ةيروسلا ةموكحلا
 يذلا نارا يف ينيمخلا ماظن عم يركسعلاو يسايسلا

 «قارعلا ىلع ناودعلا لالخ نم امهديدهت ىلا ىعسي

 نأب تيوكلا يف امك ضايرلا ىف ةبيرغ ةيسايس ةعانق

 نامألا ءارش يف ةعجان ةقيرط نوكد ال دق عفدلا اذه لثم

 !«دنسي رجح» ؛يدوعس يسامولبد لاق امك .هنكل

 ةيلاملا ةيجيلخلاو ةيدوعسلا تانوعملا ترمتساف

 تانوعملا تقفدت امك :يروسلا ماظنلا ىلع قفدتت

 ةعانقلا هذه ترمتساو .ةيطفنلا ةيناربيالا

 اهطخ نع فشكي نا نود نم ةبيرغلا ةيسامولبدلا
 .«وافلا» كراعم تعقو ىتح ءيش

 امهم ًايدام ائيش ريتعُي ال «وافلا» لالتحا نا عمو

 ًاهجوم ايناسفن ًالمع ناك هناف يقارعلا مسكس سعب

 امك .ةماعب يبرعلا جيلخلاو .ةصاخب تيوكلا دض

 رابك تاحيرصت لئاخ نم نويئاربيالا ىطعا

 .ةكرعملا كلتل ةيطفن أداعبأ ,نيلوؤسملا

 عفادملا توص عمست تيوكلا تحبصا اذكهو

 ريثأ ىلع الإ اهعمست ال تناك نا دعب ةرم لوأل ةيناريالا
 اهممح نوناعي مهدحو نويقارعلا ناك اميف :ةعاذالا
 ةاناعم يف لوحتلا اذه نكل .ةيلص ةيموي ةاناعم

 دق رشابملا عمسلا ىلا رشابملا ريغ عمسلا نم نييتيوكلا
 حابصلا ةفيلخ يلع خيشلا يتيوكلا طفنلا ريزو جعزا
 يف ماعطلا نع نوكسمُي اوتقاب دق نييتيوكلا» نآل ال
 طبض نع ةزجاع ةيناريإ عفادمب نورطفيو ناضمر

 نا ًافلس انتربخأ دق ةيروس» نآل امنإو بسحف «تقولا
 نالعإ يتيوكلا نذؤملا ىلع اوشوشي نل نييناريالا
 .«راطفالا و كاسمالا تيقاوم

 ةقثلا ىلع دمتعي لودلا نبب تاقالعلا نيسحو

 ةيبرعلا ةيظفنلا لودلا تكردأف .دارفألا دنع هدامتعا

 ةلئاط تانوعمب ةيروسلا ةموكحلا دمت يتلا ةينغلا
 بعلملا نم رخآلا بناجلا يف فرعت ال امب اهمالعإ ءاقل
 ءايشألا ةقيقح ىف تسيل قشمد ةموكح نا يسايسلا

 . اهرهاظ يف يه امك

 ! هيضعد نم لحلا
 يسايسلا نهولا اذه عبتتسي نأ يرورضلا نم ناك

 يميلقالا مهرود ف ءىراطلا ريغتلل ةجيتن .ةيروس يف

 هرود يف رّْرعُي يلام ٌنهو .ةيلودلا تانزاوملا نم اهعقومو
 ه ذش يضفُت الأ نكمملا نم ناكو .يداصتقالا اهنهو

 تاقالعل يف ضراع درت نم رثكأ ىلإ ةئجافملا ةيرعتلا

 نمكي ام يف دجتسملا رثغتلا نأ الول ةيروسلا ةيناربالا
 دق هنأكو ودبي ةقطنملا يف ةيلودلا تانزاوملا ءارو

 قشمد ةموكحل اهتناهإ زيزعت ىلع ضيا ناريإ ضّرح
 يداصتقالا ديعصلا ىلع اهيمدي قيمع حرج ثادحأب

 يف اصيصختو نانبل يف ايركسعو ايسايس اهيمدي امك
 . عاقبلا لهس

 اهدمت ام مظعم ةيروس نع عطقت نأ نارهط تررقف
 ءيسي اذهو .ةضفخم راعساأب تاقورحمو طفن نم هب
 ضّرعت امدعي ةفلاي ةءاسإ يروسلا* داصتقالا ىلإ

 ةموكحلا تبلاطو .ةريثك ةيلخاد بئاوج نم نهولل
 ىلإ هذه ترطضاف .ةمكارتملا اهنويد عفدب ةيروسلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا ىلإ ءوجللا

 طفنب عوطقملا طفنلا نع ضيوعنتلا يف ةدعاسملل»

 .«ةلجاعلا ةيروس تايجاح ُدسي لباقم
 يّرعُي ال قزاملا اذه يف قشمد ةموكح عوقو نأ ىلع

 يف رخآ انهو يّرعُي امنإو هدحو يروسلا نَمَولا
 مظعم عطق ىلا دمعت مل ةيناريالا ةموكحلاف .نارهط
 نع ةيداصتقالا اهتانوعمو ةيطفنلا اهتارداص
 ةفاضإف :ةّساملا ةيلاملا ةجاحلا نم عفادب الإ ءاهتفيلح»
 تدهش يناريالا طفنلا نم ةرداصملا تايمكلا نا ىلا
 ضافخنا ناف .يقارعلا راصحلا لعفب اريبك اعجارت
 ةيقافتا تعفو امدنع .ًارالود “: نم طفتلا راعسأ

 هذه تراهنا امدعب تارالود 4 ةبارق ىلإ
 دحاولا ليمربلل ارالود ١8 رعسلا لعج دق راعسألا

 ةتس هردق امسح لكشي ال ةيقافتالا هيلع توطنا يذلا
 ةمرصنملا تاونسلا لالخ رمألا ناك امك تارالود
 لكشي تاب امنإو راعسألا برح ىلع ةقباسلا ثالثلا
 ليمرب لك يف ارالود 19 ةيروس ناريإ اهب حنمت ةوالع
 لثمو .يناريالا ءاهفيلح» نم قشمد ةموكح هيرتشت
 .نيفرطلا طبري امم ريثكب ربكأ غلبملا اذه

 ؤينتلل يفكي هتاذ يف يقطنملا ءارقتسالا ناك دقو
 ةدحو عدصت يتلا ةقيمعلا خ ورشلا هذه لثمب

 ةسايسلا نكل ؛نيماظنلا نيب عماطملا وأ حماطملا

 نحتمبي ًأرنخم اهل لكشت ةيلعف ثادحا ىلإ ًامئاد جاتحت

 0.اهثيبخ نم اهّيّيط ْزّيمُيو اهقدص
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 يبرعلا نطولا

 يعارزلا جاتنالا
 نا يداصتقا ريرقت فشك

 جتانلا نم يبرعلا نطولا ةضح
 اهتميق زواجتت مل يعارزلا يلحملا
 .ًارالود الذ

 هدعأ يذلا ريرقتلا لاقو

 ءامتالل يبرعلا قودنصلا

 بي ل مالا ل لل يااا يا يي بيا
 ع مج جو

 نا يعامتجالاو يداصتقالا

 يعارزلا جاتنالا ةميق يف ةدايزلا
 ماع يف ةيبرعلا لودلا عومجمل
 ذإ /4,0 يلاوحب ردقت 4
 يف رالود نويلب 78,5 نم تعفترا
 رالود نويلب 19,4 ىلا 1487 ماع
 .19854 ماع يف

 يف نسحتلا ريرقتلا عجراو
 مغرلاب يعارزلا عاطقلا ةمهاسم
 ضافخنا ىلا هدوكر رارمتسا نم

 تاعاطقلا ضعب ىف ومنلا تالدعم
 .ىرخألا

 نيلغتشملا ددع نا ريرقتلا ركذو
 نظولا ىف 1484 ماع ةعارزلا يف
 ةمسن نويلم "6 ىلا داَر دق يبرعلا

 ةوق لمجم نم ,5١/ ؛ لداعي ام وا
 []ةيبرعلا لمعلا

 ووو وس ا ل ة 7 سصسب يججسوووس بجسم 3

 ةيروس

 ةلوقفم .. ةدعصلا ةلمعلا

 لاشننيافلا» ةديرح تلاق

 يف ةصصختملا ةيناطيربلا «نميات
 نا :ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا
 ةلمعلا نم يلاملا يطايتحالا
 نع ديزي ال ةيروس يف ةبعصلا

 حمسمب ام يأ .ءرالود نودلم ٠

 ةيكالهتسا داوم ءارشب اهل
 .طقف نيعوبسا ةدمل ةيرورضو

 - [ نما مروا نمط اع م ةتتت -7

 ناف ريطخلا فقوملا اذه ءازاو
 تذختا ةيروسلا ةموكحلا
 ىلع ةظفاحملل ةيمنهج تاءارجا
 ةلمعلا نم يطايتحالا اذه
 .ةبعضلا

 رداصم ثدحتتف نانبل ىف اما

 ةمزألا نا نع :ةيداصتقاو ةيلام

 ةيروس يف ةداحلا ةيداصتقالا
 ىف رظنلا ةداعإ ءارو تئاك

 يتلا ةددشتملا ةينمألا تاءارجالا

 باقعا يف قشمد اهتذختا دق تناك
 ىف ةريخألا ةينمألا ثادحألا

 تايلمع تداع دقو .ةيروس
 ىلا نانبل نم طشنتل بيرهتلا

 دحلا ريفوتل ةلواحم يف ةيروس
 ةيكالهتسالا داوملا نم ىندالا

 يف ةرفوتملا ريغو ةيرورضلا
 [1.ةيروسلا قاوسألا

 نانيل

 تقرذحا ةريللا
 ةيداصتقالا عاضوألا تلخد

 ةلحرم نانبل يف ةيغامتجالاو
 تالكشملا تروطت نا دعب .ةثراكلا

 ىطخت دقو .ةيسايسلاو ةينمألا
 1 نانذبل يف يكريمألا رالودلا رعس

 ىلا ةبسنلاب ةريللا نا يا .ةريل
 سشورق ٠١ يواست تتاب رالودلا

 مهلا حبصا كلذبو .ةينانبل

 5 ذا مه يأ ىلع مدقتيب يداصتقالا

 يف ةيعامتجالا نوؤشلا ةرئاد نا
 ىلا 8 نم ايموي ىقلتت نانيل لبج

 ةيفصتو عئاصم لافقال تادلط ٠

 .اهيف نيلماعلا عاضوا
 يف يبوخجحلا عافترالا عمو

 فارصنا نع ثدحتي ةيداصتقالا

 بوبحلا ىلا اهئارش نع نيينانبللا
 يف اهرودب تدهش يتلا راضخلاو
 ويام /رايا رهش نم ريخألا فصنلا

 ابوروأ

 ةحادسلا محارت

 نا ةيبوروألا لودلا عقونن
 ةسكنب ماعلا اذه ةحايسلا باصت

 تايلمع نم فوختلا لظ يف .ةريبك
 هجاوت فوس اهنا دقتعتو .ةيباهرإ
 حايسلا ددع يف ًاريبك ًاضافخنا

 .نييكريمألا

 رفسلا ركاذت زجح يف ءاغلإ نع

 :/١٠1و 5٠/ نيب ام حجراتي اهيلإ
 غلبي ًاضافخنا اسنرف هجاوت اميف
 ا يلاوح

 ءارزو عمتجي نا حجرملا نمو
 يف ثحبلل نويبوروألا ةحايسلا
 ةهجاوم قرطو .عوضوملا اذه
 نا اصوصخ .ةحايسلا عجارت

 ايوروا ىلا نورظني نييكريمألا
 نيب اهيف قرف ال .ةدحاو ةقطنمك
 [0.ىرخاو ةلود

 بيبأ لت

 ىراجنلا زجعلا
 يراجتلا نازيملا يف زجعلا دادزا

 ١485 ماعل ينويهصلا نايكلل
 .1986 ماعلا عم ةنراقملاب
 اهتنلعا يتلا ماقرألا ىلا ادانتساو
 ةرتفلا نع «ةيليئارسالا» ةموكحلا
 ىلا ريانب /يناثلا نوناك نم ةدتمملا
 دق تناك يتلا ماقرألا عم ةنراقملا يف :1487 ماعلا نم ليربا /ناسين
 ماعلا نم ريخألا فصنلا يف اهتنلعأ
 ةدابز زجعلا اذه سكعيو . 65

 عمض ةنراقملا ٍِق 7 يلاوح علمد

 ماع نم ىلوألا ةعبرالا روهشلا
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 يسنرفلا كنرفلاب يونسلا كارتشالا ةميق ظ

 ةيسايس ةيعوبمأ ةيبرغ

 يفرصم كش [] ب يكارتشا قفرا
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 ةةنورعلا ةعبلطلاو ٠ بتكم - :  ةرهاقلا

 ةعماج مالعالا ةيلك نم ريتسجاملا ةجرد

 روطت» يف هثحب نع ادج ديج ريدقتب ةرهاقلا

 ,ةيرصملا ةيموبلا ةفاحصلا يف ةيبرعلا ةدحولا موهقم

 1951١«. ريمتيس ىلا ١557 ويدلوي 57 نم ةرتفلا يف

 نآل طقف سيل ماه ةلاسرلا عوضوم نا كش الو
 اهنوكل لب .اهعوضوم وه ةيبرعلا ةدحولاب يعولا
 ةيبرعلا اهتيوه مسح وحن رصم ةلحر سردت اضيا
 ةدحولا ىلا ةوعدلا ف ةفاحصلا رودو .ويلود ةروث دعب

 ةرولب نع الضف .اهئارو ريمهامجلا دشحو ةيبرعلا

 .ينرغخلا يفوقلا ركفلا
 نم ةعومجم ثادحتسا يف ثحابلا حجن دقو

 الا .هتسارد ف اهمدختسا ةيملعلا تاودالاو جمهانملا

 بناج ىلا هتلواحم بابسا ريربت ىلع هتردق مدع نا
 اهعضخا يتلا فحصلا تانيع ةيدودحمو فعض

 .د نم ةنوكملا ةشقانملا ةنجل عفد .ليلحتلاو ةساردلل

 مصاع .د :نمحرلا دبع فطاوع .د :تاباص ليلخ

 نيب يئاوشعلا رايتخالاب هماهتاو هداقتنا ىلا يقوسدلا

 .ةضقادتم جهانم

 نيجهنملا مدختسا ثحابلا ناف لاح لك ىلع
 تاودا ثالث نم دافتساو .؛هثحب يف نراقملاو يخيراتلا

 ليلحتو جذامنلاو ةيلاشملا طامنالا يه ةيجهنم

 جذومن نيوكتب ماق امك .يمكلا ال يفدكلا نومضملا

 رايعمك همدختسيل ةيبرعلا ةدحولا موهفمل يركف
 ةعست نم نوكم جذومنلا اذهو .يفيكلا سامقلل

 بيدلاسأ و :ةدحولا لاكشأ و :ةدحولا سسا يه رصانع

 راصناو :ةدحولا قيقحت تاوداو .ةدحولا قيقحت

 دئاوفو :ةدحولا تاقوعمو ةدحولا ءادعاو .ةدحولا

 ىلع ثحابلا دمتعا دقو .ةدحولا نومضمو .ةدحولا

 ةيبرعلا ةدحولا حموهفم روطت لدلحت يف رصانعلا هذه

 ىلع يحابيص نيدمح يرصانلا قفاحصلا لصح ها

 1١5/47 ناريزح 5 ١7١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 :يحابصلا نيدمح ل ةيعماج ةلاسر يف

 تمسح تانيسخلا يفو ةيموقلا تاوعدلل ىدص تناك ةيرصملا ةفاحصلا
 .ةدحولل ةوعدلا تادبو ةيبرعلا رص ةيوف

 تاوشس يطغت ا لح ةثالث لالخ - ةفاحصلا ف

 ,146ه ةياهن ىلا ويلوي 7 نم ةرتفلا يه هتسارد
 نم ةثلاثلاو : ١94 61/ ةباهن ىلا ”١1465 لوا نم ةىناثلاو

 ريمتيس 7 ىتحو ةدحولا ةلود مايق يا ١1658 لوا

00 

 ىلع موقيف ةيبرعلا ةدحولل ثحابلا موهفم اما
 ةلود ةماقا فدهتست ةيسايس ةيلمع اهنا ساسا
 ةمألا دارفا لك مضت ةدحاو ةيسايس ةطلس اهل ةدحاو

 .دحاولا موقلا ضرا لك ىلع اهتدايس سرامتو ةدحاولا
 رصم ةدورغ دكا يثالثلا ناودعلا

 طلخلا نا ىلا ثحابلا صلخي لوالا لصفلا يف
 قلعتي اميف ةيرصملا فحصلا لك داس دق كابترالاو
 5١: ماوعا ةمالاو نطولاو ةيموقلا ميهافمل اهكارداب

 ١1656 ماع حضتت ميهافملا هذه تذخا مث . 5 , ١964
 ايجيردت رصتنا يذلاو رصم ةيوه لوح لدجلا لظ يف
 تكردا 96١ه /ه37 ةرتفلا هذه لالخو .اهتدورعل
 يموقلا دوجولا ةدحول ةددعتم لماوع فحصلا

 ةدحو مث روعشلاو ساسحالا ةدحو اهمها يبرعلا

 اهمدقت مل اهنكل .ةفاقثلاو نيدلاو خيراتلا مث ةغللا
 ةدحولا فده نكي مل ذا .ةيبرعلا ةدحولل ساساك
 تمسح دقو .ةرتفلا هذه لالخ ح وضوب احورطم هسفن

 رياني روتسد نالعاب ايئاهن ةيبرعلا رصم ةيوه ةيضق
 ءزج رصم نا ىلوالا هتدام يف دكا يذلا تقؤملا 57
 دق رصم ةبورع نا ثحابلا دكؤيو .ةيبرعلا ةمالا نم
 ماع رخاوأ ىف رصم ىلع يثالثلا ناودعلا نابا تززعت
15 . 

 ةدحولا تحرط ةيبرعلا رصم ةيوه مسح عمو
 يف يبرعلا بعشلا لاضنل حضاو فدهك ةيبرعلا
 نا ةيرصملا ةفاحصلا مهف يف ادئاس حبصا امك .رصم
 ةيبرعلا ةدحولا سسا ناو ,ةدحاو ةما ةيبرعلا ةمالا

 ةيبرعلا ةيموقلا موهفم لخاد ةبعوتسمو ةدمتسم

 نع ريبعتك 1١195١  ه/ نم ةرتقلا لالخ زرب يذلا

 ةكرحل فدهكو :ةيبرعلا ةمالل ةيراضحلا ةقيقحلا

 ظحالبو .طيحملا ىلا جيلخلا نم ةيبرعلا ريهامجلا

 ةيموقلا ىلع تفيسا ةيرصملا فحصلا نا ثحامنلا

 ,ةفسلفو ةايح قيرطو ةديقعك ةدمهدع تافص ةيبرعلا

 ةيموقلا ميدقتل فحصلا هاجتا ةرتفلا هذه يف زربو

 غبسا يذلا رمالا :ةيهلا ةدارا اهرابتعاب ةيبرعلا
 كلذ مغرو .ةيملعلا اهتاموقم هنمضتت ال ادعب اهيلع
 سيسأ تحرط اهنأب ةيرصملا ةفاحصلل ثحابلا فرتعي

 ا عفادي ثحابلا
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 وا ةينيد ىسسسا يا نع ةددعب ةدحولل ةيناملع ةيملع

 .ةيقرع
 يف تعءاج امك ةيبرعلا ةدحولا لاكشا نع امأ

 اهنإف ١4655 /ه1 نم ةرتفلا لالخ ةيرصملا ةفاحصلا

 مل اذهلو :نواعتلاو قيسننلاو نماضتلا يف صخلتت
 تاباتك يف رهظ ام ءانثتسإب ةدحولل لاكشا يا حرطت

 مايق ىلا نيما ىفطصم تاراشاو :يرصحلا عطاس

 يف رثأت دق ناك ناو .اهملاعم ددحي مل ةيلارديف ةدحو
 .يكريمالا جذومنلاب هحرط

 نواعتلاو قيسنتلا حيصأ ١4 ةال 5 يماع يفو

 هاجتاب تاوطخ درجم فحصلا مهف يف نماضتلاو
 ةدحوب فحصلا تبلاطو .هتاذ ف ةياغ سيلو ةدحولا
 ةدحولا تدبا مث .يلارديفلا لكشلا بدلغت عم ةلماش

 تدكاو ؛ةيبرعلا رصم ةيروهمج مايق دعب ةيجامدنالا
 اهنكل ةيئزج ةدحو يه ةيروسو رصم ةدحو نا ىلع
 فحصلا تعمجحا دقو .ةلماشلا ةيبرعلا ةدحولل ةاون

 ةوعدلا بولسا ىلع ةساردلا تاونس لالخ ةيرصملا

 قيقحتل اهل ديحو بولسأك يبعشلا عانقالاو ةيملسلا
 بعشلا يهف ةدحولا ةادا اما .ةيبرعلا ةدحولا
 هتاضقانتل زيدمت وا كاردا نود ةدحاو ةلتكك يبرعلا

 .ةيعامتجالا
 ىرخا ةادا تحرط فحسصلا نا ىلا ثحابلا ريشيو

 «ميعزلا» يهو بعشلا بناج ىلا ةدحولا قيقحتل
 ةيودحو ةادأك هرودلو ميعزلل فحصلا موهفم ناكو
 ةريسمل زمرو ميعزك رصانلا دبعل اهديبأت يف دسجتي
 .ةيموقلا برعلا

 ؟اهب رصدا ؟ةدحإلا ءاذغأ ندا

 هتحرط امك ةيبرعلا ةدحولا نومضم وه ام نكلو
 ةدحولا راصنا مه نمو ...ةيرصملا فحصلا
 ؟اهئادعاو

 يف نومضم الب ةدحولا تناك يحابص نيدمح لوقي
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 يلياولار الا

 ةثالثلا بتكلا ةفلغا

 ةفسلفل ا ىف شق ةنؤلل

 دوجولا ةدحو» و «حورلاو سفنلاو لقعلا»
 يف تافلؤم ةثالث «ةيفسلف لولح» و «ةيلقعلا
 راد اهردصت يتلا ءاملع يندز» ةلسلس

 ذاتسالل ةثالثلا بتكلا (سيراب  توريب) تاديوع
 .يلئاولا رابجلا دبع

 :ةيفسلف ةحورطملا عيضاوملا نا ىلا نيوانعلا ريشت
 .اهكلف يف رودي امو ةفسلفلا راطا نمض وا

 ,عيضاوملا نم عوضوم لك ف ,بتاكلا ضرعتسي
 مث . (لقالا ىلع اهزربا وأ) هب ةلصتملا ةقباسلا ءارآلا لك |

 وا ءلمكي وأ .ضقنب وا ,ديؤيف .ءارآلا هذه شقانب

 .ةقيقحلا هترياغم دح ىلا يأرلا فرطت ىلا ريشي

 ةددعتم يهف . بتاكلا ءارأ ةشقانم ضرعم يف انسل

 يف هتقيرط لوانتن كلذل .ضرعي يتلا عيضاوملا ددعتب
 .قئاقحلاو راكفالا نود .ةجلاعملا

 اندصق اذا ءيجهنم ريغ بتاكلا نا لوقلا نكمي

 ماع ىتح يطارقميدلاو يداصتقالا يعامتجالا اهيدعب

 نيذهب مامتمهالا أدب ةدحولا ةلود مادق عمو . 1464

 دمحم تاباتك ىف حوضوب كلذ رهظ دقو .نييناجلا

 ماع ريخالا بتك دقو .نيدلا ءاهب دمحاو لكبه نينسح

 ىلاو ةيبرعلا ةمالا ديحوت ىلا وعدن نكند ... 64

 رصعلا نال تقولا سفن يف يكارتشا عمتجم ةماقا
 نيتاه ىدحا لجؤن نأي انل حمسي ال هيف شيعن يذلا

 عباطلا ىلع صرحلا نا دقتعن اننالو ,نيتلكشملا
 اهسفن ةيموقلا ديفي ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحل يمدقتلا
 نيب عسوا ادييأت اهل بسكي هنال .ةيموق ةكرحك
 نا ىلع ةرداق ةيرصع اهلعجي هنالو ,بعشلا ريهامج
 .«نمزلا ىوتسم يف نوكت

 ةيبرعلا ةدحولا راصنا نع فحصلا ثدحتتو

 ةياديف :ةساردلا تاونس لالخ ددحم رنغ اماع اثددح

 تاموكحلا لكو برعلا لك مه 11658 ماع ىتحو

 ىلع نكلو قيرفتلا أدبي مث :يبرعلا بعشلاو ةيبرعلا
 نيب ١151١ /ه8 ةدحولا تاونس لالخ ءايحتسا

 .ةدحولا ءادعا نييعجرلا ناكسلاو ةيبرعلا بوعشلا
 «ليئارسا» و رامعتسالا بناج ىلا ماكحلا ءالؤهو
 :ةيبرعلا ةدحولل ايداعم افلاحت نولكشي ةيعويشلاو

 ةجلاعملا يف ةفاجلا ةدماجلا ةقيرطلا كلت ةيجهنملاب
 ًاضرع ءارآلا ضرعي نا لضفي وهف .ةيقطنملا ةيلقعلا
 هنم مهفي نا ةفسلفلاب مملي مل نم عيطتسي .دقعم ريغ
 ةطاسبلا كلتب .اهتاذ ةقيرطلاب بيجي مث .دصاقملا
 .ديقعتلا نع ةديعبلا

 يتلا اياضقلا مظعم ىلع لمتشت بتكلا نا مث
 ,اثيدحو اميدق .سفنلا ملعو ةفسلفلا اهتحرط
 انه نمو .ةحضاولا ةموهفملا ةقيرطلا كلتب ةضورعم
 ,ايبسن ريغص مجح يف .تنأف .ةمجلا اهتدئاف تناك
 .ةفسلفلا عيضاوم نم هفرعت نا بحت لك دجاو

 هتاليلحت ضعب يف بتاكلا عم قفتت ال دقو
 ,كقوقح نم يعيبط قح اذهو «هئارآو هتاجاتنتساو
 ,داج سراد هنأب دهشت نا الا عيطتست ال كنكلو
 0.اهدحو ةقيقحلاو ,ةقيقحلا ىلا ىعسي للحمو

 يف مهبيلاسا حضف ىلع زكرت فحصلا ناف يلاتلابو
 دئاوف مها دحا نا دكؤتو .ةيبرعلا ةيموقلا ةبراحم
 .«ليئارسا» ةهجاومو رامعتسالا ةيراحم يه ةدحولا

 فحصلا تطبر دقو .لالقتسالاو ةيرحلا قيقحتو
 ةيضق نيبو ةيبرعلا راطقالا لالقتسا نيب ةيرصملا
 ىعست ةيبرعلا ةدحولا نا تحضوا امك .ةدحولا

 ةدئاسمو معدو .زادحنالا مدعو يباجيالا دايحلل

 كانه هنا ثحابلا ظحليو .ملاعلا يف ررحتلا تاكرح
 ةيؤر يف ةفاحصلا ىدل لثامتلا وا قباطتلا نم اعون
 ةيبرع ةيضقل ءادعا وا راصنأك ءادعالاو راصنالا

 ىلع راثملاو حضاولا اهدعب وه لالقتسالا :ةدحاو

 ةدحولاو ,عارصلا ةحاس ىلع حضوالاو امئاد حطسلا
 احوضو لقا ةجردب نكلو هتاذ تقولا يف مئاقلا اهدعب
 .اروهظو

 ةفاحصلا نا ىلا ثحابلا صلخي ةلاسرلا ةياهن ىف و
 ىعست وا ,يموقلا ركفلل ةوعدلا ىلا ردابق مل ةيرصملا
 ةعبات تناك اهنكلو ,ةيبرعلا ةدحولا دئاوف حيضوتل
 اريثك نا امك .ةيموقلا رصانلا دبع تاهجوتلو ةطلسلل
 مل اهنا نع الضف ءاهنع تباغ دق ةماهلا اياضقلا نم
 [1.ليصفتو حوضو يف ئرخا اياضق حرطت
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 ايرديإ لايتم

 0 دم 1

  ابرقلا سارط ل هننخ قلب اسال رسل ركاه هنن
 تاحاسلا قف .ةيزيلكنالا .ةغللا قارحاب اورمأ دقل 7

 امك .هوجولا م اما فورحلا ترياطتف .ابتكو ٌةفاقثو ةغل ةماعلا

 ةيقيسوملا تالآلا ماعنا «لبق نم ترياطت

 5 .اهتاذ تاحاسلا

 مقعلا لب . مقعلا نآل كلذ رت هةيراضحلا» تارارشلاد

 مظعا ريبسكش اهب بتك يتلا زيلكنالا ةغل نم مداق هلك

 ١ را ا , هتايح رسم

 . !ريلكنالا هدادجأ ةغلب بتكي ؛ يسنرقفلا بونجل ف

 ةيب رعلا ةغللاب تردص يتلا بتكلاب «نذا .نولعفيس اًذاَم ٠

 ْ .ةيزيلكنالا ةغللا نم ةمحرتملاو

 اهتاعوبطم لاسرا مدعب ةيبرعلا رثبلا رود ىلا زعويس له

 ةغللا نأل «برغلا سلبارط تابتكم ىلا ةيزيلكن الا نع ةمجرتملا

 .اهنم فرحب قطتب نلليولاو ءةعرحم ةغل ةيزيلكنالا
 تكلا رم .اهريصم نوكيس ءًاضيأ ةيزيلكنالا م .الفألا

 ولع ىلا يخفي ماس هكلو ءارتك تاع رم دل ماسلا ءالمو

 ١ .ملظم قفن ىلا لزني لب .عافتراو
 تالا قرع ءةيراضملا» يعاودبلا تبجوتسا دقل

 .ةشلاث ةرم خاب تامو + ةيئاث ةرم نفوهتيب تامف . ىقيسوم ا

 ةقرفو موثلك مأو فايب تيدا تنامو .ةعبار ةرم ترازوم تامو

 . ةسماخ ةرم نسح داؤف دمحا

 1 ..اهبلغا لهجأ ؛ةريثك ةراضحلا يعاودو ١

 ريغو يراضحلا ني يم نا نفسا © ص اذا ذاف
 ش ٌ يراضحلا

 . افلا ىلع قلفم ناسلو يقيسوملا لع ةقلمم دا

 .ةينابث ارم ٠ حتفي نا يراطهط ةعافر يأ رودقم سيلو

 . نسلألل ةسردم

 ىلع هنيع حتت نا هنآلا دعب «هفقتم يأ رودقمب سيلو

 ٌ . .رخآلا ملاعلا نم مداق باتك

 . !توملا نم مداق باتك

 وحب لع ,ةيناقثلا رئاودنلا نم ريثكلا تحبصأ دقلا
 ءايدألا جئاتن يبرعلا فقثملا أرقي نا ةيمهأ يعت .ةيسايسلا
 - رخآلا مهق فاشتكي نا عيطتسي اهالخ نم هنأل ..ةنياهصلا

 .ودعلا

 لك «.ةيسورلا ةغللاب م يتصاسوا اتاعلاجو اهسرادم

 ,١ . اهيا ةغللا هذه ةيمهأ نم و مغرلا
 تاغللا لك ميلعت متي نا بجوتست ةيراضحلا يعاودلا 7 ْ

 كلت ىتحو ةيسنرفو. ةيناملأو ة ةيسورو ةيزيلكنا .تاعماجلا يف

 انيدل نوكي ال مل تسلا ةيرع ناك يطيل
 .؟ىرخألا ممألا تافاقثو تاغلب نو

 لك سروّدت «نآلا ةيبرعلا تاعماتلا ُُق ةديدع ماسقا ةمث

 نود «يراضح م اذهو :ةعيملاو ابتم حلا ,تاغللا اح

 يعاودلا نم دحاو وه لب بير

 قالك ديقعلا مرحي اذاملف ٠ ءملاعلا تافاقث ىلع م حاتفنالاو

 1 ..ههالب يف ةيزيلكنالا ةغل سي ردت

 0 هن رك رعد هدالب ابنا : لوقلا ىغبني ال هنا

 اهجراخا معنا من :ةراضحلا جراخ لمع هل .لوقلا يغني لبا.

 مساج لصيف

 1945 ناريزح ؟

 يف اهقارحإ مث يتلا ةيقيس

 يف ةيزيلكنالا ةغللا سيردت ةمرقلا نيلبارط مرحت اذاملف

 .ةيندملاو. رضحبتلل ةيساسألا

 ةيفاقث قاروا
 ا "جا

 . اهنبملا يف ةعقلا فيس الأ عام
 يبرعلا يئامنيسلا جرخملا رظني فيك

 ةينف ةقالع ةمث ناو ةصاخ .ةصقلا نف ىلا
 ددجي نا عيطتسي فيك مث نمو .ءايبنيب
 ذه .؟ايئامنيساهجارخال اهتيحالص

 يرصملا جرحملا هنع بيجي لؤاستلا

 هل باآتك يف فيس وبا حالص فورعملا
 .اثيدح ردص

 ةصقلا» ناونع لمح باتكلا

 ةعوسوملا ةلسلس يف ردص دقو «ةيئامنيسلا
 فيس وبأ هيف ررقيو .دادغب نم ةريغصلا
 ءاهسفن ةايحلا عونتك ةعونتم» صصقلا نا

 اعوضوم حلصي ملاعلا يف ثدحي ام لكو
 .دعب اميف هطورش ددحي مث (ةصقل
 ةلمتحمو ةموهفم نوكت نا ىف ءايئامئيس
 ل هيف هنن جرف د ذو عبار

 2272101001 اا و

 ١ لفيأ ١ ١ يف رذوه مناف

 هنانف ناك ديدجلا «رافسأ» ةلجم ددع
 .«تاحولو ةسارد ع رديح م لحارلا

 يطمملا دبع دمأل ة هيرعص صضوضن خم

 .دوحل سايلا .يقح يؤل .يزاجح
 صوصنو ىىط دما .«يرسايلا ىسيع

 نب نسح :ياكرلا قلاخلا دبعل ةيصصق
 . موه تسمرفوس «كلطم نسح «نامثع

 نفلا نع ةيرود تياوث ًاضيأ ددعلا يف
 , حرسملاو تاناجرهملاو (نيسلاو يلليكشتلا

 ردان صن رشن ثيح «ذفاون» ةيواز عم

 راحشاو رزوكيج) تباسيسلا ملقب

 [ل . «ةنيدملا

 نيالا نلف نرغ 7 قل
 ؛«ندنل ياب ياب» ةيحرسم رارغ ىلع

 ايحرسم اضرع ةيتيوكلا ةمصاعلا دهشت
 هصن بتك «(برع ياب ياب» ناونعب ايناث

 يسنوتلا هجرخأو ناردب ليبن يرصملا

 هيف راودألا يدؤيو يسيوسلا فصنملا

 ةايح ءاضرلا دبع نيسحلا دبع نويتيوكلا

 .نيسح دواد .دهفلا

 يديموك بولسأب ةيحرسملا جلاعت
 «.تاحول عبس لالخ نم ,يداقتنا

 يبرعلا نطولا يف مالعالا تايبلس

 لاح ِق جيلخلا ءانبا هباجن يتلا لكاشملاو

 فديت كلذب ع ءايوروأ ىلا مه رفس

 نم ريثكلا نما ايضيرخن «ةراشاللا ىلا

 نع الضف :ءالؤه ةايح يف للخلا نطاوم
 نويبوروألا اهكلتمي يتلا ةئيسلا ةروصلا

 ةلمكم نوكت داكت اذبم ةيحرسملاو . مهنع

 ًاحاجن تقل ىتلا ؛ندنل ياب ياب» ةيحرسمل

 ال. 1+ يمنلا جياخلا راع يأ اسياد

 0 ماشا" 5 ةديطااقلا نيرا

 ل : رقانشا ةنيدم يف ةفاقثلا تيب

 اضرعم يبرعلا ملاعلا دهعم عم نواعتلاب

 .ةينفلا هلامعا رخآل

 برغملاب شكارم ديلاوم نم ةيهاكلب
 رادلا يف ًايلاح ميقي وهو 19175 ماع
 نفلا يسسؤم نم ربتعيو :ءاضيبلا
 ةئس نم ىلوت دقو ؛(برغملا يف رصاعملا

 ةسردم ريدم بصنم ١914 ىتح

 هناك 4 ءاضيبلا رادلاب ةليمجلا نونفلا
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 اوعلا نم ديدع يف هلامعا ضرع

 ةيمهأ تأت انه نمو ارحم لكشب .ةيملاعلا

 ًاددع عمجي يذلا ديدحلا ضرعملا اذه

 ةيغب دحاو ضرعم يف هلامعا نم اريبك
 . ليكشتلا اهريبعت ىنغو اهادم ةوق كاردا

 نيرشعلاو عساتلا ىتح رمتسي ضرعملا
 ماقيو يراجلا .ناريزح /وينوي رهش نم
 يمرت ثيح .اعبرم ارتم ١4 ةحاسم ىلع

 ىلا ةتوحنملاو ةموسرملاو ةيرفحلا لامعالا
 اذه ةبرجت ىلع ىسنرفلا نطاوملا عالطا
 ةيؤر ةرولب ٍُش هتاماهساو يبرغملا نائفلا

 [ل . برغملا يف نفلل ةرصاعم

 . ديدج يرعش حجيبن سيسأت يف نوغارا
 : باتكلا اهمض ىتلا راوليا دئاصق نم

 عزانتت ةدحاو ةماستيا تاك

 دعاصتملا ليللا عم مجن لك ىلع

 انيلكل ةدحاو ةماستيا

 نيتنوتفملا كينيع يف ءايسلا تناك

 ينيع يف اهتلعش دج
 ليللا ةلتك نم مغرلاب
 ةفرعملا ىلا يتجاحل
 مدقتملا ليللا تيأر

 رابنلا قلخي

 [الانرهظم ريغتي نا نودب

 هله عرتأ فنك

 ؟ ان رارداب تاما رظلا عمت له
 مهأ نوكي امبر .ماه يرثأ فشك ىلا لصوتلا نع ةرهاقلا يف نلعي نا رظتني
 يتلا ةكرتشملا ةيسنرفلا ةيرتصملا ةتعبلا اتفيقتكا ذأ 7 اكو عاف
 . ةكلملا نفد ةرحخلا ةرواجم ةيواستم تاغارف ةث : ةزيجلا تامارها ةقطنم يف لمعت

 ةثيدحلا ةيملعلا ةزهجألا اهنع تفشك ةقلغم تارجح ثالث نع ةرابع تاغارفلا
 ربكألا مرهلا دييشت مت نأ ذنم حتفت مل تارححلا هذه نا تبث دفو ةهشالا ةطساوب
 نأ فو رعملاو .ةكلملاو كلملل يزئانجلا ثاثألا ىلع روثعلا لامتحا حرطي اذهو

 اهتايوتحم بمن متو ةفلتخملا روصعلا ىدم ىلع تمحتقا دق رباقملاو تامارهالا عيبج

 منع توت ةربقم. هو .ةدحاو ةربقم ادع اييف

 مهأ نم فشكلا اذه ربتعاو يلاحلا نرقلا ةيادب

 يف هيوتحمن ايع فشكلا مت : ىتلا نوما

 . ةراثا اهرثكأو ةيرافلا ٠ تافوشكلا

 ريثكلا ريغي دق فرغلا هذه تايوتحم يوك نويرصضملا راثآلا ءاملع لوقي

 ربكألا وفوخ مره اهيف ىنب ىتلا ةميدقلا ةلودلا نع نآلا ىتح ةفورعملا تامولعملا نم
 دا وع هيو د ةقيقح نع فشكلا نا امك :ةنس فالا ةئالثب داليملا لبق

 ىتح ماهفالا ىلع ةيصعتسم لازت ام يتلا ربكألا مرحلا رارسا نم ريثك مهف يف ءاملعلا
 ال. ابيرق ثالثلا تارجحلا هذه حتف متي نا رظتنيو .نآلا

 نقوم روغكيفا ةلوهمم لئاسر
 مت «لبق نم اهرشن قبسي مل ةلاسر "ل

 بكم تاظوفحم يف ارخؤم اهيلع روثعلا
 داحتالاب دارغننيل يف نيرديش - فوكينتلاس

 يسنرفلا بيدألا ملقب يهو .يقايفوسلا

 .وغوه روتكيف
 لئاسرلا نأف .طقف نيتلاسر ءانثتسابو

 ليون ىسنرفلا ةثاحبلا ىلا ةهجوم ىرخألا
 ,وغوه تافلؤم رشن ىلع فرشملا هيفراب
 ضماغ لكشب لئاسرلا هذه تلصو دقو

 دارغتنيل ىلا ةيناشثلا ةيملاعلا ب 0 ءانثا
 يعئاب دحأ نم به اهترتش دش

 يح
0 

 0 لوبي ةيرفش تاراتفم
 دعسأ دمحأ ةيماس .د نم ةمحرتب

 لوب» باتك نم ةيناث ةعبط تردص
 ,دادغي نم «ةيرعش تاراتخم . .راوليا
 اذه دئاصق نم ةاقتتم ةعومجم مضيو

 يول عسم كراش يذلا ريبكلا رعاسشلا
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 راوليا لوسب
 ةيرعش ' تاركدحم

 عضم بأ
 ديسأ دمحأ ةيضاس .ت
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 راوليا دئاصق

 نوي فشلا يف لايصتمما)
 موقي فسوي داعم هبتك صن نع

 فسوي دمحم يقارعلا ينويزفلتلا جرخملا

 1 اا ةتياراوبخلاو .سونسنلا

 لك .لاهرفف نوبطافب نايرعملا

 ينويزفلت يمارد لسلسم جارخاب يبنجلا
 لوح هئادحا رودت «هامصتعم» ناونعب
 شويج داق يذلا «مصتعملا» يبرعلا دئاقلا

 ةكرحلا ىلع ىضقو سرفلا دض برعلا
 . ناجيب رذا يف ةيمرخلا

 ةيسيئرلا راودألا ءادا يف مهاسي

 يماس : مهنم نيلثمملا نم ةبخن لسلسملاب

  يئارماسلا رازن .يوازعلا نمسح .ديرف

 ان هع ديع 58 دعا تنس

 .ةييرفلا ةيئاورلا صضاصتللا
 "٠ له رقلا > يف

 ددع نم ةريخألا ةحفصلا يف ةراشا ةمث

 ردص يذلا .ءرشع نماثلا «لمركلا» ةلجم
 مداق ددع رادصال دعتست اهنا ارخؤم

 ةيبرعلا ةيئاورلا صوصنلاب صاخ
 ماهسالا ديري نم ىلع ةينمتم «ةرصاعملا

 كلذو قةداملا ىف ةيطسو ةاعارم هيف

 رصقلا يعور اذا رثكأب وأ لصفب ًاكارتش شا

 . بوسحم لماك صنب ناو
 نم ةبخن نمضت .دقف ريخألا اهددع اما

 ةيساردلاو ةيصصقلاو ةيرعشلا صوصنلا

 دومحم : : مهنم برعلا باتكلا نم ددعل

 .ءروبحد دمحأ ءذديعس ديمح 2.سشيورد
 دمحم .رغاد لبرش . غياصلا قداص

 فيس .«يرصانلا فيصن . يسيقلا

 هللا بسح .يروخلا سبي ردا .يجرلا

 ةئريوحأا فسوي , يئاطلا ميعز : ىيحي

 نم ةعومجم 9 مهريغو يولعلا يداه

 «ناكو تاجرهم ةرادا صضفر رثأ ىلع

 يتلا ةيرصملا مالقألا لكل يئامنيسلا

 جمانربلا يف امإ ضرعت يكل تمدق
 دقف ةيشماهلا جماربلا دحأ يف وأ يسيئرلا
 لامعا ةعباتم دنع يريلا يزف روف

 ةيضاملا ماوعألا يف لعفي ناك امك ناجرهملا
 . هتاذ رارقلا ةعاذالا تذخغتاو

 ماروك اددنع ناف ءاذه عمو

 يف نيدوجوم اوناك نييرصملا نييفاحصلا
 نم ددع ىلا ةفاضالاب ءناجرمهملا

 دوش قرظف يف

 0 يأ رول ام ل

 هور روتكدلا لافتحالا يف ثدحت

 ةفاقثلا ريزو لكيه دمحا روتكدلاو ضوع
 م .ريبكلا دقانلا ذيمالت نم ددعو يرصملا

1 

 [01. :تبوطتلا تدم مب يعيرسإللا

 هرم د سحر د مومص

 ه1 يل نول فول ل ا و تا اما توج )تاور جر عمت

 مع مرج

 0 هس حزب
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 ةطيغلا هولم تمصو دادعتسا

 .ريبكلا ملحلا قيقحتب |
 ةئاستا 5 نورظتني لاجر | +

 صضرا لزلزي فانه . نواب ظتسيس
 فقي ..«ىهدع 200 . . .ةعاقلا

 مهنأك دادعتسا ةلاح يف لاجرلا
 مهنويعو ةبراقتم مهبكانم . .يساورلا

 مويلا . . . ميظعلا زمرلا ىلا ونرت ةصخاش
 تاداهش 2 .ديع موي

 ..لخدي زمرلا دئاقلا ' :ةلوطبلا

 لك .ةماستبالا . . .دوبقري ا

 ةمارصلا . ..ةلغاد يف مهي هييغ

 ' ارق لع موتو ةءورملاو ساأبلاو

 مهديزتو مهقورع يف يرست رصنلا حور
 .رصنلا نم ديزملا ىلع ارارضاو اناميا

 . ..همسجب انعم دومح لتاقملا تيل

 انآ... فرت . نلمح ال يمئاوق

 3 سلال تدل وا تقيقرأ ام يللا
 يف ةفعسلاك ضتخأ ينارت فيك !!ىغولا

 واق ةيضلل حتر اجر! خيرلا بهذ

 يف دمعترتامن رثكا ةب نينمؤملا

 دئاملا بنيت ةعكي كلك لك برحلا

 . .اكبترم ينارا يلام . . .ةفكب زمرلا

 9 قري نبت ,ةيبقي تيزعت مف

 ١9447 ناريزح 4 ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5 "

 رئارسل - 0

 0 اا لا ا خا د و + يي ين اة د ل

 يبناج ىلا فقاو هنا اروصتم يردا
 ميسأرسم لاح ةيا ىلعو .. . تالضمملا

 ىهتنا . . .تهتنا ةعاجشلا طاونا ديلقت
 اناو لا نم زمرلا دئاقلا

 داعب ملكنا ناذب ال .. . .ناظاتألاب
 نذأي م اذا فيك نكلو !؟ش كارب: ةظابريو

 . مالكلاب يل

 هذه بلطي ملو جو رخلاب دئاقلا نذأتسا

 يتلا ةصقلا نع ثدحتلا نيلتاقملا ىلا ةرما

 يدامرلا هنيبج نم قرعلا ب يا ةريبك

 ءاغبن هنأك ادبو ا ىلا ينحنملا
 ثيدحلاب ايلاطم خرصي ناك . . . ةيضاغ

 حمسي ال يركسعلا قارعلا نكلو

 اج ماما نم دئاقلا ربع .. . كلذب

 هائيعو ضاتغملا لتاقملا كلذ ههابتنا تفلف

 دئاقلا تبر . . . عئاج بئذ ينيعك ناعملت

 داعف هردص يف ائيش أرق دقو هيبكنم ىلع
 مساج ىلا بلطو هناكم ُِق سلجو

 .ثيدحلا

 هتليخم تعئياو مساج قورع تلتبا

 . .لاقف دئاقلا ماما فقو . . هللا لمحو

 ةايحلا تيبحأ . . .ريخلا ةلجد قرش تاوق

 يمدا انأ . : . ءايربكلاو رغلا نوطب نم

 ناسنالا عم دلوت  احور رصنلل نا نمؤأ

 خمشتو مظعتو رهدزتو ومنتو ؛ .ةقيقحلا

 هذه زيمي يذلا ديحولا ءىشلاو . . ,هعم

 نئاكلا يف ةدوجوم حور ةيا نع حورلا
 ىلا ناسنا نم لقتنتو رطشنت اهنا وه يحلا

 نعستلا جادفيو ل ىيلكا نع يسع

 نمك اهعرزي نم كانه نا دقتعا ينكلو

 اثيدح ةفشتكم ةردان ةبيط ةتبن ةيا عرزي

 اهو اهومتعرز دقل . . :هلمسأب: ىمستف

 . ةعناي وهزن يه

 داح ناسل ىلع ةرشتنم هتنم انتدححو تناك

 لحبنملا ام دحل هبشي فوقعم ضراللا نم

 نيبو اننيي كرجل روما لمخاد مولثمل
 هؤاوه . ليمج حابصب عتمتن انك . . .ودعلا

 لك نم راذا رهش اندوع امك ءدراب بطر

 ابمأل انحعزت حابصلا سمش .ماع

 انيلع غزبت ثيح ءانتيؤر نم ودعلا نكم

 ىلا ءارمحلا اهتعشأ لفن . . .قرشلا نم

 كاذناو ازخو ؤبؤبلا زخوتف نويعلا
 اننا عم .عطاسلا اهرون ةمواقم بعصي

 ةيرستلاو روتلاو ىمقلا قاع قع

 ىلستتف بورغلا رظتنن انك . . .مالسلاو

 ىلاودعلا دوئج بوره دهشمب

 مروج

 بسح ًأرتم 41/8 طقف ودعلا نيبو انئيب
 مارحلا ءاطلأ دا. عالطتسالا طباض ري رقت

 اننا . . .ةيئورتكلا تاسحمو دئاصمو

 عوبسا ذنم تاهج ةثالث نم نورصاخ

 ةسارشو نيلتاقملا انع ...لماك

 هب بها يذلا ساسمحلاو ينيب اج

 يسايسلا هيجوتلا طباض نيلتاقملا رعاشم

 . .اهوعل ترحفنا نيكاربك انتلعج

 قلل انتلعج اهانتعمس يلا دئاصقلا

 . .راصح يف نحنو مويلاب نيترم اننوقذ
 ايسوؤرو اننوقذ رعش ومتب لجعتا تناك
 نيب عقوتن . . .ةبصتنملا بارحلاك هلعجتو
 ةمداق قارعلا ةيار نوكت نا ىرخاو ةظحل
 .اهلك ةمالا ةيراس ىلع انيلا

 ساس وأ لوفي تلاسو تعقدت

 انم بولطملا نع هيمسا فيك يردا ال

 : طباضلا لاقف

 الو مساج اي ةياغلل ريطخ عض دولا

 عطق وه بولطملا .. ١ و كح

 ودعلا تاوق نيب كسلا لاصتالا

 وندي يذلا يئيلفلا رسحلا ريمدتو ةمدقتملا
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 نمؤنل اتقؤم هلصف لقألا ىلع واانم
 جلاعنو ةمجاهملا ةوقلا ريمدتو قارتخالا
 كولا

 كرفو هلجرب ضرالا طباضلا رض

 بيدملا هكف رصعو ههجو حسمو هيتحار
 :لاقو

 تاوقلا نم نينثا نيلتاقم ىلا جافحن -
 1 . عدافضلا فئص نمو ةصاخلا

 . .هل تلقو تكحض

 . . طباضلا يديس اي دوجوم

 .دوجوم
 يرايتخا عقوو يقيفر ءاقتناب تلوخ

 ناكس نم ناك . . .دومح لتاقملا ىلع

 ديجنو انتيرق رواج مهتيرقو ءراوهالا
 ذيتع يضقلاب نسفقلا نانثألا نحن
 بصقلاب سفنتلا . . ..ءالا تحن صوغلا

 انهاوفا ِق ةصقلا عضن ثيح .اقيقد

 امتقيرط ىلع صوفغنو انفونا قلغنو

 ةلوفطنلا لتم.اهاتملعت ذقل. ... .ةصاخلا
 الا اهديجي الو اهنوديجي نيذلا مه نوليلقو
 ةمهم انقئاتع لع انيلخا ... .ءاحصالا

 فسنو ىفتاملا لاصتالا كالسا
 ةعاسل ةراشآلا تناك ... .. نييلفلا ربسجلا

 ريمدتو فسن وه موجها ءدبو رفصلا
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 . ىنيلفلا رسجلا
 دعب ةلماك انتدع انعمو دومحو تهجن ا

 , .ةايكعلا اتيلص نإ

 طون هلين اهمسأ ةدقع لمحي دومح ناك
 . .لاقو ىلا دومح تفتلا . . ةعاجشلا

 له ةقدب بجاولا مساج اي انذفن اذا
 ! ؟ةعاحشلا طون ىلع لصحنس

 هيجوتلا نم ءىشب هل تلقو هتسفر

 1 . بتعلاو

 نم تنا لتاقتأ . . . درج أي كليلع ًاقملأ -
 ! ؟ةيضق لجا نم ما ةعاجشلا طون لجا
 نا يغبني يتعيرش يف نكلو ادبا ءال -

 ؛ةعاجشلا طون ىلع لتاقم لك لصحي
 ةعاجش طون) مهلك : نويقارعلا حيصيف

 تا

 راكفال يقامعا نم ًامطاقم ٌتهتهن

 يمف ىلع يدي عضا انأو ةعئارلا دومح

 يعنرا يدربلا بصق نيب روه لا يف موعأو
 . .تلقو ةعئار ةهزن اهنإ . . ليمحلا

 . قطا كلل: ىقيقر اي قطا كل

 . .العف دوجوم دحاولا ريبكلا ةعاجشلا

 . بجاولا ىف ائعد

 في مل هنكلو تمصلا ةمزالمب يندعوأ
 ةصرفلا هل تحنس املك ناكو .هدعوب

 لانأس نا دهشا . . .اهدافم ةرظنب ىنقمري

 ادي اديور انمدقت . . .ةعاجشلا طون

 تاعاس عبسي ًارتم ل٠٠ يلاوح انعطقف

 كلاسملاو هتاهاتمو روهغاب ىردا نحنو
 . . . اراه دومح لاق . . . هيف ةنمآلا

 انك !!رظخ كماما ةعرسلا ضفخ

 .ًاتموغي ىف غيني اعراكا نيعرسم
 . الوجع هفرعا ينأل هيلع درا مل

 ولو حيرتسن نا دب ال .. .رثكا انمدقتو

 دعب نم . .انكردا تقولا نكلو . قئاقدل
 ودعلل يطاطم براق رسهظ راتما ةعضب
 يدربلا بصق نم حودلا هبشي ام ىلا نكري

 ةكرحب ودعلا رعش .... كح تقنشتكا . .

 انحرو انسطغ ..انيوص مدقتف ةبيرغ

 تدع يراقلا قوت . . .بصقلاب نفت
 ةفد سفنتلا تابصق تسمال ثيحب امامت

 تييطقلا اانيعاو امدق مدقت ولو .براقلا

 ءاملا حطس ىلا جورخلا 4 انربجاو انتبصق
 وه كلذ ناك هتحن قانتخالا وا

 ةعاسلا مك فرعن ال . . . حجرملا

 . .اكارح دومح دبي ملو يمسج ردخ

 نم ةلسرم اهنا ول اهك انقلقت ءاملا يعافأ
 ترثك ...ةقطنملا عالطتسال ودعلا

 ىنبلا كمسلا ضعب ...انلوح

 انعحشيو انيرغي ءيفادلا 57 . . ىئيهشي

 . .ةبدؤم ريغ عدافضلا : . مونلا ىلع

 . انفع عم يزاهتنالا اسرع ءاج دقل

 وننتف نمل نار . اهعتافرضتب انتحرج

 مئاج ودعلاو مويلا اذه اهناجرهم
 كثينعلا كميسلا .....ريمالاو با .. ... انقوف
 . .هدرطنف انضعي . . .هتلاذنب فورعم

 طسو نم ودعلا كرحتيف نابضقلا زتهت
 تقولا . . .فونخ اب فوفحم بيهر ءوده

 . .اماوعأ هبسحن انكو لاط ءاملا تحن

 نأل .ىودج نود نكلو داعتبالا انلواح
 اءللض ام اذاو رطخو كباشتم يدربلا

 ال . . . ةلاحم ال انريصم كاله لا نأف انقيرط
 غرقا .....لماتقلا وو نسي الامس

 رثكا انسطغ . . .انرودص تقاضو انربص

 ال . . .جرخن نا دب ال ...اندوعت امن

 ايف ءاملا لخاد دومح ةشقانم طق ىننكمي

 اننأف تلعف ام اذاو !؟هريمدتو براقلا

 ينيلفلا رسجلا انرمد اننا نودقتعيس مهأل

 ةقامح اهنا . . .ودعلا ىلع نومحبمو

 نا ريخالا رارقلا . . .ةفيخس ةركفو

 امبرو هربص ذفن دومح نأل ءاوهلا ىلا جرخن
 هذه يف دئاقلا انا ىنكلو .هنم رثكا تنك انا

 لبعأ نعمت قيشوي قفلت , :..ةيلمعلا
 جرخنل ىنعمب ينص رقيو :جورخلل ايش
 ينعبشأ . .قافتالا بسح ءاملا حطس ىلا

 ىنعمب هفتك ىلع تبرا انأو اصرقو اسفر

 تيا رمآلا رخآ .. . اليلق لجر اي ربصا

 قهزت نأ تدانكت نا دمب يفتلو هل

 جو رخ اب . . .معن «تنذأ / .انحاورا

 ىلا فرحنن نا ىشخن .٠ .املا عطس ىلا

 ءودهب دعصن انأدب ...ماغلا لقح

 ةهوف ىلع زكرمتم براقلا .٠ . سأيو
 ىلا لصن نا لبق . . .رفم الو قيرطلا

 - هيف بير ال ققحم توملاو ءاملا حطس

 تعراسف ءاملا براقلا كرحم سفر

 دارسملا ناك. .لفتالا ىلا لوزنلاب

 نم دومح تبحسف دومح نم يلا برقا

 يا كا دلع لد .عاقلا ىلإ هلجر

 ' .هتداع ريغ ىلع هللدمحلاو يدصق

 ءاولا ىلا انجرخو اديعب براقلا عفدنا
 تقلغاف لعسي نا دومح دارا . . .قلطلا

 يداهطضا ركنتسا . . هتوص تحبكو همف

 انسفنت . . .هعم يكولس رسف اهبسح هل
 روهلا يف قمعلا ىلا ائعفدنا . . .ءادعصلا

 تاظحللا . . . هلوأ يف ليللا لزي ملو

 كالسا ىلا انلصو . . .ةليوط ةجرحلا
 دصرلا ناكو ةطخلا بجومب فتاوهلا

 اهب انحطا . . .ةياغلل اقيقد ىقارعلا
 ..اهس اندوز ىتلا تالآلاب اعيطقت
 ةدع ىلا اهانعباتو كانهو انه نم اهانعطق
 ىلا نكما ام عرساب انيحسناو تارتم
 عبقي ةريغص ةريزجب لصتملا ينيلفلا رسجلا
 اابنم اوقلطنيل ودعلا دونج اهيلع

 دقع ةدع نم رسجلا انمغلا . + انهاوق

 عراشلا هبشي روهلا يف رم ىلا اندعتباو
 لبانق ترحجفنا قئاقد ذدعبو .ليمجلا

 يف رسجلا ءالشا ترئانتو تيمانيدلا

 انللض . . .رجفلا عم روشا ضرع
 تافاته انعمس . . .انياحسنا دنع قيرطلا

 ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 .ةيانشلا اي هيل . . .ربكا

 دوم جرخ نيجو لاش كنتي

 روس نم تاك كلل . . .ةخم ةضاميقلا

 نع موعي وهو ىنثدحي ىربنا . سمشلا
 هنا ىل لاق .٠ . . ءاملا لخاد فيطللا هملح

 هبناجب تناكو هتبيطخ نم هجاوزب ملح

 , .هل تلقو تكحض . . .اهيعارذ

 عدافضلاو ءاملا ىعافا ابنا .:: :«كلاس

 لواحي مل . . .ملاحلا يقيدص اي كمسلاو
 هملح ريسفت ىلع ىنخبوو ىبقدصي نا

 املس

 ضعب انسلجو ةسبايلا ىلا اندعص
 : .هل تلقو تفولا

 اي تنا ةعاجشلا طون قحتست اقح
 *ف

 | ؟لوقت دب

 . !انأ طونلا كدلقأسو . لجا

 يبيج نم تجرخاو يدي نيب فقو
 تبرو هردص ىلع اهتقلعو دئاقلا ةروص
 لبق انك !!كوربم ... .هل تلقو هيفتك ىلع

 ودعلا ناك . . ىرسا اهدعبو ميسارملا

 ام لك هريظاونب ىأرو انقوطيو انبقري

 ودعلا رمأو انرسا . 4 . ةسيايلا ىلع هانلعف

 ةعمس ...هيدي نيب انفقو امل انلتقب
 ةملك تمهف مهتاملك نيب نمو نوثدحتي
 ةملكلا هذه نا ودبي ام ىلعو (مادعإ)

 اقانع دومح تقناع . . .انتغل نم ةراعتسم

 , نهج قاع هلك [وبحتمو انانح

 دومحب اوذفن دوتحلا هابشا نوحتلملا

 رافو انلوح نم تبهتلا ةحاسلاو

 ,تفتلا . .اهنيعب منهج اهنا ...رونتلا
 يف مهسفنا اودجوف ولفظي دوج ختم

 تمهفف نيلسوتم ينوكسم . ا

 ..وفعلاو ةمحر لا قوياطتي .خيفا عينه

 ليخد . .مادص ليخد) نوددري م

 مهتحاتجا امنيا طم ب... (مادص

 رقتساو تادودعم قئافد . .دعرلاك

 ىرسا عم تنك . . .انتاوق حلاصل فقول

 مدقتي انتدحو رما طباضلاو ودعلا

 .لاقو كحض يناراملو ؛نيرصتتنملا

 لا . . !مساج اي ًاريسا كربتعئس -

 ؟ مساج اي
 يدخ ىلع ةنخاس تاعمد تطقس

 , . هشيلقو
 طون هتدلق نا دعب نهولتقف انرسأ -

 قاشع نم ناك . . .رسالا يف ةعاجشلا

 عاملا ةلولوإلا

 لوالا . . .نيطون دومح ديهشلا حنم

 طون هل مساج لئاقملا ديلقت نم ارابنغا

 لصح يناثلاو . . .رسالا يف ةعاجشلا
 6 ةامتيلا ةقاقرو عاج ةوسأ هيلع
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 سافل ل ةرداصلا كلما ةصيصقلا - يف سدبب ضاير

 هدي امكن ملط كلل نع
 هاربا ميرا

 مددت نورس» 11004 اجعل ف تنططا 3

 :ركفتت :ًافلتخم ًانول ءىشلا بهت»

 ءرثكأ ًاسوملم حبص ادقاه هب
 .«رثكا ايعقاو ع انقرف د

 ضعب هفنص يذلا نوسيكاجل لوقلا

  لماحت وا أطخ نع نييسنرفلا نيرظنملا

 لمع هلأب 6 يل باتكلا نيب
 عقاولل ةقباطملا ةيعقاولا ضقن ىلع
 نع عفادو يي جذاسلا اهيلكشب

 يماسلا ىنعملاب» نييعقاولاو ةيعقاولا
 - يكسفيوتسودل ائه لوقلاو - «ةملكلل

 ةيعقاولا ةيصيخسشت ىلع هزيكرت نيح كلذو
 تاملكلا ىف ثحبلاو ةليختملا اهروصو

 دنع دحن اذامف ؛ةديدج صئاصخ نع

 ةيصصقلا هتعومجم يف سديب ضاير
 ؟(2كلسملا» ةريخالا

 يتنس نيب ةبوتكم صصق ةعومجملا يف
 حا دع بعصلا نم ىو و 4

 ع بيلا :ءاوجي ام فاسو مهي .اهيف
 بتاسكلا موهفم وهو الأ ءيماسا
 هلاكشأ ىنعت يديلقت موهفم .ةيعقاولل

 اذه ةفصب سيلو «شاعملا» عقاولاب

 نع جتن دقو .هزاحمب ال هلامتحاب لا

 ابيس عيضاوملا تناك امبرو اذه
 مئاق ةيلدابتلا ةقالعلا ضارتفاف .لاكشالل

 بدالا يف تكلهتسا عي عيضاومل ضرعتلا -

 ةحوقلاو رقفلاو د لثم ينيطسلفلا

 ليبس يف توملل ضرعتلا نا ىتح ةلاطبلاو

 151١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 5 5

 5 اة هيج د - دوق هوس يس تاو

 ١45 ناريزح ة

 بؤر
 وم د #7 دق دق دف

 قا دق روذجلاو ةيوهلا ديكأت وأ ضرالا
 يف ديدجلا بعوتسي مل يديلقت قايس نمض

 الاكشا اهل حرتقي مل هنأ امك ٠ عيضاوملا هلع

 ةيئيطسلف ةيصاخ الف .ةديدج ةيصصق

 اننأكو .ةركتبم ةيئف ةيصاخ الو .كائه

 يبرغ بتاك يأل .وا .روميت دومحمل أرقن
 . يضاملا نرقلا نم (يعقاو»

 صضرصعت (دارسجلا» ىلوألا ةصقلا يف
 هئيمضت دارأو .طحقلا عوضومل بتاكلا

 رطخ نم ضرالا نع عافدلا عوضومب
 ةرزاؤمب .ةصقلا لطب نكمت اذاو .دارحلا

 لفغا دقف .كلذ قيقحت نم .ةيرقلا لها

 .هنياب كلذ الثمتم ..«تاذلا نع عاقدلا

 . هتيشام عيطقب كلذ الثمتم . عاتملا نعو

 تققحو .هيلع نابرغلا تمجه نا ةظحل
 هنظام رسخف كانه دارجلا هققحت ملام انه

 ريدقت يف أطخا نا دعب ءاراصتنا
 حوضو حضاو زمر تحت .هتاباسح

 قايس يف ةمهذق ةمكحو .سمشلا

 لمحت ىرخأب انركذت ةصقلاف ءرركم
 ميهاربا دمحا يبيللا بتاكلل ناونعلا سفن
 دف .نيتسلا تاوئس يف اهبتك « هيقفلا

 نيح .نآلل ةيح هتالالد لزت مل ثدحب

 نت الدي دارثلا ولكل ةيرقلا لما لمح
 طقف مهتايخ كلذب اوظفحي لو ءمهلكأت نا

 ةيرقلا خيش تاميلعت نع اوجرخ مه لب
 واعيا ةليسو لاهتبالاب ا

 ةصقلا يف دوعت نبألاب بألا ةقالع

 نبالا تومي امدنع .:؛نودئاعلا» ةيناثلا

 «ضرالا موي يف ةنياهصلا دونخلا صاصرب
 ةيماردولبملا نيب درسلا حوارسنتيف

 فالقاوا هذه تقظوت نإ نوم: ةيوراعتشلاو
 لشم ميظع ثدح دقفيل ءصقلا ةينب يف
 ىلا عفترت ىتلا ةيصصقلا هذاعيا اذه

 ةيضقلا صخي اميف ةيجولوثيملا ىوتسم
 نع بتاكلا ثدحت ول ىفكي . ةينيطسلفلا

 ىطعيل ءطقف اهنعو .«دمحا ديهشلا ةفز»

 ُْق رودت ثادحا .ةثلاثلا ةصقلا ُِق

 قيدانص هفتك ىلع لقني لطبلا :اكريما
 دلبلا درب نم ٍيناعيو ؛ةيلاعلا ققشلل زبخ
 .ريثكلا ءىشثلا سانلا فطاوع دربو

 نطولا ءفد ىلا ةدوعلاب بتاكلا هبلاطيف
 ةيلاثمب نوتيزلاو رتعزلاو تيزلاو
 « بارتغالا ةلكشم لحي مل هنأل :ةحضاو
 ةصق  قمعا نطولا يف بارتغالا نألو
 نألو  ىرئس ايلثم .كلذ دكؤت «كلسملا)

 كلذ ينام .ريقف نويلم "4 اكريمأ يف

 دوجو سيلو .لمعلا نع نيلطاعلا نييالم
 ىلع هدعاسيلا م اس معلا دالب يف «داؤف»

 «ةلماعلا ا لاحم يف صقتلا دس

 تنسيلا .نذا «داؤوف ةلكشم +. .ض)
 ال كانه سانلا نأل سيلو ال ءداؤف .هنأل
 اذه له  ةماستبالاو ةيحتلا ىلع نودري
 ةعيرذ وه لهف ءالوقعم ناك اذاو ؟لوقعم
 داؤوف نأل نكلو  ؟ةدمئالم ةيصصق
 مهتدقفا دق نييكريمالا نم هريغ نيريثكو

 مهتيوه لاملا سأرل ةسرشلا ةنيكاملا
 ةنيكاملا نسفت تدقفا (لثم امامت ةيناسنالا
 ىف ناسنالا ةيوه ةيركسعلا ةيلامسأرلا
 ةدوعلا ىلا ةوعدلا يتأت اذه .نيطسلف
 تحت داؤف ناكمإب . ةصقانو ةرصاق لهألل
 نوتيزلا ةيضقل لعفي نا :؛ةنيعم طورش
 رقع يف هلعفي امت رثكا اكريمأ يف رتعزلاو
 .هراد

 «فيان دحلا باتكل ثدح ام) ةصق

 ةراح لالطا نيب روذجلا نع ثحبت
 ةئس ىلا بهذت اينامزو ءافاي ُِق سئانكلا

 ىو دخلا ةايح نع يكحتل 10

 دجلا نيب يجولوبو رتنالا هيبشتلا قيرط
 هذه قمع ديكأتل ةصقلا يمرت نامورلاو

 ةيريرقت ةادأك راوجلا نفل روذحجلا

 - تايحلاو دحلا) ناعملا ةقيمع تاياكملس

  كارتالا مايا برحلاو دجلا - رجحبلاو دحلا

 نم للقي فوس (خلا 5 . ةءارقلاو دخلا

 دحلا حبصي فوسو :؛ةيزمرلا اهداعبا
 انيجو لو كسلا ةيقارقو نوف ةروص
 ةيضقلل رشابم خيرات .ةينيطسلفلا
 ةيسايسلا بتكلا يف موضهمو فورعم
 ةرجهلا 548 دعب - 48 لبق) اهنع ةديدعلا

 دارفا قرفت  نظولا ىلا ةدوعلا  نانبل ىلا

 .(خلا ... . ةيفرغلا مصاوعلا ٍِق ةلئاعلا

 نع فشكي ثدحملا ثيدح نا نع ادع

 يصصقلا فدهلا ةجاذسو راوحلا ةجاذس
 ادراطم هدج مس ر ىلع ديفحلا مزعي نيح

 ىلع لدت 0 "تالزاستو حاجنلا مهم

 ايديلقت اطبر .عقاولاو ينفلأ نيب طبرلا
 . ةديدج ةرماغم نود

 , ليوطلا ليللا نازحاو توناحلا» يف

 نم «ةرسأللا ىرخاو ىرخا ةرم دوعن
 عسيضاومو ةسدقم تاقالع لالخ

 يف بتاكلا اهفظوي مل «ةميدق ةيماردوليم

 داض انسل انآ ركن - - ميوق ينف يصن قايس
 ةيوراعشلا ىتح وا ةرشابملا وأ اماردوليملا

 الوا يصصق صن يف ةقفاوتم تءاج ام اذا

 لكش ىلا لوحتت نا نود ءيش لك لبقو
 ةيساسالا هتميقو صنلا نومضمو

 .ةديحولا

 تاقالمعلا «بكاشعلا طويخ)» ّق

 ةردسألا دارقأ خيب انساذ ةيفاردولملا
 ,ةدجلا .ةديفحلا .ةطقلا» يف كلذكو

 فقنل ؛ناونعلا أرقن نا يفكي .؛مألاو

 صخي اهيف ةيصصقلا بتاكلا ؛موم»» ىلع
 هلاكشا صخم اميف اما .نيماضملا

 ةصقابنغ ربعت ام رثكأف .ةيديلقتلا
 يئاشنا فصوب أدبت ىلا «فاصفصلا»
 رفزت ةيرقلا تويب نخادم» : كلهتسم

 بحسلاو ءاهلخاد ةلعتشملا رانلا ناخد

 ين ام غرفتل ابضغ لعتشت ةنكادلا ءادوسلا
 ةليلب.ءوبنتا ةرهفكملا ءايسبلا ..انهتتاوس
 ءاضفلا ىلا ةقدحملا نويعلاو .ةفصاع
 ىلعلا نم بلطت :بضاغلا ..نكاسلا
 ةقافلاو سؤبلاو رقفلا .قلخخ يذلا ريدقلا

 نسحي نا نيقوحسملا لامعلاو زوسعلاو
 2 و هذه يضمن ناو .مهاوحا

 .مالسو ريخب اهئيجمب نوكربتي
 8 ءايالا نب مويو ةصق تناك اذاو

 ةصقلاف .ةيلاملا اهمومضو ضورقلا نع

 يلاوح) «كلسملا) ةياورلا هبش ةيسيئرلا

 هموص#و ةلاطبلا نع يكحت (ةحفص ةئم
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 ىلع بتاكلا زكري ىلوالا يف .ةيبارتغالا
 ةيناثلا ينو . ةحجان ةيروتاكيراك ةيصخش

 ةيجولويديالا اهتاحو رطا ةصاخو .بدالا

 هيبشتلا» لوح وأ ؛«رييغتلا» لوح ةفاحلا

 هنم تلك ىلا «ةأرملاو ضرالا نيب ميدقلا
 مويلا انتجاح رثكا اهف . ةينيطسلفلا مالقالا

 نع اهريوشتو .زومرلا هذه لك رسكل
 لبقو الوا ةأرماك ةأرملا صيخشت قيرط
 دع نع : ةناسنإك .ءيش لك

 اهنم «قوقعلا» ىتح ءيش
 هذه: ةيدقنلا انتيراقم مخخ .اندمنغت دقل

 ةسداسلا ةصقلا .:رحنخلا» نع انثيدحب

 ةصق .ةعومجملا يف اهبيترت ثيح نم
 سر م يا

 .ةفيظو درسللو .ةفيظو اهيف راوحللف
 ثالشثلا فئاظوللو .ةفيظو لايخللو

 لكشلا لميفت ةديتم ةيويتب تاقالع
 اهتاءامياو اهزومر كرتتو .نومضملاو
 .ايظع ارثا ءىراقلا ُْق ةديدعلا

 ةعماج يف ذاتسالا رعاشلا جتلبك لايناد
 هيلع مجهيل .سدقلا َّق رضاخحي انايدنا

 كبيلا بحاص ماربا هيف لعقي سوباك

 تقولا يف ,ءالخمن ةنعطب هايا هبلتسا يذلا

 تاطلسلا همكاحت نا هيف هدلو رظتني يذلا

 ةريطخ ةينما ةمهت ءارج» ةينويهصلا
 ةريثملاو ةلهسلا «نمالا» ةعيرذد .ءادج

 ينيطسلفلا فلكت اهنأل ملا كحضلل
 ِق ةليوطلا ةماقالا وا اكايحأ هتايح

 بيلك لعقمب سوباكلا هركذي .نجسلا
 دلو ساسج هلتقيل سرجبملا دي ىلع
 قافا حتفي ريخالا ثدحلا اذهو «بيلك
 لعقم مهأ الثمو . . .ماربأ نم ماقتنالا
 د .ةليصقب لهلهملا رعاشلا بيلك

 يكرسيمالا ذاتسالا ىنيطسلفلا لتقم

 م يذلا» روضحلا قيفصتب ىظحن ةديصقب

 ندنل يف تاهاتملا ركذت ءائيش هنم عمسي

 يتلا جورلاو ايارملاو كرويوين يف رجانخلاو
 راوسفا قوفو هغامد ىف ةلعتشم تلظ

 , .«سدقلا

 . جنلبكو لهلهملا نيب زاوت كانه
 لتاقلا يدوهيلا رجئخلا نيب زاوت كانهو

 ٍق تاجرد كانهو .كرويوين رجانخو

 فقوم يف ةصاخو . ىصحت ال ةكبحلا ديقعت ديقعت

 تبرغلل صخشلملا .يكرسيمالا اذه

 ِق ىري يذلا .ةيضقلا فطاعتملا

 - امها فرعي الد هنكلو :اننوياك انتلأسم

 .«قح ىلع ناك  يدوهيلا ما ينيطسلفلا

 ينيطسلفلا حور ىري نك بف ةورذ يفو
 صنلا لوقي املثم  رشتنت ةيماسلا ةميظعلا

 ْنأ» هيف ماربا عاطتسا ١ يذلا تقولا ِق 305

 . .هددهو نمألاب لخا لجرلا نا هعنقي
 عم لنئعم برغلل فطاعت هنإ ع

 سوياكلا .بنذلا ةدقع ىلع ءاقبالا

 [ل .ةءاربلا مهتي صن يف يفخلا
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 _ عيزوتل يف لوهسو لواتلا يف ارسي ققحب .. .دتعاو تقر يل تاكل راسي ةثالللا عم اوعلا ي
 0 د داو“ تطلق ٠ ..ةذقت

 رقاب ياك دبس ام رثكأ

 ان نمو ديط رت الاس «يرعلا اليا

 دقو .ةيبرعلا راطقالا يف هعيروت 3
 رشنلا لكاشم ثحب لجا نم تميفا

 تارمتؤم ةدع يبرعلا نطولا يف عيزوتلاو

 برع نورشان اهيف كراش تاودنو
 هعيزوتو باتكلا ةعانص يف نوصصختمو
 فلؤملا ةاناعم ناف كلذ عمو «هقيوستو
 لظي هباتك نأل كلذ . ةمثئاق تلظ يبرعلا
 مكارت نم ٍنناعي وا . عبطلا نراحم ريسا

 ءاهتناو عبطلل هميدفت موي نم ءادتبا نمزلا

 تارشعب ارورم .باتك يف هرودص مويب
 ةعبطملاب قلعتت ىلا ىرخالا تايلاكشالا

 نمو عوبطملا ديلجتو تافوربلا حيحصتو
 تاهجلا ىلا هنحشو فالغلا ةعانص مث
 وا دحاولا رطقلا لخاد هقيوستب ةينعملا
 نيب ةعقوملا تايقافتالا بسح هجراخ

 يبرع يئاقث عورشم رطخا

 مغرلابو . عيزوتلا تاهجو رعتلا تاهج
 ةضيرعلا طوطخلا نم ريثك عضو نم
 يف يناثلا جاتنالا لكاشم ىلع بلغتلل

 تابقع ةمث نا الا ؛هعيزوتو هرمشن ناديم

 اننطو يف .كانهو انه رهظت تناك ةريثك

 ةوحفلا اهتحيتن تعستا ثيحيب .ىبرعلا

 ناك اهف .ريبكلا نطولا نادلب نيب ةيفاقثلا
 يف +يراقلل ىنبعي نكي ل برغملا نق عبطي
 يف عبطي ناك امو ,هيلع عالطالا ندرالا
 يسنوتلا ءىراقلل ىنبستي نكي ١ دادغب

 لككشي ةمزالا تمقافتو هيلع عالطالا

 دعب ةصاخ .ةينانبللا برحلا دعب فينع
 اهتامازتلا نع رشنلا رود نم ريثكلا فقوت

 عقاول ةجيتن برعلا باتكلا تافلؤم عبطب
 .ةيتوريبلا ةحاسلا ىلغ ةيمويلا ةايخحلا

 لكاشمو ( يئاب رهكلا رايتلا عاطقناو

 ءقارملا قالغاو عيزوتلاو نحشلا

 نيس ةتسيووو

 رشنلا رود ضعب تناك اذاو ءراطملاو

 ةلمج رخآو نيح نوب مدقت تلازام ةينانبلل
 لعفت امنا اهناف ,ةديدحلا اهتارادصا نم

 لكلا قع بلقتلا ل ةبييمةردقب كلذ
 .اههجاوت ىتلا باعصلا نم

 ىعس ديدج عورشم ىلع ءانبو ءنآلا
 ريدم يوسوملا مساج نسحم روتكدلا هيلا

 نوكي .دادغيب رشتلاو ةفاقثلا ةرئاد 01

 يف هباتك عبطي نأ يرصملا فلؤملا عاطتسمب

 ف عرطب يذلا هتاذ تقولا يف ع

 :بئاكلا ةعاطتساب نوكيو .ةرهاقلا

 تقولا يف طاب رلا يف هباتك عبطي نا يبرغملا

 لباقملابو .برغملا يف هباتك رهظي يذلا

 رادلا يف هباتك رهظي يفارعلا بتاكلا ناف

 اذهو .دادغيب هرودص تقو ِق ءاضيبلا

 رشنلا عورشم» هيلع قلطا يذلا عورشملا
 ةيباجالا تاعو رشملا نم دحعاو هك عملا

 زجاوحلا نم ريثكلا يغلت ىتلا ةزيمتملا
 كائهو انه ةعوضوم تناك ىتلا تايقعلاو

 : ا هنأل كلذ .ةتوافتم تاجرديبو

 نم ةدحاولا ةعبطلا روهظ ناكمالاب

 نمو .يبرع رطق نم رثكا يف باتتكلا
 دقلو .ةدحاو رشن راد نم رثكا لالخ

 تراصو .لعفلاب عورشملا اذه ققحن
 الو نحش الف ,رشنلا ملاع يف ةعناي هتارمث

 نوؤشلا راد رودقمب راص امناو .تارئاط

 باتكلا ءطت لا دادغب رشنلاو ةيفاقثلا

 .قارعلا ليخاد هعيزوت ىلا دمعتو

 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيشطا رودقمبو
 ىلا دمعتو اضيا هتاذ باتكلا عبطت ن
 لاحلا كلذكو .ءرصم لخاد هعيزوت

 نم ريثكلا رصتخت اذهبو .برغملل ةبسنلاب
 رفوتت ابك ءابعم لئاط نود ةلودبملا ذوهجلا
 . نحشلا ىلع فرصت يتلا ةلئاطلا غلابملا
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0001 
 ا 1

 ا ا 4

 ذآ 10

 ةثيادهلا ةايحلاو .تايقوزقلالا

 يعونو يمك راشتنا قيقحم نع الضف
 .اهتاذ بتكلل

 ةضرفلا عبسي دئارلا-عورشملا اذه نا
 ةعرسو رسيب هئارق ىلا لصي نا فلؤملل
 لكاشم لح اضيا هتايباجيا نمو .ةلوهسو
 ةيباسحلاو ةيدقنلا تاليوحتلاو ليومتلا
 عورشم وهو :عيزوتلا لئاسوب ةصاخلا
 ةفاضالاب اضيا ةيموقلا هتلالد هل ءقاكتم
 نادلبلا يف ةيفاقثلا تاخانملا كيرحت ىلا
 . هيف ةكرتشملا

 (ورشلا بنك نم
 ءارقلا فرعن نا «نذا انه انل يغبني

 تردص يتلا بتكلا نم ةعومجمب
 ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد نيب نواعتلاب
 باسل ةماعلا .ةيرضفملا ةئيشاو ةادغنب
 حاجنا نم فدهلا ققحي ام وهو .ةرهاقلاب

 . عورشملا اذه

 نم «(ةطقن لحاد ةطقن) باتك ١

 يمظن 3 ةمجرتو يلسكه سودلا فيلأت

 باتكلا مضيو , مهدا يلع ةعجارمو اقول

 بشع» لثم ٍلسكه صصق نم ةعومجي
 وهو «ةفاحلا قاروالا كلت» و «قيتع
 هتايصخشش .نيوكت يف :ةايازم لج بتناك
 يدرفلا ىوتسملا ىلع هتاليلخت ةقدو

 مولعل قيمع مهف لالخ نم .يعامتجالاو
 . خيراتلاو ةفسلفلاو سفنلا

 ىيحيل (ةيرصملا ةصقلا رحبف» باتك ١

 ةصقلا رجف نمز ىلع فرعتن هنمو يقح
 نينسح دمحمل بنيز ةياور نيب ام ةيرصملا
 لهأ» روهظ ىتحو 6 ماع لكيه
 قيفوفل ؛حورلا ةدوع)و «فهكلا

 هسقلؤم نا باتكلا اذه ةزيمو .ميكحلا

 ىف ةصقلا ةباتك نف ىعدبم نم دحاو

 هب زتعي امت ناذيملا اذه:ىف هتاداهشو::.رصم
 0 .ايدقنو اينف
 - نم عمتجملاو ةفاقثلا» باتك
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 ةمحرتو زمايلو دنوميار فيلأت نم
 دقو .ىحتف دمحم ةعجارمو ناعمس هيجو

 ةرسكف نع شكلا .أدبم ىلع تاتكلا ماق
 اهتالامعتسا يف ةظفللا ةلالدو (ةفاقثلا»
 ريكفتلا يف اهنم زرب ام ةصاخ ةثيدحلا

 . ةيعانصلا ةروثلا ةرتف يف يزيلكنالا

 ةايحلاو تاينورتكلالا» تاتك  ؛

 .مو اياكسنودار فيلأت نم «ةثيدحلا

 دمحا نيسح سدنهملا ةمجرتو يكسنتوباج
 نع ةلماك ةركف باتكلا مدقيو ٠ىسيع
 تاينورتكلالا ةعانص َق مدقتلا لحارم

 دحاو تقو يف يثالثلا مامصلا عارتخا ذنم

 يكريمالا تسروف يد يل لبق نم ابيرقت
 ١9٠١5 ماع ناملآلا نبيل نوف تربورو

 يلا ةمهملا ةيعانصلا تاروطتلا مث نمو

 الضفو «هتامادختساو ناديملا اذه اهدهش

 نوي زفلتلا ىف ثحبي باتكلا ناف كلذ نع

 تاباسحلاو يكلساللاو رادارلاو
 . ءاضفلا مولعو تالصاوملاو ةينورتكلالا

 نم (ةيب رعلا ةغللاو تايناسللا» باتك  ه

 .يرهفلا ىسافلا رداقلا دبع .د فيلأت
 ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد نع ردص دقو

 ُِق .سرغملا يف رشنلل لاقبوت رادو دادغبب

 مولع يف ثحبي باتك وهو « هسفن تفولا

 ةيبيكرتلا اهجذامن لالخ نم ةيئسلالا

 ةفرعملل ماعلا راطالاو .ةيلالدلاو

 . اثاحباو جئاتن ,ةيناسللا

 يف لخدت ىرخا نيوانع ةمثو اذه

 دكؤي يذلا ماها عورسنملا اذه راطا

 طبارتلا زيزسعت ديعص ىلع ةيفاقث ةجاح
 نم .يبرعلا نطولا راطقا نيب يركفلا
 عورشملا لظيسو .هيفقثمو هباتك لالخ

 يف ةلماك ةيبرع ةبتكم هب لمتكت ذا ءائاق
 [ل . هيف كراشم رطق لك

 مساج لصيف

 ودلا يئامنبسلا ناك ناجرهم مالفا ْس
 نفد لشن ا 1 وو د فيم دو + عة موده و ومو مرت

 ما ل
 0و بس د و ووجوسس»» و وسو دوو دوو هدد مج اة جوس وما د

 .كحتلا ةن ةزئاجب زوفي يكسفوكرات هيردنا ينايفوسلا (ةيحضتا

 هيردنا يتايفوسلا جرخملا عطتسي مل
 نم ديوسلا يف ميقي يذلا يكسفوكرات
 (ةيحضتلا همليف ضرع ةدهاشل روضحلا

 قا ةانعربيل: ةيمنسرلا ةدئاسللا ف
 وا «نيثالشلاو عساتلا يلودلا يئامنيسلا
 ةداعلا ترج يذلا يفحصلا رمتؤملا ةماقا

 مالفالا نم مليف يا ضرع بقعي نا
 ناك ةفعسب زوفلا ىلع قباستلا يف ةكراشملا

 يكسفوكرات بايغ ببسو ؛ةيبهذلا
 ةسحيتن تايفشتسملا ىدحا ُِق هثوكف

 انا ناف كلذ عمو .ةئرلا ناطرسب هتباصال

 نم مديغلا جاتنا 5 تانمهاسملا ىدحا انيل

 رمتؤم يف تدلعا دق .ةيديوسلا هتهج
 نأ ىنمتت اهنا «ةيحضتلا» مليف نع يفحص

 ىسع ناجرهلا ةزقاجي يكشوكرات زوفب
 اذبم هتباصا ةحيتن همالا نم كلذ ففخي نا
 ةلحل ناف اذه ىلعو .«ثيبخلا ءادلا

 اهسأرت يتلاو ناجرهملل ةيلودلا ميكحتتلا
 بيخت مل ,كالوب ينديس يكريمالا جرخملا

 امجتزئاج مليفلا تحنم دقف .اهلما

 يكل هنبا يكسفوكرات لسرأو .ةصاخلا

 نا املع .هنع ةباين ةزئاجلاا ملستي
 هدلو ىلا اذه همليف ىدها دق يكسفوكرات
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 يدلو ىلا هيدفهأ مديقلا اذهز ةرابعب

 لثم لدجلل ريثم ؛ةيحضتلا» مليفو

 للخ نم اهغيبتي ىلا « 5 عطقو
 ءامملا لدرج الا .ةيرقب نسيلو «ناصغالا

000 

 يف ةيبنهج ةرارخو ,رهاظلا يف يىلقع
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 ةدوعلاو .ةينيدلاو ةيفسلفلا اهتالولدم

 ُِق .ةيحضتلا ةضق

 نم ةركفلل ةيكيتامارد الاقتنا ىنعت ال اهيلا 9 01 هيض نزلا

 . ةعزئلا ىلامح لاقتنا هنكلو اهتلالد ثيح يناسب يكل داس 0 3

 لكاشم هاجت .فوسليف لجر ةاناعم رخدي ع

 اذه نع «نذا .لوشلا نحمي لع

 كلذكل هنا ؟ييرعاش ذ هنأ . مديفلا

 يوقا ناك يكسفوكرات يف رعاشلاف ,اقح

 ادة يك روعلاو :ينامتلا نِم

 ةديدعلا ةايحلا مالخا نم عئاض ملح هنا

 يااابك كانيخا ل اهليصانفل' شيعت ىنلا

 ىلع يوطني ذا هنا .ةعامجلاو تاذلا

 :«نيرخألاب لوغشم هسأر ا ةسقفن

 نألف :ةباغلا فارطا ىف اتيب راتخم اذاو
 بشعلا امك .هراكفأب ةييكست تتيبلا

 اهعرز يتلا ةرحشلا تسيلو ,راجشالاو

 ىلع لثمالا ليلدلا الا هنبا ربكي | ربكتل

 ود ميقتست ال فوسليفك هتايح نا ؛كلذ
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 . هيف ماني يذلاو يئرملا راكفالا تيب قرحي عباسلا يفخلا ماعلا اذه .ء.ريوصتلا ةنكام ىف ةكراشم ىرخا مالفا ق كلا فئأت اك

 لشثم ةيمسرلا هتقباسم نمض ناجرهمل
 ٠١ دعب ةأرماو لجر» و («ةميرجلا ناكم»

 نولجي» و ؛ةريخاآلا ةروصلا» و ”اماع

 هنا لب ءاهاوسو «كبحا ينا» و «بحلا

 اهاظت نا نم دعبا ىرخا تاالاح دصري

 لثمن .بيثك لجر ةايح يف لوهجملاو
 هتاذ عم الزعنم شيعي ع. قباس يحرسم

 دنع رخآلا وه لزعنم تيب يف .ةدرجتملا

 هتاعزنو ةصاخلا همالحا هل .ةباغلا فارطا

 ا يتلا «ةيريخكتفلاو ةينادجولا هنالمأتو
 .اهتمرب هتايح نع لصفنت

 انينثتسا اذا .طقف صاخشا ةينامثب

 يف نو رضحي نيذلا فاعسالا ةرايس لاجر
 ىلا «ردنسكلا» لقنل ةريخالا دهاشملا

 هقرح دعب ةيلقعلا تاحصملا ئدحا

 رادا طقن ةينامثلا ءالؤبم «لزنملل

 دوربب .(ةيحضتلا» دهاشم يكسفوكرات

 ىلع «٠ هيلا هجو يذلا مابتالا نم رفي نأو

 .«تارود ةدع راد دقل . . .نونجم هلا

 فاعسالالا لاجر نقدا جمس الواح

 . لقعلا حسدملا لا هزخأل اوءاح نيذلا

 ةعيبطلا رصانع يه امك .ةلماك تارود

 [ل . اهتانوكمو

 هقارتحا لبق لزنملا
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 اح نأ 27 تايب 2م

 نمو: «لضوملا نم هنآ اهنم ةليكض ةايشا
 دالب ِق .تافاشلا رودبلا :هتافلؤم

 نم ناك هنأ نظلا ىلع بلغيو «تاماقملا

 تركذ دقو ْوَلول نيدلا ردن ةيشاح

 ءارعشو باتك نم مهنم ةعام رداصملا

 نبا نيدلا زع ءالؤه رهشا .رمس لاجرو
 هباتك ةمدقم يف ركذ يذلا (ه“7:) ريثالا

 لجأ نم هباتك ممت هنا « خيراتلا يف لماكلا»
 .ؤلؤل

 ضعب ؤلؤل نيدلا ردب طالب فرعو
 يوالحلا نيا لثم نيفو رعملا رصعلا ءارعش
 (ه5494) حورطم نيباو (ه5655)
 . مهريغو

 ديحولا رثالا وه «سيفنلا رهوجلا»و
 دقو .دادحلا نبا راثا نم انيلإ لصو يذلا

 م1 ناريزح 4 ١١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا +

 و عجل و وع وسما خا ولالا اس رت ا نيعبو مسا تاتا تت وتم هوما انحلت ع 3
 ا ا :

 :ريلع نع ايست قدسي ل ىغرأ

 : يه باوبا

 .ةسايسلا لضفو .لدعلا لضف

 عانطصاو .وفعلا لضفو .ملحلا لضفو
 ددؤسلاو .قالخالا مراكمو .فورعملا

 .قلخلا نم قلخلا نسحو .ةورملاو
 . ءاخسلا لضفو .ةروشملا لضفو

 تايا ركذي ءدبلا باب لك يف هتقيرطو .

 ولتي , عوضوملا يف ةيوبن ثيداحا وأ ةينارق

 ىلع ءايكحلا نع صصقو ليوافا كلذ

 ىلع ءاهقفلاو ءارمالاو ءافلخلا نعو .ةلق
 . ةرثك

 ةيوبن ثيداحا ةدع ركذ لوألا بابلا يف

 ريغ اهتيبلاغ يف نكت ناو ةروهشم
 .ءامكحلل الاوقا دروا مث ؛ةحيحص
 وطسرالل بوسنملا روهشملا لوقلا دروأو

 ةجايس ناتسب ملاعلا :ةروهشملا ةرئادلا يف

 .ةعيرسشلا اهسرحت ةيالو ةلودلا ءةلوذلا
 . . ملا

 رس بس ووو هنأ
 . بايلا امهم ىهتنا قداصلا رفعجو

 أدب ةسايسلاب صاخلا يناثلا بابلا يفو

 ةيلوؤسم نع ةيوبن ثيداحاب دادحلا نبا

 دروأ مث هللا ماما ةيعرلا نع يعارسلا
 يعارلا ةسارخ يف ديشرلا نوراف
 ادؤدخ.مي.نا كلذ دعب لواحو. .ةيغرلل

 قيرط نع ةميكحلا ةيملعلا ةسايسلل
 ةيواعم يللاو هيبا نب دايز ةريس ىلع زيكرتلا
 .قارعلا يف روهشملا

 اهك ةيواعمو دايز ةسايس زاجما نكميو
 ريغ يف ةدش اهناب دادحلا نبا اهروصتي
 اذه نآ ديب لامعا ريغ ىف .نيلو :«طارفا
 ةلداعلا وا ةميفخلا ةسايسلل روظتملا
 ةلثما دروي امدنع هيدي نيب برطضي

 ًادانتسا هناذا هسفن عوضوملل ةيكيسالك

 ةيسايسلا َنَسَحلا َنِإف لوخملا وطسرا ىلا
 نوكي نأل ءفكلا وه هرما ةصاخخم يف
 وطسرا دعب .ةطلسلا ىف ةسايسلا نسح

 ةسلا ةسايسلل ةيفبطلا ةبورلا أت
 بسس سانلا ذا .ناورشونال ةبوسنملاو

 .عبرا وأ تاقبط ثالث ةرظنلا هذه

 ءودهلا انه ىنعت يتلا) ةنسحمل.ا ةسايسلاو

 طبضلا يف ىلجتت .طوبضملا رارقتسالاو
 .اهنبيا نع ةقبط جرخت ال ثيحب يقبطلا
 ناطلسلا بناج نم صرحخلاب كلذ نوكيو
 اهب قئاللا كولسلا ةقبط لك كلست نا ىلع
 . كلملابو

 ابأ يبرعلا فوسليفلا نا فورعملا نمو
 هجو دق ناك (ه١18) يرماعلا نسحلا

 يهقف عقوم نم ةيقبطلا ةيؤرلا هذه دقن
 . يبع رش

 باوبا نم ثلاثا بابلا ةيادب عمو

 دادحلا نبا ةرظن يوتسنت ةرشعلا باتكلا

 اهيلع أرطي ال اك ضومغ اه ضرعي الف
 لخدت ةعبسلا ساوبألا هذه نا ذا ءضقانت
 امو . لصألا نبرعلا ةءورملا موهفم ين اهلك
 تاداهشتسالا لءاضتت نا هتلالد هل
 (ءارمالا ايارم» ةقيرط ىلع ةيكيسالكلا
  ميلحلا اما .ًامامت يفتخت داكتل ىتح اهيف
 عوضوم وهو  ةفورعم ةيبرع ةليضف وهو
 يف هل فيرعت ريخ ذتجيف ثلاثلا بابلا
 ةينآألل (3455) يبلل بوسنم ا ريسسفتلا

 «فرغلاب رمأو .وفعلا ذخو» : ةميركلا

 لاق اميسح هنا ذا «نيلهاحلا نع ضرعاو

 .كعطق نم لصت نا هيلع هللا تاولص
 . كمرح نم يطعتو .كملظ نمع وفعتو

 نوفورعملا مكحلا لاجر بابلا يف زربيو
 فنحألاو , مصاع نب سيق :برعلا دنع
 دادحلا نبا نإ لب ؛ةيواعمو سيق نب

 اهرابتعاب ةليضفلا هذه ريوصت لواحي
 ةلثما داريا قيرط نع ةماع ةيبرع ةليضف
 اوسيل ةداسلاو ءارمألا نم ةعامج ملح نم

 .جاجحلا لشثم نم كلذب نيفوربعم
 .ةجراخ نب ءامساو «ريبزلا نب بعصمو
 .ديبع نب ورمعو .ديشرلاو

 باب ةرشابم ملحلا باب ىلعاب عرفتيو
 نكي مل ناو «هتارمث زربا وه يذلا وقعلا

 . يلازغلا لوقي اك وه وه
 دعب فلؤملا ركذي لاجملا اذه يفو

 ًالاوقأو ًاصصق وفعلا يف ةيوبنلا ثيداحألا

 نومأملاو ناورم نب كلملا دبع نع
 جاجحلاو كلملا دبع نب ناميلسو ةيواعمو
 ءافلخلا نم زيزعلا دبع نب رمعو
 نب سيقو قداصلا رفعج نعو .ءارمالاو
 ٍيلعو ةمركعو سيق نب فنحألاو مصاع
 يمنيو .ءاهقفلاو ةداسلا نم نيسحلا نب

 نب نامعتلا نع ةصقب بابلا دادحلا نبا

 نيلجرب يا هنا اهادَّو قم برعلا كلم رذنملا

 ء بع انيق بقع اي ننكئرآ اهانخا
 لّلعو !هبقاعف ًاريغص ًابنذ فرتقا رخآلاو
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 . !ةسايسلا رارسأ نم هنأب كلذ
 داريا نم دب ال ناك نا  ىلوألا ناكو

 نا لاح يأ ىلع ةبسانم ريغ يهو ةصقلا

 لك ثيح انه سيلو ةسايسلا باب يف ركذت
 .امهيلع ضحلاو وفعلاو عافدلل هجوتلا

 ثلاثشلا :باتكلا اباب مزالتي امكو

 سداسلاو سماخلا هاباب مزالتي . عبارلاو
 مراكمو .فورعملا عانطصاب ناصاخلا
 باوبا لاصتا ةظحالم عم اذه .قالخالا
 . ةعبسلا ةريخألا باتكلا

 نع يوبن ثيدحب سماخلا بابلا أدبي
 .ءوسلا عراصم يقت يتلا فورعملا عئانص

 نكرلا دابعلا ربتعي رخا ثيدح كانهو
 . هللاب ناميالا دعب ريخلا ناكرا نم يناثلا

 (84ٍ) يبنلل بوسنملا رثالا كلذ يتأي مث
 ىلع ةيلوؤسم «ةمعنلا» لعجي يذلاو

 ىلا ناسحالاب اهركش يدؤي نا اهبحاص
 صصق درت مث .هنع تلاز لاو سانلا

 .ءاهقفو ةداسو ءارماو ءافلخ نع لاوقاو

 باوباللا قف اوركذ نمت بلاغلا َِق مهو

 علطم يف يوبن ثيدح يتأيو .ةقباسلا
 قالخاللا مراكملل في رعتب سداسلا بايلا

 نيللا يأ ,قلخلا نسحو ءاخسلا : اهلعجي

 برعلا ةداس نع لاوقا درت مث . سانلا عم
 مراكم نم لعجت مهئاهقفو مهئامكحو
 ,ريخلا يف زوربلا ةرورض :قالخالا
 ىتح لزنملا نم جورخلا لبق ماعطلا لوانتو
 ثحلاو .ريغلا ماعط ىلا سفنلا فوشتت ال
 ءدسحلا ةمواقمو ,ةريغلا ةلق ىلع

 اديعب سولجلاو .ملعتلا ىلع صرحلاو
 .«لاجرلا ةقداصمو . سلجملا ردص نع

 هجولا طسبو .ةنامالاو هقفلاو بدألاو

 فيرعت بابلا فيعاضت ين دريو .رشبلاو
 يبرعلا عمتجملا يف ةءورملا يهو) ةوتفلل
 :اهلعجي (يرجفهلا عيارلا نرقلا لنم

 رشبلاو .«لوذيملا لئانلاو .«لوكأملا ماعطلا

 .فورعملا فافعلاو .لوبقملا

 امهو نماثلاو عياسلا نابابلا مزالتي مث

 لضفلا يوذ نم ةءورملاو ددؤسلا :ق

 .قلخلا نم قلخلا نسحو .ةوقفلاو

 الول ادحاو اباب امهرابتعا نكمي هنا عقاولاو

 عقي نا ىلع ودبي امك صرح فلؤملا نا
 نماشلا لصفلاف !باوبا ةرشع ْق هباتك

 داوجلا :هدنع وهو ديسلل (ضر)ب اطخلا

 ءلهجتسي نيح ميلحلا ؛لأسي نيح
 قلخلا نسحلا .هسلاج نمل ةسلاجلا ميركلا

 .هرواج نمل
 يذ» ديدحتب أدبيف عباسلا بابلا اما

 ديسلا وأ (ِج)يبنلا لوقي امك .«ةءورملا
 رفاوت يذلا وه اذاف (برعلا لوقت امك)
 ةدحبنلاو ءاخسلا :لاصخ تس هيف

 . عضوملاو نايبلاو ملحلاو ربصلاو
 لهاجتي ديدحتلا اذه نا حضاولا نمو

 طورش نيب هتناكم هل تناك يذلا بسنلا

 هلهاجت ناك امبرو .ةيبرعلا دؤسلاو ةدايسلا
 . برعلا ريثأتب عقو دق لاوقألا هذه يف

 نايب ىلع عساتلا باتكلا باب بصنيو
 ؛ءارآلا ىوذ نم ىأرلاو ةروشملا لضف»

 هلاخدا ةبوعصب الا نكمي ال ٌرمأ وهو
 ىلع الضف .ةءورملل يبرعلا موهفملا نمض

 الو «تاوبا نم هدعبو هلبق |مع لصفني هنا

 رهوجلا» ناب الا كلذ ليلعت عيطتسن
 ايداع رابخا وارمس باتك سيل «سيفنلا

 بحاص ةنازدل ًاساسأ عوضوم وه لب
 امك  ناضمر يف لبقُي ناك يذلا لصوملا
 اذه ةءارق ىلع  يقطقطلا نبا انربخا
 . بتكلا نم عونلا

 نا ديسلا ناوضر روتكدلا حجريو
 درفلا مكاحلا عانقا ةلواحم ناك هنم ضرغلا
 رارسقلا ةيعامج ةدئافب ولؤل نيدلا ردب
 .ةيوبنلا راثآلاو خيراتلل ةدوعلاب

 «ءاخسلا لضف يف» رشاعلا بابلاو

 هل امنو ءاطوطاو باتكلا باوبا رخا وهو

 باتكلا باوبا رثكا نوكي نا هتلالد
 ةيخيراتلا ةيرجتلا وا خيراتلل ًادانتسا
 يف هدعب يتأيو .لاجملا اذه يف ةيبرعلا
 . ةسايسلا ديدحتب صاخلا بابلا لوطلا

 سنجلاب «سيفنلا رهومجلا» ةلص نا
 ,ةفيعض ءارمالا ايارمب فورعملا يبدألا
 ميسقت وه زراب ديحو هبش هجو كانهف

 اهضعب هبشي لوصف وا باوبا ىلا ةلاسرلا
 نف نع فورعم وه ام لكشلا ثيح نم
 . كولملا حئاصن وا ءارمالا ايارم

 بتك يهف دادحلا نيا رداصم اما

 نويع ةصاخو .ةفورعملا ةيبرعلا رمسلا
 لضافلا اباتكو .ةبيتق نبال رابخالا
 دبع نبال ديرفلا دقعلاو .دربملل لماكلاو

 نبال ةركذتلاو يبألل ردلا رثنو هبر
 يبلاعثلا نم هتدافتسا ودبتو .نودمح

 تاروثأم داريا يف دادحلا نبا دصتقي
 .ةفسالفلا نعو .ءابكحلا ىمادق نع

 يكمل ةعيبطل دوعي كلذ نا يل ودبيو
 روثأملا ىلع ةصقلا دادحلا نبا رثؤيو

 رايتخا دمعتي هنا ودبي ال نكل .زجوملا
 رصانعلا لمغتسي لب ةنيعم تايصخش
 . رهظي ام ىلع ءاخيا رثكألا

 : ناتسايس ةسايسلا نا دادحلا نبا ىري
 ةسايسف .ءابيندلا ةسايسو نيدلا ةسايس
 ةسايسو .ءضرفلا ءاضق ىلا ىدأ ام نيدلا
 امهالكو ءضرالا ةرامع ىلا ىدا امئايندلا
 ةمالس هب ىذلا لدعلا ىلا ناعجري

 كرت نم نأل  نادلبلا ةرامعو ناطلسلا
 ضرألا برخ نمو .هسفن ملظ ضرفلا
 .هريغ ملظ

 ةسايس يف سيفنلا رهوجلا» نا
 ةباثمب ربتعيو ءميق يسايس باتك «سيئرلا
 ميق نم ريثكلا هجو يف جاجتحا ةخرضص

 0 . هماكح نم ديدعلاو رصعلا

 تكول دج دقت لبرم ا هجم وا دونم عا دوب ولاا ا ع ن0 8

 نا

 مع نفت ف ترفل تي نب تطعن ا فب

 ةيبب رعلا للا رارعا
 تكبسأو تكس

 . (َتَكْسَأ) ليق ّمجفأ وأ ملكتي ام عطقنا اذاف ؛(تكس) ليق ناسنالا تمص اذإ

 رطملا لزن

 نا زوجي الو ,لاعفالا هذه نم كلذ ريغو (رمبغا)و (لطَمزو (ٌرطملا َلَوْن) لاقي

 . (رطملا طقس) :لاقي

 يطا
 , (ٌَخَبَطا) ليق ةصاخ هسفنل خبط اذإو (َحَبَط) : ليق ًاماعط سانلل لجرلا خبط اذإ

 عرخناو عطقت
 . (ٌعَرخْلا) : ليق هفصن نم ٌمِطُق اذإو (َعطَقنا) ليق هيفرط نم ٌءيشلا ْعِطْق اذإ

 هيلع قَد

 0 171511 طلو 770 ايش ا ع وع

 هلم اا نع هس هن
 0 عا رب

 1 ا اخ م و ا جا رحم إلا تسوس

00 0 

0 

 . (نالف ىلع نالف َقَقَد) : ليق ٍنذا الب رخآ ىلع لجر َلْخَم اذإ
 . أ 2

 لفطتل نقار

 اذإ (رخآ القط لفطلا َعَضاَرِرو .ىلبُح يهو ُهَمُأ عضر اذإ (لفطلا ٌعَضاَر) لاقي
 .رخآلا عيضر امهالك ,ةعاضرلا ين نآوخالا :ناعيضرلاو ءهعم عضر

0 

 انس ماس ا

 (اهيلعو ةعلسلاب ٌماتسا)و ءاهنمث ركذو اهضرع (ًاماوُسو ًاموس ةعلسلا ٌعئابلا َماس)
 يف يراشلاو عئابلا ٌمواست)و اهنمث نييعت هلأس (ةعلسلا عئابلا يراشلا ماتسا)و ىلاغ 0

 . هبلط يذلا نمثلا نم لقأ هل يراشلا نيعف ءابم عئابلا ىلاغ (ةعلسلا ٠

 دفتعا

 ًادحأ لأسي نا ىبأو هعوج ةدش نم هسفن ىلع هباب ٌقلغأ يأ (نالف دفتعا) لاقي
 . . تومي ىتح كلذك لازي الو .اماعط

 َبَرْضَأ) مهوق لدب (َدَقَبعا) اولمعتسا اذإ تالجملاو فحصلا باتك نع اذامف
 ٍريغ ءيشلا نع ضارعالا هانعم بارضالا نإ .(اعوج توميل ماعطلا نع نالف

 ابلط ماعطلا نع ضارعالاب صوصحخت وهف دافتعالا اما «هريغ نود رمأب صوصخم
 .توملل

 غلو

 لخدأ وأ هناسل فرطب هيف ام برش اذإ (ءانالا يفو ءاملا يف يراضلا ْغَلَو) لاقي

 لجرلا ْغلَو) لاقي الف يراوضلا نم هريغو بلكلاب صوصخم وهو . هكرحف هيف هناسل
 ءاملا تارشي ام لكل لعفلا اله لمعتسي اغاف .(ءانالا ْق ةاشلا تفلو) الو (ءاملا يف

 6 . هناسل فرطب

 ا

2 

 اع

 را مصعب م 001111111 واوا هل يلا ل 7 5

 0 وجا م ا مج عت مما مسج جت و ا حف هد وع م صج وجسم اج وست وو سلال اس ا هج عدنا مو ص جنس نجم نعسان

 3 3 ويضل انعم نتي ب يي د 2 0 ا 001 301 تال م ع

0 

 ا ا
03 
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 ,ةنوتيزلا يف رواجيو .ساف يف ملعتيو ,سلدنالا 02020

 تافالخلا ديازت عمو ةريخالا تاونسلا يف

 هذه قيمعتو .يبرعلا نطولا راطقا نيب ةيسايسلا
 ءاضقنا يف لمالا لواضت عم .نمزلا رورم عم تافالخلا

 ةينب ددهي رطخ زربي ادب .بيرقلا ىدملا ىلع اهضعب
 راطقالا ةلزع وهو .ديعبلا ىدملا ىلع ةيبرغلا ةفاقثلا

 ,طقف ايسايس سيلو ايفاقث اهضعب نع ةيبرعلا
 تاقالعلا عطق دعبف .رصم يف هانشع امب الثم برضالو

 ماقا نا دعب ةيبرعلا راطقالا مظعم عم ةيسامولبيدلا
 ,ينوبهصلا نايكلا عم تاقالعلا تاداسلا ماظن

 لصت.تناك يتلا ةيبدالا تالجملاو ٍبتكلا تعطقنا

 بتك نع ارقن ام اريثكف ,ةيبرعلا راطقالا رئاس نم انيلا
 عيطتست الو .كلت وا ةيبرعلا ةمصاعلا هذه يف تردص
 ,يصخشلا دوهجملابو :سفنالا قشب الا اهدجت نا

 نم مدقا ريخا لماع زربب انهو .ءاقدصالا ةطساوبو

 رثؤي ةيسايسلا تاقالعلا بارطضا أدب يتلا ةرتفلا

 ةكرح ةيوعصض وهو .يبرعلا عوبطملا ةكرح ىلع
 ليقارعلا ديازتو .رخا ىلا رطق نم يبرغلا باتكلا
 قرفت ال ةيكرمج نيناوقو .ةباقر نم .هماما ةدوجوملا
 وا ةيذحا تناك ءاوس .ىرخا ةعاضب ياو باتكلا نيب

 رسجلا رودب موقت توريب تناك دقل «ةرايسلل رابغ عطق
 ف رسحني ادب توريب رود نكلو :يبرعلا نطولا ربع
 ةينانبللا برحلا فورظل ةجيتن ةريخالا تاونسلا
 :ةيبرعلا ةفاقثلل كش الب ةريبك ةراسخ لثمي اذهو

 برغملا راطقا نم باتكلا ةكرحو :ةديعب تاونس ذنمو
 يف ردصي امف .ةفقوتم نوكت داكن هقرشم ىلا يبرعلا

 ةديديش ةبوعصب لصي ءسنوت وا ءرئازجلا وا .برغملا
 نم ناكو ءلصي ال نايحالا مظعم يفو ,قرشملا ىلا
 ,نينسلا رورسم عم ليقارعلا ليلذت متي نا رظتنملا
 ,اهلالقتسا ىلع ةيبرعلا راطقالا لوصح دعب ةصاخو

 نيب تافالخلا نكلو .اهيف ةينطو مكح مظن مايقو
 قوف ليقارع ماقا موي دعب اموي اهقمعتو ,ةمظنالا
 لاصتا ماما .يبرعلا باتكلا ةكرح ماما ليقارعغ

 ءامساو ةديدج لايجا دجوت نآلاو ,.مهضعبب نيفقثملا
 نوكت داكت ةيبرعلا راطقالا ضعب يف اشنن ةديدج
 عجريو ,ىرخالا راطقالا يف امامت ةلوهجم اهتاجاتن
 ةكرح ةبوعصو .ةيفاقثلا تاقالعلا راسحنا ىلا كلذ

 مدقنت يذلا ءاعولا وهو ساسالا ِق يبرعلا عويبطملا

 ينناو :معن ؟ةمتاق ودبت ةروصلا :ةيبرعلا ةفاقثلا هيف

 يتشياعم لالخ نمو :ىدملا ةديعب اهراثآ نم ىشخا
 ,ىطسولا نورقلا يف لضفا رمالا يل ودبي خيراتلل
 يف هيسرم هتدلب نم جرخي يبرع نبا ناك امدنع

 ةحفصلا هذه

 يررحل زحرشم
 نيدمؤللا اهئاقدصاو ةلحملا
 يف مهئاراب هنم نولطي ءاهطخد
 .ةيدرعلا ةايحلا ناو فلتخم
 سكعن نأ ةرورضلاب سبلو

 .ةلجملا ةسايس مهؤارا

 .قشمد ف هبر ىقليو ؛ةكمب ميقيو .سهرزالا يف سرديو
 تناك ءايحور ةينغلا ءايناكم ةعيساشلا ةلحرلا هذه

 نبا ءيبرعلا ركفلا اورثأ يذلا رابكلا ءالؤه نّوكت ءارو

 ,مهريغو :يواصلقلا .ريبج نبا .ةطوطب نبا :نودلخ
 هزذهب ماقو الإ ةيبرعلا ةفاقثلا ءامنس ِق غزب مسأ نم ام

 نآلاو ؛هنيوكت اهب متيل .ةيحورلا .ةيناكملا ةلحرلا
 وا .ءالعلا وبا وا :ينبتملا نهذلا ىلا يعدتسن امدنع

 مهرانطقا :قصتلت ال ؛نايح نب رثباج وا .يبزع َنْبا
 ةفاقثلا جاتن اهنا ىلع مهتاجاتن عم لماعتن امنا ءمهتايوهب

 اًيرَضم ناك اذه نا ساس ىلع سنو ءاهلك ةبرعلا
 تلز ام ءايدرغم وا :ءادقارع ثلاثلا و ءايسلدنا رخآلاو

 نمكي اهتوق ٌرسو .دحاو لك ةّيَبرعلا ةفاقثلا نا اعنتقم
 نم .لصاوتلا نم دب ال ةوقلا هذه متت يكلو .كلذ يف

 باتكلا ماما رثكا ةيرح ةحاتا نم .تاقالعلا قيمعت

 يف لقتنت تناك تاطوطخملا نا لوقعملا نم له :برعلا

 الو ةمخض نفس الو تارئاط ال ثيح ىطسولا نورقلا
 ءاوضا ةمث .!؟نآلا بتكلا هب لقتنت امم عريسا تارايس

 هذه اهنم ؛انددهت يتلا ةيفاقثلا ةمقلا يف ةتفاخ

 مصاوعلا ضعب يف اريخا ترهظ يتلا عيراشملا

 يملع ىلا امن يتلاو :ةكرتشملا رشنلا عيراشم :ةيبرعلا

 يف يونبوملا نسحمروتكدلا هب موقي لوالا .نائثااهنم
 بتكلا ضعب رادصا ةداعا ىلع قافقالا مت ثدح .دادغب

 ةماعلا ةئيهلا ردصت نا لباقم .دادغب يف ةيرصملا

 تدعا دقو .ةرهاقلا يف ةيقارعلا بتكلا ضعب باتكلل

 قافتا ىلا لصوت دق يوسوملا روتكدلا نا نظاو .ىلوالا

 مايق ؛:يملع ىلا امن يذلا يناثلا .برغملا عم هباشم

 ضعب رادضا ةداعابي ةنيرغملا رشنلا رود ضعب

 يتامولعم دودح يف و :قرشملا ف تردص يتلا تافلؤملا

 اهسسا يتلا (لاقبوت) رشن راد لبق نم العف مت اذه ناف

 ,اهيلع نيقرشملا دحا انصخش فرعا يتلا (ةعماجلا)

 تاوطخلا هذه نا كش ال .ريبكلب دمصلا دبع روتكدلا

 لظت اهنكلو .لؤافتلا هيف مدعني عقاو يف لؤافتلا ريثت
 قوس شنت نا .هوجرا امو .هاممتا امو .ةدودحم

 برعلا باتكلا زفقي ثيحب ؛باتكلل ةكرتشم ةيبرع
 ,ةيسايسلا تافالخلا اهيلمت يتلا تارابتعالا قوف

 ,ةيرطقلا تافالخلاو .ةيسامولبيدلا ةعيطقلاو

 ةيرح هل قلطنلو .يفاقثلا يبرعلا باتكلا نثتسنل

 يف لعلف :يفاقثلا لصاوتلا نم ديزم لجا نم ؛لوادتلا

 0.لضفأ عضو ىلا ةوطخ كلذ ققحت

 0 ا 4

 50 بكنينس ةيسمعمعتطو) ل" كا أت لاو
000 



 ةيندرألا ةمصاعلاب يفارغوتوف ضرعم يف

 فاشن بق |
 ؟ةييرعلاانتنيدمىلع |

 ةيبرعلا ةنيدملا تايلامجب نيينعملا نم ريثكلا فوختي
 ابنادقفو ءاهيلع ةيتيركنوكلا ةدمعألا فحز نم ةميدقلا
 .ملاعلا ندم رئاس نع ةزيمتم اهلعجت ىتلا ةيثارتلا اهتيوه

 ىلا ةيبرعلا ندملاب ةينعملا ةيبرعلا رئاودلا تبأد دقلو
 رضاوحلا ىلع ىنقتلا ينارمعلا فحزلا ةروطخ نم هيبنتلا
 1 ِ ةيرودلا تايقتلملا ةماقا لالخ نم ءاوس .ةيب رعلا

 تيلا تايلاج حضوت ىتلا ةيروصلا ضراملا ةماقا' | ١ نأ | 000 ىلع لمعلا لالخ نم وأ برعلا نييرامعملاو نيسدنهملل [ 0 231 |
 ةيلامجو ةيئف ةميق نم هناكلتمي امب .ميدقلا يبرعلا قاقزلاو ل ظ 3: 1م »أ

 ,ةيندرألا ةمصاعلا يف هميظنت مت ام ضراعملا هذه رخآ ٍ ْ 0 00 ١ م

 ةدع ندم نع ةيفارغوتوف اروص ضرعملا اذه نمضت دقلو |( 5 "5 هييدتبمي ميز سب سال :ةيبرغلا ةئييلا مالم ىلع ظافحلل ةلماش ةلمح لالخ نم 0030 ديس
 نانبلو ةيدوعسلاو ةيروسو ندرألاو قارعلاك ةيبربع نادلب |[ 2207 | _ ؟ هرم سبر حسوب ترا مس بجصمإ ب جورم

 7 نيطسلفو 7

 دقو «ةحرابلا ةيبرعلا ندملا» ناونع تح ضرعملا ميقا
 ةسدنطلا اهب عتمتت ىتلا ةديدعلا ايازملا ىلا هابتناالا تفل

 [0 . ةيعيبطو ةيلامح اميقو ةفرخزو انف ؛ةيبرعلا

 ا رس ل ل نحال
 ؟اهيف ةئياهصلا دونحلا لعفي اذام رخألا

 انوا تتجا بن
1 

3 

 يورو هعمل

 . يومألا دجتسملا ةهجاو 8 . ىشمد ةنيدم



 ا يو

 ١ يسهل
 ا
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