
 ١985 ناريزح ١5 نينثالا األ ١517 ندعلا ال ةعيبارلا ةنسلا د 3" 162 آراسص01 6 لادند 1986 0 15511: 0759-9651

 هو
 "كك
8 1 9 2 

2 
/ 0, 5 

 وسير
3 7 

1 > 1 

0 1 

2 1 



 7 ميدو جا

3 2 

 ليه”

1 

 ا
1 



0:00... 

 [.* نا 54 هال ككل

 ةدسابس ةيعوبسا 4 ةيدرع

 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رشانلا
 ]جز هعءانز لع 1ج ظنطأز نالوم ءأ 12608ءا عانت عوق كعك

 حامد 11 نا نلل

 | ليدن :ريرحتلا ريدم
 جزر همهم 0ع اذ 2603ءانؤم: ؟خظالتم 18011 144748

 ريرفشلا ةرعأ نه 8 1
 ينويهصلا نايكلا نا ىلع رصي برغلا لازيام

 رهاظم ضعيبب اكسمتم .ةيطارقميد ؛«ةلود»

 اذه هب موقب ام لك الهاجتم ,ةيوناثلا ةيطارقمندلا

 ضرالا ديعص ىلع .باهرإ نم ينرصنعلا نايكلا
 يبرعلا ديعصلا ىلعو :نيطسلف برع دض ةلتحملا
 ريرقت يف اهقحو ءبوعشلا ةدارإ دض .يلودلاو
 اهيأر ةيرحو .اهدوجو نع عافدلاو .اهريصم
 .اهرايتخاو

 آدح ؛هفلصو هتنع نم .ةريخألا ةنوآلا ىف .:غلب دقلو

 غيرمت لواح نا دعبف .يطارقوميد قطنم يأ هلبقي ال
 ,ةينودهصلا تاسسؤملا همعدت :مياهدلاف تروك ةعمس
 ,باقعلاب يواسمنلا بعشلا رذنا ,ةدحتملا تايالولاو

 .هتسائرل مياهدلاف راتخاو .ةيرحب هيأر نع ربع اذا

 ةيطارقوميدلا يف قيرعلا يواسمنلا بعشلا نكلو
 ولو ءيبنجأ لخدت يأ اصفار ؛هسيئر راتخا .ةيرحلاو
 ,نيدمظعلا نيتلودلا ىدحإ ,ةدحتملا تايالولا تناك

 .ةءارو

 ةدارالا ىلع «درمتلا» اذه ةنياهصلا ضري ملو
 ,تسينكلا ىلا يواسمنلا ملعلا اولمحف :ةينويهصلا
 هوقزمف .ةيطارقميد ةسسؤم نوكي نا ضرتفي يذلا
 .هوقرحاو لجرألاب هوسادو

 يف نويزفلتلا تاشاش هتضرع يذلا دهشملا ناك دقل

 ينويهصلا نايكلا ةيطارقوميد ىلع لاثم حضوا ملاعلا
 يواسمنلا بعشلاك بعش نوكي نا ضفري يذلا
 .هسيئر رايتخا يف ارح قيرعلا

 هنا ما ؟يبرغلا ملاعلا تاعانق نم ثدحلا ريغي له
 .؟,هتاعانق» رييغت ىلع ؤرجي نل

 ىلع تكسب نل يواسمنلا بعشلا نا نظلا بلغا
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 ةجرلاطلا ةهلع

 ميم ب عع

 ٠ نوم صيرا 
 ؟انييق ىلإ '

 برحلاف .ةحراجو ةريثك اهلوانتل هيلع حلتو .مايالا/|
 ةكرح ةطساوب .يروسلا .ماظنلا اهنشي يتلا ةروعسملا|

 :ةمدتحم تلاز ام ةينيطسلفلا تاميخملا دض . ةليمعلا «لما»
 ةيدام رارضا نم هتقحلا ام لك مغر ءديعصتلل ةحشرم يهو.
 يف ةلثام تلاز ام .ةيبرغلا توريبل ةيرتتلا ةحابتسالاو .ةيسفنو
 ظفاخ اهسرامي يتلا ةفوشكملا ةيزازتبالا بيعالالاو .ناهذالا
 .فحصلا نم ىل والا تاحفصلا اهرابخأ المت ,.ددعص ريغ ىلع دسا

 امذيب سداسلا اهماع لمكت داكت قارعلا ىلع ةضورفملا برحلاو

  ثيدحلاو .ةيلسم ةبعل اهنأكو ءنوجرفتي برعلا نم نوريثكلا
 لقعلا عيبطتل ةهالبو ةدالب ف هسفن رركب ةمقلا داقعنإ نع

 عداخلا مالكلاب رثؤملا ذاجلا لعفلا نع ةضاعتسالا ىلع يبرعلا ْ

 ةمواقملا لئاصف نيب ةدحولا قدقحت نع ثيدحلا كلذكو .نئثمطملا

 هذه قيقحت نود نولوحب نيذلا ىلا ةراشالا نود .ةينبطسلفلا
 عم ةيوسنلا» نع .مالكلاو .مهنوفرعي عيمجلا نا عم .ةدحولا ٠ْ

 .عطقنب ال ينونهصلا ودعلا

 نم يأ ىلا نددعلا اذهل «ةعبلطلا ةملكد قرطتت نلف .كلذ عمو

 ءارو اهرهوج ىف يه .ةيضق لوانتت تناك ناو .اباضقلا هذه

 اسمنلا اهتشاع يتلا ةبضقلا يه كلت .اهلك اباضقلا هذه ربجفت

 .ةمملاعلا ةينوبهصلا اهيف تفشك يتلاو :ةردخالا رهشالا لاوط

 ةلاحتسا نع لب .طقف اهتسرطغو اههجو ةعاشب نع سيل
 اهيبصتت لالخ نم :ناثكو :تامظنمو .ةركفك اهعم لماعتلا

 برستت تاآدب ةفيزم ىواعدو ةثددخ تارماؤم ريع  اهسفنل

 وا دلبلا اذه يف لخادلا ماعلا يارلل ةهجوم  اهقئاقح نم يناوح
 ءاهفادهأ لوا قيقحت نم اهتنكم يتلا .ةيبوروالا نادلبلا نم كاذ

 نيذلا عم اهفرصت نوكيس فيكف .نيطسلف ىلع ةرطيسلا وهو
 اهتنميه ضرفب نولبقيو .ةتباثلا مهقوقح نع اهل نولزانتي
 مهدلع
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 .هذه يبرغلا بتاكلا لاب لغشت يتلا ةيبرعلا اناضقلا

 تناك داو .اهطبطتتو اهعتس نم ناتعل ف يرحب ام سيلا
 :«لمأ» تاباصعو يروسلا ماظنلا يدبأب نفنت هلوصق عيشمأ

 ظ يف يلالملا ماظن دمت يتلا يه تسدلوأ ؟يبئاتكلا تاباصع اهلبقو

 ْ لعفد امك ًامامت .قارعلا ل تاموقمو ةحلسالاب نارهط

 ؟نائبل يف هؤافلحو دسا ظفاح ماظن

 انب هلعفتس يذلا امق .ةضوفرم لزت ال يهو ثدحي كلذ لك نا

 0١0 ؟انراطقأ يف اهدي انقلطاو .اهدوجوب انمّْلَس اذإ
 بارس ءارو نيكلاهتملاو ءاهعم نيلماعتملا ىلع هحرطن .ءلاؤس

 .ةباجا مهنم ديرن الو هطسوالا قربشلا ةلكشمل ةلداعلا ةيوستلا»
 امب مهركذُن اننكلو .رطخلاب ساسحالاو /قطنملا اودقف مهنال
 تروك ىلع ةينويهصلا اهتنش يتلا تالمحلابو .اسمنلا ف ىرج

 هاجت ةيعوضوملا نم ردق اهيف زري يتلا هفقاوم بعسب مياهدلاف

 2 ممالل ماعلا ريتركسلا بصنمل هيلوت ءانثا ,ةيبرعلا اناضقلا

 تابالولا ةموكح زجعب مهركذن امك . .نودسحتب ِمُهْلَع ,ةدحتملا

 نع .ملاعلا يف نيتوق ىوقا ىدحا يهو .ةيكريمالا ةدحتملا

 اياضق يف .اهنايكو .اهتامظنمو .اهراكفاي ةينودهصلا ةهجاوم
 . ,برعلا نم اكريمال ءافلح مهسفنا نوربتعي نم يف قلعتت ةريغص
 .«ةلداعلا ةبوستلا» هذه لالحاب اكريما ةردق ىلع نونهارمو

 همدقت امدو .ةوق نم هيلع يه امب .اكريما ةموكح تناك اذاف

 ال .يونعمو يسايسو يدام معد نم اهنايكو ةينويهصلل
 سيساوسج لغلغت نم ملست الو . ,اهرارق يف. مكحتت نا عيطتست
 فيكف .ةشدملاو ةيركسعلا اهقفارم رطخا ىف ينودهصلا نايبكلا

 نابكلا عم حلصلل ىعست يتلا ةيبرعلا لودلا لاح نوكيس

 يروسلا ماظنلا عقوتبي اذامو ؟هعم تاقالعلا عيبطتو ينوبهصلا

 ينودهصلا نايكلا مهل مدقب نا ءاهريغو «لما» ةكرح يف هؤالمعو

 هيتفحلو ءاهتيراحمو ةينيطسلفلا ةروثلا برضل تآفاكم نم

 ؟ةرحاتنتم فئاوط تالبود ىلا نانيل

 3و .اسشسمنتلا بعش نم ةبوق ةعفص ةشضودهصلا تقلت دقل

 2 2ةنرصنعلا ةدقعلاب نيموكحملا اهنادكو ةكرحلا هذه نا ائريدقت

 2 .فوس ىوقأ تاعفص نأب امهكاردال .ةعفصلا هذه البقب نل

 . نم .ةقحال ةلخرم يف ءامبرو ءىرخا ةيبوروا نادلب نم اهعبتت
 امهتيراحم دتشت نا عقوتن انناف كلذلو .هسفن يكريمالا بعبشلا

 .ايدسج هتيفصت ىلارمالا لصي دقو ديدجلا يواسمنلا سيئرلل

 ظ .اهنودب امهل ةايح ال يتلا امهتوطس نع ريبعتك
 ةيادن ةعفصلا هذه يف ىرن انناف .تانهكتلا ىف لوخدلا نودبو

 تالمحلا تعجارت ام اذاف .ايجيردت ةينويهصلا ةوطسلا عجارتل
 ىلع ىرخا ةيبوروا انادلب عجشي فوس كلذ ناف :مياهدلاف نع
 يف يزانلا  ينويهصلا رمآتلا اهقلخ يتلا بنذلا ةدقع نم ررحتلا
 رثكا الكش ذخاتل تدعاصت اذاو .ةييوروالا نادلبلا نم ديدعلا

 .تاباسحلا لك زواجتت لعف تادرب هجاوت فوس اهناف .ةقامح
 نمزلا نآل .ثيرتلا ىلا نيلجعتسملا برعلا وعدن انناف .كلذ ىلعو

 .يعوب هعم لماعتن نا انيلع نمزلا اذه رصقن يكلو .انحلاص يف
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 اسنرفل يترايز

 .اهفادها تققح

 درع قراط سيرابب يفاحصلا هرمتؤم يف

 موي
 وود تق

 .ايسانم هدجن دن يذلا نامزلاو زلا ل مجاهتس ان انثا اوه نا يللا لع انربص ذفن دقل

 .ةيبرع ةلوك ةيروس كرصتت نا ىوس نييروس نيلوؤس عم قل انيدل بدل طش 1
 5 ا تاقالعلا ىلا 9 17 امنأ»

 هذه ءامس ف ةميغ دجوي الو :ةيسنرفلا
 : .«تاقالعلا

 ريزو /ءارزولا سيئر بئان أدتبا ةرابعلا هذهب
 يفاحصلا رمتؤملا زيزع قراط ديسلا يقارعلا ةيجراخلا
 ريفسلا لزنم يف 65/7/٠١ ءاثالثلا ءاسم هدقع يذلا

 عمس ةددعتملا هتاءاقل دعب .سبنرابي ٍِق يقارعلا

 لوح نهكت يآل أدح عضيل .نييسنرفلا نيلوؤسملا
 .ةيسنرفلا  ةيقارعلا تاقالعلا

 ةيمسر ةوعدب اسنرفل ةراير ىبل ,زيزع ديسلا ناكو

 يسيئر نم الك هترايز لالخ ىقتلاو .اهتموكح نم
 ,كاريش كاجو نارتيم اوسنرف ةموكحلاو ةيروهمجلا
 ةيلاملا يريزوو نومير رانرب ناج يسنرفلا هريظنو
 تلوانتو .وريج هيردنأو رودالاب راودا عافدلاو
 «ةيسايس» اهنأب زيزع ديسلا اهفصو يتلا تاثداحملا
 اسنرفو قارعلا نيب تاقالعلا بناوج فلتخم
 .طسوألا قرشلا يف ةديدجلا تاروطتلاو

 رمخإلا عئاقو
 6-5 سيئر بئان دقع هتاثداحم ماتخ فو

 نم دشح هرضح نقاخف ًارمتؤم يقارعلا ةيحراخلا

 ةزهجأ يلسارمو ,نييسنرفلاو برعلا نييفاحصلا

 - 1 مامر نما ]: مفتت 5

 ع

 هلهتسا ملاعلا راطقا نم ددعو 577 ٍِق مالعالا

 :لوقلاب
 كاج ءارزولا سيئر ديسلا عم ًاعمتحم تنك دقل»

 ينا لوقا نا دوأ كلذ لدق ..مكفرصت تحت انأو .كاريش

 ىلا يتا نا ليقو .سيراب ىلا هذه يترايزل أدج حاترم

 عمو .حاترم ريغ وأ .اقلق نكأ مل ةيسنرفلا ةمصاعلا
 سيئر ةداسس عم اهتيرجأ ينلا تاثداحملا نا»

 ردزو ٍليمز عمو .ءارزولا سيئر ةدايسو ؛ةيروهمجلا
 تاثداحم تناك عافدلاو ةسىلاملا يردزوو :ةيجراخلا

 نييسنترفلا ننلوؤسملل اهلالخ تدكأ دقل .ةحجان

 نواعتلاو ةقادصلا تاقالع ىلع قارعلا صرح ًاعبمج

 يف سيل تاقالعلا هذه رارمتسا يف هتيغرو .اسنرف عم

 تعمس دقو .دنألا ىلا امئاو .بسحف .ةنهارلا فورظلا

 ةحضاو تاديكأت ًاقيمح نييسنرفلا نيلوؤسملا نم

 عم قفتيو مجسني ةقادصلل مهروظنم نأب ةيوقو
 نلعن يكل ةيسانم هذه يترابز تناك اميرو .انروظنم

 ةبأ كانه دجوب ال هنأب .يسنرفلا بناجلاو نحن .اعم

 .ةيسنرفلا  ةيقارعلا تاقالعلا ءامس يف حودغ

 نم ةيقارعلا -  ةيسنرفلا تاقالعلا تناع له لس ا#

 ىلا متنج لهو ؟ل نارياو اسنرف نيب ًايلاح يراجلا عيبطتلا

 دقو .يلاملا ديعصلا ىلع ةصاخ ٠ ام ةدعاسم بلطل سيراب

 ىلع لوصحلا دوي قارعلا نا حيلستلا لاجم يف انعمس

 ؟مكيأر عمسن نا نكمي لهف :نواه عفادمو ةيتمس تارئاط

 نارياو اسنرف نيب تاقالعلا ىلا ةيسنلاب : باحأف

 نحن .سبللا لبقي ال هجو ىلع انفقوم تحضوأ انا
 اذاو .ةيسايسلا مهتارايخ مرتحتو انءاقدصا مرتحن
 ,مهنأش اذهف ناريا عم ةيعيبط تاقالع ةماقا يف اوبغر
 اناو .قارعلل ايداعم وأ ًاداضم ًافقوم كلذ ربتعن الو
 بناجلا اهنلا لصوتي ةغيص ةبأ نا نم امامت قثاو
 نحن انتاقالع ىلع رثؤت نل ناريا عم هتاقالع يف يسنرفلا

 .اسدرفو
 نأ دوأف لاؤسلا نم يناثلا قشلل ةبسنلاب اما

 دق تناك اسنرفو قارعلا نيب ةيلاملا تافلملا نأب مكربخأ
 .سيراب ىلا يترايز لبق ءاربخلا ىوتسم ىلع تمسُح
 هذهل ةيلا كانهو :ةرمتسم تاقالع كانه نا ينعب اذهو

 ىلا ةيسنلاب رمألا كلذكو . مظتتم لكشب ريست تاقالعلا
 يرحت تالماعم هذه .يركسعلا زيهجتلا تايلط

 اناو .اسنرفو قارعلا نيب ةيدايتعاو ةيعيبط ةروصب
 ام ردقب تابلط مدقأل تآ مل ةيقارعلا ةموكحلل لثممك
 ءارآلا لدابتل ةصرفلا منتغاو .افقوم حضوأ يكل تيتا

 ةيئانثلا اياضقلا لوح ةيسنرفلا ةموكحلا عم
 وه يترايزل قيقدلا فصولاو .ةقطنملا ىف عاضوألاو
 .ةيسايس ةرايز اهنا

 جئاتن ةيلاحلا هترايزل ناك اذإ امع لاؤس ىلع ادرو
 :لاق ؟ةسوملم

 .ةحجان ةرايز سيراب ىلا يترايز نا تلق دقل -
 اهناف ةرايزلا نم اهتيخوت يتلا فادهألا ىلا ةبسنلاب و
 اهنا معن ..ةسوملم اهيمسا نا يننكميو .تققحت دق
 .ةسوملم جئاتن

 نيب رظنلا تاهجو بيرقتل ةيراجلا ىغاسملا نعو اه#

 متعلطأ له :زيزع قراط ديسلا ليس ةيروسو قارعلا
 ؟تلا نيأ ىلاو :ىعاسملا هذه ىلع نييسنرفلا نيلوؤسملا

 ىروسلا ةيجراخلا ريزو عم مكئاقلل ددحم دعوم كانه لفو
 ؟نيأو

 يف ليمجلا نيمأ ينانبللا سيئرلا عم هئاقل نع لس امك
 سيئرلل ةبقترم ةرايز كانه ناك اذا امعو :تسراخوب

 نع أرخؤم ثيدحلا ىرج دق ناكو ؟دادغب ىلا ينانبللا
 نوفألا هذه نع !ذامف19قارعلاو ناكل نس.ئدكسع قواعت

 ُ ؟اعيمج
 نيب تاقالعلا نيسحتل عاسم كانه معن :باجاف

 .نيسح كلملا ةلالج ًايلاح اهب موقي ةيروسو قارعلا
 يلو زيَرعلا دبع نب هللا دبع ريمألا ومس ماق كلذ لبقو
 يسنوتلا لوألا ريزولا ةماخفو يدوعسلا دهعلا
 عيطتسا ال انهو .يعاسم لازَت ام اهنا .ةلئامم عاسمب
 دقو .رظتنن نا انيلع ...ةيسوملم ءاسشا نع ثدحتا نا

 تامولعم نم انيدل ام ىلع نييسنرفلا انءاقدصا تعلطا
 نيب ءاقلل يرجت تابيترت كلانه .نأشلا اذه يف

 رثكأ لوقا نا يننكمي الو نيدروسو نييقارع نيلوؤسم
 .هللؤأ قم

 ناك دقف ليمجلا نيمأ سيئرلا ةماخف عم يئاقل اما
 دعب هتلياقم نم تنكمت يننأ ديعس انأو ةفداصم ءاقل

 يبرعلا لثملا ىفو .هعم يل ءاقل رخآ نم تاونس ةدع
 ىلا تلصو انأ .«داعيم فلآ نم ريخ ةفدص بر» لاقد

 امدنعو .اينامور روزيس هنا ملعأ نكأ ملو تسراخوب

 يدعب ةينامورلا ةمضاعلا ىلا لصيس هنأب تملع

 اءاقل انيرجأو يىلابقتساب لضفت دقو .هنلباقم تبلط

 ابعشو ةدايق قارعلا تاينمت هيلا تلقن دقو .ًاليوط
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 هنمأو هلالقتساو هتدايس ىلع نانبل ظفاحي ناب ع
 ةاسسام عم قيمعلا انفطاعت نع تربعو .هرارقتساو

 دعاسن نآأل اندادعتساو ,قيقشلا ينابللا بعشلا
 نا مكيدل ةفورعملا فورظلا نمضو انتايناكما نمض
 هتدحوو هرارقتساو هنمأ نانبل ديعتسي نأ يف دعاسن

 هتيؤر ىلع هبناج نم هتماخف ينعلطأ دقو .هتدايسو
 .يسيئر ىلا كلذ لقنأسو :نانبل يف عاضوألاو ثادحألل

 عم اهتاقالع عيبطت نأب ةعنتقم اسنرف له :لثسو اه
 قرشلا يف ةساسلا ىلع مكمالطا مكحمو«:معيارم»نآزفا
 نئاهرلا حارس قالطال ةلومأم جئاتن ىلا يدؤيس طسوألا
 ؟نيدسنرفلا

 .كلذ ىلع قيلعتلا عيطتسا ال يننا ىشخأ :باجآف

 ةقيقح فرعا الو :ةيضقلا كلت يف افرط سيل قارعلا
 .ال مأ كلذ ىلا يدؤتس تناك اذا اميف

 قارغلا ىلا اذنعبأ نادللا نآيقارعلا نانطاومآ :لثسم مكن
 ءاسنرف ىلا نادوعيس له «يضاملا رياربف /طابش رهش يف
 ؟ك13: أيسر قوبسلنوفلا جيلووسللا: كتمينط لقو

 «سيراب يف انه يعم ثحبي مل عوضوملا اذه :درف

 .سيراب ىلا ادوعي نا نيروكذملا نينطاوملا ناكمابو
 نايتأي امير .يعيبط لكشب ةلأسملا عم لماعتن نحن
 .فرعا ال .رهش دعب وأ .عوبسأ دعب وأ ادغ

 «”قلخ يدهاجم» ةمظنم ميعز يوجر دوعسم نع لّئسو ا
 دندنال نادقت# هدوجو ناك[ ذا امعو :ةيظراعلل ةيقاووألا
 ؛؟قارعلاو ناريا نني تاقالعلا ءوئس نم

 يف ريخب نآلا وه يوحر ديسلا نا دقتعا :لاقف

 نا عقوتا يننكل .كانه انا نكأ مل لصو امدنعو .دادغب

 .احاترم نوكي

 ىلع دوجولا كلذ ريثأتو كانه هدوجو ىلا ةيسنلاب
 مهيدل نييناريالا ناف :ةيناريالا  ةيقارعلا تاقالعلا
 امدنع قارعلا يف اهويصني يكل ةلّكشم ةموكح
 ةضراعملا ءامعزل قارعلا ةفاضتساو !!هنولتحب

 ةموكحلل لثملاب ةلماعملا باب نم يه ةيناريالا

 امدنعو .اهدض لمعن اندض لمعت امدنعف .ةيناربالا
 نا يلالملا ىلعو .اهنوؤش يف لخدتن اننوؤش يف لخدتت
 نورخآلاف .فرصتلا يف ءاقلط اوسيل مهنآب اومهفي
 ةرتف انربص دقل .ًاضيأ اوفرصتي نا نوعيطتسي
 دعب ريصن ال يكل ناح دق تقولا نا دقتعنو ةليوط

 لمعلا نادبم يف امناو .طقف نادبملا اذه يف سبيل .نآلا

 .اضيأ يركسعلا

 ةيسايس ةرايز يه سيرابل مكترايز نأ متركذ :هل ليقو
 رودالابو ,عافدلا ريزو وريج نيديسلا متلباق دقف كلذ عمو

 ؟نينلباقملا نيتاه حيضوت نكمي لهق .ةّيلأملا نيزو
 ال ةيلاملاو عافدلا ءارزو نا لاق نم :قراط ناتسالا

 ةيلمعلا نم ءزج مهنا ؛ةسايسلا يف نولغتشي
 تاقالعلا انشقان نحن تلق انأو .دلب يأ يف ةيسايسلا

 نيذلا ءارزولا عم يقتلا نا يعيبطلا نمو .ةيئانثلا

 .نيدلبلا نيب ةيئانثلا تاقالعلا ةرادإ نولونب

 طخ حتف ةداعا برق نع رابخألل ةحص كانه له :لئسو 8

 اسنرف عم متثحب لهو ؟الوأ ةيروسو قارعلا نيب بيبانالا
 ]ا ذوبمت رهش نم (نابتما انهترقلا ةسابملا ةئقفلا:جايفك 8 دايز
 ؟ليقملا ىيلوي

 أديت مل نحن لوألا لاؤسلا ىلا ةبسنلاب :لاقف -
 نيب لوألا ءاقللا نا يأ .دعب ىلوألا ةوطخلاب

 نم كلذل .نآلا ىتح متي مل نيدلبلا يف نيلوؤسملا
 .ةقحاللا تاوطخلا نع ثيدحلا هناوال قباسلا
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 ةروصب انثدحت دقف يناثلا لاؤسسلل ةيسنلاب اما

 اننكل .اسنرفل ةيقارعلا ةيطفنلا تازدهجتلا نع ةماع

 يقارع دفو لصي نا عقوتملا نمو .ماقرألا ىف ثحين مل

 .نيدلبلا نيب تاقالعلل يطفنلا فلملا ثحبل صتخم

 نواعتلا سلجم لود عم قارعلا تاقالع نع لثس مث 8
 ىلع طورش هل لهو ؟ةلجاع ةيبرع ةمق ديؤي لهو ءيجيلخلا
 ؟اهدقع

 لود عم انتاقالعل نوحاترم نحن معن : باجأف

 لك عم انتاقالعل نوحاترمو :يجيلخلا نواعتلا سلجم
 يف ناريبا ديؤت يتلا لودلا ءانثتساب ةيبيرعلا لودلا

 نحنو .ةمقلا دقع ددؤي قارعلاو .قارعلا دض برحلا

 نحن .ةييرعلا تاعامتحالا دقع ىلع ًأطورش عمن هل

 .ةيدرعلا تاعامتجالا ماظتناو ةيرارمتساب نمؤن

 .؟يناريالا يقارعلا عازتلا لح
 .كاذو اذه نيب طبرن ال نحن :قراط ذاتسالا لاق

 فيكو قارعلا ىلا ةيناريالا ةضراعملا لاقتنا نع لئسو #
 انزل توقتسا امدتعب ىوق هدددجلا ادعو نؤكد
 فيرعتلا متي ىتح .؛ةيلودلا ةفاحصلا عم لاصتا ىلع تناك

 تاليهستلا اهل نوكيس لهف .يئلاعلا :ياؤلل اهظانشنب
 ؟ةيلودلا مالعال أ لئاسو عم اهسفن تالاصتالاو

 ىلا تءاج ةيناربالا ةضراعملا ةدابق نا :باجأف

 .اهمودقب انبحر نحنو .اهرايتخا ضحمب قارعلا
 يكل انتعاطتساب ينلا تادعاسملا لك اهل مدقتسو

 !..ىرخا ةموكح طاقسأل 80

 سيبلو ..انطاقسا لواحت يتلا ةموكحلا طاقسال

 .ىرخا ةموكح درجم ..ىرخا ةموكح

 لكشبو «قارعلاو اسنرف نيب ىداصتقالا نواعتلا نعو اه

 يتيجم لبق :ةيادجلا يف كلذ ىلع ثدجا دقل تاجا د
 مئالم لح ىلا انلصوتو .اهلوح قافتالا مت ,سيراب ىلا
 .ةلأسملا هذهل

 ؟قارعلا ىلع انويد اسنرفل نا ينعي اذه ا#
 .نويد كانه :قراط ذانسالا

 ؟ادلاح حالسلا تاقفص نع اذامو 8

 قارعلا نيب تاثداحم ًمئاد كانه ديكأتلاب :لاق
 تافداصملل ةكورتم تسيلو .حيلستلا لوح اسنرفو
 .ةرمتسم تاقالع اهنا .ةنسلا يف ةرم

 ؟نآلا لكاشم كانه ناك اذا امغ.لئسو ا#
 .يكيتامارد عيش يأ كانه سيل ...ال : باحأف

 ؟ةيقارعلا يضارألا ىلع ديدج يناريا موجه لوحو ا

 تامحهلا لكك لشفيس يناريالا موجهلا نا :لاق

 .قباسلا ىف تلشف يتلا

 وحن ريسلا يف مهسي قارعلا نأب نودقتعت له :لئسو انا
 نع نانبل يف نيزجتحملا نييسنرفلا نئاهرلا حارس قالطا
 ؟ةىنازيألا ةنضراعملا لايقتسا قيرظ

 .عوضوملا اذه يف ًاقرط انسل نحن :باجأف -
 .ناتلصفنم ناتيضقلا .اننلا ةيسنلابف

 تاقالعلا عيبطتل ةيقارعلا طورشلا نع لثس مث ا
 ؟ةقارعلا ةنووتسلا

 نا وهو .دحاو طرش ىوس انيدل سيل :باجآف
 يتلا قيثاوملاب ةمزتلم ةيبرع ةلودك ةيروس فرصننت
 .ةيبرعلا لودلا ةيقب عمو انعم اهتعقو
 يف رمتسيس هنا قارعلا نلعا نارهم ةيلمع دعب :لئسو ا
 نولصاوتس لهف ..يناريالا قمعلا يف لغوتلا ةيجيتارتسا
 ؟لخادلا يف موجهلا

 «نيروبص انكو .ةليوط ةرتف انرظتنا دقل :باجأف
 نويناربالا رمتسا اميف .,انعقاومب لانقلا يف انيرمتساو

 تقولا رايتخا زايتما نييناردالل ناكو .موجهلا يف

 مهئاطعا فاقيإ انررق نآلاو .موجهلاب مايقلل ناكملاو
 هدجن يذلا نامزلاو ناكملا ف مجاهنس .زايتمالا اذه
 .انل آيسانم

 ,ةيسنرفلا ةيوجلا ةوقلا يف متدجو له :لئس مث ا
 ؟برحلا يف نوديرت يتلا تازيمملا

 . قارعلا يف دج ديج لكشب لمعت تارئاطلا :لاقف -
 عيبطت نأشب تاعئاشلا لوح مكقيلعت ام :هل ليقو ا#
 ؟اهيف نيسح كلملا رودو :ةيقارعلا  ةيروسلا تاقالعلا

 ؟تاعئاش تسمل يه :زيزع قراط ذاتسالا لاقف -

 يتياجا يف تلق امكو . نيسح كلملا ةلالج نم ةردابم اهنأ

 طقف كانه .نآلا ىتح هيلا لصوتلا مت ءيش ال :ةقباسلا

 الو .نييقارعو نييروس نيلوؤسم نيب ءاقلل دادعا
 .دعب متي مل ءاقللا نأل ءرخآ ءيش ةفاضا عيطتسا
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 ؟ءاقللا دقع متيس ىتمو ا#
 .هللا ءاش نا بيرق :قراط ذاتسالا

 ةيبرع ةلودك ةيروس فرصتت .نا بجي متلق :لئسو ا#
 فريصتت نا :لغ ةرداق ةيروت نا لهف ؟تاقالعلا ميبطَحل
 نانبل هاجت اهتسايس نم ةنس ةرشع ىتنثا دعب ةلودك
 له ؟جيلخلا برح يف اهفقوم مث ينيطسلفلا عوضوملاو
 امو ةةانحاو ةغقذ فقاوللا هذه لك نع لحجت نا: عيطتست
 هذه نم اقالطنا ةيروس ماما ةيلبقتسملا تالامتحالا ىه

 ؟عيضاوملا

 ةيعيبط تاقالع ةماقال انسايقم تركذ انا :لاقف -
 اذإ .رخآلا فرصلل كورتم رمالا .نييبرع نيرطق نيب
 نوكنسف .صالخاب سايقملا اذهب كسمتي نا راتخا
 نونوكيس برعلا لك نا دقتعاو كلذب نيرورسم
 سايقملا اذهب كسمتلا رتخي مل اذا اما .اضيأ نيرورسسم
 يف يبرعلا بعشلا ماما ةيلوؤسملا لمحتي يذلا وهف
 .خيراتلا ماماو ةيبرعلا ةمآلا ماماو ةيروس
 ريرحتلا ةمظنمو قارعلا نيب تاقالغلا نأ :لئسو 8#

 لقف ةريخألا ةدوالا ف ةبصاخو نيتك تكروطت ةينيطسلفلا

 أيركسعو ايسايس..ريرحتلا ةمظنم رقم لقنل ةيناكما كانه
 ؟ندادغي ىلا

 بحرم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا :باجأف -
 .ءاشت يذلا تقولا يف قارعلا يف اهب
 ؟عوضوملا اذه ثحب مت لهو ا#

 .تقو يأ يف اهب بحرم نكلو ..ال :لاق-

 اهب حمسي نا .نكمي.ىتلا تاظاشتلا .نع لشسو ا#
 ؟كانه نيدوجوملا ددع مكو .قارعلا يف ؛:قلخ يدهاجم»ل

 قارعلا ىلا باهذلا اوررقي مل مهنا دقتعا :باجأف
 مهنا دقتعاو .يبأر يف .ةماعلا تاقالعلا ةسراممل
 اولمع .ةيناريالا يضارالا يف مهطاشن ةدايزل نوططخي
 عم .رواجم رطق يف مهتدايق دجاوتبو .يضاملا يف اذه
 .مهيلا اهميدقتل دادعتسا ىلع نحن يتلا تاليهستلا
 .كانه مهطاشن ةدايز نكمي

 ىف قارعلا ىلا اويهذ نيذلا نيدهاجملا ددع نعو ا#

 ؟نيدضاملا نيعوبسالا

 نا دقتعا يننكل .طبضلاب ددعلا فرعا ال :باجأ
 يتامولعمل ا ًاعيبت :نألا قارعلا ٍِق خميههدم نيردثكلا كانه

 .فالا ةدع كانه

 ؟نيدهاجملل ةبسنلاب اذه ىنعي اذامو ©
 .مهسفنا نيدهاجملا عم كلذ شقانتل

 ؟ناريا عم ةطاسولا نع لّثسبو ا
 نيبو اننيب ةطاسو ةبأ كانه تسيل :باجأف -

 ةيأ وأ .رخآ دلب يأ وأ ةيدوعسلا ةطساوب ال ؛ناريا
 .ملاعلا يف ةيدرف ةردابم
 ؟.كبوأ» يف مت امل احاترم قارعلا ناك اذا امع لئسو ا

 يقارعلا طفنلا ربزو .نيحاترم انسل ال :باحأف

 ةاطعملا ةصحلا نا ريتعن اننا ةديدع تارم حرص

 .ةلداع ريغ قارعلل
 ؟هناريج غم قارعلا تاقالع نع لئس مث ال#

 انناريج عم ةزاتمم تاقالع انيدل :باجاف

 عم ةديج تاقالع انيدلو .ةيروسو ناريا ءانثتساب
 .ةيبرعلا لودلا ةفاك
 ؟ردكأ معد يف نوبغرت له :هل ليقو ا

 معدي نا بحي ناسنا يأو ؛دلب يأ نا دقتعا :لاقف
 تاقالعلا ىلا نوحاترم اننا لوقلا عيطتسا يننكل .رثكا

 0 .انناوحأ نيبو اننيب ًايلاح ةمئاقلا
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 ًايركسعو ايسانس ناربا قارتخا

  نارهط يلالم
 ةدهراسملا نادنسا ندع

  قارعلا ةقرطمو
 دقو 0 2 0

 ةلئاقمل ةزغأوق لا نرقأ قوعيرطقا .نادفن ىلا هلاقتناب

 ةلالد نم رثكأ روعي ايبراشلا ينارعل بيجرتلاو ..

 :نسح يحب مسلك نم نوقف

 يدهاجم ةمظنم ميعز يوجر دوعسم لوصوب
 ىلا ينيمخ مكح ماظنل ةضراعملا ةيناريالا قلخ

 نكمي سيراب نم ًامداق يضاملا عوبسالا دادغب | ا
 ةيناربالا ةضراعملا ديعصت نم ةديدج ةلحرمب نهكتلا

 يهو .2ةمظنملا هذه ةدايق تحبصضا نا دعب .ةحلسملا

 أدج ةبيرق :ةضراعملا ةكرح يف ةيناريالا لئاصفلا مهأ
 ةيا نا مغرو .ةيناريالا ضرألا يف ةلتاقملا اهدعاوق نم
 لاقتنا وأ ءاقب نع نلعت وأ برسنتت مل ةيمسر تامولعم
 حضاولا نمف :ةيقارعلا ةمصاعلا نم يوجر دوعسم

 يف ناك ذا هتلالد هل صاخ بيحرتب يظح دق هلوصو نا

 .ةيقارعلا ةدايقلا ءاضعا بلغا هلابقتسا
 بوعشلا ىلثمم عم ةقالعلا ف ديدجلا روطتلا اذه

 نيب ةيباجيا تاقالع ةماقا وحن ةدهطضملا ةيناريالا
 فنعا ؛ناريا يف هتاذ تقولا يف هلباق :نيراجلا نيدلبلا
 يقارعلا بعشلا ىلع يقيقح دقح نع مني جنشت
 يف ارخؤم ةعمجلا ةيطخ يف يناجنسفر هقلطا يبرعلاو
 هنأي يقارعلا بعشلا فصو دقف .نارهط ةعماج
 نم هرمذت نع برعا نا دعب كلذو .هةالدسالا ىلع بيرغ

 .يسايسلا اهجهن هدييأاتو هتدايق لوح هفافتلا

 يناجسسفر ثبح
 ىلع هتلالدو يناجنسفر ثيدح ىنعم حوضو مغرو

 وزغلا ةهجاوم يف يقارعلا بعشلا دومصيب فارتعغالا

 انمهي .فلختملا ينيمخ ةيجولويديا هضفرو يناريالا
 كرحت يا قارعلا عنم لوح همعَر ام هذه هتيطخ يف

 ريرحتل يمالسالا ملاعلا قرش بوعش هب موقت
 هاد ام» :لاق دقف .,ليئارسا» ةلتاقمو ةلتحملا نيطسلف
 حمسي نلف قارعلا يف أدوجوم يقارعلا ثعبلا بزح
 .«ليئارسا وحن هجوتت نا يمالسالا ملاعلا بوعشل
 نيملسملا انناوخا ميصتم اننا» :يناجنسفر فاضاو

 اذا برحلا هذه نا روصتت يتلا تارايتلا ةيقبو
 اذه يف اوعقي ال نا ءليئارسال ىوقلا غرفتتس .تهتنا
 لصافلا رادجلا اذه ةلازال انودعاسب نا مهيلعف اطخلا

 لعجنلو ,ينيطسلفلا بعشلاو يناريالا بعشلا نيب
 .«اكلاس قيرطلا

 00 و. كل 47“ 771-22777ةويتوس*ةم#777اا_يا“ ا

 تفي قع ةيدينقلا 2”

 نابكلاو نيطسلف ةيضق ِق ةصضاخ ,يناربالا قطنملا

 وا يمسرلا ءاوس .ملاعلا لك تاب دقف .ينودهصلا

 ةصاخلا ةقالعلاو نواعتلا ىدم يعيو فرعي يبعشلا

 دعب ينويهصلا نايكلاب ينيمخلا ناريا طيرن ينلا
 يركسعلا نواعتلا نع ةفورعملا حئاضفلا ةلسلس

 .امهنيب يراجتلاو يرابختسالاو
 وهو ء اذه هثيدح يف ثبخلا ظحالملا نم ىقبي نكلو

 بوعشلا لبق نم ًايلاح ينيمخ ماعظن اهل ضرعني
 فيزنو برحلا فقو لجأ نم ةيمالسالاو ةيناريالا
 الا مدخت ال برحلا هذه نا ةقيقح ساسا ىلع مدلا
 تعد يتلا يه طوغضلا هذه نا ودبيو .«ليئارسا»

 مهامسا نم عانقاب :ثبخلا مادختسا ىلا يناجنسفر
 قفو  نيطسلف ىلا قيرطلا نأب نيملسملا هناوخاب
 هلالتحاب يا .قارعلاب رمي  آعبط يناريالا قطنملا
 ىلع ةيتايحلاو ةيسايسلا ناريا تارايخ ضرفو
 .يمالسالا فصلا قزمت يتلا برحلا فقوب ال ؛هبعش

 ينارنالا ىهرملا ق ةركلا
 درت مل اذه هثيدح يف يناجنسفر اهبعل يتلا ةركلا

 تلوح لب .ةشئاط بهذت نا ةيقارعلا ةدايقلا اهل

 نم ال ديف .يناريالا بعلملا ىلا ىرخا ةرم دترتل اهراسم
 يذلا يناريالا مالكلا اذه ةيقارعلا ةدايقلا لهاجتت نا
 ةروانملا هذه حضف ىلا تدمع ؛ةيسانم لك يف رركتب

 اهتاريردتل اهضخدو ةيناريالا بوعشلا ماما ةضاخ
 ديدج قزام يف ناريا عضو كلذكو ؛برحلا رارمتسا
 ىلعو .تنلعأ نأب كلذو ,ةيمالسالا بوعشلا ماما

 سلجملا سيئر هتفصب يدامح نودعس روتكدلا ناسل
 هتمرب يقارعلا بعشلا لثمي يذلا يقارعلا ينطولا
 يمسر ليوختب نلعا دقف ءرحلا باختنالا قيرط نع
 ثعبلا بزح اهدوقي ىنلا ةيقارعلا ةموكحلا نم

 اسيئرو ًابزحو ًابعش قارعلا نا» :يكارتشالا يبرعلا
 شيجلا رورم ىلع ةقفا وملل دادعتسا منا ىلع ةموكحو

 ةيقارعلا يضارآلا ربع ناريا نم نيعوطتملاو يناريالا
 ةفاك اومدقب ناو ءرخا ناكم يا وا نيطسلف ىلا

 ل ىلا رورملا لدهستل تايبترتلاو تامدخلاو تاليهستلا
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 انناو .هيلع يه ام ىلع برحلا رارمتسا عم نيطسلف خه

 رورم اهيضتقي تابيترت ةبأ ةشقانمل مات دادعتسا ىلع

 ريرحت ضرغل نييناريالا نيعوطتملاو ةيناريالا تاوقلا
 ةقيسم طورش نودب فقوملا اذه نلعن انناو .نيطسلف

 عضنالو برحلا فاقيا طرتشن الف ,رادتقالا عقوم نمو
 هذه ذيفنت لجأ نم ناك عون يأ نم ةبقع وا طرش يا
 مارتلالاو ةيدجلا لماكبو هجو متا ىلع ةمهملا
 ريرحت ةرورضب خسارلا انناميا نم ًاقالطنا .مامتهالاو
 ةهج ةيا لبق نمو :نيملسملاو برعلا لبق نم نيطسلف
 يناريالا ىدضلا اما .«كلذ يف ةبغار ملاعلا يف ةريخ

 ىلا هيضارا ربع رورملا ىلع ةيقارعلا ةقفاوملا هذهل
 مدعو ماتلا تمصلا .عقوتم وه امك ناكف نيطسلف

 .يمسر قدلعت يا رودص

 يفارعلا رادنف

 عم برحلاو عارصلا تالاكشا يف يسايسلا بناجلا
 ,ليصافتلا قدأبو ًاديج قارعلا اهب متهي يتلا ناريا
 معازملا دض ةلصاوتملا دودرلا اهنمض لخدبو

 مجح نم تقو يأ يف ففخي مل .ةيناريالا تاقالتخألاو
 وزغلا ةهجاومل يقارعلا يركسعلا دادعتسالا

 معازم ىلع يقارعلا درلا ناك امنيبف .يناريالا
 تناك .ةيناريالا بوعشلا ىلا غلبي يناجنسفر

 نع ربعتل ةلصاوتم ةيقارعلا ةيركسعلا تايلاعفلا
 ىف يدامح نودعس روتكدلا هيلا راشا يذلا رادتقالا

 عضو ف ةيقارعلا ةيركسعلا ةدايقلا لغشنت اميف هدر
 ىلع فقوملا تاليصفت ةشقانمو ةيلاتقلا ططخلا
 .ديعلا ةلطع ىتح كلذ اهعنمي ملو .لاتقلا تاهبج

 ديع .نم لوألا مويلا ف لبقتسا نيسح مادص سيئرلاف

 وتطول ةيئا اريالا ةمواقملا :

 خس ونسب
 - ذرفلا كف م

 بئان ناضمر نيساب هط ديسلا .لبقتسا

 .ةداقلاو ءارزولا نم ددعو ,يقارعلا سيئرلا

 . .ةسدقملا تابتعلا ةرابزل ءالبركو فجنلا ا

 دق قلخ يدهاجم ءاضعا نم فلا ةبارق ناكو

 ىلا يوجر لاقتنا ىلع .هل ةسلج رخآ يف :عامجالاب .قفاو ينطولا ةيناريالا ةمواقملا سلجم ناكو . 0 .اسفرف نم نيمداق قارعلا ىلا هوقبس
 . «ناربا ٍِق عضولا هيف ضرعتسا انايب ردصاو . قارعلا ٠

 :هيف ءاج اممو .لخادلاو جراخلا ف ةمواقملا فاده 00 ١
 . مقافتت. ,ةداح ةيلخاد تامزا ينيمخا ماظن هجاب اود 5 ٠
 0 00 .«ةيناريالا ةمواقملا ىلع نع لئاسولا لك ىرخالا لودلا ىلع طغضن كلذلا 7 وب نع اموي

 . يتلا ةمواقملا لع رماكي نا لواحي ينيمخ ماظن ناد ِ
 ا نود لمعتو .يفجرلا الو هل يدع
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 ةاحلا :

 ؤت يتلا ةضيرعلا

 نواف اتت ينل ةيرسبلا ظ

 ظ ' سلجم سيئر يوجر' دوعسم ديسلا ءرابكلا ال

 ...| نيح ,دادغب راطم ضرا ىلع ,ينطولا ةيناريالا ةمواقملا
 | .تاونس ذنم ميقي ناك ثيح «سيراب نم انداق اهلدو ْ
 .راظملا نف هتج ور ةديدسلاو يوجر دينعلا لقتذا دقو ّْ

 .قارعلا يف هدجاوت نم يناريا جنشت :دادغب يف ىوجر

 مغرو ,ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدادقلا ءاضعا رطفلا

 ةئنهتلا لوكوتورب نمض لخدي لابقتسالا اذه لثم نا
 ىلع ءاقللا اذه لالخ يقارعلا سيئئرلا صرح .ديعلاب

 .لاتقلا تاهبج يف عاضوألا ةشقانم

 مود كلذ لبق سارت دق نيسح مادنص نسيئرلا ناكو

 ةروثلا ةدايق سلجمل اكرتشم اعامتجا دحاو

 يبرعلا ثعبلا برحل ةيرطقلاو دقلاو ةيموقلا نيتدايقلاو
 ِق عاضوالا نوعمتجملا ضرعتساو .يكارتشال

 ةيبرعلا عاضوالا ضارعتسا نع الضف لاتقلا تاهيح

 ىوتسملا اذ عامتجالا اذه نا انه دقتعيو .ماع لكشي

 ةحاسلا ىلع ةيراجلا تالاصتالا ثحب دق عيفرلا

 00 3 نع عافدلاو ءاهتيرحو ناربا لالقتسا قيقحتل

ا نع م ثدحت نا دعبو
 ةيبعشلا ١ .ةدعاقل

 و ا رعسو

 ِ ا ماظن تارماؤم ىلع ءاضقلا

 نع يبرعلا نماضتلا نم ىندا دح قيقحتل ةيبرعلا
 ذه ةبقترملا ةيبرعلا ةمقلل ًاديهمت تاحلاصملا قيرط
 .عايألا

 طادضلا رفص مم سيئرلا
 ؛:نيسح مادص سيئرلا هدقع يذلا ريخألا ءاقللا

 طابضلا نم ةيخنب هؤاقتلا وه .ةصاخ ةيمها ذخآيو

 يرما زكارم نولوتي نيذلا بترلا راغص نم نييقارعلا
 نمف .وافلا ثلثم يف ةيقارعلا تاليكشتلا ضعب ايارس

 ًايناديم عباتيو فرشي يقارعلا سيئرلا نا فورعملا
 وهف كلذل .يركسعلا فقوملا بناوج ليصافت قدا
 ةدايقلا ىلا الوصو يداعلا لتاقملا ىتح ءاقل ىلا دمعي

 نا ةقيقحلا هذه ىلا انفضا اذاو .ايلعلا ةيركسعلا

 ايارس نودوقي ةريفغصلا بترلا يوذ طابضلا ءالؤه
 امي حضتي ناريا هلتحت يذلا وافلا ثلثم يف تاليكشت

 وه تقو برقا يف ثلثملا اذه ريرحت نا كشلا لبقي ال
 قارعلا يضارا لك ةنايص يه امك :يمويد يقارع سحاش

 .مشاد يقارع سحاشه

 ةيركسع تايلاعف دهشت مل لاتقلا تاهبج نا مغرو
 وجلا حالس طاشن ناف ءةريخألا ةنوآلا يف ةريبك
 ةيعون تامجه نش دواع دقف ءزيمتملا وه ناك .يقارعلا
 ىلع هتاراغ ددع ةدايز ىلا ةفاضاف .فثكم لكشبو

 لماعتت يتلا تالقانلاو نفسلاو جرخ ةريزج تاشنم

 عويبسالا ةيعون ةراغ نش ,ةيناريالا ءىناوملا عم
 اهتالسرمو تالاصتالاو ةرطيسلا يتطخم ىلع يضاملا
 يناريا فارتعاب اهريمدت نم نكمتو .دابا دسا يف
 سنكلتلاب تالاصتالا ةفاك تعطق نا دعب كلذو .يمسر

 .يجراخلا ملاعلاو ناريا نيب فتاهلاو
 ةصح ىرخألا يه اهل ناك ةيقارعلا ةيرحبلا

 تاشنملا ريمدتو داصتقالا لش رارق ذيفنت ف ةديدج

 دقف .اهيرح رارمتساب ناريا مدخت يتلا ةيويحلا
 ملع عفرت طفن ةلقان ةباصا نم يضاملا عوبسالا تنكمت

 لحاوسلا برق اهراحبا ءانثا خوراصب ايريبيل
 ةلقانلا ةباصا أبن تلقن يتلا «زدي ول» ةكرش .ةيناريالا

 نا تلاق «يتيليبوم يجرين» اهمساو ةيريبيللا
 يف ةغيلب ًارارضا قحلا دق يقارعلا يخوراصلا موجهلا
 دق ءاملا ناو ءانط ١٠١151 اهتلومح غلبت يتلا ةلقانلا
 بلط ىلا اهاعد امم اهتاكرحم ةفرغ ىلا برست
 0.ةثاغتسالا
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 دا 7795-3 مة 7 ت7 هلاك لو - ا تست ح

 نطنشاو يف
 وجم ا ةسصسس ا سسوس 77ج كيج وو سرب 11 متاج جاتدس كما

 ف دخلا أدب
 دعنا فاش تنام ةلرم نع

 ل وسو هدد وم ست سس هوو ووو سدو جدت سو ووجدوا تت سا ووقت لا وسادة دما 117771

 رخل يفت لماع يداصتقالا قطف .ةيروس يف راس ثادحألا

 ريراقتلا نم ققحتلا ةيكريمألا طاسوألا لواحن
 امرثكأ امبرو :ةيروس ف عضولا لوح ةريثكلا
 نا ىلا ريشت يتلا لاوقآلا وه هنم دكأتلا ديرت [

 -رطيسي ال هناو ؛ديسأ ظفاح دب نم تلفت تادبرومألا

 ةعومجملا نمض عاضوألا ةفاك ىلع قباسلا يف ناك امك
 نوكت دقو .تارياخملاو نمألا زاهج يفو ةمكاحلا

 ًارمأ ردراقتلا هذه ىلع باوجلا داجيا ريتعت نطنشاو

 .الجاعو ايويح
 سولجنا سول» ةديرج ترشن ىرخا ةهج نم

 ةيروس ْف عاضوألا نع يضاملا عوبسالا اقيقحت «زميات
 تثدح يتلا ةريخألا تاريجفتلاو ةيداصتقالا ةمزألاو
 ةروطخ ىلا ةيفخ تاراشا تراشاو .دالبلا لامش يف
 نع تثدحت امك .ةقطنملا هذه ف ةصاخ تاريجفتلا هذه
 نم ًاريشك وأ أئدش دقف دق دسأ ظفاح نوكي نا ةيناكما
 ةرداغم دعب ةصاخ .هدرفمب نوؤشلا ةرادا ىلع هتردق

 مغرب ةدوعلا هضفرو سيراب ىلا تعفر هيخا
 ثدحتت تامولعم ىلا ةديرجلا تراشا امك .تاطاسولا
 ليجعت لواحي ةيروس يف مكحلا لخاد خانم دوجو نع
 .رومألا هذه ةعيبط ديدحت نود .رومأآلا

 يأ نم رثكأ ةدشبو ؛ةحورطم تالؤاستلا نوكت دق
 ةافو لاح يف ةيروس يف ثدحيس ام لوح ىضم تقو
 يف لادجو ثحب عوضوم رمألا اذه .دسأ ظفاح

 لجرلاف .ةحلم وأ ةينلع ريغ ةقيرطب ولو نطنشاو
 لاز ام هنا رومألا رهاظو :نآلا ةديج ةحصب عنمتي
 نآلا ىتح ةعراصتملا ةحنجألاو :ةلماك ةرطيس رطيسي
 نكلو .دحاولا تيبلا نمض ةحنجأ مكحلا لخاد
 دق امي ؤينتلاو ظفحتلاو عقوتلا باي نم حرضلا

 نطنشاو يف نييسايسلا نيللحملا ناف كلذلو .ثدحي
 .ىرخا ةيواز نم عوضوملا نوحرطي

 .عوضوملا اذه لوح نوفلتخي نوللحملاو ءاربخلا
 لحي دق ايلوصا ًايلاكيدار اماظن نا لوقي ضعبلاف
 نمض ىوقلا عارص نم اديفتسم يلاحلا ماظنلا لحم

 نا كردي هنكلو ,قفاوي رخآلا ضعبلاو .دحاولا تيبلا
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 اهب هارن يتلا ةلوهسلا هذهب سيل رمألا
 دسأ ظفاح دعب ام ةلحرم نا دقتعي نيللحملا دحأ

 ف هنع فلتخي ةيروس يف رمألاو ,ةيومد ةلحرم نوكتس
 امدنع نادلبلا هذه يفف ءيتيباهو نيبلفلاو نادوسلا

 تداعو .مهدالب جراخ ماكحلا ىهتنا بعشلا ضفتنا

 نا ذا فلتخي ةيروس يف عضولا نكلو .ةيطارقميدلا
 ةميكح ةيولع تاهج ةضراعم مغرب .دسأ ظفاح
 ةأمح يف نييولعلا طْرو هتسايسل ةكردمو ةيعاوو
 يهتني نل ثدحي للخ يأو ةيلقاو بعشك عارصلا
 ي ومد عارص يف لب .ةطلسلا ىف دسأ ظفاح ةياهنب

 .ةيلهأ برحبو
 دسأ ظفاح كردي له :نيللحملا دحأ لءاستو

 :ىرخا تاباسح مهيدل نا ما ؛عقاولا اذه هتعامجو

 اذاو :باهرالاب ةيروس مكح يف دسأ ظفاح رمتسي ناك
 ةرهجاو هتعامج عم لقتني ًايئاهن هدب نم رومألا تنلفا
 يف هلقعم ىلا هل ةيلاوملا يبرحلا ناريطلاو شيجلا

 ميسقتلا ةبعل لخد دق نوكي كلذبو .نييولعلا لابج
 .يلعفلا

 بقري نم عضو وه نطنشاو يف عضولا لاح يا يف
 ةيروسلاو :ةيبرعلا ةحاسلا ىلع تاروطتلا بثك نع
 لماك ملع ىلع نآلا نويكريمألا نولوؤسملاو .ةصاخ
 قارعلا نيب نيسح كلملا اهب ماق يتلا تاكرحتلاب
 امو :يقارعلا - يروسلا براقتلا تالامتحاو :ةيروسو
 جيلخلا برح ديعص ىلع تايباجيا نم ققحي نا نكمي
 كلملا اههاجتاب كرحتب يتلا ةيوسنلا ةيلمع ديعص وا
 ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو تدكأ يتلاو .نيسح
 ريغ نآلا يه مدقت زارحا ءاوجا نا» :لوقلا اهنأشب
 .«ةيلاحلا فورظلا ف ةدوجوم

 ةعيلطلا»ل لاق ةيجراخلا ةرازو يف لوؤسم
 هعامتجاو نطنشاول نيسح كلملا ةرايز نا «ةيبرعلا
 ًاريضحت نوكت دق نييكريمألا نيلوؤسملاو ناغير عم
 قرشلا يف ةديدجلا ةلحرملاف ةمءالم رثكأ ءاوجال
 كرحتب نأل ةردبك ةصرف نيسح كلملا تطعا طبسوألا

 عم حاجنلا ضعب ققح دقو مالسلل هتردابم لجأ نم
 ةرضاحلا ءاوحألا نا لوؤسملا فاضاو .دسأ ظفاح

 لادتعالا نم ةلاح تقلخ.دق ايبيل ىلع موجهلا دعب

 .نارياو ةيروس كلذ يف امب ةيلاكيدارلا لودلا يف ىتخ
 ىلا ةيروس لوحت ةلحرم ةديدجلا ةلحرملا نوكت دقو
 .لادتعالا برغ

 ًاآضيأ لاق نيبكريمألا نييسامولبدلا دحا
 ةيضرا نيسح كلملا ماما نا «:ةيبرعلا ةعيلطلا»ل

 نآلا عيطتسي هناو .اهنم قلطني نا عيطتسي ةديدج
 نكلو .ديريام ىلع ةقفاوملاب دسأ ظفاح عانقا

 راطا يف لمعي لاز ام نيسح كلملا نا دكأ يسامولبدلا
 ةدحتملا تايالولا مضي يذلا يلودلا رمتؤملا دقع
 عم ةرشابم تاضوافم عم يتايفوسلا داحتالاو
  ةيندرا ةرشايم تاضوافم وأ .«ليئارسا»

 - ةيروس  ةيتايفوس  ةيكريما ةقفاومب «ةيليئارسا»
 ناغير نا يسامولبدلا فيضيو .ةينيطسلف  ةيرصم
 يتلا :ةيدوعسلل حالسلا ةقفص عوضوم رواج دق
 برعل هيفستلا ةيلمع نأل .دحاو توص قرافب ترم
 نكمي ال أادح تغلب ةيكريمألا ةرادالا نم لادتعالا
 ةرادالا اهتققح يتلا حايبرألا لك ددهي اذهو .هلمحت
 .ةريخألا ةلحرملا يف ةيكريمألا

 براقتلا نأشب نيسحلا دوهج جئاتن نا بير ال
 ءاقل يف تاثحابم لاجم تناك يقارعلا - يروسلا
 ةئجافملا عفاودلا اثحب نانوكي دقو .ناغير  نيسحلا
 ريراقتلاف .قارعلا عم براقتلا وحن دسأ ظفاح هجوت يف
 عفادلا يه لاملل دسأ ظفاح ةجاح نا لوقت انه

 يذلا يدوعسلا معدلا بوضن نم قلق وهف يساسألا
 نا نوللحملا ىريو .رالود نويلم (500) ىلا صلقت
 فلاحتلا نم اهقلق ةيروس تغلبا دق ةيدوعسلا
 ةيقب قلق ةيروس تغلبت امك .يناريالا- يروسلا
 تقفاو يتلا اهتدعاسم تفقوا يتلا ةيجيلخلا لودلا
 ةلود ةيروس نا ساسسا ىلع ١91/7 نادغب ةمق اهيلع

 .«لدئارسا» دض ةهجاوم

 ردوصت طاسوألا ضعب لواحت يذلا تقولا يفو

 ةجيتن هنا ىلع يروسلا  يقارعلا براقتلا رداوب
 لوقت .ةيبرعلا ءاوجالا ةيقنت ةنجل دوهجل ةيعيبط
 يف يسيئرلا ببسلا نا نطنشاو يف ةيسايسلا طاسوإألا
 لاوما ىلع دسأ ظفاح لوصح ةيناكما وه براقتلا اذه
 نا فيضتو .ةيروس ربع بيبانالا طخ حتف لباقم
 فعضت اهنأآل ةجيتنلا هذهب دعست دق ةيدوعسلا

 دامتعالا نم للقت ةيروس نا ىلا ةفاضا .ناربا فقوم

 اهل يدوعسلا معدلا ىلع

 يف جارفنالا رداوب هيف عضوت يذلا تقولا يفو
 نا نوللحملا كردي يداصتقا  يدام راطا يف تاقالعلا

 ,هداعبتسا نكمي ال ءيش يقارعلا - يروسلا قافولا
 نيدلبلا نأف قمعلا يف تاموصخلا تغلب امهمو
 هتاز تقولا ىفو .تافالخلا هذه زواجت ناعيطتسي

 يناريا موجه نمازتي نا نوللحملا دعبتسي ال ًاضيأ
 - يروسلا براقتلا راطا يف ةيلمع ةوطخ ةبا عم مداق

 .يقارعلا
 يف عراستت ثادحألا نا لوقلا ىلا نوللحملا يهتنيو

 ريجفتلا لماع يروسلا يداصتقالا عضولاف .ةيروس
 ريجفتلا نيبو .اويسألا نوكي دقو .لخادلا يف ريطخلا

 ةمزألا نم جورخلا نيبو ,أ وسأآلا ىلا رادحنالاو

 .عيفر طخ اهيف اهسفن ةيروس تعضو يتلا ةلزعلاو
 ,«مالس» ةردابم يف نيسح كلملا دوهج عيطتست لهف

 .ةيسايسلا ةيروس ةلزع كف .ةيجيلخلا لودلا دوهجو
 م.؟ةيداصتقالا ةمزألا لح ربع
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 ةملظنلا ترفض تالواحم نع ديعد ريغ هكرحتو افدهو اناكمو انام هزاطخا  ميعزلا د
 ل ا

 ساق نامع

 قوف مئاد هبش لكشب ميقملا ؛:ةينيطسلفلا
 ةعيلطلا» ل هبلق حتفي :ةيندرالا ةحاسلا .

 ريعيو .ةنهارلا هراكفا قدا مجرتب يكل ,ةمرقلا

 .يسايسلا هرطاخ يف لوجي امع ةيوفعب'
 ىلع بيجي وهو دح دعبال احيرص ناك داهج وبا

 اهنم لاؤس لك لوانتي يتلا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» ةلسا
 تاسزألا قم ةوبجفتم ةمثا وأ .ةتخاس ةللهم
 ,ةينيطسلفلا ةيضقلاب طيحت ينلا ةريثكلا تالكشملاو

 ؛ينطولا لاضنلا ةكرحل ماعلا راسملا لقرعتو

 .سرحتلا ةمظنم عاضوا ىلع ايبلس سكعنتو

 ةحاسلا اياضق نع الوطم ثدحت داهج وبا
 هاحتاب ةحلاصملا دوهح نع ثدحت . ةينيطسلفلا

 ندرالا نم لكد ةمظنملا تاقالع نعو ؛ةينطولا ةدحولا
 امك يقارعلا - يروسلا قافولا رداوب نعو :ةيروسو

 ةروثلا تاوقل ماعلا دئاقلا بئان ,داهح وبا |[ هد

 ا! 55 ناريزح )11 3519 ددعلا :ةيبرغلا ةعيلطلاب
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 «ميعزلا وبا» ةكرح يف احيرصو احضاو ايار ىدبا
 نايبو :باهرألا لوح ناغير معازمو :ةيقاقشنالا
 .نأشلا اذهن ةرهاقلا يف تافرع

 «ةيبرعلا ةعيلطلل» داهج وبا ثيدح لكشي له
 برقب لؤافتلا ىلع يبرعلا ءىراقلا زفحت ةيعون ةفاضا
 نم ليقارعلا لاوزو .ينيطسلفلا لمعلا ةمزا ءاهتنا

 ؟ةيبرعلا ةيموقلا ةريسملا هجو
 .«داهج وبا» ةيعج يف اذام أرقن انوعد

 ةينطولا ةدحولا ةعوضوم ىلع مكقيلعت وه ام 8
 ؟ةينيطسلفلا

 يف ؛:ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا ديعص ىلع
 هذه ةينيطسلفلا ةيضقلا هيف هحاوت ىذلا تقولا
 ,بسحف انبعش ليثمت ةيضق فدهتست ال يتلا ةمجهلا
 احاحلا رثكا ةحاحلا نوكت .لكك هدوحو ةبضق لب

 ,ةينطولا ةدحولا لجا نم تابقعلا لك زواجتل
 انبعش ةدحوب هيف زتعن يذلا تقولا ف .اهزيزعتو
 هيف زتعن يذلا تقولا ىفو ,هتمظنم لوح هفافتلاو

 .ايلاضنو ايفطاع هدجاوت نكاما لك يف انيعش طبارتب
 فارضالا ىلع ةيلوؤسمو بجاوو رود كانه نوكي
 ليقارع لك زواجتل :اهلئاصف ةصاخو .ةينيطسلفلا
 لما ققحي ام ىلا لوصولل ريطخلا فرظلا اذه تابقعو
 .ةينطولا ةدحولا هذه زيزعت يف انبعش

 وه ام لك :ريرحتلا ةمظنم ةدايقو «حّتف» بنئاج نم
 نحنو .هميدقت نع ىناوتن نل .كلذ لجا نم بولطم
 بولقب دادعتسا ىلع نحن ينيطسلفلا انئاقل يف لوقن
 لك نم انتوخا عم ءاقلل ةدودمم ديايو ةحوتفم

 تناك امهمو ءيضاملا ةحفص تناك امهم .فارطالا
 ..ينيطسلفلا لاضنلا راطاب عفدت نا لجا نم .هحارج

 انئاقل يف . ثحبلل لباق ءيش لك ءانئاقل يف ءاذه لجا نم
 نا نكمي .ةدعضصالا ةفاك ىلع .حرطت اياضقلا لك
 يف ءيميظنتلا اهراطا يف تناك ءاوس اياضقلا شقانن
 :اذهلو :يكيتكتلا اهراطا يف :يجيتارتسالا اهراطا
 ىلع صرحلل ةيساسالا اياونلا كانه نوكت نا مهملا
 ريرحتلا ةمظنم ةدحو ىلع صرحلاو ءانبعش ةدحو
 .ةينيطسلفلا

 لب ؛هتارارحب عقاولا ىرسا نوكت نا ايولطم سيل
 مدقن نا نكمي امب عقاولا اذه نم ررحتقن نا بولطملا
 وا ةيتاذ تناك ءاوس :تادحضت نم ءاقللا قيرظ ىلع

 يلمعلا اهقيرط يف ةدحولا ةيضق ريست ىتح ٠ .ةماع

 .يقيقخلا

 ؟ندرالا عم ةينيطسلفلا ةقالعلا نع اذامو ©
  ةينيطسلفلا ةقالعلا ىلع انصرح نم اقالطنا -

 ةقالعلا ةعيبط نمو :ةيخيراتلا اهتيضرا نم ةيندرالا
 ةلحرم يضاملا يف انزتجا ؛نيبعشلا طبارت زيمت يتلا
 كلت زواجتن نا ىلا علطتن انكو :تاقالعلا يف ةكباشتم
 ناك امنا :ةقالعلا هذه زيزعتو طبارتلا هاجتاب ةلحرملا

 بناج نم يندرالا  ينيطسلفلا قيسنتلا فاقيا رارق
 ريرحتلا ةمظنم باوج ناكو ندرالا يف ةوخالا
 وا تارتاهملل تالاجم ةيا نع دعبلا وه ةينيطسلفلا
 قئاقحلا حاضيا وه انفقوم ناكو .عارصلا ضوخ
 فقوم ضرعو .ةرشايبم ترج امك عئاقولا ميدقتو
 ةيضق ىلع اساسا دكؤي يذلا يسايسلا ةمظنملا
 فقاوم دكؤي امك ,ةقالعلا ةعيبط ىلعو ,ليثمتلا
 ,747 رارقل ةضفارلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 نم كلذ بناج ىلا .ةفورعملا ضقرلا اذه تارردمو
 . تزرب يتلا اياضقلا

 تسيل .دمجم ءيش لك نآلا يسايسلا ديعصلا ىلع
 ثحب ىا كانه سيل .راطالا اذه يف تاقالع ةيا كانه
 ديعص ىلع .انلك اذه دمح دقف كرتشملا كرحتلل

 تارتوت ةيا بنجت ىلع صرحن نحن ةيئانثلا تاقالعلا
 اننا ساسا ىلع :فارطالا نيب فالخل ديعصت ياو
  ةينيطسلفلا ةيئانثلا ةقالعلا ةعيبط ىلع نوصيرح
 انتوخا نيبو اننيب تاقالعلا ىلع انصرح لثم ةيندرالا

 انتوخاو اذلها عم ةيضقلا هذه طيارت ةعيبطل برعلا
 .ةيبرعلا انتحاس ىف
  نشاسسفتلا بيرانتلا ةنيقافتما نإ مكنآو نع اذا الا
 !؟ىروسلا

 ؛يبرع ءاقل لك عم نحن يموقلا راطالا يفو ايئدبم
 قزمت كانه نوكن امنيح فعضت ةينيطسلفلا ةيضقلاف

 انودع دعسيو .ةيبرع ةقرف كانه نوكت امنيحو .يبرع
 انملاع عقاوو .عستيو دتمي قزمتلا اذه ىري امنيح
 عارصلاو فالخلا هاجتاف .راطالا اذه يف ريرم يبرعلا

 10 - [: مامر نمزج ملجه“ -



 انودع دي لعجي يذلا وه ةنيرعلا اننحاس يف دعابتلاو

 ةرم ,لواطتي هارنف ةيبرعلا انتقطنم يف ايلعلا يه
 ىرخا ةرمو :سندوت ف نيرحتلا ةمظنم عقاوم برضي
 ةيروس ددهي ىرخا ةرمو .دادغب يف لعافملا برضي
 عقاولا اذه ةجيتن هلك اذه .ىرخا ةيبرع اراطقاو
 .يناعن يذلا يبرعلا

 لمعلا قيرط ىلع ةبولطملا تاوطخلا لؤا

 ايروس ءاقل كانه نا عمسن امندح انه نمو ..؟ةيبرعلا

 انبولق لك نم ىنمتنو .ءاقللا اذه كرابن نحن .ايقارع -
 حيحصت قيرط ىلع ةوطخ ءاقللا اذه نوكي نا
 .ماع هحوب ةيبرعلا تاقالغلا

 ؟«ميعزلا وبا» ةكرحل مكمييقت وه ام ا#

 ةروثلا يق هعضو فورعم ميعزلا وبا

 عقاوم ةفاك نم هدرطب اررق ردص دقو :ةينيطسلفلا

 ريرحتلا ةمظنم تاراطا نمو ,يديطسلغلا لمعلا

 بترلا ةفاك نم درجو .«حتف» ةكرحو ةينيطسلفلا
 فورظلا هذه يف ميعزلا وبا١ كرحتي نيحو .عقاوملاو
 نع ديعب ريغ كرحتلا اذه عضن نا بجي .تاذلاب

 ةمظنم ليثمت ةيضق برضل ةلصاوتملا تالواحملا
 .ةينيطنسلفلا ريرحتلا

 افده أطخأو اناكم أطخاو انامز أطخا «ميعزلا وبا»
 .همعذت يتلا تاهجلا تناك امهمو ؛هذه هتاكرحت يف

 ينلا ةرماؤملا نا فورعمف .اهفادشا تناك امهمو

 فورظلا هذه يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم فدهتست
 ماما ةمظنملا هجو هيوشت ةدايز ةلواحم متت فيك وه
 نم ديزمب ةيبرعلا انتما ماماو انيعتش ماماو ملاعلا
 نحن كلذل .ةينيطسلفلا ةحاسلا يف تاقزمتلا قلخ
 وبا» وه نم كردت يتلا انبعش ريهامج ناب نوقثاو
 ردص يذلا رارقلا وه امو .هنعيبط فرعتو «منعزلا

 اهنال تاكرحتلا هذهب رثأتت نل انبعش ريهامج .ههاجت
 ةيضقلا هذه ىلع رماتلا ةلسلس نم اهعقوم يف اهعضت

 دوقت يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلع رمآتلاو
 .بعشلا اذه لاضن

 ةكرحو ميعزلا ويا ةكرح نيب  مكيأر يف  قرفلا وه امو اه
 ؟ىدبوم وبا

 ناكملا ف تءاج ميعزلا وبا ةكرح نا دقنعن نحن

 ةلواحمل مدختست ةادا يهو .اطخلا نامزلاو أطخلا

 اب واجت ةكرحلا هذهل نا دقتعن الو ..ةمظنملا هذه برض

 .اهكرحت ةيادب ف ىلوالا ةكرحلا عم لصح املثم
 اهيف تدلو يتلا فورظلا فرعي انبعش نا كردن انه

 وبا» ةيصخش ةعيبط فرعيو ؛ميعزلا وبا» ةكرح
 تايصخشو بابساو فورظ نع فلتخت يتلا ؛ميعزلا
 .لوالا كرحتلا

 ةدحولا قيقحتل ةنرئازجلا دوهجلا ةليصح ىه ام 8

 ؟ةينطولا

 «رامع وبا» خالا نيب رئازجلا ىف مت ءاقل رخآ يقف -

 ينيطسلفلا ءاقللا لوح ثحبلا ناك يىلذاشلا سيئرلاو

 نييرئازجلا ةوخالا ناو .ةيرئازجلا ةوعدلا ىلع ءانب
 ياللا ونود 7 ناريزخ نهنق يف ةوعدلا نوهجويسي
 ضعب عم تالاصتالا ضعب د لامكتسا رثا كلذو

 .نآلا ىتح اباوَج ظغت مل يتلا ةينيدطسلفلا فارطالا

 .ءاقللا دعؤم يرئازجلا بناجلا نالعا رظتنن نحن
 ةكرحو ةينيطسلفلا رسسرحتلا ةمظنم ةدابق تنلعاو

 اضندا هيف تنلعا يذلا هسفن تقولا ٍِق .:حتف»
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 ريرحتلا ةهبجو يعويشلا بزحلاو ةيطارقميدلا
 اهدادعتسا .ةيبرعلا ريرحتلا ةهبجو ةينيطسلفلا
 .رئازجلا يف ءاقلل ةوعدلا ةيبلتو .ءادنلا اذه ةيبلتل

 ,نيذلا «ناقنالا ةهبج» ىف ةوخالا نم نآلا فقوملا
 .ةوعدلا هذه هاجتاب ايلمع اباوج اوطعي مل ,نآلا ىتح
 ىلع ءادنلا اذه ةيبلتب مهباوج ابيرق عمسن نا ىنمتن
 ةعرس قيرط ىلع ةوطخ تاءاقللا هذه نوكت نا لما

 هاجتاب ةوقب عافدنالاو ينيطسلفلا فقوملا ميمرت

 ىلع ةظفاحملاو ةينيطسلفلا ةروثلا ءانب نم ديزملا
 ىرخا تاوطخ ينيطسلفلا لاضنلا عفدو .اهتريسم
 .مامالا ىلا

 ؟ةينيطسلفلا  ةيروسلا ةقالعلا نأشب اذامو ا#

 هذه يف .تالاصتالا تلاوت ةريخالا ةرقفلا يف

 ام ةينيطسلفلا ةيضقلا اهيف هجاوت يتلا فورظلا

 ,ءيسلا يبرعلا فرظلا اهيف شيعن يتلاو هجاوت
 انتما ةحاس نوحيبتس انءادعا لعجي يذلاو

 عقاولا ميمرت ىلا نوكن ام جوحا نحن .ةيبرعلا
 ةيروسلا  ةينيطسلفلا ةقالعلا راطا ىفو .يبرعلا
 :ينيطسلفلا بئناجلا نم تاوطخلا نم ةلمج نع انلعا

 .ةيمالعالا تالمحلا ىلع درلا مدع اهلوا
 ,لئاسولا لكب تالاصتالا يف رارمتسالا اهيناث -

 تناك ءاوس .ًابهتت نا نكمي يتلا تاونقلا لك ريعو

 ةوخالا ضعب لالخ نم :ةرشابم ريغ وا ةرشابم
 نمو ةيلودلا ةحاسلا ْق ءاقدصالا ضعب وا ,برعلا

 هذه لصاوتت .اضيا ةينيطسلفلا تاونقلا ضعب لالخ
 ةيمسرلا تاءاقللا ضعي ىلا ةفاضا رمتستو تاءاقللا

 لك .نييروس نيلوؤسم عم ةريخآلا ةرتفلا يف تمت ينلا
  ةينيطسلفلا ةقالعلا ىلع ضرحلا ةيضرا نم اذه

 .ةيروسلا

 واحلا هجو قف نياضتلا ةرورض
 ضرفت اعم انب طيحت يتلا فورظلا نا دكؤن نحنو

 نا .ةيضاملا ةرتفلا يف انني ناك ام لك ىطختن نا انيلع
 لاضنلا مدخي كش الو ءاقللا اذه نال يقتلن

 تناك امهمو .يبرعلا لاضنلا مدخيو ينيطسلفلا

 ,ةيضاملا فالخلا بابسا تناك امهمو دعابتلا بابسا
 سفنلا نع عافدلا فقوم يف امئاد اننا ارارم انلعا دقف
 ةمظنم ىلع ةمجهلا اياحض انك نيح ةيضاملا ةلحرملا يف
 دادعتسا ىلع ءيش لك مغر انناو .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ليبق نم سيلو كلاهتلا ليبق نم سيل .يوخالا ءاقلل
 اذه ةرورضل ةيموقلا ةيؤرلا ليبق نم لب .ءادجتسالا
 فقوت نا لجا نم .فرظلا اذه ىف هتيمهألو ءاقللا
 نوكت نا لجا نم .ةينيطسلفلا انتاميخم ىلع حياذملا

 يف اهرود اهل نوكيل دوغت يتلا ةميمحلا تاقالعلا كانه
 عفد لجا نم .ةيلودلا ةحاسلا ىلعو ةيبرعلا انتحاس
 ةعرس يضتقي اذه لك .مامالا ىلا ةينيطسلفلا ةيضقلا
 اذه نال اضيا يروسلا  ينيطسلفلا ءاقللا يف ةدوعلا

 يبرعلا فقوملا ةمحل نم ديزمل ةدعاق نوكي نا نكمي

 :ماع هجوب
 لك يطخت ةرورض ةقيقح ىلع دكؤن نحن كلذ لع

 طورش ةيا نود ءاقللا اذه نوكي ناو يضاملا تابقع

 طورش ىلا نوجاتحي ال مهتاءاقل يف ةوخالا نال ةقبسم
 لك هيف ضرعت ايوخا نوكي ءاقل .كانه نم وا انه نم
 فقاوملا طوطخ هيف شقانت .ةيعوضومب اياضقلا
 لمعلا قيرطو ءاقللا قيرط مسرن .اعم ةيسايسلا

 حارج لك ىطختن نا نكمي حورلا هذهب .اعم كرتشملا

 امهم ةدمتح ةرورض ءاقللا اذه نال يقتلن ناو ,يضاملا

 .دعابتلا اذه ةرتف تناك امهمو اندعابن

 اذه .«يليئارسالا» طخلا ةعيبطل رشابملا انكاردا يف
 انتما ىوقب دارفتسالا ىلا امئاد ىعسبي يذلا ودعلا

 يبرعلا محالتلا ةيمها كردن .امسق امسقو ,ارطق ارطق

 اهجئاتن تناك امهمو , 19417 برح ةربع تناك امهم

 موي لوالا سردلا ذخأن اننكل . دعب اميف تراهنا يتلا

 برحلا كلت مايا يف يبرعلا نماضتلا نم ةروص تققحت
 ىلا تاوطخ اهداصح ناك ؟اهداصح ناك اذام :ىلوالا

 ضفب .ىلوالا همانا ِق ودعلا ةردق ميطحت ٍِق مامالا

 امك رمتسم لكشب انماما ةروص هذه ,«كلذ عبت امع رظحلا

 .نماضتلا اذه هيدود نا نكمد

 اهشيجلو .هركني نا نكمي دحا ال .اهعقوم ةيروسل
 لالخ اهانفرع يتلا هحور اضيا اهيعشلو ,هتردق

 انيلع ضرفت لماوعلا هذه لك .ينيطسلفلا انخيران

 لك ىلعو :ميلس يبرع ريمض يذ لك ىلع ضرفتو
 ضرفت .انئادعا ةردقو :.مصخلا ةعيبط فرعب لضانم

 ام انئاك :تارارم نم انسوفن ىف ام لك ىطختن نا اندلع

 ةروصب انءادن لسرن نا لجا نم .اهبابسا تناك
 انتحاس ف اعم ءاقللا الا ليبس نم انل سيل .ةلصاوتم

 يف ىدامتب يذلا ودعلا اذه هجاون ىتح ةيبرعلا

 .لكك انتما دوحوب راتهتسالا

 نم ةيكريفالا ةراانآلا ةلواحت ام لوح مكقيلعت هانم: ا
 ةمظنم ديدحتلابو ءيررحتلا ينطولا لاضنلا .مصو
 لوح تافرع رسابي نايبو :باهرالاب :ةينيطسلفلا ريرحتلا

 .؟ةرهاقلاب عوضولملا اذه

 لاضنلا تاكرح هاجت ةدكريمالا ةرادالا فقوم

 ىلع ةلصاوتملا اهتالمحو .فورعم ينطولا ررحتلاو
 ةيلاوتملا ةقحالملا ةدلمع نم ءزج الا يه نا باهرالا
 نم بعش لكل وا .انتحاس يف ىلاضن كرحت لكل

 ةرادالا دهجو .هتيرح لجا نم حفاكي بوعشلا
 يملاع معدو ينويهص معد نم تأيه امب ةيكريمألا
 .باهرالا ناودع تحت ةيلاضن ةكرح ةيا ةيراحمل
 ثلاثلا ملاعلا بوعشلو ةيبرعلا اننما لكل حضاو
 .هرتسإب

 نحن .يمسرلا باهرالا ةعيبط ءالؤه ىسي عبطلاب
 نحن .رارمتساب ينيطسلف بعشك باهرالا اياحض
 اياحضو .:يليئارسالا» يمسرلا باهرالا اياحض
 ناودعلا يف دسجت يذلا يكريمالا يمسرلا باهرالا

 ناودعلل يكريمالا معدلا يفو ايبدل ىلع يكريمألا
 ينيطسلفلا انبعش ىلعو نانبل ىلع «يليئارسالا»

 تالاضنل ضرعت لكل يكريمالا معدلا فو .ينادبللاو
 هديسجت نع ملاعلا ىماعتي عيطلابو .بوعشلا
 نع هيف نوثدحتي تقو يف ةيلود ةيمسر باهرا ةكرحك
 .ملاعلا نما ددهت اهناب ةطيسب لامعا

 اهفقوم ةيندطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تنلعا امنيح

 ناك امنا نالعالا اذه نا احضاو ناك ةرشهاقلا نالعا

 ةيلودلاو ةيكريمالا ةلمحلا يدافنل دودسلا دحا ءانبل

 فردهلاو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تفدهتسا يتلا
 نم انيعش ريرحت لحا نم لضانن اننا دكؤت نا هنم

 ةحاس يه لاضنلا ةحاس ناو «يليئارسالا» لالتحالا
 نم ديزملاب انئادعال ةجح نوكت ال ىتح ةلتحملا ضرألا
 انيعش لاضن ىلعو ريرحتلا ةمظنم ىلع تالمحلا

 [].ينيطسلفلا

 نارورح ١١ _ 1445 ناريزح 1١77 ١5 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 يطول دورهم هاو لاو وقم
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 :ةيليئارسالا» ٠ تلاطملاب ةيروس لن ةندلوغ

 ضرأ ىلغ تادجو 1 تلتحا ههج يأل قبسي
 عيرملاو ركنتسملا لكشلاب تحابتسا نا توريب

 قدتعلا نا ىنتح :«ةورد :هنف :تحيتتسا عدلا [ 1

 .«ةحابتسالا هذه لثم هسقنل زِجُي مل يليئارسألا
 هسأرتي يذلا يمالسالا ءاقللا فصو تاملكلا هذهب

 كراعملا دلاخ نسح خيشلا ةينانبللا ةيروهمجلا يتفم
 : دسالا ةبيتك اهيف تكراشو «لما» ايشيليم اهتداق يتلا

 نوفرعي نيذلاو .ةينيطسلفلا تاميخملاو توريب دض
 نم تلفح امي كراعملا كلت اهتفّلخ يتلا حارجلا قمع
 تفطتخا توريب نا نودكؤي .ةيجمهوؤ فنع

 ةيسايسلا اهتدارا تكهتناو ,ةمصاعك تخيدتساو
 ةيجمهلا نم تغلب ةريخالا برحلا نا ريغ .ةدع تارم
 ْيف ناكسلا نوحلسملا دصح ذا ءبرح يا هغلبت ملام
 ىلع طقاستت فئاذقلا تناك اميف :مهمون فرغو مهتويب

 .ةيبونجلا توريب ةيحاض يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 اهداعبأ يه امو ؟ةمجهلا هذهل ططخ يذلا نَم

 ؟ةيسابسلا
 ءايحا يف ةعورزم ةيروسلا تارباخملا عباصأ

 ةيركسعلا تارياخملا سيئرو .اهعراوشو توريب
 ىلع كرحتي ناعنك يزاغ ديمعلا نانبل يف ةيروسلا
 بارحالا ضعب هعم كرحتتو .ءانلع حرسملا ةبشخ
 عاقبلا ةقطنمو ةيبرغلا توريبو .تايشيليملاو
 تارباخملا اهيف كرحتت ةرح قطانفم ىلا اتلوحت
 كرحتلا ىلع دعاس اممو .ةيناربالاو ةيروسلا

 وا حياشملا ضعب طروت .ةروصلا هذهب .يتارباخملا
 اوحيصأ ىنح .ةيسايسلا رومالا يف نيينانبللا يلالملا
 نويروسلا تارياخملا طايض اهلسوتب تالظم

 .مهبرامو مهضارغا قيقحتل نويناريالاو
 سيئر اهدقعي يتلا ةينلعلا تاعامتجالاو

 ةعيبط دكؤتو حضفت نانبل يف ةيروسلا تارياخملا
 نا هايتنالل تفاللاو .اهقادهاو ةيريسلا تاعامتخالا

 لزنم يف متن ناعنك اهدقعب يتلا تاعامتجالا مظعم

 سيئر اهريضحيو ,يرب هيبن ؛لما» ايشيليم ميعز

 1١9/453 ناريزح 1717-١7 ددعلا  ةييرعلا ةعيلطلا_ ١ ؟

 .ةدطيشللا مايتم يع ةوجهلا و عرسال" تي 3 تدلط م اس

 نم ةداقو طالبنح : قلو يكارتشالا يمدقتلا فزحلا

 يعويشلاو يعامتجالا يموقلا يروسلا نيبزحلا
 عامتجا رخا يفو .يروسلا شيجلا يف طابضلا ضعبو
 تاميخملاو توريب ىلع موجهلا لبق يرب لزنم يف دقع
 ناعنك ديمعلا ىلع عامتجالا رصتقا .ةينيطسلفلا
 تارتف ىلع ؛ةعاس نيرشع يلاوح رمتساو .يرب هيبنو
 اءدب ةكرعملل طيطختلاو دادعالا هلالخ مت .,ةعطقتم
 .ةيبرغلا توريبب ءاهتناو ةينطسلفلا تاميخملاب
 ماحتقاب يضقت اهيلا عامتجالا ىهتنا يتلا فادهالاو
 ف ايئاهن توريب نم اهعالتقاو .ةينيطسلفلا تاميخملا
 ةيروسلا تاوقلا لازت ال ثيح :لامشلاو عاقبلا هاجتا
 ةمصاعلا يف ديدج يناكس عقاو قلخ دصقب .ةدوجوم

 .ةينانبللا
 ام ناف :ةلماك ةيريسب طيحا عامتجالا اذه نا عمو

 نيلوؤسملا ضعب عم يرب اهلاودت تامولعم نم حشر
 هذه لالخ لواحت قشمد نا ىلع دكؤت «لما» ايشيليم يف
 ةينيطسلفلا تاميخملا دض ةيركسعلا تاوطخلا
 تابيترتلا ريفوت اهتردق ىلع «ليئارسا» ل ددكانلا
 ةوك عيسوت لواحت امك .اهب بلاطت يتلا ةينمالا
 دق تناك يتلا نطنشاو نيبو اهنيب ةحوتفملا راوحلا
 .اهيضارا نم «لاضن وبا» يلتاقم جارخا اهنم تبلط

 هالوت «ييئارسا» - يروس راوح ىلا ريشي نم كانهو
 غندلؤوغ كرام ةدحتملا ممالل دعاسملا ماعلا نيمالا
 نم يركسعلا قشلا يا .ةينمالا تابيترتلا قيقحتل
 تدبأ ةيروسلا ةمصاعلا ناو :ىغلملا رايا ١7 قافتا
 ةينمالاو ةيسايسلا تاخانملا ريفوتل اهدادعتسا
 دض برخلا تناك قايسلا اذه يفو .اهذيفنتل ةمئالملا
 .«ليئارسا» ىلا ةيروس ةلاسر ةينيطسلفلا تاممخملا

 ؛ةيبرعلا ةعيلطلا: اهيلع تلصح يتلا تامولعملاو
 يف تدقع ىرخا تاعامتجا نا دكؤت .ةدع رداصم نم

 سيئرو ةيروسلا تارباخملا سيئر روضخب يرب لزنم
 غلبأ دقو .طالبنخ ديلو يكارتسالا يمدقتلا بزحلا

 اطوطخ اهريتعا :ةيروس بلاطم ةعبرا طالبنج ناعنك

 هسا

 :يهو ؛اهب ساسملا يغبني ال تامرحمو ارمح
 الا يمدقتلا بزحلا ىلع عونمم- ١

 «لما» يحلسم دض ةيركسع كراعم ِق

 .ةينيطسلفلا تاميخملا دض كراعملا ضوخ نع
 لاجملا حسفي نا هريغ وا طالبتج ىلع عونمم ١

 ,لبجلا يف ةزكرمتملا ةينيطسلفلا تامظنملا ماما
 يف لخدتلا .ينيطسلفلا ذاقنالا ةهبجل ةعباتلاو
 / ناريزح رهش يف ثدح امك .توريب يف ةرئادلا كراعملا

 تامدخملا نع راصحلا كفل :1586 ماع وينوي

 .ةيئيطسلفلا

 نم هريغ وا يمدقتلا بزحلا ىلع عونمم “"' 

 يف اديصو توريب نيب قيرطلا لافقا :نيحلسملا
 قفدت عنمل ءيضاملا ماعلا يف ثدح امك :ينانبللا بونجلا
 . توريد ىف ؛لمأ» يضلسم ىلع رئاخذلا و حالسلا

 هريغ وا يكارتشالا يمدقتلا برحلا ىلع عونمم-خ
 دصقب .عاقبلاو لبجلا نيب قيرطلا لافقا نيحلسملا نم
 هربتعت نا ؛مت اذا كلذ ناش نم نال لما» ةرضاخم
 .اهنما دضو ..اهدض اهجوم ةيروس

 ليقت يكارتش ثالا بزحلا نا حضاولا نمو

 لاتقلا يف لخدتي ملو .ةعبرالا ةيروسلا تاعونمملا
 ةديدجلا قيرطلا ةقطنم يف قشمد يفيلح نيب راد يذلا
 يتلا ءطايش نم سداسلا ةكرحدو «لما» :توردبب

 ةمصاعلا تناك يذلا يواجربلا ركاش اهمعزتي
 دض يركسعلاو يسايسلا ءاطغلا هل رفوت ةيروسلا
 يقت :مهزرباو توريب يف نيينانبللا نييسايسلا ضعب
 مغرلابو:.نصحلا ميسو مالعم يتاصو حلصلا نيدلا
 رئاخذلاو حالسلا ىلع لصح دق ناك يواجربلا نا نم
 طابترالا نم مغرلابو ..يكارتشالا بزحلا نم
 نيحلسملا ناف .يواجربلاو طالبنج نيب يوضعلا
 ذئم كراعملا هذه ىف لخدتلا نع ايلك اولخت نبدكارتشالا

 اهتبكترا يتلا ةحيذملا ىلع نيجرفتم اوفقوو .اهنيادب
 .ةديدجلا قيرطلا يف «لما»

 امود اهيسفن دجت تناك اهناف «لما» ىلا ةيسنلاب اما

 يواهملا يف قلزنت .رهش دعب اعدت: هد دج

 لوخدلا يكارتش
 مهئاهلا دصقب

 . : نانبل يف هينيطسلفلا تاميخملا +ةيلساوتسالاو ةززجملا دعم ةيزوبس ةرؤكتم .
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 عطتست مل تاقاقحتساو طوغض لظ يف .ةريطخلا

 .ةيفئاطلا اهتبيكرت مكحب اهتمواقم
 ةمواقملا ىلع طوغض ينانبللا بونجلا يفف -

 حايتجاب تاديدهتو .:لما, عم :ةيليئارسا» تاراوحو
 هيف بيدحتست تناك يذلا تقولا يف :ةيناث ةرم بونجلا

 .ةمواقملا نع فكلاب ةينودهصلا تاءارغالل «لما»
 نيمأت ىلا طوغضلا هذه ءارو نم «ليئارسا» فدهنو

 قافتا اهيلع صن دق ناك يثلا ةينمالا تابيترنلا
 ةيا نم اهدودح نيماتل ىغلملا رايا نم رشع عيداسلا
 يف اهتيغر «لما» تدبأ دقو .ةيلبقتسم ةيثادخ تايتمع

 مامر نمعطع مهمقع- [3

 نامضو .قشمد ةقفاوم دعب .تابيترتلا هذه ريفون
 ةيسايسلا لئاسولا فلتخمب اهمعدو اهذيفنت

 خف يف «لما» اهعمو ةيروس تعقو اذكهو .ةيركسعلاو
 .عقاولاو مالكلا نيب ضقانتلاو تاراعشلا

 نيتوريبلا نيب ةلصافلا طوطخلا ادهت مل توريب يف -
 ,ةينانبللا تاوقلا» تداعتساو .ةدقرشلاو ةيبرغلا

 هيبن «لما» ميعز ناك يذلا تقولا يف .ةيركسعلا اهنوق
 قطانملا حاتيجاو يركسعلا مسحلاب ددهي يرب
 نع حضافلا هزجع لظ يف هعفد يذلا رمالا .ةيقرشلا

 نالعا ىلا :ةينانبللا تاوقلا» عم ةكرعم ةبا ضوخ
 يف ةيناث ةرم عقوف .ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع برحلا
 .ضقانتلاو تاراعشلا خف

 نيب هجوا ضقانتلا غلب .اهسفن توريب يفو -
 ؛ضرالا ىلع ةمئاقلا تاسرامملاو ةعوفرملا تاراعشلا
 بازحالا وحلسم اهعمو «لمأا» تححن امدنع

 يف 'نارياو ةيروس نم ةموعدملا ةيفئاطلا تايشيلبملاو
 نم ةرفقم ءارحص ىلا ةيناندللا ةمصاعلا ليوحت
 تاثعبلاو ةيملعلاو ةيحصلاو ةيفاقثلا تاسسؤملا

 برض متو ..ةيبنجألاو ةيبرعلا ةيساموليبدلا
 .ةيموقلا و ةينطولا تاكرحلا

 وه ينطولاو يموقلا فقوملا نوكي نا لدبو
 ,اهل اقلطنم ةينيدلا عجارملا نم ,لما١ تلعج .قلطنملا

 نا ثبلت مل مث .ةيفئاط سسا ىلع كرحتت تادبو

 :ناربا نم موعدملا «,هننا برحا ىلع تاديازملا ٍِق تطروت

 توريد ىف اهعفرتو .هتاسراممو هتاراعش قرست تناكف
 رعاشملا ةيدحتم ةينانبللا قطانملا نم اهريغ يفو
 يف ةديازملا يف اضيا تعفدناو .ةيموقلاو ةينطولا
 ةيروسلا تارياخملا نم ةموعدم ةيباهرالا تاسرامملا
 يضاملا ماعلا يف ةيندرالا هيلاع ةرئاط فاطتخا ثداح)
 ةيروتاتكيد ةطلس تماقاو «(توريب راطم يف اهريجفتو
 ف اهتفرع نا ةينانبللا ةمصاعلل قبسي مل ةيسيلوب
 خف يف اضيا تطقس انهو ..يلاضنلا و يسايسلا اهخيرات

 ةينوئفلا سرامت تنتامو ؛ضقانتلاو تاراعشلا

 تاوقلا»و بئاتكلا بزح امهب تمهتا نينللا ةيشافلاو
 .«ةدناندللا

 لب ,يسايسلا ضقانتلا دح دنع رمالا فقوتي ملو
 ,ةيقالخالا تازواجتلا باكترا يف «لما» تطروت
 ,نينطاوملا ىلع ةيلاملا تاوخلا ضرف ىلا تدمعف
 بزح» عم قايس ىف تلخدو .ةينكسلا ققشلا لالتحاو

 دراوم ىلع ةنمدهلا دصقي يكارتشالا بزحلاو هللا

 ىدل افينع اطخس راثا امم .ةيداصتقالاو ةيلاملا توردب
 نايصعلاو بارضالا ىلا ةرم نم رثكا اواجلف .اهناكس
 تاديدهتو تاراذنا باقعا يف يهتني ناك يذلا يندملا

 ىلا لايتغالاو فطخلاب ةيروسلا تارباخملا طابض نم
 .جاجتحا وا ..بارضا يف كراشي نم لك

 ىلا دوعتف ةينيطسلفلا تاميخملا دض برحلا اما
 يا .ةيروسل يركسعلاو يسايسلا ؛لما» رارق ناهترا
 هلو .يميلقالا عارصلا ةحاس ىلع افرط اهلوخد ىلا
 ةيسايسلا ىوقلا نم ادحا عنقي نا يرب هيبن عطنتسي
 تاميخملا دض هبورح ةيعورشمي ةينئاشيللا
 هتاحيرصت رصحي ناك امدنع وه ذا ,ةينيطسلفلا
 ديسلا ريرحتلا ةمظنم سيئر ىلع موجهلاب ةيسايسلا
 ىلع بصنت خحيراوصلاو فئاذقلا نداك تافرع رساب

 هنا» لقن مل نا تاميخملا يف ءايربالا ناكسلا سوؤر
 اهفصو امك ؛نيينيطسلفلا دض ةيرصنع ابرح ضوخي
 الو مهفي نا يرب عطتسي ملو .طالبنج ديلو هفيلح
 بعشلا لثمم يه ريرحتلا ةمظنم نا ءاضيا قشمد
 ِق هقح لثمت اهناو .هرايتخاو ةهتداراب ىديصساعفلا

 دق ىروسلا ماظنلا ناك اذاو .ريصملا ريرقتو ررحتلا

 يف ةيبهذملاو ةيفئاطلا تاعارصلا كيرحت يف حجن
 توريب ناف .هيلع هتدارا ضرفو هقارغا دصقب ؛نانبل
 هذه صتمت نا تعاطتسا ؛ دومصو ريص نم هكلمن امي

 جمانربلا بايغ نم مغرلاب .اديعب اهب عفدتو تاجوملا
 ةيسايسلا تادارالا راكتحاو .ينطولا يسايسلا
 .ةيتارباخملاو ةيسيلوبلا لئاسولاب

 يف ةيسيلوبلا بيلاسالا نع تامولعملا تادب دقو
 يوريو.:توريب يف اهلوادت يرجي لايتغأالاو فطخلا
 راطم نم فاطتخالا تايلمع نع تاياكح ناكسلا

 دمحا يروسلا شيجلا يف مدقملا فارشاب تورتيب
 ضعب ءامسا .دورو نويقارملا برغتسي الو .مولح
 سيئر مهتمدقم يفو .ةيروسلا تارباخملا طابض
 ناعنك يراغ ديفعلا نايل يف ةيروسلا تارياخملا
 قيسنتلا ةئيه ىف نمالا نع لوؤسملا ةلت ريما دئارلاو

 نا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» عيطتستو .ةيبرغلا توريبل
 ةينانبل رداصم نم تامولعم نم اهيلا لصو امب دكوت
 دض برحلل ططخ يذلا وه ناعذك ديمعلا نا .ةيبرعو

 ططخلا عضو ىلع فرشاو .ةينيطظسلفلا تاميخملا

 يتلا ,دسالا ةبيتك»و «لما» ايشيلبيم ىلا الكوم ةقيقدلا

 ماعلا نيمالا هوصنئاق مصاع سدنهملا اهتدايق ىلوني
 غطاو .اهذيفنت «نافيل يف ةيروؤسلا ةظلسلا بزحن
 ةرهاقلا قافتا نم ةيروس فقوم طالينجو يرب ناعنك
 ماع ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو نانبل نيب دوقعملا
 نكميل ,ىغلي فوس قافتالا اذه نا ىلع ادكؤه .84

 نم اقالطنا ينويهصلا نايكلل ةينمالا تابيترتلا ريفوت
 ,ةرهاقلا قافتا ءاغلا ناعنك ربتعاو .ينانبللا بونجلا

 ةيئنيطسلفلا تاميخحلا برضب الا متن نا نكمم
 له عالتقاو بونجلا وحن هاجتالا مث .ايلك اهتيفصتو
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 ةعيلطلا» فشكتو .كانه ةدوجوملا تاميخملا 0

 غندلوغ كرام نا :ىلوالا ةرملل رشني ارسس ,ةيبرعلا

 سيئرلا ىلا لقن ةدحتملا ممالل دعاسملا ماعلا نيمالا
 يف مهافتلاو قافتالا يف «ليئارسا» ةبغر يروسلا
 هربتغت يذلا ةرهاقلا قافتا ءاغلا متي نا ىلع :نانبل
 ةيركسع تازايتما ريرحتلا ةمظنم يطعي «ليئارسا»
 ذاقنالا ةهبج» دفو ىقتلا امدنعو ...ةيسايسو
 دقولا ءىجوف .قشمد يف يرب هيبن :ينيطسلفلا

 قالطا فقول يرن اهب مدقت يتلا طورشلا ةلسلسن

 حالس عزنو ةرهاقلا قافتا ءاغلا اهتمدقم يف و ,رانلا

 ةيامح ءلمأ» ايشيليم ىلوتت نا ىلع ,تاميخملا
 .ةينيطسلفلا تاميخملا

 تاميخملاو توريب ةحابتسا ةروص لمتكتو
 يناردالا ةيجراخلا ريزو بئان لوصوي ةينيطسلفلا

 عم اهيف تارواشم ءارجاو .اهيلا يتاراشب ىلع دمحم

 دقعو ,نييثيدلاو نييسايسلا ءامعزلا ضعب

 بعلب ثدح :ةيناردالا ةرافسلا ىنيم ِق تاعامتجا

 ناردنلا لاعشا يف ايساسا ارود ينارون دومحم ريفسلا

 بزح» يف نيلئاقملا نيحلسملل ةيرهشلا تايترملا عفدو
 ىلع ةيناريالا ةضبقلا ضرفو ةنميهلا دصقب ,«ثا
 عم يناربالا يعسلا ضقانتي الو .ةينانبللا ةمصاعلا

 :«لصالاو ةروصلا امها «يروسلا يسفنلا

 رصانع اتعرز نارهطو قشمد :ناتمصاعلاف

 بازحالا ىلع اهاتعزوو .توريب يف امهتارباخم
 ,عاقبلا ِق ينارسالا يركسعلا دوحولاو .تايشيلبملاو

 سيئرلاو نارهط نيب يركسع قافتا نم ءزج وه
 نيلوؤسملا ضعب نلعا امك .ايصخش يروسلا
 .اردخا نيدناردالا

 ىلا قشمد نم يتاراشب هجوت ساسالا اذه ىلع
 ةيسايسلا ؛هللا بزح» تاناكما ىلع عالطالل :توريب

 نيب بيرقتلا ىلع يناريالا لوؤسملا لمعو .ةيركسعلاو
 «ينيطسلفلا ناقنالا ةهبج»و «هللا بزحدو «لما»
 ديسلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر ةرصاحمل

 يجيتارتسالا فدهلا قيقحت ةيغب .تافرع ريساي

 .ريرحتلا ةمظنم نم ةليدب ةدايق داجيا وهو .يروسلا
 يطالبتخو يزب عمدا وراشملا يرخف: حئاعاميفو

 ,توريب ف «لما»و ؛هللا برح»و يتاراشب نيبو ءقشمد
 ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينيطسلفلا تايمخملا تناك
 تناكو ..ةيركسغلاو ةيسايسلا اهتدارا ضرفت

 لعتشتو دوعت «ناقنالا ةهبح»و «لما» نيب تاضقانتلا

 يرب مهتيف :ةيناريالاو ةيروسلا دوهجلا نم مغرلاب
 رساب مهلك نيينيطسلفلا ناو ةتهاب ةروص اهنا ذاقنالا
 . تافرع

 تاميخملا دض امهيورح «لما»و قشمد تررك دقل

 لهف ءيركسعلا فقوملا مسح قف اتلشفو :ةينيطسلفلا

 ةيسايسلا تالداعملا يف رييغت ىلا لشفلا اذه يدؤيس
 ؟ةينانبللا ةمصاعلا ىوتسم ىلع

 ..تاهاجتالا عيمج ىف تحتف دق تاريغتملا نا وديب

 توذحلا ةمصاع اديصق يرجي ام ةنقارم نهاد الو
 تأدب برحلاو ..كانه نم رجفلا يتأب دقف .ينانبللا

 لقثلا نولكشي اديص يف نوينيطسلفلاو ءابونج هجتت
 يف ثدحي فوس اذام بقارنلف ..يسايسلاو يركسعلا
 [. !ادنبص

 شلك زاؤف
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 ةيئاوشعلا لاقتعالا تالمح رخآ نع ءامسأو ليصافت

 هتلزعو هتمزأب ماظنلا روعش دادزااملك ال

 يف اعافدنا دادزي :هب ةطيحملا رطاخملاو كنب

 تاقحالملاو عمقلاو فنعلا تاهماجتا

 . ...ةيئاوشعلا

 ىصحيال ام ةيرشبلا هل تدهش دقو فورعم نوناق هنا
 رونا هلعف ام اثيدح اهزردا ناك اميرو :ةلثمآلا نم

 جز امدنع هتايح نم ةريخالا رهشالا يف تاداسلا
 فلتخم نم اهيركفمو اهتالاجرو رصم ييسايس مظعمب
 ...نجسلا يف تاهاجتالا

 .ةيروس يف ايلاح يرجي ام تاذلاب اذهو
 مقافتي رعشي ماظنلا ذخأ ١985 ماع ةيادب ننمف

 سجاه تابو ةينمألاو ةيداصتقالاو ةيسابسلا هتامزا

 جئاتن نم ناكو ...هتمق ىلع رطيسي ريصملا ىلع فوخلا

 تاهاتم ىف طيختلا دادرا نا ينمالا ديعصلا ىلع كلذ

 .تاقحالملاو عمقلا

 ذنم نوجس يف نودوجوملا نويسايسلا نولقتعملاف
 اوضرغ ثنح قيقحتلل اددجم اوعدتسا تاونس
 .عيباسا ةدمل ةفلتخملا بيذعتلا فونصل

 «:نورون» ثادحا تفشك دقف نجسلا جراخ اما
 لخدتلا» وأ .بغشلا ةحفاكم تاوق تدصت امدنع

 ديدعلا تلتقو داركالا نينطاوملا تاعمجتل .«عيرسلا
 نم بيهر فوخ سجاه يف شيعي ماظنلا نا نع .مهنم
 ناك امهمو هتعيبط تناك امهم يبعش عمجت يا
 .هعوضوم

 عمقلا ةلمح نا سجاهلا اذه ديقعت ىف داز اممو

 نينطاوملا عم اعساو ايبعش افطاعت تراثا دق ةروكذملا
 .ةررجملا ركنتست ةديدع تانايس تردص دقو .داركالا

 اديدش افيثكت اهسفن ةرتقلا تدهش دقو اذه
 ةديدعلا زجاوحلا تميقأف .ناكم لك يف نمالا تاءارجال
 ترسشن امك , ندملا لخادمو ةيجراخلا قرطلا ىلع
 تاحاسلاو عراوشلا يف ةرايطلا زجاوحلاو تايرودلا
 ...ةماعلا

 تزكرت دق تالاقتعالاو ةقحالملا تايلمع تناك اذاو
 ةضراعملا اميسال ةيروسلا ةضراعملا ىوق ىلع
 بتكملا) يعويشلا بزحلاو ثعبلا بزحو .ةينيدلا
 «ةيرصانلا ىوقلاو يعويشلا لمعلا بزحو (يسايسلا
 تاذلاب و ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع تزكرت اضيا اهناف

 5 7 "7" مب اد" ةوملا هوي" 2 0001 "ناك اك
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 همايآ رثخأ ىف تاداسلا لعف امك
 قفا ىلعش

 نسا را و اا يااا“ بلا ااا ل“
 ةمظنل قوق ١ 11رمقلما اهنع فرعي يتلا طاسوالا
 .ةيعرشلا اهتدايقو ريرحتلا

 لاقتعالاو تاقحالملا تالمح تعستا كلذ نم رثكا

 تاذلابو .,ماظنلا ىلع ةيوسحم ىرخأ ىوق لمشتل

 كلذ ىف امي .ةيلاوملا ةينيطسلفلا تامظنملا دعاوق
 .مناغ حاتفلا دبع ةعومجمو حتف نع ةقشنملا ةعامجلا
 .اهريغو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةهبج نع ةقشنملا

 عم ةرجفتم ةيضرم ةدقع ىلا سجاهلا لوحت مث

 ندملا نم اهريغو قشمد يف تاراجفنالا ثودح
 تربع ذا .يضاملا ناسين رهش يف ةيروسلا قطانملاو
 ايريتسم ةلاح نع بوص لك يف تهجتا يتلا تالمحلا

 اهتدايق ىلع يلاتلاب و نمالا ةزهجا ىلع ةرطيسم ةيقيقح
 .ةيسايسلا

 يلبال ةعباتلا رصانعلا مظعمل تالاقتعا كانه تناكف
 ,ةلبودم» رصانع اهنا ةجحب ةيروس يف ميقملا ةقيبح

 همس ايس
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 شيجلا تارباخمو عجعج ريمس عم نواعتلاب لمعت
 عم كلذ قفارت امك ...ليمجلا نيمال عباتلا ينانبللا

 .ةنراوملا نييروسلا نينطاوملا فوفص يف تالاقتعا
 يف ةيئاوشع تالاقتعا هسفن تقولا يف كانه تناك مث

 هامح يتنيدم يف اميسال ,ةينيدلا ةضراعملا طاسوا

 نا درجمل اهرسأب تالئاع لاقتعا ىرج ثيح ؛بلحو
 نيمتنم ؛ءادهش وا نينوجسم ىتح وا نيراف ءانبا اهل
 تالاقتعالا هذه نا رابتعاب :نيملسملا ناوخالا ىلا
 ةزهجالا نكمت دق بيذعت نم اهقفاري امو ةيئاوشعلا
 نيملسملا ناوخألل ديدجلا ميظنتلا طودخ فاشتكا نم
 .ةظوحلم ةروصب ةحاسلا ىلع طشنب ادب يذلا

 اريرقت «ةيبرعلا ةعيلطلا» تقلت ءاششالا دذه يف

 يتلا ةلمحلل ابهسم افصو مدقي ديربلا ةطساوب
 ناجللا» و يعويشلا لمعلا برح اهل ضرعت
 نا نع ريرقتلا ثدحتب .ةريخالا ةنوآلا يف «ةيبعشلا

 يتلا يه دسا ظفاح نم رمأي تلكشت دق ايلع ةنجل
 : نم قلأتت ةنجللا هذهو .ةلمحلا ىلع تفرشا

 ةيركسعلا تارباخملا سيئر ابود يلع ءاوللا ١

 .اسقئر
 تارباخملا ةبعش نم ليلخ نسخ ديمعلا  ؟
 ' :ةيركسشعلا

 .(1170) نيطسلف عرف سيئر سراف رهظم ديمعلا " 
 ةطباضلا» سيئر هفرع نمحرلا دبع ديقعلا - +
 .نيطسلف عرفل ةعباتلا «ةيئادفلا
 .نيطسلف عرف نم دوبع تعفر مدقملا 5

 تايرودلا رشنبي اهلمع ةلمحلا ةدايق ترشاب دقو
 قرط ىلعو ةيروسلا ندملا لخادم فلتخم يف ةحلسملا
 كلذكو .رفسلا تاجارك لخادم ىلعو اهنيب تالصاوملا
 يف ةصاخ) اهلخادو ةينيطسلفلا تاميخملا لخادم ىلع

 يف ةيبعشلا ءايحالا ضعب لخادم ىلعو . (قشمد ةنيدم
 .ةمصاعلا

 ةروصب كومريلا ميخم ْف لاقتعالا تايلمع تادبو
 «تويبلا تارشعل يباهرا عباط تاذ ةحلسم تامهادم
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 ثدح . احايص ةسماخلاو اليل ةرشاعلا نيب متت تناك
 ةلماح تويبلا محتقن تارباخملا رصانع تناك

 مئاتشلا و خارصلا عم .ةشاشرلا قدانبلاو تاسديسيملا

 .هدوجو لاح يف .بولطملا صخشلا لاقتعاب موقتل
 لاح يف نئاهرك مهذخأب مهديدهتو هلها باهرالو
 ءاسنلا لاقتعاب اصوصخ ديدهتلا ىرج دقو .هبايغ

 تبيصا تاديدهتلا هذهل ةجيتنو .نهيلع ءادتعالاو
 اهقيقش اهعفد امدنع اهقاس ىف رسكب تايتفلا ىدحا
 رطخ اهبينجتل هنم ةلواحم يف ةزفانلا نم زفقلل
 ماسح) بولطملا اهقيقش نع ةليدب ةنيهرك لاقتعالا
 .(قشمد  دوسالا رجحلا يح ينيطسلف  يدياعلا

 سدنهم) ةدوع ضاير نطاوملا دلاو لاقتعا مت امك
 نيتسلا زواجت هنا عم ةنيهرك (كومريلا ميخم يندم
 .نسحلا ربمس قاحصلا ةدلاو كلذكو .هرمع نم

 دعب صاخ لكشي تالاقتعالا ةلمح تدعاصتو

 ترج ثيح ١9/5 سرام /راذآ ٠١ ضرالا موي لافتحا

 ىرجف ,قشمدب كومريلا يح يف ةيريهامج ةرهاظت
 ريهامجلا تاعمجت قارتخا متو ,.ةيشحوب اهعمق
 رصانع تناك اميف ؛ةينونج ةعرسب قلطنت تارايسب
 لكشب مهيرضتو يصعلاب نيرهاظتملا مجاهت تارباخملا
 مهنيب نم نيرهاظتم ةرشع تلقتعا دقو .يئاوشع

 .عاسن عيست

 رهاظملاو تامهادملا تعسون ضرالا موي دعبو

 ,افنع ةيباهرالا تايلمعلا تدادزاو ةدشب ةحلسملا
 ةمهادملل قشمد يف لزنم يتئام ىلع ديزي ام ضرعتف
 بولطملا نطاوملا تيب ةمهادم انايحا ىرجت تناكو

 ةليل يف هلاوخاو همامعاو هتاقيقشو هئاقشا توددو

 يباهسلا لآل ةدحاو ةليل يف انين ١ مهو) .ةدحاو

 يح يف ميقي اورنوالا يف ملعم يباهشلا دمحم نع اثحب
 . (قشمدب نيمالا

 تونسدلا نم اددع نمالا تايرود تلتحا دقو

 مايا ةدعل ةيرسو تمصب اهيف اهناكس تزجتحاو
 نطاوملا ةلاح يف ىرج امك نيعوبسا نمرثكال انايحاو)
 ةدوع يف المأ (يفاحصو يعارر سدنهم - عيبر لامج
 هلزنم ىلا بولطملا نطاوملا

 ىلع ةيباهراو ةديدش ةروصب ةيلمعلا تزكرتو
 انامرج ميخم ىلعو قشمدب كومريلا يح قطانم
 .ةيروس طسو يف ةيملس ةنيدمو

 نيينيطسلفو نييروس نينطاوم تالاقتعالا تلمشو

 ةيملسو هامحو صمحو ءاديوسلاو اعردو قشمد نم
 نم ادادعا ةصاخ ةروصب اضيا تلمشو .ةيقذاللاو
 ةدايقلا مساب ةقطانلا ,ةدعاقلا» ةلجم ىف نييفاحصلا
 ركذن :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةهبج نع ةقشنملا ةتقؤملا
 قحولو ةليتك دمحمو عيبر لامجو يعافرلا يلع :مهنم
 جرخمو (ةنيهرك لامج هقيقش ذخأ) لمتح ليمج
 ضعب ةلمحلا تلمش كلذك .يدباعلا دومحم ةلجملا

 وبا ةعامج) ةضافتنالا - حتف ةلجم يف نيررحملا
 دمحم قحولو نسحلا ريمس مهنم ركذن (ىسوم
 .ةنيهرك دادقريب جرف ةجوز تذخا كلذك روصرص

 روبيغ ىفطصم ناميلس نطاوملا نا ريرقتلا ديفيو
 ةنمآ ةديسلا تضرعت امك :بيذعتلا تحت دهشتسا دق

 موي ةرهاظت دعب اهلاقتعا لالخ ضاهجالل رمع
 ...ضرالا

 نيذلا نم القتعم ١/! ءامسا كلذ دعب ريرقتلا درويو
 0 .ةريخالا ةامحلا مهتلمش

 ةنومضم ةر داهملاو
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 نيسماحملا نم ريبك ددع ضارتعا نم مغرلاب
 تارارق نم مغرلابو ..برعلاو نييروسنلا

 لح ةنادإب برعلا نيماحملا تارمتؤمل ةقباس | ٠
 ةباقن اهسار ىلعو) ةيروس يف ةينهملا تاباقنلا
 مل ةزهجألل ةعبات ةليدب تاباقن نييعتو (نيماحملا
 هلك كلذ نم مغرلاب ..اهب برعلا نيماحملا داحتا فرتعي
 هعامتجا برعلا نيماحملا داحتال مئادلا بتكملا دقع
 ..قشمد يف ريخألا

 لزانتلا نم اعون ربتعي هتاذ دحب عامتجالا نا عمو
 داحتا ةيئديمي ةناهتسالا نمو يروسلا ماظنلل

 امكرجت ملرومألا ناف .هتارارقو هميقو برعلا نيماحملا
 تلوحت دقف .بغريو ديري يروسلا ماظنلا ناك
 يف لوؤسم ىلعأ عم رشابمو يح مادص ىلا ةبسانملا
 برعلا نيماحملا عم احوتفم ًاءاقل دقع امدنع ماظنلا
 .رمتؤملا يف نيكراشملا

 نيلقتعملا تاهمأو تاوخأو ءاسن فقومل ناك دقو

 بيلصت يف ريبك رود ةيروسلا نوجسلا يف نييسايسلا

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١1-1537 ناريزح ١3

 ةطاسو دعب نييكريمألا ةلنقلا نع متجرفأ :دسأ ظفاحل سبع وبأ قوراف

 55 2 وو ع !نييروسلا نيماحملا نع عارفالل «يبرع يجنز» ةطاسو نوضفرت لبف يكريمأ يجز
 دن 5

 دوفو نلبقتسا نهنأل كلذ .برعلا نيماحملا فقوم

 مهتبلاط ةئيرج ةرهاظتب قشمد راطم يف نيماحملا
 وا مهنع جارفالاب ةبلاطملابو نيلقتعملا عوضوم حرطب
 .ةينلع و ةلداع ةمكاحم مهتمكاحم

 برعلا نوماحملا هل ضرعت يذلا زازفتسالا ناك مث
 لواح امدنع ةيحاتتفالا ةسلجلا ىف ةطلسلا لبق نم

 نييرضملا نيماحملا بيقنو داحتالا سير عنم اهولثمم
 . ةسلجلا يف ةررقم ةملك ءاقلإ نم ةحاوخلا دمحأ ديسلا

 وبأ قوراف ماعلا نيمآألا مهتمدقم فو نوماحملا بهف
 قشمد ةرداغمو هلك عامتجالا ءاغلاب اوددهو ىسيع

 ديسلل حامسلاو خ وضرلل ةطلسلا رطضا امم اروف

 .هتملك ءاقلاب ةحاوخلا

 برعلا نيماحملا نيد حوتفملا ءاقللا ناك كلذ دعب

 دمحا ديسلا ثدحتف ..يروسلا ماظنلا سيئرو

 ةيئاريالا برحلا امه نيتيسيئر نيتيضق نع ةجاوخلا
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ةدقارعلا -

 اعدو اروف اهفقوب بلاطو برحلا رارمتسا ناداف
 هتاقالع قيرط نع اهفقو لجأ نم لمعلل دسأ ظفاح
 رارقلا مارتحا بوجو ىلا اعد مث ناريا عم ةقيثولا
 ريرحتلا ةمظنم ديياتو لقتسملا ينيطسلفلا
 ديحولاو يعرشلا لثمملا اهرابتعاب ةينيطسلفلا
 رضيال اهيف قاقشنالا ةيذغت نا لاقو ..نيطسلف بعشل
 لكب اضيأ رضي لب بسحف ةينيطسلفلا ةيضقلاب
 .ةيطارقميدلاو ةيرحلا تاحيص

 نا :هلوقب ةرشايم دسأ ظفاح هيلع در انهو
 دصقلاو ةيعجر ةلوقم وه ينيطسلفلا رارقلا لالقتسا
 .«ديفيد بماك» ةلظم تحت ةمظنملا لوخد وه هنم
 مهناب هئاعدا لالخ نم قلطملاب ننينيطسلفلا مجاهو
 يتلا بوعشلاو ةطلسلا عم تاضقانتلا نوقلخي

 اولعف امك ةيزازفتسا لامعاب نوموقيو اهنيب نوشيعي
 !-هلوق دح ىلع  نانبلو ندرألا يف

 ديسلا برعلا نيماحملا ناحتال ماعلا نيمألا ناكو
 ىلع ددشف هسفن ع وضوملل قرطت دق ىسيع وبأ قوراف
 يتلا ةسرشلا ةمجهلا نادأو ةمظنملا ةدحو ةرورض
 بلطف نييسايسلا نيلقتعملا نع ثدحت مث .اهل ضرعتت
 اذه يف لاقو مهنع جارفالا يروسلا ماظنلا سيئر نم

 سقلا وه يكريمأ يجنز سمأآلاب مكءاج دقل :لاجملا
 نيرايطلا حارس قالطا لجأ نم طسوتم نوسكاج
 تطقسا امدنع مهيلع ضيق نيذلا نييكريمألا
 اهب نوبرضيو اهنودوقي اوناك يتلا تارئاطلا
 متبجتسا دقو .ةيروسو نانبل يف برعلا نينطاوملا
 اولتقو ةلتق مهنا مغر يكريمألا يجنزلا اذه ءادنل
 وه نادوسلا نم «يبرع يجنزر» مكيتأي نآلاو .برعلا
 ةلتق حارس قالطا مكيلا بلطي ال ىسيع وبأ قوراف
 نيدروس برع حارس قالطا بلطي هنكلو نييكريما
 ْف مكعم مهفالخل نولقتعم مه امناو ةلتق اوسيل
 .يأرلا

 قلطي نا يعيبطلا نم سيل هنا :ًالئاق فاضاو
 يجنزلا ةطاسو ةجيتن نييكريمألا ةلتقلا حارس
 نييروسلا نيلقتعملا حارس قلطي الو يكريمألا
 .يبرعلا يجنزلا ةطاسوب

 هيبضغ أبخ دق دسأ ظفاح نا نورضاحلا يوريو

 نيماحملا نع جارفالاب دعوو :ةريبك ةكحض فلخ
 يف قباسلا نيماحملا بيقن ليقع ميلس :مهو نيلقتعملا
 دعساو ةنوجنم ديجملا دبعو ديعس دمحأو بلح
 ليشيمو يتوسم بجهبو ميركلا دبع ايرثو يبلج
 ناندعو باهولا دبع ناندعو يومح دمحمو شيبرع
 اولقتعا نيذلا نييباقنلا نم مهو .حلاص مثيهو ىسيغ
 .ةينهملا تاباقنلا لح ىرج امدنع.١٠/14١ ماع

 ىلع رهش نم رثكأ رورمو ينلعلا دعولا اذه مغرو
 .نيروكذملا نم دحاو ماحم نع جارفالا رجب مل ءاقللا

 يلجم نيسح نييندرألا نيماحملا بيقن ثدحت دقو
 يتلا تادايقلا نم نييبزحلا نع جارفالاب بلاطف
 نولازي امو ١191٠٠١ ماع نجسلا يف دسأ ظفاح اهعضو

 سيئر درف .ةمكاحم وأ ةمهت يأ نود نآلا ىتح هيف
 هنم سيل مهيلع ضبقلا رارق نا هلوقب يروسلا ماظنلا
 تافلاخمل كلذو بزحلل ةيرطقلا ةدايقلا نم هنكلو

 نع امناو هنع ردصي ال مهنع جارفالا رارق ناو ..ةيبرح
 ةبيط ةلماعم نولماعي مهنا ىعدأو (!)يموق رمتؤم
 نويزفلتلا نودهاشيو فحصلا نوارقيو .ةصاخو
 [].!مهتالئاع مهروزتو
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 تسينكلا لجؤي ىرخأ ةرم

 اهميرحتل نون اق ثحب

 . ةيدوهيلا ةلودلا عامنن ..ةيرصنعلا
 ...ةيرصتعلا صوصتلاب ةئدلم انتعيرش :نسينكلا تاوصا

 !«ليئارسا يف ةميرج نيدلا ةسرامم لمجي اهميرحتو

 ريوويسسحح |

 نايكلا يف ةيرصنعلا رصتنن ىرخا ةرم كب
 ميرحتل ىرخا ةلواحم لشفنو ينويهصلا ظ
 ةرمو :؛ليئارسا» يف يرصنعلا ضيرحتلا |

 نوناق عورشم ىلع تيوصنلا ليجأت ررقت ىرخا
 ةلبقم ةرود يف ةمداق ةسلج ىلا ةيرصنعلا .ميرحنل
 ةحاو» يف يمتحت ةيرصنعلا لظتو .تسينكلل
 ..طسوالا قرشلا ىف ةيطارقميدلا

 ميرحتل ةريخالا ةلواحملا هذه لشف هفشكي ام مهأو
 «ليئارسا» نا وه ينويهصلا نايكلا يف ةيرصنعلا

 ىدحا ةيرصنعلا نأب ةرم لوألو ايمسر تفرتعا
 نسل ةضراعملا نا ثيح .اهيف ةيساسالا زئاكرلا
 ةئدلم ةيدوهبلا ةعيرشلا نا ىلا تدنتسا نوناقلا

 نيدلا ةسرامم ناف يناتلابو :ةيرصنعلا صوصنلاب
 تمت ام اذا ةيربعلا ةلودلا يف ةميرج حبصت يدوهبلا

 تلاق :كلذ ىلع الثمو .حرتقملا نوناقلا ىلع ةقفاوملا
 :لدعلا ريزو نا «ليئارسا» نم ةدراولا تامولعملا

 اذا ام لوح ةصاخ ةسلج يف لءاسن .ميسين يشوم
 نم ينقلخي مل يذلا برلل اركش» ةلئاقلا ةالصلا تناك
 اما .ةيرصنعلل ضهانملا نوناقلل ةفلاخم «دوهيلا ريغ
 نا» هلوقب ةلضعملا صخلف نامكورد ميياح ماخاحلا

 كسمتن اننأل نيمرجم انلعجي فوس ةيرصنعلا ميرحت
 .«ةيدوهيلا ةعيرشلاب

 نوناق نم دوهيلا نينيدتملا فوخ ةدش حيضوتلو
 يديؤم نا ىلا ةراشالا ردجت :ةيرصنعلا ميرحت
 ربع مهتضراعم ىلع بلغتلا اثبع اولواح نوناقلا
 ةيغب حرنقملا نوناقلا ةغفيص ليدعتل تالواحم
 صن لاخداب حارتقالا تالواحملا هذه نمو .هب مهبيغرت
 ةعيرشلا نم صوصن يا لمشي ال نوناقلا نأب لوقي
 ةراثا يف ةينلا كارتشاب حارتقا اهنمو .ةيدوهيلا
 ةمظنمب لاصتالا ميرحت اهنمو .يرصنعلا روعشلا

 ةيرصنعلا نأب روعشلا نكل !ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ةيدوهبلا تاسرامملاو تادقتعملا نم ازجتم ال ءزج

 مّرحت ال ةلود «ليئارسا» تلظو ةياهنلا يف بلغت
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 اهسرامي يتلا ةيرصنعلا نا نوريثك دقتعيو
 عارصلا ةجيتن يه ةلتحملا نيطسلف يف نوينويهصلا
 .ةينما ةجاح اهنا يأ :برعلاو :ليئارسا» نيب رئادلا
 ةيرصنعلا نع نيعفادملل ولحي ببسلا كلذلو

 نيبو اهنيب قرفلا يف ةغلابملا برغلا يف ةينويهصلا
 نودقتني كلذلو ءايقيرفا بونج يف يرصنعلا زييمتلا
 نا 9١ا!لده ةنس ترقا يتلا ةدحنملا ممالا ةئيه

 زييمتلاو ةيرصنعلا لاكشا نم لكش ةينويهصلا

 ىلع طغضلل ةلمحب نوموقي نآلا مهو .يرصنعلا
 .هئاغلاو رارقلا كلذ نع عجارتلا لجا نم ةدحتملا ممالا

 ةلأاسم تسيل ينويهصلا نايكلا يف ةيرصنعلاو

 اهنكلو .ضعبلا دقتعي وا يعدي امك طقف ةسرامم
 نيناوقلا مهأو .مكاحملا هقبطتو نوناقلا هضرفي ءارجا
 ماعل ةدوغلا نوناق» وبه «ليئارسا» يف ةيرصنغلا

 دوهيلاب نيطسلف يف شيعلا قح رصحي يذلاو
 مهل قحي مهدحو دوهيلاف يلاتلابو .مهاوس نود
 ةرجهلا لالخ نم :ةيليئارسالا» ةيسنجلا باستكا
 نم ةريبك ةعومجم كانه :كلذ ىلا ةفاضالاب .سنجتلاو
 تادعاسم نم ةدافتسالا قح رصحت يتلا نيناوقلا
 ةمدخلا اودا نيذلاب (ةيبالطلا حنملا لثم) ةلودلا

 ىلع افقو ايلمع اهلعجي يذلا رمالا ...ةيركسعلا
 ايمسر اقافتا تمرنا بيبا لت ةموكح ناف كلذك .دوهدلا

 ةلاكولا اهنمو .ةديدعلا ةينويهصلا تامظنملا عم

 نم تماق ءيدوهبلا يموقلا قودنصلاو ةيدوهبلا

 ةلودلا تايحالص نم ديدعلا ضيوفتب هلالخ
 .طقف دوهيلا مدخت يتلا تامظنملا كلتل ةيديلقتلا

 نم ريثك نم «دوهيلا ريغ» نامرح متي ةقيرطلا هذهبو
 قفنت الثمف .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تامدخلا

 موقيو :دوهيلا نيرجاهملا نيطوت ىلع ةيدوهيلا ةلاكولا
 الو ؛مهل ضرالا ريفوتب يدوهيلا يموقلا قودنصلا
 .تامدخلا كلت نم ةدافتسالا دوهبلا ريغل قحب

 ميرحتل نوناق ةلأسم ضعبلا ريثي اذامل نذا
 ةيرصنعلا تناك اذا ؟«ليئارسا» ىف ةيرصنغلا
 ام :ةيدوهبلا ةلودلا ةركف نم أزجتي ال ءزج ةرورضلاب
 ؟تسينكلا اهشقاني ةيضقك اهتراثا ءارو عفاودلا يه

 نيطسلف يف دوهيلا نم ةريغص ةبسن نا كش ال

 مهو يرصضنعلا عياطلا مهجعزي اهجراخو ةلتحملا
 بلاغلا يف نولمعيو لئالق مهنكل .ايثدبم هنوضراعي
 وه لثم زرباو  ةمكاحلا ةسسؤملا راطا جراخ
 يف ءايميكلا ذاتسا :كاحاش ليئارسا روسفوربلا

 نويلاطي نيذلا رثكا نكل .سدقلا يف ةيربعلا ةعماجلا
 كلذ نولعفي «ليئارسا» ف ةيرصنعلا ميرحتل نوناقب
 نا رهظيو .ميقب وا ادبمب اهل ةقالع ال ةييزح بابسال
 فوخ وه ةيرصنعلا ةيضق ةراثا بابسا مهأ نم
 اناهاك ريئام ماخاحلا ةيبعش نم ةيديلقتلا بازحالا

 لوقيو .ءايح نودبو ةحارصب ةيرصنعلا ىنبتي يذلا
 بازحالاف . ناضيقن ةيدوهبلاو ةيطارقميدلا نا انلع
 ددع دايدزاو هذوفن ديازن يدوب نا ىشخت ةيديلقتلا

 ةدايزو ةيرصنعلا هراكفا نوديؤي نيذلا نيبخانلا
 حبصي نا ىلا تسينكلا يف هبزح اهلثحي ينلا دعاقملا
 نيبزحلا نيب ىوقلا نيزاوم ىلع رطيسملا اناهاك
 يف ةساسلا ضعب حرتقي ببسلا كلذلو .نييسيئرلا
 المأ يرصنغلا ضيرحتلا ميرحتل انوناق «ليئارسا»
 انافاك طاشن نم دحلل ةعيرذ كلذ مهيطعي نا يف

 .مكحلا ىلع ةيديلقتلا مهترطيس ىلع اظافح يسايسلا
 ةضراعم نم عبني ال مهفقوم نآلو ءببسلا اذهلو

 برتقي املك نينا لت ةاكح عجارتن :ةيرصنعلل ةيثدبم
 تاليدعتلا لاهنتف .عوضوملا يف مسحلا دعوم

 وفطتو .لدجلا مدتحيو .نوناقلا ىلع ةحرتقملا
 نأب ةعانقلا دادزتو :نوناقلا بقاوع نم فواخملا

 دنسي يذلا يرقفلا دومعلا ةقيقحلا يف يه ةيرصنعلا

 ةينويهصلا ةيرصنعلا لظتو .ةيدوهيلا ةلودلا رهظ
 0.طسوألا قرشلا يف «:ةيطارقميدلا ةحاو» لظ يف ايفتت
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 1 ا ةوقلا عاصتي
 ةهاصتطا يف فضلا طاقن

 يبرعلا 2 رييغت نوديري نبيلا 'رببوج يم

 . نطولاو نيمالو نيب وققوي نويقرعلاو .ينيدلا قولا ىع برضلا يف ف نيناربلا ناهر لش
 د 200

 . نيكرسلا ثم ةداضملا ةرشلا ِس نوفاخب 1 طسولا قرشلا ُق زوربطو زوضماغ ايفو

 ريد وج لاشبيم دنع ةيسابسلا ةلصولا لمتكت ال

 برغملا ىلا ينا .ةيادبلا ىلا ةدوعلا يف الا ِِس

 تاسابدس يف اديعب بهذ ناو وهف .يبرعلا

 وردم اتقن يرون ةياوقلاو اههنةييرقرللا ,رصعلا

 ىلا ىلوالا ةيلافتحالا لوخدلا ةظحل» دريتعب ام ىلا

 نم هيلع يوطنت امو :ةيلودلا تاقالعلا ةكبش يعو
 سانكم يف تناك ؛ةظحللا» هذه .«ةماس لدقو تاديقعت

 ةبيرازو بساقعوا بلكت كيسي .ةضيزسكا
 ةيروهمجلا ءاسؤر شياعو .ةددعتم ةيسامولبدو
 ددع تارارق ةعانص يف مهساو .ةسماخلا ةيسنرفلا

 باحصاب صاخلا قيربلا دفنتسا نا دعبو .مهنم
 ىلا هعباصضا سوؤر ىلع بحسنا .ةيمامالا دعاقملا

 رهن ىلع ةلطملا جاربالا دحا نم رشع عيارلا قباطلا

 ناكف .هتاياهنو هتايادب قاطنتسا ىلا دمعو :نيسلا

 - لاشيم نابلا» تاروشنم) ,هيدي لظ يف برغملا» باتك
 فصوو ةديصق وهو (توريب  تاديوع رادو سيراب

 يسايسلا ركغلا يف روبعو ةيبرغملا ةنيبلل

 تاطقلو ,قئاثولاو ماقرالاب ام وع دم ,يجيتارتسالاو

 نا بجي يذلا» ريبكلا برغملا ءامعز عم تاراوح نم
 ةدحاو ةلتك ناك نا دعب ادحاو ايليقتسم اضوح نوكد

 .«رامعتسالا دض يضاملا ِق

 ملاحلاو قثوملا هدصر ف ؛طقف فقوتي ال ريب وج نكل
 هباتك رصق دق ناك ناو .ريبكلا برغملا دودح دنع

 .قرشملا ىلا برغملا زواجتي لب ,كلذ ىلع ديدجلا
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 نانبل يف «ةعقوملا» بيبد ىلا يغصُي يذلا ريبوجو
 قدنخلا لها نيب ,ةعيقولا» نع الضف :جيلخلاو
 نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» عم هراوح يف يفخي ال دحاولا
 وهو .«يبرعلا هجولا رييغت لجا نم نولمعي سرفلا»
 .نارباو قارعلا نيب ةهجاوملا جردُي راطالا اذه يف

 نم دكأتنف .خيراتلا أرقنل» :ضيفخلا هتوصب لوقيو
 ىلع ةنميهلا ىلا اهحومطو ةيسرافلا ءالعتسالا ةدقع
 ف ةقلح هنا .اديدج سيل مويلا ثدحي امو .برعلا
 ,نيتمالا نادجو يف هروذج برضي يخيرات لسلسم
 .«ةيسرافلاو ةيبرعلا

 تقأملا شدادتلا و يدادسلا لاجسلا
 وه يذلا رييوجح عم ةيمارونامبلا ةءارقلا هذه

 ىلع يسنرفلا راسيلا الو نيميلا ردقي مل ؛ةكوسش»
 يسنرفلا ييايدملا لايدنوملا» نم تقلطنا ءاهعالتبا

 يذلا .هيف ءاقبلا وا هنزيلالا رصق ىلا لوصولل

 قايسلا» :لاقق . ..نويبزحلا ؛ءروقصلا» انهار هضوخب

 يرجي ام لكو .«تارارا» ةملك حوضو لثم .حضاو
 امئاد نوباصم ننيسنرفلا نا .هاجتالا اذه ٍِق بص

 يساسالا رصنعلا اذه رابتعالا يف انذخا اذاو .طابحالاب

 روطت هانتكا ذئدنع عيطتسن .انبعش ةيجولوكيسي يف

 ىلا نيميلا ةدوع ذنم ةيسنرفلا ةحاسلا ىلع رومالا

 ١9/81 نيب ةيضوكحلا ةيجهنملا يف قراوف ةمث .ةموكحلا

 ,ةدحاولا ةيكارتشالا ةموكحلا لخاد ىتح .مويلاو

 ماع ةيناثلاو . ١4981١ ماع ىل والا : ناتيجهنم كانه تناك

 كانه مويلاو .ةيناثلا اوروم ةموكح عم ١: ل“

 اديعب بهذت مل كاريش ةموكح نا نوربتعي نويسنرف
 تضم مهل اعبت .اهنال نوقلق نورخاو .رييغتلا يف
 .يرييغتلا وا يبالقنالا اههاجتا يف اديعب

 لاجس امئاد وه يسايسلا لاجسلا نا يف كش ال
 ةيؤرل ةربكملا ةسدعلا مدختسيو .قدصلا هزوعب

 نوديعس نييسنرفلا نا يداقتعاو .ضئاقنلاو عئاقولا

 هنا نم مغرلا ىلع ءاًئيش لعفي ال اسيئر كانه نال ؛مويلا
 لك ابيرقت ذفني ةموكحلل اسيئرو ءام ءيش لعف ىلع رداق
 هذهو :ةضراعملا ةهجاوم يف هنال ,.ةبوعصب .هي دعوام
 نمو ءاوآ دب :مهتعيبطب رذحلا وديدش مهنالو .ةنامض
 ىلا ةيفاضا ةطقن ريرمتب ,يئاقولا طوحتلا ليبق

 فرعن ال .راكور لاشيم ىلا ةيفاضا ةطقنو ءراب نومير
 ىلا وعذم يجراخلا بقارملا لهف .اديدجت يرجب اذام

 عزن ىلع هزفحأو .الك هحصنأ ؟كلذ لك دنع فقوتلا
 عضولا ةقيقح نا .ةفوزعملا ملس نم ةداحلا تاتونلا
 يف اهنا .ةداحلا تاتونلا يف تسيل نهارلا يسنرفلا

 .حوضولا ةرولبو نيتسايس نيب نزاوتلاو لادتعالا
 كلمت دعت مل ؛ةينيمي ما تناك ةيراسي .ةموكح ةياو
 سيل وهف .تابارضالا لسلسم ىلع ملكتت . اريبك اشماه

 ةقالع ىلع وه ام ردقب يموكحلا جمانربلاب اطيترم
 ةيجراخلا ةراجتلاو لمعلا صرف ةيعضوب
 بارضالا ىلا ءوجللا له نكل .انتعانص ةيكيمانيدوو
 ؟«,نهارلا فرظلا يف .هلمع نكمي ءيش لضفا وه

 ,ةداضملا اهججحو اهججح نم ةقثاو ةيلدج يفو
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 نييكارتشالا نيب شياعتلا نوؤش نم ريبوج برتقي

 نيهاجتا نيب شياعتلا ناد :لوقيو نييكاريشلاو
 ةرهاظ دحاولا مكحلا فقس تحت .نيرياغم نييسايس
 دصرن نا انيلع ناك اذاو .ةتقؤم يهو .روتسدلا اهّرقي
 الا مودي نل يذلا .البقتسم ,شياعتلا اذه ظوظح
 ةيبعش هلجست يذلا مقرلا ةعباتم انيلع .نيماع

 .دوكر يف وا :عجارت يف مقرلا اذه ناك لاح يف .راب نومير
 امهيدي ناكرفي «نارتيمو كاريش يا .نيرخآلا ناف
 ناسراف اننا : اددح اهلغتسنل ءانتصرف هذه» :نالوقيو

 نا ينعي اذه .ةثالث نع اضوع ةبلحلا قوف طقف

 ةلداعم سكعي يذلا رمالا .ديازت يف راب قاروا
 ةلس يف ضيبلا عضو مدع :ةيساسالا نييسنرفلا
 هضوخن :؛هيزدلالا» وحن قايسلا نا دقتعاو .ةدحاو

 تمصلا قف قدنختبي راب ناك ناو «:ناسرف ةثالث نآلا

 راب اهرمثي فوس .ةلفقم تامزا ةسمالمو .سوردملا

 .«يبعشلا طسولا يف هتروص عيملتل

 ام ردقب ةيلخادلا ةيسايسلا ةبعللا انمهت ال دق
 يذلا ريبوجو .ةيطسوا قرشلا كاريش تاناهر انمهت

 ةيددعتب رقي ال .ةموغلم ةقطنم قوف انه ريسي
 يف ةيسنرف ةحنجا قافطصا ظحالي ناك ناو .حلاصملا
 كيرا ريفسلا بحس هيف امي ,ةقطنملا مصاوع لك هاجنا

 ةلماش اماروناب كانه سيل» :لوقيو .سنوت نم ولور
 .هطسوالا قرشلا يف ةيسنرفلا ةسايسلل

 اننا» جتنتسيو تامالعلاو تارشؤملا ءىرقنسيو
 نم مغرلا ىلع ؛طسوالا قرشلا يف ةفلتخم ةسايس ماما
 افقوم طتخبي كاريشو .اهناذ يه ىوؤرلاو ءىداسبملا نا

 ةحفص ىوط دقف .ةيمويلا تالكشملا ماما ارياغم
 ىلع تناك يتلا ةينعملا مصاوعلا ىلا نييرسلا نيدفوملا
 .«ءامود نالور عم ةضوملا

 مانفدالا ثيدحو ناربطو ...قسمد

 نيدفوملا نم ١!ددع امئاد كانه نا» ربي وج كردتس

 نارتيم سيئرلا نم زاعياب نوكرحتي نيذلا نييرسلا
 موي هفرع ام صخش ةمثو .ةيكولسلا هذه رثؤي يذلا

 ىدحا يف هفداص وا .ةيركسعلا ةمدخلا يف ناك

 ٠ةيرس ةمهمب مايقلا هفلكيو هيلا ًاجليف .تايسانملا
 ىلا دنتسيو .ةيسامولبدلا يف هيولسا اذه .ةثراطو

 .كاذ وا لاجملا اذه يف نييصاصتخا مهربتعي نم دافيا
 ىلا ةينارتدملا ةيهشلا ّدح كاريش ديسلا نا ىف كش الو

 يف حوضولا نم ءيش ىلع نهارو .نييرسلا نيدفوملا
 ...«يسانسلا لمعلا

 .رذحو ؤطابتب ناو ءيسنرف هجوت كانه له نكل
 ؟نارهطو قشمد لع حاتفنالل

 اذا لعابستا» :«ةيديب لظ ىف برغملا» بحاص بدجي

 لك ْف ىلخادلا عضولا ءوض يف متي حاتفنالا اذه نكي مل

 لسلسم دنع انه فقوتلا ديرا ال .ةيروسو ناريا نم
 .اهلثم امئاد تشاع ةيروس نال ,قشمد يف تاريجفتلا

 مويلا دعب نوكي نل هنا وه ديدجلا .اديدج سيل اذهو
 ةرادالا نا تباثلاو .ةيروس يف نويكريما حايس
 تاوق تلسرا دقل .لجترملا اهلمع ىف ءىجافت ةيكريمالا

  تايفوسلاو  .نييروسلا ةهجاومل توريب ىلا
 نوكتس هنا مهضعب ليخت كلذ دعب .الشف تدصحف

 ةقفص نمض .ةقطنملا يف ةريبك ةيكريما ةسايس كانه
 اصوصخ .انكمم كلذ نوكي نا بجي نكل .قشمد عم
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 ىلع نيصيرحلا تايفوسلا ةقفاومب طورشم هنا

 نل فوشتابروغ نا دقتعاو .ةيكريمالا مهحلاصم
 - يكريمالا راوحلا روطت اذا ,فورظلا هذه ف ,رسخي
 قدت امدنع .هباسحل جاتنلا رّمثي دق هنال .يروسلا
 يروسلا سيئرلا نا .طسوالا قرشلا يف ةعاسلا
 بطعلا طاقنو هماظن ةشاشه ءافخال ةوقلا عنصتب

 رهظت ام رثكا .رهظت راسكنالل ةيلباقلا هذهو .هيف
 .«مويلا

 عيضولا ةرفيشل هتءارق قايس يف ريبوج لءاستيو
 باهذلا قشمد عيطتست دح يا ىلا» :يلخادلا يروسلا

 .«؟ناريدا عم اهمهافت يف

 يقرعلا فالتخالا ىلا ادنتسم .كلذ نع بيجيو

 يذلا ينيمخو دسا نيب يجولويدبالاو يسايسلاو

 .«ةمراصلا ةينيدلا ةيبتارتلا ىلع امئاق اماظن ىسرا»

 ىلع اضيا ناضقانتي ريبوج روظنمل اعبت .ناماظنلاو
 عئاقولاو .ةبيرغ تافداصم لضفب .ةينانبللا ةحاسلا
 نال حشرم يكيتكتلا مهافتلا نا انه نم .كلذ ىلع دهشت

 نمو .ايقارع  ايروس ابراقت ينعي ال اذه نكل .مصفني
 فورظ هتلما ناو :براقتلا اذه حرط ةجاذسلا
 .«ةيطفن

 ةددطولا ةمحللا و يسددلا دولا ناد

 تاباو قيشمد ماظن نيب عدصتملا رسحلا نمو

 ريبوج لواحي .نارياو قارغلا نيب برحلا ىلا نارهط
 ةيؤر جسنيل طوطخلاو طويخلا نم ددعب كاسمالا
 اهتاتمزلتسمو ةلحرملا قفا فرشتست .ةيكيمانيد
 قرشلا ةطيرخ قوف زهت رومالا نا» :لوقي .ةيلبقتسملا
 مأ تايفوسلا ةقفاومب كلذ ناك اذا فرعا الو .طبسوالا

 نوضماغ تايفوسلا نا وه هفرعأ ام .مهتقفاوم ريغب
 ةداضملا تاراشالا نم نوفاخند الو .نورياثمو

 ماعلا يأرلا نال امبر .نييكريمالا وا نييسنرفلاك
 مهل نيذلا نيلوؤسملا ىدل القث لكشي ال يتايفوسلا
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 مهملا . يجراخلاو يلخادلا لماعتلا يف صاخ سوماق

 ناو .اهيلع اوظفاحي ناو .عقاوم اوكلتمي نا وه مهيدل
 .ةبعص ةكرت ثرو فوشتابروغو .اهب اوضياقي
 تناك امم طسوالا قرشلا ِق فعضا| مودلا وكسومو

 .ناتسناغفا يف سأيلا برح ضوخت يهو . .اقياس هيلع

 .«اهبف راصتنالا بحب د يذلا دددجلا رامعتسالا برح وا

 .جيلخلا برحو ناتسناغفا نيب ريبوج طبريو
 تيزلا ةعقب نم نوفوختي تايفوسلا نا لوقيل
 ىلع .اهتهجاوم يف نوفقي نييقارعلا نا امك .ةيفلسلا
 .مهدودح لوط

 تثدح يتلا مامتهالل ةريثملا ةرهاظلا نا ىلع دكؤيو
 يويسآلا مالسالا لولح يه .ةريخالا تاونسلا يف
 نويقارعلاو .طسوتملا ءىطاوش ىلع (يبرعلا ريغ)
 نيب ةجوازملا ةيناكما لابلا ةحار نم ءيشبو اوفشتكا
 ناهر نا اصوصخ .ريبك سرد اذهو .ةينطولاو نيدلا
 بيصأ يفئاطلاو ينيدلا رثولا ىلع رقنلا ناربا

 تحمس قارعلا يف ةينطولا ةمحللاو .لشفلاب
 .اعم نطولاو نيدلل ءالولا ىلع تماق اهنال ءدومصلاب
 .كلذ ىلع ليلد انيدل ؛برحلا نم ماوعا ةتس دعبو

 ةراثاب يناريالا ملحلا طوقس يف لثمتي ةيمها رثكالاو
 ةئيشمل قارعلا عضخي مل اذهلو .ةينيدلا ةرعنلا

 يبرعلا نطولا عم هعاضخا ىلا تعس تعس ينلا ؛ناريا

 ,ةيقرشملا ةريفضلا هذه قوف .اهتوربجل هرساب
 «...نآ يف صاصتمالا ةعيرسلاو .بظعلا ةعيرسلا

 ناب قبسالا يسنرفلا ةيجراخلا ريزو ملسي الو
 يذلا وه سيرابو دادغي نيب مهافتلا وا فلاحتلا»

 نا ىلا تفليو .يقارعلا يركسعلا دومصلا عنص

 لبق نم اهياعيتسا ىرج ىلوالا ةيناربالا تامدصلا
 ,كلذ دعبو .يتايفوس داتعي ةحلسم ةيقارع تاوق

 نم اضعب اوكلتماو .اسنرف وحن نويقارعلا هجون
 ضعب يف .اديقعت رثكا يه يتلا انتحلساو انداتع
 ,...يتايفوسلا حالسلا نم .نايحالا

 نييكريمالا نا رخآ ىوتسم ىلع ريبوج دكؤي
 ,اوقوس نيذلا نم رخسيو .ةحلسالاب نارهط نودوزي
 يكريمالا داتعلا بيرست ةحيضف .ةريخالا ةلحرملا يف
 احراط ناريا ىلا ينودهصلا نايكلاو ادومرب ثلثم ربع

 جسجضلا كلذ ىلا ةحاح ِق انك لهد» :ماهفتسالا اذه

 حالسلا بيرهتب موقت نطنشاو نا فرعن يكل لعتفملا
 فيضيو ؛؟بيبا لت عم نماضتلاو لفاكتلاب ؛ناريا ىلا
 لهو ؟دحلا اذه ىلا ىقمح اننوربتعي له» :الئاستم

 ةيبلجلا طسو هنع فشكلا ىرجي يكل رس اذه
 .:؟ةلعتفملا

 اوسنرف دهع يف ةيجراخلا ةراجتلا ريزو يفخي ال
 يف تابآلا ماظن هركت» ةينويهصلا ةلودلا نا نارتيم

 ةليسو حالسلاب هديوزت يف ىرت اهنا ريغ .نارهط
 ,فاذقلا نا امك .يبرعلا نطولا فاعضال ةيجذومن
 ةدحتملا تايالولا طخ يفو ء.اضبا وه نهاري

 نم مغرلا ىلع برعلا فاعضا ىلع امهتاذ :ليئارسا»و

 .برعلا لمش مل ىلع موقي اصاخ ارود يعدي هنا
 .مهتمذرش ىلا امتح يدؤي لكشب فرصتي هنا تفاللاو
 هناف :قاذقلا اذه اما» : تخرصل ناغير ناكم تنك ولو
 ةيطفنلا تاكرشلا نا ةحرابلا تملعو .«غئار
 اهرداغت نا اضورفم ناكو .ايبيل ف ةلماعلا ةيكريمالا
 لجال اهتماقا تددم دق ؛يلاحلا وينوي /ناريزح ١ يف
 4 تامواسمو تاضوافم يف لخدت يهو .ىمسم ريغ
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 ....ةيبحلل ١ تاطلسلا عم ةديدج حج

 يدرعلا برغملا ءورشم
 نا ريبوجل لوقن :يبرعلا برغملا ىلا ةزفق يفو

 علطتت .اهتايذاجتو اهتافالتخا نم مغرلا ىلع ةمظنالا

 ف ةوطخ ةيا قيقحت نع زجعت اهنكل .ةيودحو ةاونولا
 ملح ريبكلا قرشملا لثم ريببكلا برغملاف .لاحملا اذه

 ١96548 ماع يودحولا ةجنط ءاقل ذنم .عقاولا هلانغي

 ماما ةحوارملا هذه نع لوؤسملا وه نمف ...مويلا ىتح
 كانه تناك ول» :بيجيف .لمرلا نابثكو ناردجلا

 يف ةمظنالا نيب يدئاقع ماجسنا وا لثامت تالاح

 ةاون ءاسرال ايفاك اطرش تسبل يهف .ريبكلا برغملا

 ةلاحتسا :ادحاو انيش ينعي لثئامتلاو .ةدحولا

 نا ىلع دكؤا لب .ايؤابوط نوكا نا ديرا ال .ةدحولا
 قوسأ .ةدحولا نضتحي يذلا طرشلا وه فالتخالا

 ةراداب :ةدكارتشا ةيطارقمبيد اهنا .رئازجلا جذومن

 اهلاثم نا دقتعت لهف .ةدقعم ةبسمكرت هذهو .ةبركسع

 كلذ نا ىرا ال ؟برغملا يف اهل لثامم ماظن كانه نوكي نا

 يا لبق ةجاح يف دحوم ريبك برغم قافآ نا كلذ .يعقاو

 ةباطخلا نم ليلقتلا ىلاو ,بوؤد يموي لمع ىلا ءيش
 ةمظنا ىلا امك .عضاوتلا نم راثكالاو ةيغالبلا

 لظ يف ريبك برغم ىلا هجوتن ناو .ةفلتخم ةيسايس
 لب .ةيركسع تاعامجي ةموكحم ةييعش تايطارقميد

 ,ةدحاو ةيبرغم ةروريص يف ماغدنا لصح اذا

 «رثكا ةبيراغم نوكن ناد ةلداعم ىلع دنكوتلا فدهتست

 ةيداضصتقالا ةدحولاو .«ةيلالقتسا رثكا نوكن نا»و

 ركذا .ىلوالا هتوطح ُْق براقتلا ىلع ةدفان ةسسسؤملا

 ةرورض نع ينوثدح سنون يف كرامجلا لاجر نا انه
 تاردابملا ةيرح قالطاو .علسلا ماما دودحلا حتف

 ىوتسم ىلع تالماعحملا لبهستو :«تالدامملاو

 ريبكلا) عورشملا نا دكؤا يباتك فو .صاخشالا

 تايمانيد طقف هيلمت ال يبرعلا برغملاب (صاخلا

 .ةنسانسلا انيفارقجلا تابمتحو يداصتقالا روطتلا

 نمو .ةيبرغملا ضرالا ميمص نم ءيش يا لبق عيان هنا

 ةيددعتلاب كلذ نع ربعاو .اهي وعش تاعلطت قامعا

 ,لدابتملا ءارثالا راطا ِق امهيلع ندشاو ةيطارقميدلاو

 ىلا الجاع ما الجا .ءيضفي امهل ركنتلا نا اصوصخ

 ةريسملا يف للخلا نم اءزج ريبوج لاشيم ززعيو
 تاأشن يتلا فورظلا ىلا يبرعلا برغملا ف ةيودحولا
 :ةظحللا مومه تناع ةلود لكف .لالقتسالا دعب

 نم عيبا هاجتا ِق تشمو .تازايتمالاو :دودحلاو

 تعوامدنعو .ماعلا قطخملا باسح ىلع اهقطنم

 ةيجوغاديب ىلا تأجل تايرخالا تاقيقشلا عم ةفاسملا
 رخافملاو ةينطولا تالوطبلا نع مالكلا ناكف .نينحلا
 اذه» ناب فرتعيو .يريرحتلا لاضنلاو ةيخيراتلا
 هنم بوعشلا يقتست لهنم ثارتلاف .يعيبط ءيش

 نا بجي ال هسرودو ثارتلا نا ريغ .يدحنتلا رصانع

 ديلا يف احالس لب .ةنيزلل قنعلا يف ةدالق طقف ىقيد

 يف رجنسيكل موي تاذ هنلق ام اذهو .رضاحلا عيوطتل

 ميدقتل ىلع حلا دقو ,لسكورب ىف ةيسئرفلا ةرافسلا

 ةمحلل انوص :ءنطتشاو عم سيراب لماعت يف تالزانت

 يف اومهسا يذلا ماظعلا لاحرلا نا هل تلقف .ةيسلطالا

 .لزانتلا أدبم نوضفري مويلا يه امك اسنرف لعج
 .«اهرددغت ىلع يل ةردق ال يتلا تباوثلا ىدحا هذهو
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 امك يبرعلا برغملل قثوملا هدصر يف ريبوج لصي
 :ةينيطسلفلا ةيضقلا موخت ىلا يبرعلا قرشملل

 .ينيطسلفلا بعشلا يناعي سآم ةيا فرعا» :لوقيو
 اهتحلسا مها نم «ليئاريسا» ديرجت ىلا هوعدأ ينذكل

 بطقتسي يود رمتؤم لجا نم طغضلاو .ةيئاعدلا
 ديؤا اناو .ةلعافلا فارطالاو لودلا نم ددع ربكا

 رمتؤم نا يداقتعا فو .لاجملا اذه يف يسنرفلا حرطلا
 ىلا يدؤد نا بجي يذلا قيرطلا يف ةمهم ةطحم ساف

 .«...يلودلا رمتؤملا

 ةلحفتسملا خرشلا تامل
 دوقعلاب طسوالا قرشلا تامزأ ساقت اذامل نكل

 ةرصاخ ةينيطسلفلا ةيضقلا نا اهف .,تاونسلاب سيلو
 اهماع توط ةينانبللا ةمزالاو .اماع 78 ذنم ةحوتفم
 اهماع يف ةيناريالا  ةيقارعلا برحلاو ءرشع يداحلا

 تامزالاو ةروظنملا ريغ بورحلا نع الضف ,سداسلا
 نا دعي ريبوج بيجي ؟دامرلا تحت رمجلاك ةنيفدلا
 سيرابب ةطيحملا ةييرغلا لالتلاب هتذفان نم قدحي
 ناك» :لوقيو ءرطملا عم سدقم ريغ افلح تدقع يتلا
 برعلا بورح ىسنن لهف .ةميدق ةنمزا ذنم كلذ
 .ةيجيلخلا ةهبجلا ىلع مويلا دادتما اهل يتلا سرفلاو

 «ةيليئارسالا» مايالاو روفلب دعوو رامعتسالا بورحو
 عياطلا وه ينفيخي امو ؛طسوالا قرشلا يف ىلوالا
 قفاوتلا نع الضف :ةحوتفملا بورحلا هذهل يخيراتلا
 بظطعلا ةقطنم طسوالا قرشلا ىقبي يكل نيرابجلا نيب
 .«تاضمداقملا ةقطنمو

 ةيزئانج ةربنب ثدحتيو .ةقدب هتاملك راتخيريبوج
 قوف ةطلسملا ةيتايفوسلا  ةيكريمالا فويسلا نع
 اننار :يبوروالا قدعلا قوف امك طيسوالا قرشلا قدع

 .ةديدجلا دودحلا لوح ةيديلقت ريغ ةسفانم طسو
 ناميقيو :ةريبك ةيلعافب قابسلا ناريدي نارابجلاو
 نالمحتد ال كلذلو . دددحلا و زيخلا نيد قيقدلا نزاوتلا

 اييرع قرشم الو ؛ادحتم ايبرع برغم الو ةيوق ابوروا
 ةلقتسملا ايوروا عم امئاد تنكو .بورحلا نم افيظن

 فيك فرعت يتلا ابوروا .يكريمالا رصعلا نع
 .٠...يكريمالا قزاملا نع ىاآنتو .اهتاذ ديعتست
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 يروسلا سيئرلا لشف
 لوقي نزاوت اللا ةماود يف شيعي يذلا نانبل نعو

 سيئرلاو .طقس ىربكلا ةيروس عورشم نا ريبوج
 تاباسخلا يف لشاف :كيتكتلا ىف عراب يروسلا

 قرغو .ةينانبللا ليصافتلا يف قرغ دقل .ةيجينارتسالا

 رطسلا رخآ يف ةطقن عضو ةيناكما يفنيو «...ءىفطنت

 نا» ىلا تفليو .ينيمخ ليحر دعب يناريالا  يقارعلا
 ةيلقعب قلعتم وه ام ردقب هب اطيترم سيل برحلا رارق
 مغرلا ىلعو .«برعلا ىلع اهتنميه طسب ديرت ةيسراف
 اعبت :لكاتت مل برحلا ناف تادآلا ةسايس لكات نم
 تاناهرلا ْق اوضم اذاو .هيف ريست يذلا عاقبالل

 نمث لاح يأب هيف نوكلمي ال موي يتنأي هناف ةيثبعلا
 يسراف فندص هنا .مهلافطال هنومدقي يذلا بيلحلا

 [1...ىعوجلاب عوجلا برح دوقي
 مشمسلمل

 - حابصلا ريثم  هرواج

 يلا ل ارا سا 1 ا ا 1 ا ا

 فصتنم يف «قافرلا برح» اهترمد يتلا ...ندع كني
 رثعتت لازت ام .يضاملا ربياني / يناثلا نوناك ؤ -
 رومالا نا ادب يذلا قيرفلا زجع دقف .اهضاقنأب 0

 مكحلل ةرقتسم ةغيص ريفوت نع ايركسع هل تبتتسا
 نم عون ىتح وا ةيلخاد ةحلاصم قيقحت نم نكمتت
 اليفك اماع انانئمطا قلخي امب يبسنلا جارفنالا

 ةروصب ةماعلاو ةيداصتقالا ةايحلا ةلجع كيرحتب
 ىتح ةيجراخلا ةقثلا باستكا نع زجع امك .ةيعيبط
 يذلا لكشلاب ةقيدصلا وأ ةقيقشلا لودلا برقا نم
 ةيبيونخلا نميلا ديب ذخألل دتمت يدابالا لعجي

 .اهتوبك نم ضوهنلا ىلع اهتدعاسمو
 رفوتم ال امدنع .ةقناخلا ةمزالا نا هيف كش ال اممو

 دادزيو موي دعب اموي اهتدح دعاصتت .مئالم جرخم اهل
 .نمزلا رورم عم اهنع لولحلا دعتبتو اهديقعت

 نا وه ندع يف ايلاح ةنحاطلا ةمزالا رهوج لعلو
 يف مكحلا ةمزا مسحل تدمتعا يتلا لئاسولا
 يف ةمزا حيصتل اهسفن يه تداع دق 8/11

 ةيرئاشعلا تايبصعلل ماكتحالاف .مسحلل ةسام ةجاح
 قيرفلا لشا زرف ىلا ىدا ثادحالا كلت يف ةيلبقلاو
 ىلع قياستلل مهب عفدو تايبصعلا كلتل اعبت دحاولا
 .سايسالا اذه ىلع نوفنلا زكارمو ىوقلا زيزعت

 قيرفلا يف يوقلا لجرلا دمحم حلاص ملاس ناك دقو
 ماعلا نيمالا بئان بصنم ىلوتي يذلاو ديدجلا
 نيمالا بابيغ لغتساف رامضملا اذه يف اقايس .بزحلل
 امهو) «نسحم» نمالا ردزوو ضميسمنلا ملابس يبلع ماعلا

 امهتكراشم لالخ (قيرفلا يف نارخآلا نايوقلا نالجرلا
 ءارجاب ماقو يراغلبلا يعويشلا بزحلا رمتؤم يف
 ىلع شيجلا فوفص يف تانييعتلا نم ةعساو ةكرح
 علاضلا رئاشع ءانباو هتعامج نم تلعج يلبق ساسا
 .ةحلسملا تاوقلا ىف ةمساحلا ةوقلا اهيلا يمتني يتلا

 عقاولا رمالا ناك جراخلا نم نالجرلا داع امدنعو

 ثحب دنع حلاص ملاس امهيلع در دقو ..امهراظتناب
 ثادحا ىف عارصلا مسح يذلا وه هنأب .عوضوملا

 ةماظنلا ةيامح ةيلوؤسم لمحتي يذلا وه هنأو 1

 هذه ىف نيبرقالا ةقثلا لها دامتعا نم هل دب الو ايلاح

 ديعص ىلع ةأجافم موي لك لمحي ثيح ةجرحلا ةرثفلا
 ىناع قباسلا سيئرلل ءالولا ةركئاد عاستاب ةهجاوملا
 ةيبزحلا رداوكلاو طابضلا نم ةريبك دادعأبو ءرصان
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 دعب هتنن مل (قافرلا بورح»

 تافالخلا ةدح نم ديزيف ...ددجلا ةداقلا بادغ ىف ت

 ا قحتلتو دالبلا نم رفت ايشيلبملا 1 تادانقو

 .اييوبثا ِق وا نينميلا نييام ةيدودحلا قطانملا ْق

 مقافت نم هذه حلاص ملاس ةوطخ تداز دقو
 ةدح نم كلذكو ؛دحاولا قيرفلا رصانع نيب تافالخلا

 ..ةيوهجلاو ةيلبقلا تاماسقنالاو تاضقانتلا

 نا ؛ةماع ةروصب كابترالاو ةلبلبلا ةلاح ززع اممو
 ةيسايسلا هتيوه ديكأت عطتسي مل مكحلا
 ىلع الو يلخادلا ديعصلا ىلع ال ةبحولويدبالاو

 ..يجراخلا ديعصلا

 تاراعشلا ديكأتو بزحلل يئانثتسالا رمتؤملا الف

 يعاسم الو :ةروكذملا تافالخلا ىلع ةيطغتلا اعاطتسا

 تدا ءافلحلاو ءاقشالا عم ةيرهظملا عيبطتلاو قافولا

 .اهضرغ
 عم ةيويحلاو ةقثلا ثعب يف ديدجلا مكحلا لشف دقف

 عم ةثئفاد تاقالع ةماقا يف لشف امك .ةيلامشلا نميلا

 اريك كس يذلا انا كا نأ

 - [ ماما ىف عمات ههعفصمات - 1

 عيمجلا عم هتالاع ززعي . دمحم رصان لغو

 ندع عم اهطبرت تناك يتلا كلتك يبرعلا جيلخلا لود
 . دمحم رصان يلع سيئرلا مايا

 يجيتارتسالا فلاحتلا تاقالع نا كلذ ىلا فاضي
 قباس ىلا دعت مل يتايفوسلا داحتالاو ايبويشا عم

 ةيبويثالا يعاسملا لشق اهب رضأ دقو .اهدهع
 لشفلا اذه تاطحم رخآ ناكو ,ةطاسولل ةيتايفوسلاو

 حلاص هيف ديدجلا قيرفلا لثم يذلا ابابا سيدا ءاقل
 .يلبسلا رصنم

 ؟عازنلا نم رخآلا اجلا لع اذلم
 .دمحم رصان يلع نا ةيادبلا يف دقتعي ضعبلا ناك

 دعتبيو مايالا رورمي هتوق دقفيس .ندع رداغ نا دعب
 مسحلا ةلواحم ديدجت يف رخأتي ام ردقب ةدوعلاب هظح
 ..ناقتعالا اذه فعض تدكا مايالا نكل ...يركسعلا
 ةيبعش دايدزا ىلا ندع ف ةمئاقلا ةليليلا تدا دقف

 ةحلاصملاب ةبلاطملا رايت دعاصتو دعبملا سيئرلا
 .ةيعرشلا تاسسؤملا ىلا ماكتحالل ةدوعلاو ةينطولا

 نا ةيبونجلا نميلا عاضوا ىلع نوعلطملا دكؤيو
 ىنعم لكب ايقيقح اشيج كلتمي تاب قباسلا سيئرلا
 ىف همظعم ركسعي ةحلسالا فونص فلتخمبو ةملكلا
 لجا نم هتادادعتسا لصاويو ةيدودحلا قطانملا
 ةعرسب ىماننتب شيح وهو ...ةمصاعلا ىلع فحزلا

 ,ندع نم قفدتملا نيبراهلا ليس لالخ نم ةريبك
 ةيبزحلا رداوكلاو رابكلا طابضلا نم تاذلابو
 .ةيبعشلا ايشيلبملا تادابقو

 يذلا يندعلا ةيرحبلا حالس نا كلذ ىلا فاضي
 ىلع لازي ام رصان ىلع بناج ىلا رياني ثادحا يف فقو
 ىلا ةيرحبلا هعظق لماكي لقتنا دقو هسفن فقوملا
 ماكح ىشخيو ...ةيلامشلا نميلاو ايبويثا ءىناوم
 ةيلمع يا يف حالسلا اذه مادختسا نم نييلاحلا ندع

 ..ءىطاوشلا دحا ىلع رصان يلع تاوقل لازنا

 تاذلايو :كلذ ةمواقمل تاءارحالا نم ريثكلا نوذختيو

 0 دج ةفقوم ىلا اه: ب

 عتمتب يتلا رصان ىلع سأر طقسم «نيبأ١ ةظفاحم يف

 ريدك ءال وب اهيف
 الولشم تاب هناذ يندعلا ناريطلا حالبس نا امك

 ال: يذلا جالسلا َقِهَو .ةيراجط نم ريثكلا بره نا دعب
 يف لصاح وه امك ةعيرس تانييعتب هتاوجف دس نكمي
 1 .ةيربلا تاوقلا

 ؟ندا رصان ىلع ففوي يذلا اد

 نا مهلوقب هنم نويرقم بيجي لاؤسلا اذه نع
 :لماع نم رثكا كانه

 فالآ 4 نم رثكا كانش لازي امف .نيلقتعملا عوضوم- ١

 ىلعل نيلاوملا نم فالا ةعبس لوقي ضعبلاو لقتعم
 :نئاهرك ندع يف ديدجلا مكحلا مهمدختسي .رصان

 ةيركسع ةلواحم يا لوصح روف مهتيفصتب ددهيو
 ريبك ددع نيلقتعملا ءالؤه نيب نمو .رصان يلع ةدوعل
 دمحم رصان ناميلس اهنيب ؛:ةقياسلا تادابقلا نم

 ةمصاعلا ىف ادشيلبملا دئاقو قيباسلا سئرلا قيقش

 ' .ةقداسلا ثادحالا ةرتف لالخ
 لعج يذلا وه فقوملا اذه نا ىلا رداصملا ريشتو

 قالطا نا رايتعاب تاضوافملا ىف ددشتي ندع يف مكحلا

 تاضوافملا كلت يف لوالا دنبلا وه نيلقتعملا حارس
 لجرلا تاب نا دعب حلاص حلاس نا ىلا كلذك ريشنتو

 طئاحلا ضرع برض يذلا وه ماظنلا يف ةوقلا قلطم
 دق ضيبلا ملاس ىلع ماعلا نيمالا ناك يتلا دوعولاب

 .وكسومل هترايز لالخ نأشلا اذه يف تايفوسلل اهعطق
 ددحلا ندع ماكح عنم دقف ...تالئاعلا عوضوم  ؟

 نم ريثكلا برسو .مهب قاحللا نم نيرافلا تالئاع
 تعلدنا ام اذا تالئاعلا هذه ةيفصتب تاديدهتلا

 .ديدج نم تاكايتشالا

 ْف ايلاح لمعي هنا اماط تقولا لماع نم ةدافتسالا
 مقافت ديفعص ىلع ءاوس .ديدجلا مكحلا حلاص ريغ

 يف رومالا حوضو ديعص ىلع ما لخادلا ْق ةيمزالا

 يف رمد موي لك نا قباسلا سيئرلا ربتعي ذا ؛جراخلا
 ةيلخادلا هتروص ززعيو ةوق هديزي فورظلا هزه
 .ذقنمك ةيجراخلاو

 رصان يلع تاقالع نا لاجملا اذه يف نوبرقملا دكؤبو

 اهيف امب ةيقرشلا ةلتكلاو ايبويثا و ةيلامشلا نميلا عم
 لودلا ناب املع . دارطضاب ززعتت .يتايفوسلا داحتالا
 ىلع ندع هاجت فرصتت تتاب اهسفن ةلدتعملا ةيبرعلا

 ةلود نم رثكا نا نولوقيو .ةروصلا هذه ساسا
 تضرع دق تاذلاب ةيدوعسلا اهيف امب :ةيجيلخ
 ضفري لازي ام ريخالا نا ريغ ...رضان ىلع ىلع ةدعاسملا
 ةيلالقتسا ىلع هصرح ادكؤم ةيدوعسلا ةدعاسملا

 جهنلا ىلع هصرح عم .ةيمدقتلا اهتيوهو هتكرح
 نميلا يف ماظنلل هتسائر لالخ هب فرع يذلا يعقاولا

 امو ندع يف رومالا تايرجمل ةيؤرلا هذه ساسا ىلعو

 نميلا يف ثادحالا ددجت نوبقارملا دعبتسي ال اهلوح
 ةهجاولا ىلا ىرخا ةرم اهتدوعو ةرتف ةيا يف ةيبونجلا
 لالخ دالبلا كلت يف ثدح ام نأب املع ...ةيمالعالا
 ةيقيقحلا ةيلودلا هداعبا ذخاي مل يضاملا يناثلا نوناك
 ةروطخ ةمداقلا ثادحألل يطعي هتاذ دحب اذهو .دعب

 []!ءاهلاطبا» ىلع ديدشلا رذحلا ضرفيو .ربكا

 ردب ناندع
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 ا نانو ووو وج ادا ها ردو

 ابو دش لق
 0 ةووووزمممس»و هك"  جيحصتس»#»+»: جيد

 .هياهم ةسرامم نع يّرِي سيئرلا زيع لدتحا لو ينل
 -ووواس»س» ديويد» هوك ربت“ . 137: 1 لا الل دم

 !؟لاموصلا ىلع رييغتلا ح
 - و سومو نيوم دوت وجل ود بروعة تا جيوجما»»» جيوربس»»»# اتا كور بسلا#

 هيعارصم ىلع ةطلسلا فلم حنفي ب ةقالخلا ىلع عارصلا ءدب

 . 23ي1ب دس قاموصلا لميرلا لاق ءاؤتم
 تامولعملا نإف .قفي مل ما هتبوبيغ نم

 نع ارجاع نوكي فوس هنا ىلا ريشت ةرتاوتملا | 11
 بسح كلذو .ءلوطت دق وأ رصقت دق ةرتف لالخ مكحلا

 طاسوا لوقت نيح يف اذه .يحصلا هعضو روطت

 ىلا ةدوعلا عيطتسي ال دق يّرب .سيئرلا نا ةضراعملا

 للشب هتباصا لامتحا ببسب .ديدج نم هماهم ةسرامم
 .ةايحلا ىدم ارجاع هيقيب دق يفصن

 ف «ةطلسلا فلم» نا لاوحألا عيمج يف دكؤملا نمو

 تامولعملا ناو اصوصخ ٠ ولا ديق تان لاموصلا

 نا ىلا رييشت وشيداقم ةيلاموصلا ةمصاعلا نم ةدراولا

 نيب ةيعارصم ىلع حتف دق ةطلسلا ىلع عارسصلا باب
 هيف تأدب تقو يف :مكاحلا ماظنلا لخاد ىوقلا زكارم

 باقعا ف يقيرفالا نرقلا ةمظنم ىلع بهترييغتلا حاير
 نم سداسلا ةضافتنا يف يريمن رفعج ماظني ةحاطالا

 يطارقميدلا مكحلا ماظن ةماقاو ١198٠5 (ليربا) ناسيئ

 .ىناكحلا

 يري ةوعص
 دايس دمحم يلاموصلا سيئرلا نا فورعملا نمو

 (ربوتكا) لوألا نيريشت ١" يف ةطلسلا ىلا ءاج دق يرب

 بداح نم اراك ادحرلا ىلا يرعتمع بدلقتإ يل 85
 سيئرلا لتقم رثا كلذو .يركسعلا يريمن ماظن
 ةضماغ لازت ال فورظ يف كمرش يلع ديشر وبأ قباسلا
 .نآلا ىتنح

 يلاموصلا سيئرلا لتقم لوح كوكشلا ززعي امو
 زيزعتل ةطخ أدب دق ناك يتايفوسلا داحتالا نا .كمرش
 ندع نم لك يف ءاوس يقيرفالا نرقلا ةقطنم يف هذوفن
 .نادوسلاو ايبويثاو لاموصلاو

 عراس ىتح ةطلسلا ىلا يرب لصو نا ام لعفلابو
 يكارتشالا بزحلا ءاشناو يروث سلجم ةماقا ىلا
 رهاجو ةيملعلا ةيكارتشالل هينبت نلعاو :يلاموصلا
 لبق يتلا ةجردلا ىلا يتايفوسلا داحتالا نم هبرقتب
 ءانيم ليوحتب ةيتايفوسلا ةيرحبلل حامسلاب اهعم

 ١957 ناريزح 171-١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 7"

 .اهل ةدعاق ىلا ةريرب

 نيذللا نيملاتتملا نيروتسدلا يف هجوتلا اذه ززعتو

 (ربيوتكا) لوألا نيرشت يف لوألا .دالبلا مكحل انلعا

 ناكو ١915 (رياني) يناثلا نوناك يف يناثلاو 464

 ًاصوصخو .نيروتسدلا ةغايص نا حضاولا نم
 ماظنلا تاهجوت ةقيقح ىلع رشؤيل ءاج ءامهنم يناثلا
 .مكاحلا يركسعلا

 دودسملا قيرطلا

 ماظنلا حجني مل ةريبكلا تاميمأتلا ةلمح مغرو
 رقفلا فورظ نم لاموصلا لاشتنا ىف يّرِب هماقا يذلا

 مايقلا بعصلا نم ناك ذا .هشيعت يذلا ديدشلا

 ىلع هناكس نم /87 شيعي دلب يف ةماه تازاجناب

 ةعورزملا يضارألا ةحاسم زواجتت ال نيح يف :ةعارزلا
 1 .ماعلا لخدلا نم 25٠ لا

 دقتفي ؛ةيساسا تاعانص دوجو مدع ىلا ةفاضاو

 نداعمو لورتب نم ةيعيبطلا تاورثلا ىلا لاموصلا
 هل ادعاسم الماع لكشت دق يتلا رداصملا نم اهريغو
 .يدرتملا يداصتقالا عضولا ةدح فيفخت ىلع

 تاراصتنا نع يَرِب ثحبي نا يعيبطلا نم ناكو
 .ةطلسلا ىف هرزأ نم دشتو اينطو الطي هيوطت ةيجراخ

 قبس يذلا يلاموصلا نيداغوأ ميلقأب ةبلاطملا داعأف

 لاموصلا تناك امدنع اهنضارا ىلا اينويثا هتمض نا

 مايق رثا تءاج ميلقالا اذهب هتيلاطم نألو .ةرمعتسم
 يف يتايفوشسلا .ءاختالل ديؤملا يركتسغلا مكحلا
 اديبأتو امعد اذه هكرحت ىقلي نا دب ال ناك .ايبويثا
 لودلا ضعبو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا لبق نم
 .ةيبرعلا

 برح ىلا ايبويثاو لاموصلا نيب رتوتلا ىدأ دقو
 البه ماظن يتايفوسلا داحتالا اهيف دناس .141/ا/ ماع

 يّرد ماظن نيب ةعيطقلا تندحف ؛يبويثالا مامريم

 مل يتايفوسلا معدلل يّري ةراسخ نكلو .وكسومو
 تيبلاف .لباقم يكريما معد ىلع لوصحلا ىلع هدعاسيب

 نم تايفوسلا جورخ نم رثكأ ديري نكي مل ضيبألا

3 

 ماظنل هدقب نآل دعتسم ريغ ادد هنكلو .«ةريرد ءاندم

 لودل اهمدقي يتلا تادعاسملا ةدئام تاتف نم رثكأ يّرِب
 .ثلاثلا ملاعلا

 ةددص فورظ

 تاوئس تس ةدمل ًاسيئر بختنم يّرب دايس نا مغر

 نم مهعيمج ًأاوضع ١١٠٠١ مضي بعش سلجم لبق نم
 ريشت تامولعملا عيمج نإف .مكاحلا يكارتشالا بزحلا
 تاونسلا لالخ ةياغلل ةبعص فورظ ىف رمي ناك هنا ىلا
 .نيداغوا ةلمح ىف هلشف دعب همكح نم ةيضاملا

 اونوكي مل .دالبلا نم اوجرخأ نيذلا تايفوسلاف
 اليه ماظنو .هنأشو يرد اوكرتي نأل دادعتسا ىلع

 ةدعاسملا الول نيداغوا ميلقا دقفي داك يذلا مايريم

 دراو يف نكي مل ,ةفثكملا ةيبوكلا  ةيتايفوسلا
 وشيداقم ناو اصوصخ :نيديلا فونكم سولجلا
 ربعو نيداغوا ريرحت ةهبج ربع هدض كرحتلا تلصاو
 ةضراعملا عم نواعتلاو ةيريترالا ةروثلا معد
 .لخادلا يف ةيبويثالا

 ىّرِب ماظنل ةيلاموص ةضراعم لكشتت تأدب اذكهو
 ةضراعم :نيهجوت تذختا يبويثاو يتايفوس معدب
 لخاداهل دعاوق تماقاو دالبلا لامش ىف تّزكرت ةحلسم
 سيدأ يف بتاكمو دودحلا برق ةيبويثالا يضارألا
 ةماقاو لامشلا لاصفناب بلاطت ةضراعملا هذهو .ابابأ
 بيكرتلا نم ةضراعملا هذه تدافتساو .ةديدح ةلود

 ماهنا لجأ نم ,يناموصلا عمتجملل يرئاشعلاو ىلبقلا
 ساسا ىلع بصانملاو زكارملا عزوي هنأب يَرب ماظن
 ةلص مهل نيذلاو هيلا نيبرقملاب الا قثي الو يرئاشع
 .هب ةديعب وأ ةبيرق ةبارق

 تاذ ةيسايس ةضراعم تزرب ةيناث ةيحان نمو
 عقرت ال اهنكلو ماظنلا طاقساب بلاطت .فلتخم هجوت
 بالقنالا ةلواحم نا كش الو .ةيلاصفنا تاراعش يأ
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 دق /1474 ماع اهب نيمئاقلا ةيفصتب تهتنا يتلا
 ةيوق ةعفد ءاطعا ىلع ىرخأبي وا ةروصب تمهاس

 .نيفلتخملا اهيهاجتاب ةضراعملل

 ربعنا نر
 يف ةيضاملا تاوئسلا لاوط دمص يّرِب دايس نكلو

 .اهل ضرعتي ناك يتلا ةريبكلا طوغضلا مغر هعقاوم
 نم ريثكلا فافتلا ىف يبويثالا رطخلا مهاسو

 سنت مل مهتركاذ ناو اصوصخ .هلوح نييلاموصلا
 يف ايبويثا تاحومط الو نيداغوا ميلقا نآلا ىتح
 .لاموصلا ىلع ةرطيسلا

 يف يّرب دومصل نإف .دودح ءيش لكل ناك اذاو

 ام اذا اصوصخ .ًاضيا دودح رييغتلا حاير ةهجاوم

 نادوسلا ف لصح يذلا ريبقتلا رابتعالا نيعب انذخا

 رييغتلا اضياو .لاموصلا نم بيرقلا يبرعلا راجلا
 يعيبطلا نمو .يبونجلا نميلا ف لصح يذلا يمادلا

 يف ةليوط ةرتفل تباث لاح ىلع عاضوألا رقتست ال نا
 يف و ؛طبحملا ربع اهبلا ةيتآلا فطاوعلل ةضرعم ةقطنم

 «نرقلا, اذه ىلع نيقالمعلا نيب داحلا عارصلا لظ
 امي ةيبيرعلا ةريزجلا نع اليلق ىوس دعبي ال يذلا
 .ةيجيتارتسا ةيمشا نم اهل امي و طفن نم اهيف

 "يع 00 '
 .عبرم رهو +001 لاموصلا ةخاسم - 5
 ' ارا 0 1 1 تك ءعىطاشب طيحملا ىلع لطت ٠

 ا 1 ةقاررلا ناارمكت 3
 . عاطق يف لمعي نيح يف : .لخدلا نم 4 ةيسن
 - لخدلا نم 50 لكشتو ناكسلا نم ٠١/ تامدخلا .

 "رنا ىوس لكشت الف ةعانصلا اما: .ماعلا 'ً

 "1 نحس نم + قزف نمعتتو مخلل شيبلا
 ٠ هةيزب !ايبويثاو 0 ١ ا ١ 4م

 آ دزم اهرودب هذهو) ةيلحاوسلاو ظ
 ياو نا د لعبا روحا 30 اهلالقتسا دالبلا ت لان - ا

 7ايام هي وهمج اين ثر هلالخا مكح .يطارقميد /
 ْ ندب نمو اةراي مر 3 00 0 ءكمرشاىل ع + ديشزأ وباو 0 كل

 ةيدول لا قف ةيب علا تادعاسملا | 0

 3--- تيوكلاو تارانألاب ٍداكتاو 1

0 

 ّرِب ماظن أدبو ايلا 1810/4 (رياربف) طابنش ١5 يف
 لودلا ضعي اهيف هتدعاس ٍتيرعت ةلمح نيحلا كلذ ١)

  لامتعاو :ةيلاعلا ةيمألا ةيسن نا ريغ .ةيبرعلا , 5 ركيجلا كلا فعلا ب
 ديرعت 1 ةطخ لقرعت ةيكحملا ةفغللا ىلع يلاهالا - ٌ ءاربخ فارشاب هميظنت رو يذلا دا 5
 ٠ يع 1ث نالاينح 5 8 ْش .نييبوكو كح

 مامر نحرجصزت معمر - 3

 طاسوالا ضعب دقتعت تاذلاب ببسلا اذهل
 ةباصالا نا يقيرفالا نرقلا ةقطنمب ةينعملا ةيسايسلا
 نكت مل يلاموصلا سيئرلا اهل ضرعت يتلا ةريطخلا
 تصرح امك «فسؤمو يىداع ةرايس ثداح» ةجدتن

 .ديكأتلا ىلع وشيداقم يف ةيمسرلا رئاودلا
 ةنيدم ظفاحم راشب نيسح ديسلا ةياورل اقفوو

 سيئرلا لقت يتلا ةرايسلا دوقي ناك يذلا وشيداقم
 بكوملا تقرتخا ةريبك ءنحش» ةرايس نإف .يلاموصلا
 سيئرلا بوص ةريبك ةعرسب ةهجوتم

 اهدوقي ناك يتلا ةرايسلا نا راشب ديسلا لاقو
 ةشامك يكف ف ترشحنا اهلخادب يلاموصلا سيئرلاو
 زاهجل ةعبات ةرايسو ةعرسملا ءنحشلا» ةرايس نيب
 .رخآلا بناجلا ف تحبصأ دق تناك نمالا

 .جرملا نم نإف :تاذلاب ةياورلا هذه ىلا داندسالابو

 سيئرلا لابتغا ىلا فدهيو ًأدمعتم ثداحلا نوكي نا

 ةرايس قرتخت نا يقطنملا ريغ نم هناو اصوصخ .يّرِب
 بيس نود ةعرسم يهو ةسائرلا بكوم ؛نحش»
 .حضاو

 وه .ًاربدم ثداحلا نأب كوكشلا نم ديزي امو
 تاهجلا لبق نم «ثداحلا» فلي يذلا بيرغلا تمصلا

 ًاضيأ و ؛ليصافتلا يف ضوخلا ىشاحتت يتلا ةيمسرلا
 ةيدوعسلا ىلا هلقنل يّريب سيئرلا راصنا ةعراسم

 ف هتايح ىلع فواخم ةمث نا ىلع لدت ةروصب جالعلل

 .وشيداقم يف هثاقي لاح

 ةبرستم ىرخا تامولعم نم مدقت ام انطبر اذاو
 ىلع مئاقلا ماظنلا فارطا نيب مدتحملا عارصلا لوح

 «ثداحلا» اذه نا لوقلا نكمملا نم حبصي .ةطلسلا

 يف تارييغت ءارجا قيرط ىلع ةوطخ ىرحالاب ناك
 .لاموصلا يف ةطلسلا ةيلكيه

 ةمث نا وشيداقم نم ةدراولا تامولعملا لوقت ذا

 ةطلسلا ىلع ايلاح سفانتت ةيسيئر فارطا ةعبرا
 لوألا فرطلا :ةيلاتلا يهو .يّرب سيئرلا ةفالخل
 بلاطيو سيئرلل لوألا ٍبئانلا رتنمس يلع هدوقي
 .هبايغ يف يّرِب سيئرلا تايحالص عيمج هئاطعاب
 ةيلخادلا ريزو ناميلس دمحا همعزتي يناثلا فرطلا
 ةديسلا ةماعزب ثلاثلا فرطلا .يّرِب سيئرلا رهصو
 ةسائرلا يبصنمب بلاطتو سيئرلا ةجوز ةجيدخ
 .يّرِب دايس دمحم حلصم ربكألا اهنبال عافدلا ةرازوو
 يناثلا بئانلا ةيملك نيسح هدوقيف عبارلا فرطلا اما
 .ةيروهمجلا سيئرل

 جزامتت عارصلا نم ةمدتحملا ءاوجألا هذه يفو

 زكارم تاءالو عبص ةيرئاشعلاو ةنليقلا تاءالولا

 .ةطلسلا بيكرتب ةطبترملا حلاصملاو عفانملاو ىوقلا
 سيئرلا جورخ يف ةضراعملا دجت نا يعيبطلا نمو

 عارصلا يف اضياو .ةطلسلا سأر يف هعقوم نم يّرب
 اذا ام لاح يف اهعقاوم نيتمنل ىوقلا زكارم نيب مدتحملا

 لجأ نم اهل ةردان ةصرقف .ًاررقم تاب «ةفالخلا» رمأ

 اذه عم فلاحتلاب وا ةرشايم اما اهدي دم ةلواحم

 ةدوعلا لجأ نم ةطلسلا لخاد نم كاز وا قرطلا
 .دالبلل ةيسايسلا ةايحلا يف لاعف رود ةسراممل

 حوتفملاو فارطالا ددعتملا عارصلا اذه لظ يفو
 بعصلا نم حبصي .ةقطنملا يف ينودلا عارصلا ىلع
 00. دالبللو مكحلل ةحضاو ةيليقنسم ةروصي نهكتلا

 يبعرملا زياف
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 رشؤم ...ينويهصلا لوفنلا نم هريرحتو ينطولا رارقلا لالقتسا ددكأت يف ةيواسمنلا ةيرجتلا

 ؟فاطعنا

 يدعسلا ديعس - قيل

 ةصح تناك نييخانلا تاوصا نم (/857,4) كنا

 ةيواسمنلا ةسائرلا ةكرعم يف مياه دلاف تروك --

 /ناريزح / مرصنملا دحاألا مود ترح ينلا يملا

 همصخ ىلع مياهدلاف نذإ زاف دقل .يراجلا وينوب

 نيذلا نم (/8) لداعي امب ررياتش تروك يكارتشالا
 مياهدلاف نوكي اذهبو .ةماعلا تاباختنالا يف اومهاس

 يكارتشالا برحلا يف وضع ريغو لقتسم سيئر لوا
 .ةيناثلا ةيروهمجلل مكاحلا ي واسمنلا

 هفصي يذلا ةدحتملا ممالل قياسلا ماعلا ريتركسلا

 ْق اوضع نكي خل ,زرادلا اسمتلا لحرب «”ساك» نايب

 مماهدلاف دارا امكو .هحيشرت معد يذلا بقشلا بزح

 اسمنلل اسمئر نوكي نا ىف ةيصخشلا هتبغر تققحت

 ىوقل اضورفم احشرم وا نيعم بزحل اسينر ال ؛اهلك

 انييف تاهجاو تطغ يتلا ةريبكلا تاتفاللا ىدحا
 نييواسمنلا ىلع ضرفي نا دحا قح نم سيل» :لوقن

 .حضاو .«مياه دلاف باختنا بجي انل :نوبحتند نم

 ةروضب ةنادزملا ةتفاللا هذه ينعت اذام .كش نود

 هسفن حيشرت نع هنالعا ذنمف مياه دلافل ةلئافتم

 اهل سبل ةفينع ةيردّتسه ةلمح تقلطنا دالبلا ةيسائرل

 ةلمحلا هذهل ىلوالا تارارشلا .مياهدلاف دض ليدشم

 ةيبرتلا ريزو بلاط ثيح بيبآ لت ميشه يف تآدب
 نابكلا ءارزو سيئر مث .ءاضقلا ريزو مث «يليثارسالا»

 قاحسا هتيجراخ ريزوو زيريب نوعمش ينويهصلا
 تاسالولا ْق يملاعلا يدوهبلا رمتؤملا مش .ريمامش

 يضام ِق بيقثنتلاو يرحتلا عدد ةيكريمالا ةدحتملا

 اريدغص اطباض ناك امدنع .موعزملا يزانلا مياهدلاف
 يف ركسعملا يناملالا قلنفلا ِق ةمحرتلا نع الوؤسمو
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 ذا ل هريوطتل برعلا ةرحتب لهف
 . ف ده" 8 1”هالاس 00 يع !

 .ايفالسغ وب ىفو نانوبلا

 اديدج اهيوشتو اماهتا لمحب ناك ديدج موب لك
 عيباسالا ةليط دعاصتت ةينودهصلا ةلمحلا تناك

 يا يىلوت دعت ملو ةريخالا تاياختنالا تقيس يتلا

 ىلا تلقتنا امدنع ةيلودلا فارعالاو تاقالعلل رابتعا
 ةرخاس ةروصب يواسمنلا بعشلا ديدهت ىوتسم

 لئاسولا عيمج تذفنتسا نا دغبو .ةرشابمو
 هتايحو مياهدلاف صخش ىلا ةءاسسالل ةصيخرلا

 .اضيا ةيلئاغلا
 ةموعزملا قئاثولاو نيهاربلا نم ابا ناف كلذ عمو

 عطتست مل ةيملاعلا ةينودهصلا رئاودلا اهتمدق يتلا

 يف ءاوس . مياه دلافل فيظن ريغ ضام ىلع ليلدتلا اقلطم

 يتموكح نا لوقلا نم دب الو .ايفالسغوي يف وا نانويلا
 ةبعل يف قدايب ىلا لوحتلا اتبنجت دارغلبو انيثا
 نع اثعنتماو .مياهدلاف دض ةينودهصلا جنرطشلا

 طخس راثا امم ؛بولطملا وا يرورضلا ريغ قيلعتلا

 .جراخلا يف اهئافلحو «ليئارسا»

 ررحتلا و يدحتلا

 قمع نع فشكي قحاسلا مياهدلاف زوف نا بير ال
 ةقباس هنا امك ,ةنهارلا ةيملاعلا ةينودهصلا ةمزا
 ةيواسمنلا ةدارالا يدحت ةمئواز نيم ةريطخ

 نود ينطولا اهريصم ريرقت ةكرعم يف اهراصتناو
 .هتايثيحو هعئارز تناك امهم يجراخ لخدت

 وطخت نا ىلع اعجشم الماع هيف ىرت ةينويهصلاف
 نم اهسفن ريرحت قيرط يف ىرخالا ضرالا بوعش
 طاشنلا اهب مستا يتلا ةيرحلا بلسو ةنميهلا رصانع

 .ةمرصنملا اماع نيعيرالا ةرتف ةليط ينويهصلا

 :ةيليئارسالا» لعفلا دودر يتآت راطالا اذه يف
 دقل .يواسمنلا فاطعنالا ىلع ةيملاعلا ةينويهصلاو

 اسمنلا بعش دض ةمومحم ةلمح نمض بيبا لت تررق

 ةرتف يهتنتس يذلا انييف يف يلاحلا اهريفس ءاعدتسا
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 نا ىلا تامولعملا ريشتو .نيرهش لالخ هدامتعا

 يسامولبدو يسايس قزام يف ةينويهصلا ةموكحلا
 ةمصاعلا يف اهل ديدج ريفس يا دامتعا نا كلذ ,.حضاو

 قاروؤا الجاع وا الجا مدقتس هنا ينعي ةيواسمنلا

 يا .مياهدلاف بختنملا يواسمنلا سيئرلل هدامتعا

 هميطحت ىلا ةمحر وا ةبراوم نود تعس يذلا لجرلل
 ةمواقمو نانويلا دوهي ءامدب ةونع هدي حيطلتو
 هذه دكؤتو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ايفالسغوب

 يق يفتكتس ريماش - زيرسيب ةموكح نا تامولعملا
 هتيلوؤسم ىلوتي يسامولبد ليثمتب ةنهارلا ةلحرملا
 رهدلا جلاعي ىتح .ريفسلا نع ال دي طقف لامعألاب مئاقلا

 .اسمنلا عم نويهص رئاود هييرخت تلواح ام

 يساموليدلاو يسايسلا قزاملا نا ودييو

 يتلا تاضقانتلا ةعومجم يف احضاو «يلدئاريسالا»

 .قحاسلا مياهدلاف زوف ىلع لعفلا دودر اهب تمستا

 ةينويهصلا ةسايسلل يسيئرلا فدهلا نمكي انه نمو
 دىبدعص ىلع هذاقنا نكمي ام ناقنا ةلواحم ىف ةيلاحلا

 بلاط ثيح .اسسمنلا عم ةصاخو .ةيلودلا تاقالعلا

 انييف نم فقومب ةيربعلا ةلودلا سيئر غوزتريه
 ادبجو .«يليئارسالا» بعشلل اديجح» نوكي مياهدلاف

 .«تايفوسلا دوهدلل ادبجو :ةيليثارسالا ةموكحلل

 نم فقوملا اذه لثمب غوزتريه ةبلاطم قلطنت
 ةسايسلا يف اسمنلا اهلتحت يتلا ةصاخلا ةناكملا

 تبيزنئارت ةطحم تلاز امو تناك دقف .ةيشوبهصلا

 تاشثدهلا نم ديدعلل اماه ارقمو .تايفوسلا دوهدلا

 اراودا تبعل امك .ةيلودلا .تاطاشنلاو تاسسؤملاو

 . ["”مادرلا] ىددطأو م مططع-15

 رود ةصاخ «يليئاربسالا» يبرعلا عارصلا ٍِق ةماشه

 يكسيارك دهع يف اسمنلا هب تماق يذلا ةطاسولا

 نييئادفلا عم ودعلا ىرسا لدابت ةقفص قيقحتل
 .تانيعبسلا يف برعلا

 تعمتجا يتلا ةيدوهيلا تامظنملا هاجتا ناك كلذك
 ةساردل يراجلا وينوي /ناريزح 4 موي بيبا لت يف
 .مياهدلاف زوف دعب اسمنلا عم تاقالعلا ةيضق

 ررقت مل بيبا لت ةموكح نا لوقلا نكمي ةماع ةروصبو
 أجلتس امناو .اسمنلا نوؤش يف لخدتلا ةسايس فقو
 عم حمجسنت لخدتلل ةديدج بيلاساو لاكشا ىلا

 .ةديدجلا قئاقحلاو تايطغملا

 مداه لاف رود صيلقت
 لت ةموكح نا ةديدع تاريشؤم دكؤتن ددصلا اذهبو

 ةيسايسلا ِق مياه دلاف رود ديبقت ىلا ىف دهس بيبا

 .يزمرلا ةسائرلا راطا ىف هرصحو ةيواسمنلا

 .نكمي ام ىلع ةلمتحملا هتارثؤم دادتما نود ةلولبحلاو

 يعادت ِق نآلا ذنم ىلجت اتواسمن افاطعنا هرايتعا

 ريبغتلا تالامتحاو ةيكارتشالا زئافونيز ةموكح

 يواسمنلا ينطولا سلجملا تاباختنا عم ةمداقلا
 كش نود ينعتس يتلا 14417 ليربا /ناسين لالخ

 .اماع رشع ةسمخ ةبارق ماد يكارتشا دهع ءاهتنا

 ءزجلا ىلع نهارت ةيمسرلا «ةيليشاربسالا» رئاودلاو

 رصنعلا ىلع زكرتو ؛ مياه دلافل هتنوصب لدي مل يذلا
 ةهجتم اهنا امك :ءزجلا اذه يف يواسمنلا ىيدوهنلا

 ةنكام ريع قاطنتلا عساو ىل ود ديعص ىلع راثلا حارضال

 ةطمدترملا ىربكلا تاسسؤملاو ةينويدهضلا ةياعدلا

 تحت ةديدجلا اسمنلا دض يملاعلا يدوهيلا رمتؤملاب

 ناحلا ةحوجمملا ةديدجلا ةميدقلا ةناوطسالا ناحلا

 تناك اذاو .ايوروا ِق ةيماسلل ءادعغلا ةحجوم

 يدؤملا قيرطلا عطق يف تلشف دق ةيملاعلا ةينودهصلا

 ةرطضم اهنأف :مياهدلاف ىلع انييف ىف ةسائرلا رصق ىلا
 يف قيقدتلاو يرحتلا رارمتسا ةقرو مادختسا ىلا نآلا

 ىلع رشايم ريغ وا رشابم ديدهتو طغض رصنعك هيضام
 .ةيواسمنلا ةينطولا تارارقلا

 ادع ةيبرفلا ابوروا نادلب تلواح دقلو
 قلطملا عايصنالا ةلاح بنجت رشتات ةيروطاربما
 تاموكح رارق مهف نكمي اذكه .ةينودهصلا ةئيشملل
 ةثنهتلا تايقرب هيجوت يف ةيبوروألا ةعومجملا
 بختنملا سيئرلا ىلا ةيلودلا ةايحلا يف اهيلع فراعتملا
 كاردش كاح ديكأت نا لوقلا نكميو .مياهدلاف ةرادجب
 دجحي مل هنا هيف لاق يذلا يسنرفلا ءارزولا سسّئر

 ال هناف يلاتلاب و .مياهدلاف دض ةعنقم ةلدا ةيا ايصخش

 نع ربعي امنا .,ةقيدص ةلود نوؤشب لخدتلا يف بغري
 تلازام يهف ةنلعملا ريغ ابوروا تاموكح ةيقب تاعانق
 طومربطخالا عردا ءازا ةيشخلا نم اردق لمحت

 .يملاعلا يدوديسعصلا

 يكريمأ عجارن
 يتلا ناغير ةرادا ناشف يكريمالا ديعصلا ىلع امأ

 يف ودبت مياه دلاف اسمخل ءادعلا ةلمح يف اهطسق لمحتت

 ينطولا رارقلا ةوق ماما يئزَج عجارت ةلاح
 اهل نايب لوا يف هفصو ىلا ترطضا يذلا «ىواسمنلا

 .:هيلع رابغ ال رحو يطارقميد» وج يف ذختا دق هنأب
 اهقيرط يف ضيبالا تيبلا ةئنهت ةيقرب نوكتس اذكهو
 يكريمالا لدعلا ريزو حيرصت مغر .انييف رصق ىلا
 تابالولا ةرايز عيطتسي مئاهدلاف نا هيف لاق يذلا

 هسمسا هنكل .بختنم سيئرك ةيكرسالا ةدحتملا

 لوخد نم نيعونمملا بناجالا ةمئاق ىف ىقيدس صخشك

 !اكريما

 ايوروا نادلب ةيقي و ةبطارقميدلا ايناملا فحص امأ

 موب ىلؤوالا تاحفصلا ردص ىلع ترشن دقف ةيقرشلا

 تايقرب يراجلا وينوب / ناريزح ٠١ فداصملا ءاثالثلا

 دقف وكسوم اما .بختنملا اسمنلا سترل ةئنهنلا

 هتفصو يذلا مياهدلاف زوف هيف تبيح انابيب تردضا

 ابضدا تلاقو :ةزرابلا ةيلودلاو ةبواسمنلا ةيصخشلاب

 ةنملاعلا ةيشويهصلا شاودلاو نطتشاو ةموكح» نا

 تقلطاو يباختنالا عارصلا يف اظف الخدت تسرام

 فدهب مياهدلاف دض يصخش ءادع ةلمحل نانعلا

 ةدابقلا ىرتو .«تاباختنالا جئاتن ىلع ريثاتلا
 دض ةدكريمالا ةينودهصلا ةلمحلا هذه نا ةيتايفوسلا

 تفدهتسا دق ةدحتملا ممالل قياسلا ماعلا رينركسلا

 نع ةدحتملا ممالا ةمظنم ىلا ةءاسالا» ىلوالا ةجردلاب
 مه اهنع نيلوؤسملا ماهتاو «ةيسفنلا برحلا قيرط
 برحلا يحرجم نم فالآلا ةيامح نولوتي» مهناب
 .«مودلا اهجراحو اكريما لخاد تدسشافلا

 عم ةهجاوملا يف ةيواسمنلا ةبرجتلا نا بير ال
 ناك اذا امع لؤاستلا ىلا اقح وعدن ةدملاعلا ةينويهصلا

 انملاع يف هتسايسو نويهص ةيجولويديال يسكعلا دعلا
 اذاو .أدب دق نيرشعلا نرقلا تاياهن نم بردقي يذلا

 وأ ةيبرعلا ةمهاسملا نذا يه نيأف :كلذك رمالا ناك

 هعبجشتو فاطعنالا اذه عفد ٍِق ةيدرعلا ةيلوؤسملا

 []-!؟مامالا ىلا
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 ا ورتسإلللا
 . ؟عاتبعلا ىلا

 يخارتشالا بزحلا نم ةبّرقم ةيسئوت رداصم .
 سنوت يف يكريمالا . روفسلا نأ ا يل ئ

 ظ ةموكحلا 5 زيهجتلا رسزو .حايصلا دمحم
 لاح يف بقترملا ةفيلخلا نوكي يكل .ةيلازملا
 م ةسانئرلا بضنمل ءىراطلا روغشلا
 يبول» ليتكت نع ثدحتنت اهتاز رداصملا .جاطرق

 وهو :يكريمالا «٠ ورتسناملا» فارشاب . ..حابصلا ا

 فالتخا ىلع .ةضراعملا نم تايصخش مضي

 ءالؤه اصوصخ .ةالاوملا زوصر نمو .اهتارايت
 ريزولا ضهانت ىوق زكارمب نوطيتري نيذلا
 ةدجاملا اياقب نم مهو ءيلازم دمحم :لوالا
 يف مويلا شيقتا . يتلا: ةدنقروب ةحوز .ةليسو
 ةيلخادلا سزو ايرود يقملتو «يسنرفلا ىفدملا

 نوييدقروبلا همهتب يذلا .ةقيق سيردا :قياسلا

 /رياني 4 يف زبخلا ةروث لاعشاب نويلازملاو |.
 نا نولوقي نوقراعلاو .15814 يناثلا نوناك

 يلازم ناكو سنوت يف فرصتي يكريمالا ريفسلا
 ...ضرالا ىلع سيلو قرولا ىلع طقف ةفيلخ وه

 طيخ نم رثكا كيحو حايصلا ىلع هناهر انه نم |
 : 0.هعم

 !نأنسلل ةيرؤسو
 ريزو نا تثدحت ةيبرع ةيسامولبد تامولعم

 عم شقان زتلوش جروج يكريمالا ةيجراخلا
 عم هدعا اعورشم ةريخالا هتلحر ىف نيسح كلملا

 :عورشملاو, .ةيناندللا ةمزالا لحل هتيجراخ رئاود.

 يف يندرالا شيحلا نه تادحو راشتما .ىلع زكرد

 توريب يف ةيروس تاوقو ةيقرشلا توردب قطانم
 تامولعملاو .ةنزاوتم ةبيكرت نمض .ةيبرغلا
 ةقفاوم ىطغا يروسلا ماظنلا نا لوقت اهتاذ
 ْ .ةيوسن نم اقالطنا زتلوش عورشم ىلع ةيئدبم

 نم ءزج يه : امك .ةدروسلا  ةبكردمالا ةقفصلا نم
 «كلذ ىلع ضرتعي مل ينويهصلا نابكلا نا

 لوح ةيئديم ةيكزت ىلع لصح هنإ اضوصخ
 ءاسراو :باهرالا برض» ىلا ةيعادلا ةبلاطم

 .نآلا ىتح فرعي ملو . بونحلا يف ةينما تابيترت

 م ىلا 3/وق لاسرا ىلع يسحلا قفاو اذأ

 _ 0.ينانبللا

 ةيكريما  ةيروس تالاصنا

 سنوت يف تافرع يقتلب يناريا دفو
 عيلخلا برح ءاهنال ةيولوألا ؛رارحتلا ةيظني

 ماق ةيرس ةرادز لوح تامولعم تقلت اهنا ريخالا اهددع يف «ريرقتلاد» ةرشن تدافأ

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر عم اهلالخ عمتجاو سنوت ىلا يناردا دفو اهب

 .تافرع رساي ديسلا
 قيفر نسحم يروثلا سرحلا ريزو ةسائرب ناك يناريالا دفولا نا ؛ريرقتلا» تلاقو

 ةفاضا .نيدناربالا نيينيدلاو نييركسعفلا نيلوؤسملا نم اريبك اددغ مض هناو تسود

 ىلع» تزكرت تاثداحملا نا تفاضاو .«ناريال ةفدلحلا ةيناذيللا تانصخشلا نم ددع ىلا

 تاروطت نم تاقالعلا هذه للخت امو :ةيناريالا  ةيندطسلفلا تاقالعلل ةلماك ةعجارم

 .«ةيبلسو ةيباجيا تالوحتو
 ,ينيطسلفلا ٍبناجلاو تافرع ناف «ريرقتلا» اهترشن يتلا تامولعملا ىلا ادانتساو

 «يناريالا دقولا عم هتاثحابم ىف رخآ عوضوم يا ىلع جيلخلا برح عوضوم مدق
 برحخلا ءاهنال ةطاسولا رودب مايقلا ةيندطسلفلا ريرحتلا ةمظنم دادعتسا ىدباو

 نييقارعلا نيلوؤسملا نأ ةصاخ :نارياو قارعلا نيب ةقلاعلا رومالا عيمج ةيوستو
 قرطلاب لئاسملا عيمج ةيوستو تاضوافملل مهدادعتسا نودبيو امئاد نوزكري
 .ةنملسلا

 لوح ةدم ذنم ةيراجلا كراعملا ءوض يف ءنانبل ف عضولا نأ. ءريرقتلا» تلاقو
 هذفنت تاميخملا هذه ىلع موجهلا نا رابتعاب ثحب رادم تناك «ةينيطسلفلا تاميخملا
 .ةيروس عم ةفلاحتملا «لمأ»

 ريرحتلا ةمظنم سيئر ىلا يناريالا سيئرلا نم ةيمسر ةوعد» يناريالا دفولا هجوو
 دعب يا ءفورظلا حمست املاح اهتيبلتي» تافرع دعوف ,«نارهط ةرايزل ةينيطسلفلا

 ال. «جيلخلا برح فقوت

 1 كمزأو هزيف
 يف ةيبرعلا تاسسؤملا فلتخم شيعت

 .ةقناخ ةبلامو ةيداصتقا ةمزا ةلتحملا نيطسلف
 ةمظنم ىلع ةيسايسلا ةلمحلا عم قفارتت
 ىلا لصو ريرقت ثدحتبو .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ١ نع ةلتحملا ضرالا نم «ةيبزعلا ةعيلطلاد
 . ةكرشو تيزريب ةعماج اهيناعت يتلا تابوعصلا
 هيناعت ام ىلا ةفاضالاب ,سدقلا ةلظفاحم ءابرهك

 ىلا ريرقتلا ريشبو . ةيفاحصو ةيحص تاسيسؤم

 ٠ نيينيطسلفلا ىلع ةضورفملا دويقلا يف ددشتلا
 رمألا «ندرألا ىلا ةيبرغلا ةفضلا نم روبعلل

 ىلإ روبعلا نع نوفقوتي نيينيطسلفلا لعج يذلا

 يركسعلا مكاحلا عفر نأ دق ندرإلا يقرش

 0 ٠م لا 6 نع ركسلا حيراصت ىلع موسرلا

 00 اراتيد

 ,روظنملا ىدملا ف ةيرونس نيبو هنيب برح ثودح ناكمإ ينويهصلا نايكلا دعبتسا

 ةينالقعلاب يروسلا سيئرلا فصي زيريب نوميش :ةيليئارسالا. ةموكحلا سيئر 1دبو
 ةقلاعلا رومالا لك لوح ضوافتلل بيبا لت ندادعتسا ايديم ,ةسادسلا يف ةيعقاولاو

 .1951/ ماع ذنم ةلتحملا نالوجلا تاعفترم اهيف امب :امهنيب

 ءابنا بيرست ةلمح تادبو ةداحلا اهتجهل نم تريغ . اهرودب ةيكريمالا ةرادالاو
 ةرازو يف رابك نوفظوم اهقلطي تاحيرصتو ,نطنشاوو قشمد نيب يرجت تالاصتا نع
 نم مغرلاب ةيباهرالا تايلمعلا يف ةعلاض ةيروس نوكن نا اهيف نوككشي ةيجراخلا

 يف لوؤسم فظوم ريبعت دح ىلع «يل ودلا باهرالا ةدناسم ف يروسلا سيئرلا خيرات

 .ةيكريمالا ةيجراخلا
 نع ثدحتت يه ذإ ,تاحيرصتلاو ءاينالا هذه بيرستب نطنشاو يفتكت الو

 ةيروس ةقفص ثودح ناكما نعو :باهرالا برض يف قشمد عم قيسنتلا
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 ,ةيكريما

 .. ةيييحف .ايدرأ ةنجا
 ١. ةييرفلا ةفضلا يف

 نا: ريخألا اهددع يف «ريرقتلا» ة .ةرشن تدافا
 ةنجل ةردخألا ةنوآلا يف تلكش ةيندرألا ةموكحلا

 :ةيمنتلا ةطخ قيبطت لبس ةساردل ةصاخ

 / ..؛ةيدرقلا ةفضلل اهتعضو يتلا ةبيسمخلا

 ةيدلد سدئر :مضت ةنجللا ناد «ريرقتلا» تلاقو ٌ

 ٠ سيئر ةلمعلا ليمجو .جيرف سايلا محل تيب |
 راشتسم يشوه ريماو .ليلخلا يف ىرقلا طباور
 ردجو ٠ .ةبيبرعلا ئنوؤشنلا سدقلا ةيدلن سيئر

 .تسينكلا يف قباس وضع وهو يدعم شهاد

 3 يف بئانلا يريعجلا ديحوو «يليئارسالا»

 نايعأ دحا هتيدمحلا ٍقورافو يندرالا ناكزبلا

 | ليكشت نا٠ اهلوق .ريرقتلا. تفاضاو ..مركلوط
 | فقو نيسح كلملا نالعاعم قفارت ةنجللا

 كلذ امين هذاختاو ري رحتلا ةملقتم عم قيسنتلا 1
 3 ةساسا ,قشمد ةقفاومي ىظحب .رخآ اطخ 1

 ' تافرع رساي ةدايقل ةليدن ةدايق ليكشت ةلواحم
 ةئنالث ثادحتساب يضقت ةديدج ةغفيص ضرف وا :

 نا ىلع ريرحتلا ةمظنم يف ةسائرلا ةباينل بصانم
 01 ءاصعزو امنسا ندرالاو امسا ةيروس حرتفقت

 . 80 .ءاثلاث امسا ةزغو ةفضلا

 ورعب نينا ٠
 ميرا ريرتش ٠

 ةلوحالا تايشو ةيلطل ماعلا داحتالا هجو

 ١ 7 بعشلاو ءاسسؤرلاو كولملا ىلا عادت ةلئحملا

 7 ءاطبا ةدعاتستف هيف بلطي :ملاعلا رارحاو يبرغلا :

 اهلالتخا ىلع ىضف هه أ داحتالا ركذو

 . سرامت ةيئاربالا تاطلسلا ناو .اماع ١
 نايبلا طبر مث .داهطضالاو رهقلا لئاسو فلتخم ٠

 : . ناودعلل هيدصلا يق قارعلا معد بجاو نيب

 : ناوحالا ءاندا معد ةرورضو رمتسملا يناربالا

 . نم مهضرإ سيرحتل قحلا مهلضن قف نرحل 1

 ْ 00 0.يناربالا لالتحالا ْ

 < مالا ةندلا

 سما
 ٠ ضوفلا سيئرلا ورب ناس لراش ديسلا نلعا 1

 رمتؤملا و وضعو طسوألا قرشلا يف مالسلا ةنجلل

 ةنجل اهتذختا تاردابم: نع ةدحتملا ممألل ينودلا 3

 «2جيلخلا برح فقو ف ماهسنالا فدهب مالسلا |

 نيلوؤسملا رادك 0  تالاضصتا ءارجا نمضتنتو >

  سمتؤملل يئاهنلا رارقلا عيزوتو :نيبسنرفلا
 0 /ناسسين رهش ف فيشح قف دقعتا يذلا يلودلا

 0 ,ةيفاقثلاو ةيسادسلا طاسوالا ف .يضاملا لدرتا

 ريغ ةيسنرفلا ةتجللا اهتذفن ةيمالعأ ةلمح نعو 0
 ١ يحلا ةربطخلا راثآلا لوح ةيسنرفلا فحصلا
 1 ةقطنملا .' نماب قلعتي اميف جيلخلا برح اهلكشت

 0 .يملاعلا مالسلا ديدهتو

 1 اهرويح لزب ىلا ةيلودلا ةرسألا اردّجا اعدو

 | ساسا لع رانلا قالطا فقو ىلا لوصولل |
 0 ا ا قفاو ينلا ةدحتملا ممالا تاررقم

 _ 1 ناري اهتضفرو ش

 ىضوفلاو نمالا: طبضل ةيبرغلا توريب ىلا اهاضتقمب يروسلا شيجلا دوعي
 هادخ ميلحلا دبع ةيجراخلا نوؤشلل يروسلا سيئرلا بئان ريبعت دح ىلع :زئارغلاو
 هعم ىرحاو «نوتلغدا قشمد ٍِق يكريمالا ريفسلا يضاملا عويبسالا قف ليقتسا يذلا

 .اهيناوج فلتخم نم عيضاوملا هذه تلوانت ةلوطم تاثداحم

 رابك ىلا ةيكريما ريراقت لوصو نع ةعلطملا ةينانبللا رداصملا ضعب ثدحتتو
 نم تانيمطت نطنشاو ىدل نأل . سفنلا طبضو رذحلا ىلا :نييليئارسالا» نيلوؤسملا
 بونجلا يف ةينمالا تابيترتلا ريفوت ناش يف لؤافتلا ىلا وعدت يروسلا سيئرلا
 .ةيباهرالا تايلفعلا نع فقوتلاو ,ينانبللا

 نيلوؤسملا نا نع ةيفاجحص ريراقت ثدحتت هسفن ينودهصلا نايكلا نمو
 هذه فرتعتو .ةيروس عم ةكيشو برح ثودح نودعبتسي اوتاب :نييليئارسالا»
 اهجهتنا يتلا ةيجراخلا ةسايسلا ىوتسم ىلع يرجت رظن ةداعا ةمث نا ريراقتلا
 هذه نا اهسفن ريراقتلا فيضتو .ةدضاملا ةثالثلا ماوعالا لالخ يروسلا سيئرلا

 تاونق ربع بيبأ لتو قشمد نيب ةئداه تالاصتا ماما لاجملا تحسفا ةعجارملا
 عم ضوافتلا عيطتسي ال يذلا» ندرالا عم تالاصتالا تفقوت اميف .ةيبرغ ةيسامولبد
 .زيريب ريبعت دح ىلع «نيينيظسلفلا نود نم ليئارنسا

 ةفرعمل «ةيليئارسالا»  ةيكريمالا  ةيروسلا تالاصتالا جئاتن راظتنا نم دب الو
 [].حامرلاو فصاوعلا ةلحرم ف ةيروسلا ةنيفسلا راسم هاجتا

 26 .دنمحادلاا همليطات طل ضظظ-



 ١نانسمل يه قرنا زج رييرغا
 «بيرغ ميركلا دبع نانبل يف رئازجلا ريفس عفر

 اريرقت ؛ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا ىلا
 فقاوملاو ةينانيللا ةمزالا تاروطت نع الماش

 نيما ينانبللا سيئرلا اهجهني ينلا ةديدجلا
 برحلاو .ةيبرعلا لودلا هاجتا يف ليمجلا
 عولضو .ةينيطسلفلا تاميخملا دض ةرئادلا

 ةدحو قيزمت فدهب .اهيف ةيمدلقالا ىوقلا ضعب
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ريفسلا نا لوقت ةعلطملا ةينانبللا رداصملا
 يف :هدالب ىلا ةاجف نانبل رداغ يذلا يرئازجلا
 موقي ةيمسر ةرايزل ءيهي فوس .ةريصق ةرايز
 [0.رئازجلا ىلا بيرق ينانبللا سيئرلا اهب

 !نيسعلا ةرايز وتست نطنشا)
 نا نطنشاو يف ةيبرع ةيسامولبد رداصم تدافا
 نيسح كلملا ةرايز لاشفا اودمعت دق نييكريمألا
 نالعالاب ةرايزلا اوقدتسا دقف .ةدحتملا تابالولل

 مهتردانم ديدجت ىلع مهعهجشي ام دوجو مدع نع
 يذلا رمالا ..طسوالا قرشلا يف ةيسامولبدلا
 .يندرالا لهاعلا ةرايز لالخ هديكات ناغير داعا

 مهفقوم يف أدج نيحيرص نويكريمألا ناك امك
 زجع اودكأ نيح جالسلاب ندرألا ديورت نم
 ف عونلا اذه نم ةقفص يا ريرمت نع ةرادالا
 تاثداحم ادبي مل ندرألا نا امللط سرغنوكلا
 .!«ليئاربسا» عم ةريشايم

 ةيبرعلا ةيسامولبدلا رداصملا ضعب طبرتو
 ةرادز نم يطابحالا يكريمألا فقوملا اذه نيب

 هيعاسم نا دقتعي ناك يذلا يندرالا لهاعلا

 يف هفقوم معدتس يبرعلا ديعصلا ىلع ةيقافولا
 هل تضرعت يذلا ثداحلا نيبو ..نطنشاو

 اهلقتسي نا ررقملا نم ناك يتلا رتبوكيلهلا ةرئاط
 رظنلا فرص مث ةرايزلا لالخ هتالحر ىدحا يف
 ةرشئاطلا علقت نا لبق ةظحل رخآ يف كلذ نع
 دق :قيقحت رادم لازت ام بابسال مطحتتو
 00 :لوطي

 ! ىجبنا رنسالا فلاحنلا
 سيئرلا نا قشمد يف نيبقارملا راظنا تفل

 ديكاتل تاذلاب ةرتفلا هذه راتخا دق يروسلا
 ..ناريا عم يجيتارتسالا هفلاحت رارمتسا

 نونطاوملا هيف ناك يذلا تقولا يفف

 اهعيذت يتلا ءاينالا مامتهاب نوعيادي نويروسلا
 نيسح كلملا يعاسم لوح ةيبنجالا تاعاذالا

 لابقتسا ءاج :ةيروسو قارعلا نيب ةحلاصملل
 يلع دمحم يناريالا ثوعيملل دسا ظفاح

 فلاختلاب» كسمتلا نع هنالعاو يتاراشن
 فادها قيقحتل ناريا عم يجيتارتسالا

 فقوم ةيدج مدعي ةعانقلا دكؤيل (!) :ةيلبقتسم
 .ةحلاصملا يعاسم هاجت يروسلا ماظنلا

 هتمزا زواجت لجا نم يعاسملا كلتل هرامثتساو
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 ىلا اددحم ةدوعلاو هسافنا طاقتلال .ةقناخلا

 .ةيموقلا ةيضقلاو قارعلا دض يرمأآتلا هرود

 ماظنلا نا قشمد يف نيبقارملا ضعب ىريو
 ةيلمعك اهيعاسمو ةحلاصملا رابخا رمثتسي
 لجحا نم نييناريالا هئافلح ىلع ةيكيتكت طغض

 نويدلا عوضوم يف هعم لهاستلا ىلا مهرج
 هذم ةداعإو ,يناريالا بناجلل هيلع ةقحتسملا
 ةجاحلا سماي وه يتلا ةيطقنلا تادعاسملاب

 ح.اهيلا

 اوثدحت سيراب ىلا نانبل لامش نم نومداق
 ىتيبم يف ترج يتلا ةداحلا ةنسالملا نع

 مادخ ميلحلا دبع نيب ةيروسلا ةيجراخلا
 ,قباسلا ينانبللا سيئرلا لجن ,ةيجنرف ريبورو
 دئاق ىلع ذخا مادخ نا اولاقو .ةيجنرف ناميلس
 هتاوق رشن يف هددرت (ةيجنرف ايشيليم) ءةدرملا»
 يف نورتبلا دورج ةقطنم يف سامتلا طوطخ ىلع

 ةيا نا ةيجنرف درو : «ةينانبللا تاوقلا» ةهجاوم
 تاديقعت لح ف رخؤت وا مدقت نل ةديدج كراعم
 تدا يتلا مادخ ةطخ» ىلا اهازع يتلا .ةلكشملا
 ,تايوتسملا لك ىلع .تيتفتلا تيتفت ىلا
 ىلا تلوحت يتلا ,ةضراعملا ديعص ىلع اصوصخ
 ةيجنرف ةراشاو ,...اهنيب اميف لتاقتت تاضراعم
 «لمأ, عارصو تامدخملا برح نم تقلطنا

 قيرط يف ثدح امع الضف .ءيكارتشالا» و

 ًايصخش اهذيفنت ىلع فرشا رزاجم نم ةديدجلا
 يف ةيروسلا تارباخملا سيئر .ناعنك يزاغ
 0 .نانبل

 سوني ير دنأدأب
 ١ ىرؤسلا سييئرلل

 يروسلا سيئرلا دارا يتلا ةلاسرلا تلصو

 ىلا ةريخالا هترايز لالخ نطنشاو ىلا اهغالبا
 ءارزو سيئر نا ةعلطملا رداصملا لوقتو .نانويلا
 سيئرلل دهعت ويردناباب سايردنا نانويلا

 هفقاوم ىوحفب نطنشاو غالبا يروسلا
 هدادعتساو ؛باهرالا اياضق نم ةدئدجلا

 يف ابورواو ةدحتملا تايالولا ىلا مامضنالل

 يتلا .تامظنملا نع هدي عفرو .باهرالا ةحفاكم
 .اهنول ناك ايا اهسرامت

 عص هئاقل لالخ ددش يروسلا سيئرلا

 يف ةبقعو ًايساسا هريتعي تايرما ىلع ودردناباب
 ةيداملا تادعاسملا ىلع لوصحلا قيرط

 مسا بطش ةرورض وهو ؛برغلا نم ةيئاذغلاو
 باهرالا سرامت يتلا لودلا ةحئال نم ةيروس
 :يلودلا

 يكريمألا ةيجراخلا ريزو نا هركذ ريدجلا
 فصوو ةطاسولا طخ ىلع آضيأ لخد قيسالا

 ةسايس جهتنيو يعقاو هناب يروسلا سيئرلا
 نا يفبني هعم فقوملا ناو ,ةيعقاو ةيجراخ
 ديقعلا يبدللا سيئرلاك لماعي الف ؛افلتخم نوكي
 [0.يفاذقلا رمعم

 ةيودلا نأدفف
 ١ ةيرازم يف

 تتاب ةريثك ةيودا نا قشمد نم نومداق لوقي
 ةردق مدع ببسي .ةيروسلا قاوسألا يف ةدوقفم

 ةجيتن .داريتسالا ىلع ةيمسرلا تامسسؤملا
 رالودلا رعس عافتراو ةيعصضلا ةلمعلا نادقف

 0.ةيروسلا ةريللا ءازإ

 نطرولا] ]خه
 !ةينويطصلا دض «راذلإ سره 11 0 | 1 ) | /| (
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 ةيعامتجالا هحئارش عيمجب يواسمنلا بعشلا اهب رهج يذلا يخلولا ْ ١"

 لاقامك) «ةيلخادلا هنوؤش يف ظفلا لخدتلا» دض ةيسايسلا هاوق لكو

 يتلا ريهشتلا ةلمح ىلع أدر .(سيتارغ يواسمنلا ةيجراخلا ريزو |(
 سيئرلا حلاصل فثكم عارتقا ىلا .ايلمع تمجرت .مياهدلاف تروك تلاط
 .هدالب يف ةسائرلا ةكرعم ضاخ يذلا ةدحتملا ممالل قباسلا

 .!رحاسلا ىلع رحسلا بلقنا اذكهو
 يملاغلا يدوهيلا رمتؤملا اهداق يتلا ريهشتلا ةلمح يدؤت نا نم الدبو

 يف ينويهصلا «يبوللا» اهيف كراشو .ينويهصلا نايكلا ةداق نم رشابم بلطب
 هيف هل ناكم يأ يفو ةيبوروألا لودلا عيمجو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 نيبخانلا ىدل همهسا عفر ىلع تدعاس .مياهدلاف طاقسا ىلا .ريثأت دوجو

 تاقيلعتلاو تالاقم لا تارشع ىدس تبهذو ةسائرلا بصنمب هزوف نامضو

 يتلا ةعساولا طوغضلا عفنت مل نيح ف ؛ةيعاذالاو ةينويزفلتلاو ةيفاحصلا
 بصنملا ىلا لوصولا نم مياهدلاف عنم يف يملاعلا ينويهصلا «يبوللا» اهسرام

 .اسمنلا يف لوألا
 رمتؤملا امهلاك نيتللا ةيماساللاو ةيزانلا ةمهت يواسمنلا بعشلا لباق دقل

 ,مياهدلاقل ةينويهصلا ةكرحلا عم نينواعتملا رئاسو يملاعلا يدوهيلا
 لبقتسم ىلع ءاضقلل نيتيفاك اتناك نيتمهتلا نيتاه نا عم ؛دوربو ةرم ةيرخسب
 .اضيأ هتايح ىلع ءاضقلا ىلا دؤت مل اذا اذه .ةيسايس ةيصخش ةيا

 عم ًافطاعتم ناك ماعلا يأرلا نا ,ةيبوروألا لودلا رئاس ف حضتا دقل لب

 ناك هنا احضاو ادب امك هيلع تنش يتلا ةملاظلا ةلمحلا هذه دض مياهدلاف
 لخاد «ينويهصلا يبوللا» هسرام يذلا ؛يركفلا باهرالا» نم ًاقباضتم

 .ةيبرغلا مالعالا لئاسو
 ريتعي نا نكمي :مياهدلاق دض ةلمحلا لشف نا انلق اذا ةقيقحلا ٍبناجن الو

 .ناك يذلا :(هتمرب يبرغلا ادارطتساو) يبوروألا ماعلا يأرلا يف لوحت ةيادب
 نايكلاب و دوهيلاب لصتي ام لك ءازإ أدج اساسح بيرقلا سمألا ىتح
 .يدنويهصلا

 بكترا هنا ليق ام هاجت «بنذلا ةدقع»ب لقثملا ,ماعلا يأرلا اذه ناك دقف
 نم لك ىلع هتمقن بصي .اهلبق امو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ دوهيلا قحب
 ضحم ىلا حنج هذه «بنذلا ةدقع» ريثان تحتو .«ةيمايساللا»١ب مهني

 .ادودحم ال اديبأت «لدئارسا»

 ىلع ةميخملا ةيسفنلا ةلاحلا هذه نم ةينويهصلا ةكرحلا تدافنسا دقلو
 .ةيضاملا تاونسلا لاوط اهحلاصل اهتلغتسا مث نمو .يبوروألا ماعلا يارلا

 ةسرامم ىلع اهتردق نم ريثكلا ةينويهصلا ةيئاعدلا ةلآلا دقفا نمزلا رورم نكلو
 نايكلاو ةينويهصلا ةكرحلا ادقتنم هتوص عفري نم لك دض :يركفلا باهرالا»
 .ينودهصلا

 ثودح يف ريبك دح ىلا ةيناودعلا ينويهصلا نايكلا تاسرامم تمهاسو
 يدوهدلا ةروص ناهذالا نع بيغت تادب نا دعب اصوصخ .لوختلا اذه لثم

 يف رزاجملل ططخملا وا) «رازجلا» يدوهيلا ةروص اهناكم يف لحتل «ةيحضلا»
 ضرا لك يف رامدلاو توملا عرزل عراسي يذلا يدوهيلا :(..نايحألا ضعب
 .هب ةطيحملا ةيبرعلا لودلا يف وا نانبل يف وا نيطسلف يف ءاوس هامدق اهؤطت
 نيح سنوت يف ثدح امك هتارئاط اهلصت يتلا ةيبرعلا لودلا رئاس يف ىتحو
 .يقارعلا يوونلا لعافملا ريمدت كلذ لبقو :ردرحتلا ةمظنم زكرم فصق

 ةذوعشلا ريثأت نم ًامامت ظقيتسا دق يبوروألا ماعلا يارلا نا ينعيال اذه

 .نمزلا نم ةليوط ةرتف لالخ هغامد تلسغ يتلا ةينويهصلا ةيئاعدلا
 ..! ةيادبلا اهنكلو
 ماعلا يارلا ف ةبرذج تالوحت ثادحا ىلا يدؤت دق ..أدج ةماه ةيادب يهو

 حرط ىلا اندوقب اذهو . بجد امك اهنم ةهدافتسالا تنسحا ام اذا :يبوروألا

 ذاقنا يف ةمهاسملا لجا نم برعلا هبعلي نا نكمي يذلا رودلا نع لؤاستلا
 «يعولا ةدوع» ىلع لمعلا يفو :ةينويهصلا ةياعدلا ريثأت نم يبوروألا غامدلا
 يبعرملا زياف 0.غامدلا اذهل

 ؟ا/_ ١445 ناريزح 1757-١1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 7 تن ا فم نسا ماد 0

 ءادوسلا ةراقلاب ةصاخلا ديئشنالا 3 ,ا كيس 0

 لقتسلاو . 0 يداصتقالا زجعلاب ةضيرملا ادقب

 52 خلمازنلالاوا ,حئاصنلا» ري ل

 ةراقلا هذه ءايقيرفا وكشت ضارما ةبأ نم 1
 ةرددعتملا :ةيفارغج ةعونتملا ؛:ةحاسم ةلئاهلا ١ ظ
 ؟اناكس ةرجفنملاو تاسائسو انادلب |"

 هذه نع اومدقي نا نويسايسلا ءابطالا عميطتسم

 طبترب امهلوا :نييراضتم نيدلوا نيصيخشت ةراقلا

 ةيفدكي .عجارتت تحار يتلا ةيرامعتسالا ةلحرملاب

 دهعلا تنشد يتلا تانيتسلا ةيادب ذنم ,ةيلومش

 لوخدب نيرق امهيناثو :ةيقيرفالا تالالقتسالل يلعفلا
 نع ثحبلاو :ةينطولا ةدايسلا عاجرتسا دهع ايقيرفا
 ةريداصضتقالا تايوتسملا ىلع كلذ قدقحت ليس

 يتلا فادهالا وا فدهلا وهو .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
 .نهارلا تقولا ىلا اهقيقحت لجا نم لمعت لازت ال

 نيذه نيب نوعيطتسي ءابطالا ءالؤه نكل
 تارشع اوذَغي نا نيزيامتملا نيصيخشتلا

 ىلع دوقع ةثالث نم رثكا دعب مهلعلو ,تاصيخشتلا
 نوصحب ءعاودالا يا نوراتحي ةلحرملا مارصنا

 ازجع كلانه نا ايلاح ودبي امم نوحرتقي تاجالعلاو
 .هب ءافولاو :هدنع فوقولل لماك هبش

 لكاشملا ةهجاومو .زجعلا اذهل يدصتلا ةيغبو
 قيرط ىلعو .ءادوسلا ةراقلا يف ايداصتقا ةمقافتملا
 يف ةيقيرفالا لودلل يلومشو يلتكت ططخم دادعا
 ةدحولا ةمظنم ترداب :ي ومنتلاو يداصتقالا رامضملا

 دعبو .ديدحتلاب ةيداصتقالا اهتنجلو .ةيقيرفالا
 ىلا ةدحتملا ممالا ةمظنم عم رواشتلاو قيسنتلا

 ةيئانثتسا ةرود ةريخالا هذه لمعت نا ىلع قافتالا
 ةيقيرفالا ةيداصتقالا لكاشملا حرط اهيف متي ةيمسرو
 لودلا فلتخم يىلتمم نيبو ةراقلا يىلوؤسم نيب

 يتلا ةيلامسأرلا و ةيعانصلا لودلا ةصاخو .ءاضعالا

 .نويدلا ميدقتو ليوحتلاب موقت

 ,ةدحتملا ممالا رقمي تدقعنا ةينعملا ةرودلا

 عوضوملاو .هنم ١ ىلا ويام / رايأ "0 نم . كرويوينب
 مديقت وه شاقنلاو سردلا هيلع بصنا يذلا يسيئرلا
 لولحلاو ايقيرفا يف ىلاحلا يداصتقالا عضولا

 اهتدعا يتلا ةقيثولا عوضوم هسفن وهو :ةحرتقملا
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 رنيراقتلا نم اقالطنا كلذو .ةيريضحتلا ةنحللا

 ةنحللا اهترشن يتلا ابقيرفا .داصتقاب ةصاخلا

 ةيمنتلل يقيرفالا كنبلاو ةراقلاب ةصاخلا ةيداصتقالا

 ةموعدم ردراقتلا هذهو .ةريخالا تاونسلا لالخ

 ىلا ةقيشولا تقرطت دقو .ةنئمطم ريغ تاششاصحاب

 :يف نمكي اهدرم نا ىلا ةريشم ةيداصتقالا ةمزالا

 .ةيلكيهلا ةيساسالا تاريسغتلا صقنو فعض-١

 يفاكلا يداصتقالا عونتلا فعض وا مادعنا- 5

 :رامعتسالا نع ةثوروملا تاينمىلا نم صلختلل

 جاتنالا تاب وتنسمو عقدملا رقفلا لاوحال ةسركملاو

 ةظوحلملا ةردطخلا صنئاقنلل ةدئاعلاو ادح ةضفخنملا

 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاشنملا يف
 فيعض اهدودرم ناف ةعارزلا ةيعضو صخي ام يف

 ةيافك مدعو .راطمالا ىلع يىلكلا هبش دامتعالا ببيسن
 ةعجشملا تاءارحالا صقنو ,ةيرورضلا تارامثتسالا

 مولعلل ءيس قيبطت نا ظوحلم وه امو .نيعرازملل
 عم اهفييكت مدع وا ثاحيالا لازهو ايجولوتكتلاو
 دقعت اهيلت .راعسألل ةلاغف ةسايس مادغنا مث .طيحملا
 رمدراقت مدقتو .:نادمملا اذه ِق ةيرادالا تاءارحألا

 اذه يف ةفيخم اماقرأ (5.8.0) ةيملاعلا ةيزغتلا ةمظنم
 نلعت ذا ,يناذغلا ومنلا ف نسحت يا عقوتت الو لاجملا
 صخشلل بويحلا كالهتسا نا ةدع تاريدقت نيب نم

 19/81/94 نيب غلك ,١١54 ىلا لصو يذلا دحاولا

 . 19146 ةنس ىف ١75,١ ىلا لزنيس

 عضولاب ةمتهم ىرخا ماقرا قطنت اميف اذه
 نيطشنلا ناكسلا فصن نم رثكا دوجود يقيرفالا

 اهنمو .ةدروتسملا داوملا ةبسن عافتراو .لمع نودب
 ثالث فعاضت دقف يجراخلا نيدلا اما ةيئاذغلا داوملا
 اذه لباقيو .ةريخالا ةنس ةرشع سمخلا لالخ تارم

 عم بسانتم ريغو عيرم يفارغوميد ومن روهدنلا
 ةقرافالا ناكسلا ناف اذكهو .ةيئاذغلا تاناكمالا

 ممالا تايئاصحا بسح ةنس "1 لك نوفعاضتب

 لوصحملا ةيسن ةديدع طاقنب زواجتب امي .ةدحتملا

 تايفولا ةنسن عافترا غم قفارتم عضو وهو ءيعارزلا
 ددع رئاكتو يرضحلا حوزنلا ةبسنو .لافطالا يف
 نادلبلا نم ”" لصا نم ؟9 ناف الامحاو :نيتحاللا

 بونج ةعقاولا ايقيرفا ىلا يمتنت ملاعلا يف ةريقفلا
 .ءارحصلا

 ليصافتو .ءادوسلا ةراقلل ةعيرملا ةبعضولا هذه

 ةياثمب تناك انه اهيف باهسالل لاجم ال ىرخا :ةّدع

 ممألل ةماعلا ةيعمجلل ىربكلا ةعاقلا ىف كرحتت حابشا

 ةيجراخ ءارزو تعمج يتلا اهسيلاوكو ةدحتملا

 سيئرلا ةسائرب ايقيرفا يلثممو ءاضعالا نادلبلا

 .ةيقيرفالا ةدحولا ةرودل يىلاحلا سيئرلا :يلافنيسلا

 :يلاتلا لامعالا لودج ةساردل عمتجم لكلاو

 اهاقلتت نا يفيني يتلا ةيفاضالا ةدعاسملا غلبم ١

 ع ورشم ذيفنتل يلامسأرلا يعانصلا ملاعلا نم ايقيرفا

 .ةمداقلا تاونسس سمخلل ةيمنت

 ةعجارمو ةيجراخلا نويدلا ةيضق ةسارد-."١

 رواجتت نويدلا) اهتلودج ةداعا تايناكماو .اهطورش
 . (رال ود رابلم ١/٠

 .ةيلمعلا هذه ةعياتمل ةفلتخملا تامزيناكيملا - "“

 متد نا وه الامجا هيلا لوصولا ىخونملا فدهلاو

 تاونس سمخلا ىدم ىلع :مراصلاو قيقدلا ديدحتلا

 ةيقيرفالا تاسايسلا حيحصت دوهج طورشل .ةمداقلا

 معد ميدقت ةيغب نيلومملا ةعومجم تامازتلا .لباقملابو
 نادلدلا تددح دقو ةيقيرفالا ةيمنتلا دوهج ىلع يفاضا

 رايلم ١١18 غلبمب اهعورشمل يلاملا فورظملا ةيقدرفالا

 ىبا ةلومملا نادلبلا نم جاتحتو (50- 87 نيب) رالود
 اهنأب ةراقلا مزتلتو .رالود رايلم 45 براقي غلبم
 ةيمنتلل يلكلا غلبملا نم , ه صينصختل ةدعتسم

 .ةيعارزلا

 مازتلا نؤد حئاصد

 ةقيقحلا قاروا تادب ةماعلا ةيعمجلا ةصنم ىلع
 ناف ةرياغم ةرابعيو :ىرخالا ولت ةدحاولا رئانتت
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 ريثك هيف ناك يبرغلا ليومتلا ىلع يقيرفالا ليوحتلا
 :يلاتلاك باوجلا ءاج دقل .لؤافتلا نم

 ىلا رظني يكريمالا ةيجراخلا ريزو زنلوش جروج -
 .ةيكريمالا ةبرجتلا نم اقالطنا ةيقيرفالا ةمزالا

 اهتبرجت نأب ةعنتقم ةدحتملا تايالولا ناب نلعيو
 دادعال ةدعاق لكشت نأل ةلباق ةيمنتلا لاجم يف ةضاخلا
 ةرابعبو .ايقيرفا يف ةلاعف ةيداصتقا تاسايس
 بولسالا جاهتنا ىلا وعدي زتلوش ناف ةحضاو
 يذلا ناغير سيئرلا ةرادا جهنم اديدحتو .يلامسارلا
 هيجوتلا ةسرامم نع ةلودلا يلخت ىلا ةوعدلاب يضقي
 تالواقملل ضرفلا لك قالطإ و ىيداصتقالا ريطاتلاو

 ,اذه دعب .يكريمالا بودنملا ىفتكا دقل .ةصاخلا
 ةيلامسأرلا جاهتنا ىلا ايعاد حئاصنلا ءادساب
 ةمهاسملا نع ةيلك اتماص اهتايداصتقاب ضوهنلل
 .هدالب نم ةبولطملا
 ةيجراخ ءارزو ناسل ىلع .اضيا تددرت ةربنلا هذه

 ديدش ءاديإب اولخبي مل نيذلا ارتلكناو اسنرف .نابايلا
 تامزا نم ءادوسلا ةراقلا هيناعت ام ىلع مهفسا
 وا ةدعاسم ةيآب مازتلالا نم نيلصنتم , بعاتمو
 هنيع نآلا يف ؛نيردابمو .مهبطخ ءارو نم ةيلام تاعبت
 رظن ةهجو نم لثمتت يهو .ةحيصنلا ءادسا ىلا

 ةيداصتقالا لكاشملا لوح رواشتلا ةرورض ْف مهنادلب

 دقنلا قودنص .ةصدخملا ةدلودلا تاسيسؤملا راطا ِق

 تارواشملا ناو سيراب يدانو .يملاعلا كنبلا :يىل ودلا

 .ةلاحب ةلاح متت نا يغينيو لب نكمي راطالا اذه يف
 ىلع نواعت ىلا ةوعدلاب يناطيربلا بودنملا زيمت اميف
 راطا .ءاشنا ىلاو .فارطالا ددعتملاو يئانثلا ىوتسملا

 فارشاب متي يقيرفألا داصتقالل يلكيهلا حيحصتلل

 .يلودلا دقنلا قودنص ةبقارمو
 ايدبا ناذللا امهدحو ادنكو ايناملا ةيحجراخ اريزو
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 دقف ؛:ةضورعملا بلاطملا عم بواجتلل ايلمع ادادعتسا
 نأب رشنيغ شيرتيد سئاه يناملالا يسامولبدلا حرص
 ىلع ايسايس ايدحت لثمت ةحورطملا ةيداصتقالا ةمزالا
 لك لذبو يناسنالا نماضتلاب ايلاطم .لاع ىونسم
 ةدعاسم نا نلعاو .ةيلام وا تناكهةيسايس .دوهجلا

 ومن نم ىلعا ةريتوب رمتستس لب .فقوتت نل هدالب
 ماقرا نع ثدحتي نا نود اذه لك .ةينطولا ةينازدملا
 . شل لحم

 لزانتتس اهنا ؛ادنلوهب ةعوبتم .ادنك ؛تنلعا مث
 نيدلا سردتسو .نويدلا دئاوف نم ريبك ددع نع
 ىلا اهتادعاسم عفرتس امك ؛يدج مهفتب يقيرفالا

 .اررضت دشالا نادلبلا
 دق ام عامسل ةشطعتم ةيقيرفالا لودلا تيقب اميف

 داحتالا ةصاخو .يكارتشالا ركسعملا فرط نم حيري

 ىفتكاو هليي ام قلي مل شطعتلا نكل .يتايفوسلا
 ىلامسأرلا ملاعلا ىلا موللا هيجوتب .تايفوسلا

 باظخ راركت ىلاو .يلودلا دقنلا قودنص ةسايسو
 .هنم مهففاأت ةقرافالا نولوؤسملا ىدبا يجولويديا
 .ةرشابملا مهتالضعمل اديدج مدقي ال هنال

 تبترت ىربك لما ةبيخ ناب لوقلا نكمي الامجاو
 تيهذ دقل ,ءىلامسأرلا  يممالا  يقيرفالا ىقتلملا نع

 ليومتلا ىلع مهليوعت ناكو .ىدس ةقرافالا لامآ
 نا كلذ ايمهو الؤافن تاونس تسلا ع وريشمل يبرغلا

 ةموكحم يبرغلا باطخلل ةيسايسلا اياونلا
 ةنلاملا تاسسؤملل ةقيقدلا تاريدقتلاو تاقيسملاب

 يذلا :ةصاخ ةفصب .يلودلا دقنلا قودنصو .ىربكلا

 ضوافنلا متي نا يغيني ةعجارم وا راوح لك نا رينعي
 عوضخلاو .ةلاحب ةلاح .ةرشابم ةيفيكب اهنأشب
 تايداصتقا ىلع اهضرفي يتلا ادج ةيساقلا طورشلل
 ىلع قبطت يتلاو .ومنلا قيرط يف ةرئاسلا نادلبلا
 لغشلاو ميلعتلا يف بوعشلل ةيلوالا قوقحلا باسح
 ناف ىرخا ةرابعبو .يداعلا ومئلاو ةحصلاو

 ققحتت نا نكمي ال ايقيرفا اهب بلاطت يتلا تادعاسملا
 اهئارو نمو ,ةيلامسارلا ةيعانصلا نادلبلا رظن يف
 تاحالصالا ءارجاب هيمسي امب الا روكذملا قودنصلا

 نم ريثكلا يف رظنلا ةداعا ىلا يدؤي نا هنآش نم ام وهو

 نهري يذلا رمالا .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تابستكملا
 يلاتلابو .اهرارقتساو ةيقيرفالا نادلبلا لالقتسا

 .برغلا هاجت ةيداصتقالا ةيعبتلا ةيعضو سركي
 سككللا  ةقيثإلا

 .ةيقيرفالا تاحرتقملل .نذا ء.رتناف لاسقتسا

 ضفر اذه لباقي ايقيرفا ةيمنتب ةيوفش تامازتلاو
 نويد لوح ةئراط ةودن دقعي يقيرفالا بلطلل يعطق
 .ةراقلا

 .ةقرافالا ةيحجراخلا ءارزو ناف هلك اذه مغرو

 سسيئرلا همعزت يذلا يداصنتقالاو يسايسلا لفحملاو

 ,ةلوجلا هذه يف ارصتنم هسفن ريثتعا فودض وديع

 ةيساسالا ةقيثولا ىلع عامجالاب تيوصتلا بقع كلذو
 عضولا حيحصتل ديدجلا جمانربلا لثمت ينلا

 .ايقيرفا ف يومنتلاو يداصتقالا
 يتلاو .ةحفص نيرشع نم ةنوكملا ةقيثولا هذه

 ةمداقلا تاضواغملا لكل يساسالا عجرملا نآلا نم ريتعت

 :اهنم ركذن دونب ةدع نمضتتن ةلومملا نادلبلا عم

 رايبلم ١78 لصا نم /514 ريضحتب مزتلت ايقيرفا نا

 مزاللا راطالا عضول اهيلا ةجاح يف يه يتلا رالود
 اذه يف ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم جمانرب قيقحتل

 ةدعاسمب هتهج نم ؛يلودلا عمتجملا مزتليو .ددصلا
 ,ةيفاضا تادعاسم ميدقتو اهجمانرب قيقحتل ايقيرفا
 ليومتلا رداصم نم رالود رايلم 45 لباقي ام يا
 .ةيقيرفالا ةمظنملا نم ةبولطملا يجراخلا

 اهلذبت يتلا دوهجلا ناب يلودلا عمتجملا فرتعي -
 ةيداصتقالا اهعاضوا حيحصنتل ةنقيرفالا نادلبلا

 ريفوتب دعب حمست أ تناك ناو يباجيا دودرم تاذ

 نويدلاب ءافولاو يداصتقالا قالطنالا صرف
 هتاز تقولا يف ةيلودلا ةعومجملا مرتلتو .ةقحتسملا

 .نويدلا ةلأسم يف رظنلا ةداعا ةيناكما يف رظنلاب
 ةيداصتقالا تايوعصلا ةيصوصخب فارتعالا

 ةلومملا نادلبلا نيب قيسنتلا يضتقي امم .ايقيرفال

 هذه ةعيبط عم بواجتلل ةمئالم ةسايس ديدحتو
 . تايوعصلا

 لجست يونس ءاصحا دادعإب ةدحتملا ممالا موقتس
 .تالاجملا ةفاك يف .ةيقيرفالا نادلبلا تاجاح هيف
 .تاحاحلا هذهب ءافولا ليس نع ثحسدلاو

 ةرود يف نوكراشملا ةقرافالا نولوؤسملا ريتعيو
 ةيداصتقالا ايقيرفا بعاصمب ةصاخلا ةدحتملا ممالا

 يرادالا ماعلا نيمالا ورمع يديع ديسلا مهنيب نمو
 هذه ىلع ةقداصملا نأب ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل
 مالتسا وهو مها ناهر ىلع ابسكم لثمي ةقيثولا
 رولبتب و :مهعاضوأب صاخلا رارقلل مهسفنأب ةقرافالا
 ,ةدحتملا ممالا نمض ددصلا اذه يف ةكرتشملا ةدارالا
 معدلا نع ثحبلا لصاوت ايقيرفا نا حيحص
 ةليفكلا تاردابملاب اهدرفمب موقت اهنكلو ؛يجراخلا
 .اهتينويدمو اهزجع قفن نم اهجارخاب

 بونج ةعقاولا ايقيرفاو ؟هذه ايقيرفا يه نم نكل
 ؟ةي وارحصلا ةقطنملا

 هذه يف ماري ام ىلع نكي مل ءيش لك نا عقاولا
 نكت مل زايحنالا مدع ةمظنم نا ادب ةهج نمف .ةرودلا
 ةمزالا اهب تحرط يتلا ةغيصلا نع امامت ةيضار

 ,تيتفتلا نماعون اهيف ىرت يتلاو ,ةيقيرفالا
 نمو ,ةيداصتقالا 7 ةعومجمل كلذ دعب ,برضلاو
 ةيبرعلا ةيلامشلا ايقيرفا نادلب نا ادب ةيناث ةهج
 اهرودب ةينعم اهنا نيح يف حرطلا راسم نع تلزع
 .ومنلا اياضقو نويدلا لكاشمب

 يبرعلا رودلا بايغ ظحالن نا اذه دعب ءانل سيلا
 عيراشملا نم ريثك يسانتو .ةيسانملا هذه يف لاعفلا
 مث .يضاملا يف احورطم ناك امم ايقيرفا معدل ةيبرعلا
 لكشملا ىلع ناهرلا نا ىلا هايتنالا ىيرورضلا نم سلا

 : تارايتخا ةلمح ىلع ناهر وه يقيرفالا يداصتقالا

 ؟ةيسايسو ةيجولويددا
 هتقيقح يف مويلا ودبي بونجلاو لامشلا راوح نا

 سيركتو ةيسايسلا ةضياقملا ىلع امئاق ةيراعلا
 ,نيمانلاو نيفلختملا نبي ةقشلا ةدعابمو ةيعبتلا

 يتلا ءارمسلا ةراقلا اهدقتفت ةلاعفلا ررحتلا ةداراو
 لالفغتسالاو داديتسالا تحت رخا دعب اماع قحست

 يأف مث نمو ةيجراخلا ةيعيتلاو يبنجالاو يلحملا
 [0!لوهجملا ىوس ايقيرفال ريصم

 يواوزلا ناميلس
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 هد .ةيرصتعلا يف هد عوببجب

 ينوبيبصلا ناكلا لخاد ءاوس
 ادقيرفا بودنج قو
 دددأ لذ هب تماق امو

 نآلا ىتح ينويهبصلا لادكلا سيسأت انم
 ةرمتسم ناءادنغا نم

 ةديعدلا ينحو ةرواجملا.ةيبرعلا لطقالا رظعم لاط
 ةدددملا تادمحتلا نتفدبتسا و

 ةيعسرلا قئكللو زقلاو
 نيبلصالا البلا لكسل عمق نمو

 ماببلا هذه هب موقت
 ي رصنقلا داظدلا تاوف

 ةقرذالا اجناريج دض ايرونيرل
 اضيا اهبسفن ىلاسألاد ,رركتت اهيسفن ةرولا

 ايقيرلا نونح يق ةدداتلا ؛ليئارسأ» ةروص يه هذهو

 | #38 ف 5س ا #1 صر ك# ع ا ىن ١ اا
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 جاجتحالا ةلمحو ةيلخادلا تابوعصلا نيب
 ةكرح ءازإو .دوسلا نينطاوملل ةعساولا
 ال .ةيبونجلا ةيقيرفالا نادلبلا عم نماضتلا

 اليبس ايقيرفا بونجل يرصنعلا ماظنلا فرعي
 ىف فنعلا ديعصت الق رارمتسالا الا ةمزألا ةجلاغمل
 ةمخاتملا نادلبلا هاجت ةلودلا باهرا ةسراممو لخادلا
 .هل

 تاوقلا تماق .نيعوبيسا ىدم ىلعو .اذكشهو

 يف اهل تاموجه ربكأب ايروتيرب ماظنل ةيركسعلا
 (ويام) رايا ٠١ يفف .ةريخألا ةرتفلا يف .ةقطنملا
 تارقمو دعاوق ىلع ةيوج تاراغ ثالث تنش مرصنملا
 ةكرح وهو) يقيرفالا ينطولا رمتؤملا بزحل ةعبات
 ةعونمملاو .ةيرصنعلل ةضهانملا ةيسيئرلا ةضراغملا
 : يه ةرواجم نادلب ةثالث يف ةعقاو (ايقيرفا بونج يف
 هذه تبقعا دقو .اييمازو اناوستوب :يوبابمز
 بجش اهنمض نم ةيملاع جاجتحا ةجوم تاموجهلا
 يمتنت نادلب ةدايس قرخل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرارو
 رداصلا يكريمألا ديدنتلاو :ثليونموكلا ةعومجم ىلا
 .ناغير سيئرلا مساب قطانلا سكيبس يرال ناسل ىلع

 تداعأ يراجلا (وينوي) ناريزح نم سماخلا فو
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 :ناريجلا هاجتاب لخادلا ةروص :ايقيرفا بونج

 :ةرملا هذه .اهفده ةهحوم ةركلا ةيرصنعلا تاوقلا

 مهأ نم ربتعي يذلا ايبيمانل يل وفنالا ءانيملا برضل
 ريمدت موجهلا نع مجن دقو .الوغنال ةيوديحلا زكارملا
 طوقسو ىريبك ةيلام رئاسخ يف ببستو ,ةماه تاشنم
 نم موجهلا اذه يف لثمتي ام رطخا نكل .ىلتقو ىحرج
 نيتيتايفوس نيترخاب ةباصا وه ,نيظحالملا رظن ةهجو
 يف ةيسار رخاوبلا هذه تناكو .ةيبوك ةرخاب قارغاو
 .ةرتف ذنم ءانبملا

 نيب ةقيثو نواعت تاقالع دجوت هنا ركذلاب ريدجو
 دوجوب ةيبرغلا تاريدقتلا لوقت ثيح ءابوكو الوغنا
 بارتلا ىلع يبوك يدنج فلأ نيرشع براقيام
 تاقالع موقت امك .ةكرتشم ةيقافتا ىلع ءانب يلوغنألا

 يتايفوسلا داحتالاو ةيلوغنألا ةموكحلا نيب ةنينم
 .يركسعلاو ينقتلاو يداصتقالا معدلا ىلع ةينديم

 عمج يذلا ءاقللا تاقالعلا هذه روطت يف ةلحرم رخاو

 يلوغنألا سيئرلا نيبو فوشتابروغ نيب وكسوم يف
 (ويام) رايا رهش ةيادب يف .سوتناس سود ىسوخ
 معدب لوآلا يتايفوسلا لوؤسملا هيف مزتلاو .يضاملا
 .نيدلبلا نيب نواعتلا رضاوا قيمعتو

 ايبيمانل يل وغنألا ءاننملا ىلع ةيوجلا ةراغلا بقعو
 موي سات ةلاكو تعزو دقف ؛وكسوم لعف در رخأتي مل

 يباهرالا لمعلاب هيف تددن احيرصت (85/57/8)

 نم يتايفوسلا داحتالا هيف رذحو ءايقيرفا بونجل
 نايبلا ركذو .ايروتيربل ةيناودعلا لامعألا روطت
 يتلا ينودلا باهرالا لامعا» نأب ةصاخ ةفصب
 حماستلا نكمي ال ةيرشدلا حاورألا ةرشايم فدهتست

 نيذلا عم ةمساقتم اهيف ةيلوؤسملا ناو (...)اهءازا

 مهسأر ىلعو ايقيرفا بونج ةيروهمج نودناسي
 .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 دق اذه يتايفوسلا لعفلا در نا نوظحالملا ريتعيو

 نييمظعلا نيدوقلا نيب عارصلا باهلال تاعبت هل نوكت
 دمعت ريخألا ىرصنعلا موجهلا ناو ةصاخ .ةقطنملا يف

 ءاقلح نييبوكلاو تايفوسلا ىلع قييضتلا ساسألاب
 فيطلت ىلا روهش ذنم هجتا يذلا :يلوغنألا ماظنلا

 نأب نيعم تقو يف دقتعا دقو .نطنشاو هاجت هتسايس
 نوفنلا طوطخ قرتخت تأدب ةدحتملا تايالولا
 يف ةمجسنملا اهتييذاج ةسراممل ةقطنملا يف يتايفوسلا
 ماظن ةيجيتارتسا عم ةنميهلاو عسوتلا فادها

 رئاس وكسوم ذوفن نأب .اضيا .دقتعا امك .ايروتيرب
 مل ةيولطملا تانوعملا ناو ةصاخ .كانه صلقتلا ىلا

 سود ةرايز نا ريغ .ةيفاكلا ةباجتسالا ىقلت نكت
 ةكرح طاشن ةدوعو .وكسوم ىلا ةريخآألا سوتناس
 يذلا عارصلا دّدح .ايبيمان هايم يف ةيتايفوسلا نفسلا

 :ةلمتحم تاروطتب ءىبني افطعنم كشالو ذكحاس

 رخا جاجتحاو .يتايفوسلا لعفلا در ءانثتساب
 ,لاغتربلا ادع ام ,ةديرغلا لودلا نإف .انافاه نم رداص
 ةفيخصلا تركذ امذيب :ةوجهلا نع ةنماص تلظ

 تدمع تيبازيلا ةكلملا نأب «يادوت» ةيناطيربلا
 رشتاش ةديسلا ةموكحلا ةسمئئز راعشا ىلا اهتسفتن
 ىلع ةيداصتقالا تابوقعلا قيبطت أدبم لوبق ةرورضب
 يف ةيسامولبد رداصم تراشا دقو .ايقيرفا بونج ماظن
 يتلا تاجاجتحالا ةجيتن ءاج ةكلملا لخدت نأب ندنل
 وأ :ثتلونموكلا نادلب نم عومسم توصب ىلاعتت تأدب
 نم باحسنالاب ددهت تعرش يتلاو :لقألا ىلع اهضعب
 وه ام ىلع يناطيربلا فقوملا رمتسا ول ام يف ةمظنملا
 نم فيفختلل ةلوذبملا راوحلا دوهج ناو ةصاخ .هيلع
 .يرصنعلا نايكلا لخاد ةيرصنعلا تاسرامملا ةدح

 نايكلا اذه نيب ةحلاصملل عضو تيبثت ةلواحمو
 لشفلاب اهلك تءاب يقيرفالا ينطولا رمتؤملا بزحو
 :ءامكحلا» ةنجل ضفر يف لثمتي ام وهو .نآلا ىتح
 ىلا ةدوعلا تلونموكلا نم ءاضعا ةعبس نم ةنوكملا
 كمهنتو .ناشلا اذه ىف تاثداحملا ةلصاومل ابروتبرب

 يذلا ريرقتلل ةريخألا تاسفللا عضو يف ايلاح ةنجللا
 ىدملا ىلع رهظي نا نود .ةحلاصملا دوهج نع هتدعأ

 .ةعراصتملا فارطألا نيب جارفنالل رشؤم يا بيرقلا

 ايقيرفا بونجل يرصنعلا ماظنلا نا حضاولاو
 نود ناريجلا ىلع ناودعلا ةسايس ف يضملا ىلع ممصم
 كولسل ةيرذج ةعجارمل دادعتسا ىأ يدبب نأ

 ةشهلا تالواحملاو .دوسلا نينطاوملا دض داهطضالا

 لاجر قرف ضعب نع وا ؛ةيمسر تاهج نع ةرداصلا
 تاحالصالا ضعم ءارجال .غروبسناهوب يف لامعألا

 ررضتلا ببسب كلذو ةيجوغاميدو ةيفرظ ربتعت
 ةمواقم دادتحال ًارظن ةيداصتقالا حلاصملل ديدشلا
 0. حلاصملا هذهل مهبرضو دوسلا

 ل نس

 1-30 مامر نمط مخططات -
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 اينابسا يق ةيباختنالا ةلمحلا

 حلاس دا كشر لم

 ىتح رمتستل ,ابئايسا يف ةيباختنالا ةلمحلا

 تاباختنالا اهعمو ةماعلا تاباحتنالا ءارجا

 عجرب .يلاحلا رهشلا نم ١" يف :سلدنالاب ةيمدلقالا

 تاباختنالا عم ةيعيرشتلا تاباختنالا دعوم فداصنت

 خيرات ميدقتب ةيكارتشالا ةموكحلا رارق ىلا ةيميلقالا
 ميلقا تاياختنا عم قفننل ةماعلا تابياختنالا

 نيرشت رهش وه يمسرلا اهدعوم نا نا :سلدنالا
 .مداقلا ردوتكا /لوالا

 تادب يراجلا وينوب /ناريزح ةيادب يف لبا
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 ةماعلا تاباختنالا ةيكارتشالا ةموكحلا تمدق دقو

 بزحلل ةيباختنالا حلاصملا عم خيراتلا اذه قافتال
 صاخ لكشبو مكاحلا .ينابسالا يلامعلا يكارتشالا
 يلخادلا ى وتسملا ىلع عاوس ,يداصتقالا بناجلا عم

 ءاتفتسالا يف اهزوف لالغتسا تدارا اهنا امك ؛يلودلا وا

 لامش فلح يف اينابسا ءاقب لوح ارخؤم يرجأ يذلا
 تاباختنالا دعوم ميدقنل رخآ بيس كانه .يسلطالا
 ,راسيلا ىوق نكمت نم ةموكحلا فوخ وهو ةماعلا
 عيمجت نم .يكارتشالا بزحلا راسي ىلع فقت يتلا
 اهدعوم ىف تاباختنالا تيرجا ول فلاحت يف اهلمش
 ,نييكارتشالا يبخان لامآ هيف تباخ تقو ف .يمسرلا
 لك دعبت يتلاو ,ةموكحلا اهتعبتا يتلا ةسايسلا يف
 هيش ةسايس تحبصا ىتح .ةيكارتشالا نع دعبلا
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 يسعتملا فلاحتلا ءامعز ةروصلا يف ودببو هيباختنالا ةلمحلا نم

 - [ "مالها ننتج مع مهمضع- 1

 بزح نيب ام .ايسايس اليكشت رشع انثا كانه
 دعاقم ىلع عزانتت ,.ةيسابس تاعامجو فلاحتو

 ةيسايسلا تاليكشتلا هذه مهأو .ينابسالا ناملربلا
 يذلا .يبغشلا فلاحتلاو ,يلامعلا يكارتشالا بزحلا
 ةرودلا لالخ :ناملربلاب ةظفاحملا ةضراعملا لكشيب ناك
 ,يطارقميدلا طسولا بزح مث ,ةيضاملا ةيعيرشتلا

 يراسيلا فلاحتلاو ؛ثيراوس وفلودا همعزتي يذلا
 يعويشلا بزحلا نم :بازحنا ةتس لمشي يذلا

 يحالصالا بزحلاو :يناسنالا بزحلا ىنح يكابسألا
 ةريغص بازحا ىلا ةفاضالاب يبعشلا يطارقميدلا

 .ىرخا ةيميلقاو
 ةيسايس ةوق ربكا لكشي يكارنشالا بزحلا لارامو

 مغرلاب .:ةيبعشو اكسامت اهرثكاو اينايسا بازحا نيب
 .ةيباختنالا مهدوعو نم ريثكلاب هئامعز ءافو مدع نم
 اولصح موي 1187 فيرخ يف اهساسا ىلع اوزاف يتلا
 ماعلا يأرلا تاعالطتسا دكؤتو .ةقلطملا ةيبلغالا ىلع

 ةيبلغالا نكل ,ةيبلغالاب زوفيس يكارتشالا بزحلا نا
 .ةدكؤم تسسبدل ةقلطملا

 يبعستلا فلاحتلا ,نينكارتشالا دعب يتايو

 ةرودلا لالخ لغش يذلا اغارف ليونام همعزتيو
 ريشت نا ةظفاحملا ةضراعملا ةماعز ةيضاملا ةيناملربلا
 دعب ةيناثلا ةبترملا يف يتايس هنا ىلا لئالدلا عيمج

 لصح يتلا نم لقا تاوصأب نكل :يكارتشالا برحلا
 هنا ىلا ةفاضالاب .ةقباسلا ةماعلا تاباختنالا يف اهيلع
 .طقف ةطلسلا ىلا لوصولا لمأ ىلع شيعي شه فلاحت

 فلاحتلا نأ نيبقارملا ضعب ابنت دقو .اهنم نوكتي
 تاباختنالا جئاتن دعب ,وه امك رمتسي نل يبعشلا
 .ةمداقلا

 ,يعامتجالاو يطارقميدلا طسولا بزح اما

 يف ةموكح يناثو لوا سيئر .ثيراوس وفلودا همعرتيف
 عوقو دعب هتلاقتسا مدق .ةيطارقميدلا اينايسا

 ١11/8١, طايش رياربف 7 يف ةلشافلا بالقنالا ةلواحم
 همعزتي ناك يذلا مكاحلا برحلا نم بحسنا اهدعبو
 مغرلابو ؛197١ ماع يف ىلاحلا بزحلا لكشت مث ءاضيا

 .ةيضاملا ةرودلا يف نيدعقمب زاف دقف هرمع رصق نم
 ٠١ و ٠١ نيب حوارتي ددعب زوفي نا عقوتملا نمو
 تاوصا مظعم نا ثيح .تاباختنالا هذه ىف ادعقم
 نم هيلا دوعتس يضاملا يف هبناج ىلا تفقو يتلا طسولا
 يحالصالا بزحلا تاوصالا هذه ِق هعزانبو . ديدح

 .اكور ليكيم همعزتيو ءديدج رخآلا وهو .يطارقميدلا
 هل نوكي ال دق يسايسلا اذه نكل .«اينولاتك» ميلقا نم
 هبزح نا رابتعاب ةيسايسلا ىوقلا ةيقب نيب لبقتسم
 ءاينايسا ءايرثأ و فراصملا لاحر فاتكا ىلع هؤاشنا مت

 ,يديمي بزح هنا نيح يف طسولا تاوصأب بلاطيو
 ىلع لوصحلا يف لمايف يراسيلا فلاحتلا اما

 ةغومجم لبيكشت نم هنكمت ينلا ةيفاكلا تاوصالا

 تاع الطتسا جئاتن بسح انكمم ودبب اذهو .ةيناملرب

 ودراريدخ يرابسلا فلاحتلا معزتيو .ماعلا يارلا

 .ينابسالا يعويشلا بزحلا ماع ريتركس ,سايسيلغيا
 :قويدراك وغاشنس فلاحتلا اذه جراخ لظ دقو

 ءامعز دحا و يعويشلا بزحلل قياسلا ماعلا ريتركسلا

 ؛مرينوموكوروأ» ةيبوروالا ةيعويشلا
 ؟ةيبرعلا ةبضقلا نم بازحالا هذه فقوم وه ام

 طسولا بزحو يلامعلا يكارتشالا بزحلا ربتعي
 امهجمارب يف اضرعت ناذللا نيبزحلا .يطارقميدلا
 يكارتشالا بزحلاف .ةينيطسلفلا ةيضقلل ةيباختنالا
 عم تاقالعلا «عيبطتي» يباختنالا هجمانرب ىف دهعتب

 قحب فارتعالابو :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 !اهي فرتعم دودح نمض ةايحلا يف «ليئارسا»

 وفلودا همعزتي يذلا يطارقميدلا طسولا بزح اما

 عيبطت ىلع يباختنالا هجمانرب صنيف :ثيراوس
 ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو اينايسا نيب تاقالعلا
 يف ةمظنملا بتكم ليثمت ةجرد عفرو ةلودك اهتلماعم يا
 ال «ليئاريسا» ىلا رشي مل هنكل ,ةرافس ةجرد ىلا ديردم

 .يكارتشالا بزحلا لعف املثم ,ديعب نم الو بيرق نم
 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم بتكم نا فورعملاو
 اسيئر ثيراوس وقلودا ناك امدنع هحتف مت .ديردم

 ةمظنم سيئر تافرع ىساي لبقتسا اهمويو .ةموكحلل
 . 141/4 ماع ديردم يف ريرحتلا

 مهنا ةيباختنالا ةلمحلا لالخ نويكارتشالا دكؤيو

 نولقتنيس مهنإف ديدج نم تاباختنالا يف اوزاف اذا
 اينابسا لمحو نيناوقلا هذه قيبطت ةلحرم ىلا دالبلاب
 .ةيباختنالا مهتلمح راعش وهو :«ميلسلا قيرطلا ىلا»

 نكل ؛ادكؤم نوكيس نييكارتشالا زوف نا ودبي
 تاباختنالا دعب ام فلاحت مايق وه فوخلا لك فوخلا
 ,يحالصالا بزحلاو يبعشلا فلاحتلا نيب عمجي

 ,طسولا يبخان تاوصا ىلع لوصحلا لواحي يذلا

 نيميلا فلاحتل لاثم اسنرسف مهتراج يف مهل ناكو
 ءيش ال نكل ءاينابسا ف دعيتسم رما وهو .طسولاو
 0.تآجافم ثودح نم عنمي
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 نيب نا مث . اهيلع قفتم ةبلا ةمشرب :لاق دقف حيلستلا ٠

 .«حلستلا لوح ةمئاد تاضوافم انيدلب

 بسح ٠ 0 ا نا ةيناث ةهح نم ودبي و ا نويساريبل 1

 ةيطفنلا اهتايرتشم فعاضتس .كاريش كاح ةحيصن '

 ابيرق سيراب يقارع ءاربخ دفو روزيسو .قارعلا نم :

 نرغب زيرع قرا
 انز

 جانرم دج سيرا
 ةمث ناو ةصاخ :قارعلا ؛ءافلح» نولظيس مهنا 1

 .عوضوملا اذه ةساردل ]

 عم نولماعتي فيك اوفرع نييقارعلا نا عقاولا أ
 نا مهل حاتا امم :ةيناريالا  ةيسنرفلا براقتلا ةقالطنا ؟

 جاربملا تادراطم لوح ةثيثح تاضوافم ! نوسراغ هيزوج ١
 راوحلا هاجت نيقلق نودقارعلا نكي ملو .رتيوكيلبهلاو , دبع ْ . 1
 يناريالا يسننرفلا | ' 2 عامتجا دقع يضاملا ناسين نم رشع سداسلا "ىلا ا

 «قارعلا عم تاقالعلا» لوح نوينيتام رصق يف ١

 ا لبقت ا دق ىلا اسنرف نا قارعلل ديكاتلاب» :رارق ىلا ىهتنا ظ

 6.يسرود يكلا يف | .يناريالا  يسنرفلا براقتلا تايادب مغر ,«هيناج
 , اوؤواش نييسنرفلا نيلوؤسملا نا لاقي ام لقا

 0 يهني نا ًايعيبط ناكو .دادغب «نيمطت» ٍِق عاربسالا

 هترايز ؛يقارعلا ءارزولا سيئر بئان زيزع قراط
 يف كلذ نع برعا دقو .ادج ًاحاترم سيراب ىلا ةيمسرلا

 . الماك ًاحابترا حاترم انا» :هلوقب قاحصلا هرمتؤم ءدد 0

 .«ةيقارعلا  ةيسنرفلا تاقالعلا ءامسس ربعت ةمدغأال ,
 نارياو اسنرف نيب ةديدجلا تاقالعلل ًامهفت ىدبا امك
 .نارهط عم ةبعيبط تاقالع ةماقا انّواقدصا ءامش اذا»

 فقوم هنا ىلع دبا كلذ ىلا رظنن الو .مهنأش اذهف |
 عم انتاقالع ركعي نا لاح ةيأب نكمي الو .يئادع

 .هاسئرف |
 ْق تمدقا يتلا ةندأملا لالخو .ءاسم نينثالا نذكم 1

 دفولا فخي مل .يقارعلا دفولا فريش ىلع يسرود يكلا

 كاريش سيئرلا هلاق امل امامت نونئمطم نحن» :هنانتما ,
 هنلعا ام ىلا ريشي ناكو .«ىلوألا ةينويزفلتلا ةانقلل

 :قارعلا هاجت لوحت يا دعبتسا يذلا لوآلا ريزولا .
 .«نارسا عم تاقالعلا عيبطت عورشم ةيسانمب

 ريرو ؛نومير رانرب ناج ديسلا فقوم ناك كلذك
 ديسلا عم نيتعاس ماد ءاقل رثا .ةيسنرفلا ةيحجراخلا ,

 قارعلا يضام» ىلا راشا دقف .ءاسم نينثالا .زيزع قراط |
 لاجم يف هدوهج» حدتماو :ةعئارلا هتراضحو ,قيرعلا 5

 دراوم» ىلا راشاو .«ريبكلا مدقتلاو يداصتقالا روطتلا .
 دكاو .«ةريبكلا هتاقاطو :ريبكلا اسنرف قيدص .قارعلا
 نل ناريا عم تاقالعلا عيبطت ع وورشم نا» :ةياهنلا يف

 نم لاح ةيأب .قارغلا عم تاقالعلا أدبا ركعب
 .«لاوحالا

 ام يف قثا ينا» :هلوقب زيزع قراط ديسلا در دقو
 كاريشو نارتيم نيسيئرلاب يتفرعم» :فاضاو «لوقت

 ريدزولا نا ىلا حملب نا ءاش هلعلو .«ةقثلا هذه زرعت

 ةيسنرفلا ةقاددصصلا سدنهم ناك يسنرفلا لوالا

 .تاونس رشع لبق ةيقارعلا
 ةعاس نيعبراو نامث لالخ زيزع قراط ىقتلا دقل ٠

 د ا

0 

1 

-- 

1 

00 
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 :ةيلاثتلا ةيحيضوتلا ةلاسرلا

 ةجئارلا ةراجتلا تناك ةنماسلا ةاداعمب تاماهتالا |

 .دوهيلا مهيف نمب نيينيطسلفلا يديؤم '

 .ةيمايسلا ةاداعمب يساهنا ساسا ىلع مالكلا نم يفت 1

 .ةفرطتملا ' '

 ؟ نيب داضت قلخ هتلواحم يف نمكت .دوهيلا ةبلطلا , ١ رائرب ناجو (نيتعاس) كاريش كاجو نارتيم اوسنارف :
 أ نيناوق اياحض مه دوسلا دوهيلاو دوسلا ةبلطلا (ع ريزو) وريج هيردناو ( دجراخلا ريزو) نومير 5” (عافدلاردز ناو (ةيجراخلا رمزو) ن /
 | اهب موقي يتلا تاءادتعالاو ليحرتلاو ةرجهلا | 2 هيض االاو داسصتقالا سرو) رودالاب ناوداو |

 | معدوه نيهوكربخن امنآ دقتعا يننا . ةلودلا ةيرضتعا |[ «, تاقالعلا نا ىلع ددشت اهنأل .نييناريالا ظيغت ةعراب !

 "' '” - ددغلا  ةينزعلا ةعئلطلا ١57 ١5

 ! مدي طا .«اسنرف هترادز لبق ءاريخلا ىوتسم ' ظ

 : د

 1 هد وو ديوس كي

 ١ نييضاملا نيرهشلا لالخ ةرم ةرشع يثنش

 : نايدراغلا هترشن سور ديفيدل لاقم ىلع أدر |
 ١ ةبلطلا داحتا تاماهتا لوح 1485/5/7 موي |

 ' ةبلط داحتا يف ةيراسيلا تاعومجملل دوهيلا

 نيشنيرخغ ينوت لسرأ .ةيماسلا ةاداعمب ايناطيرب |
ٍ 

 : نوح ةفياجت يه هلاقع ق سور ديفيد ةلكشم»

 8 ةنحاهك دوهدلا ةيلطلا داحتال ةيضاملا تاونسلا لالخ 0

 ' نيعبرا نم رثكا يف تثدحت ةريحالا تاونسلا يفأ

 ١ لواحي دوهبلا ةيلطلا داحتا اهلالخ ناك ايبالط اعمجت ,

 ١ ريتركسلا :تاونس ثالث ةدملو هيف تنك يذلا تقولا يف |

 1 اهلالخ تضرعت :ةيزانلا ةاداعم ةطيارل يلحملا ,

 ١ ةينيميلا ةينطولا ةهبجلا راصنا نم ةديدع تاءادتعال +

 أ داحتا نم :نيهوك نايردا هب موقي ام ةروطخ نا

 هم ا

 اناحض اضيا مه مهنال نيينيطسلفلل دوسلا ةبلطلا

 ' ةيلطلا داحتا تمص وه ةيرخسلل وعدي ام نا
 ' مهطبرت نيذلا نيظفاحملا ةبلطلا ةيلاردف هاجت دوهيلا
 | يه له نكلو :ةيشافلا تامظنملاب طباورلا نم ديدعلا
 ١ رثكألا نيظفاحملا ةبلطلا ةيلاردف نوكت نا ةفداصم
 ١ 0 !؟«ليئارسا» ةلود نع عافدلل ةسامح

 ' . نيشنيرغ ينؤت
 0 نماضتلا ةنحل

 !| نوتيرب نيطسلف عم
 ا اي

 و

 ديوموللا ١

 | 2 قنمد ىل يدصلا مابأ
, 1 «7 

 : .,فعضلا ةلاحب رارقألا دسأ ظفاح دوعتي مل "5

 4 لالخ 5 ةيروس كرامسي» هدا : 3 يي ذلا وهو 0 2

 أ " .دحا هيف هرطاشي اال مكح نم ةماع رشع ةتس (1/ |
 | يف ؛ايبيل ىلع ةقباسلا ةيكريمالا ةراغلا تقلقا لهف

 ٌ نع .نيحلا كلذ ذنم اوعطقني ملف :قشمد ماكح ناسين

 , امك  حاحلاب دكؤت يتلا .ةئدهملا تاحيرصتلا راركت

 ' الا  نانويلا ىلا هتلحر لاوط يروسلا سيئرلا لغف
 8 ؟؟يىل ودلا باهرالاب ةيروسل ةقالع

 ١ تعقو دلب يف . أداجح يكريمالا ريذحتلا ربتعا دقل

 , ليتق اتئام اهتيحض بهذ تاراجفنالا نم ةلسلس هيف

 ١ .نيرهش لالخ
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 ضرف عطتسي مل دسا نا حضاولا نم .نانبل يف
 ايروس فيلح .:لمأ» ايشيليمو .«يروسلا مالسلا»
 ثداوح لدلدلاو  ىربك بعاصم يناعت .يساسالا
 لاجر ةوق ةدوع ءاوتحا يف  توريب يف ةريخالا مايالا
 ىلع دسأ ظفاح مسقا يذلا تافرع .تامدخملا ىلا تافرع
 .هتاهنا

 دونجلا نيب تامادصلا ترركتو تددعت عاقبلا يفو
 بير ال .ناريال نيعباتلا ةعيشلا يفرطنمو نييروسلا
 قيدص تدغ  قارعلل اهئادع ببسب  ةيروس نا
 يف ؛نييناريالاو نييروسلا نكلو .ديحولا يبرعلا ناريا
 ماظنف .نانبل لبقتسم ىلع نيقفتم اوسيل .عقاولا

 ةيروهمج مايق نم ادج ىشخي يناملعلا قشمد '

 فالخلا .يسايسلا فالخلا اذه ىلا فاضي
 قشمد يناعت تامولعملا عطاقت بسحف .يداصتقالا

 يتلا :ناريال ةيلورتبلا اهنويد عفد ىلع اهتردق مدع نم
 طفقنلاب ايروس ديوزت تاقؤالا نم تقو ِق :تفقوا

 هبف زانجت تقو يف :ةغراف قشمد ةنيزخ نا كلذ . ماخلا

 ةمزا ,عافدلل اهليخادم ثلث سركت يتلا ايروس
 | قالغا .ةعفترم ةلاطب .يلام مخضت :ةداح ةيداصتقا

 .ةيرورضلا ةيلوالا داوملا ف صقن :عناصم '
 نم برقتلا ىلا دسا ظفاح رارطضا مهف نكمي كلذل |>

 ال برح يف نارهط همعد ركنتسي لازام ,يبرع ملاع
 ' ,دادغب ةفيلح ندرالا عم راوحلا فنؤتسا دقل .يهتنت '

 كلملل نكفي نكلو .يروسلا سيئرلل ةوظحال ثيح |
 دعيبتست الو .نيفرطلا نيب تاقالعلا نيسحن نا نيسح !

 حلاصت نا قشمد عيظتست ةقيرطلا دذهيو .اهيضارا :

 اهمعد ةريخالا رهشالا ف تصقنا يتلا ,جيلخلا لود ؛

 .معدلا اذه ىلا ةجاحلا دشا يف يه امنيب ءاهل ,

 5.هيف رمي يذلا قزاملاب |
 هلا

 . [ :ما/مجإ وممرات معمعع - 3

 مث «(تسوكولهلا)

 سرامي فوس مياهدلاف نا عمو» :هلوق مهريغو نانبلو

 ا م طا مسي

 1101210 فقع طا
 0 م 0

 نويبيرن :دلاربه

 رمعسب فو مياهدلف يقام يف زعلا
 سيئر ماف نورب راجدإ بتك ناونعلا اذه تحت أ ليي

 ةنيوجا لف ًالاقم ,يلانعلا ىاوسقيلا لجل

 دلاريهلا» ةديرج هترشنو «زميات كرويوين» |
 دقو نآلا» :ىلي امب هلهتسا : 81/51/١١ خيراتب «نويبيرت

 ىلع نإف .اسمنلل اسيئر مياهدلاف تروك بختنا
 ,روتانسلا ةظحالم ىلا نزحب هبتني نا يلودلا عمتجملا

  مياهدلاف يأ  هباختنا نأب :ناهينوم كيرتاب لايناد + ريتعا هلعلو .هتوق دودح فرعي دسا ظفاح تاب دقل
 دوهيلا جيز نع عافدلا ىوتسم ىلا ىقري

 يه اسمنلا ىف ةسائرلا نإ» فاضا

 ضرتفي هناف يلاتلابو .ةريبك ةجرد ىلا .يرخف عقوم
 قوف نوكت ناو .ًايلاع ايقلخ ىوتسم لثمت نا اهيف
 يذلا ريمضلل اتوص نوكت نا لجأ نم .تاسايسلا

 فيضي مث :ةيداعلا ةيسايسلا تارابتعالا نع عفتري
 ظحلا ينعي ةلودلل سيئرك مياهدلاف باختنا نكلو»

- 
 مياه دلاف يأ هنا .كلذ نم رثكأ و .عقوملا اذه ردق نم

١ 

 .«تاونس تس ةدمل هلاغشا ِق رمتسمب فوس

 لوقيف ديدهتلا يف يضمي كلذ دعب

 ,معنو ؛/5 4 ةبسنب حجن مياه دلاف تروك نإ :معش»
 يف هجمانرب نيفنتي هل ليوختك هحاجن ريتعي هنا
 كانه نكلو ؛هعون ناك ابدأ ؛يقالخالا ديدجتلا»
 . «ايضنأ ىرخا « تامعنب

 ديم ةيدويهصلا اهكتنه صلا تامايتألا ندكي نأ .دعبو
 للم نود .تاباختنالل هسفن حيشرت مزتعا ذنم مياهدلاف !

 :لوقي .قوذلا ةافاجم نم ريثكيو |
 ىفو  اسمنلا لعج يف اهرودب ةروخف يتمظنم نا»

 يذلا ضيضحلا ةيناث هجاوت هلك ملاعلا عقاولا

 رمتسد فوسو .فاطملا ةياهن سنل كلذ ناف .ةسائرلا
 الإ و «هيضام يف رفحلا يف !!يقلخلا ريمضلا اولثمم ا

 فوس .ةيناث كلذ ثدحي نل :راعش نإف» :الئاق فيدضب

0 

 | اياحض لكل لب ,بسحف دوهيلل سيل ؛ىنعم الب نوكي
 مم [].!!«ةيروتانكدلا

 آد 20

 وراكيف ول

 !لفعلا قي رط
 وكسارين راريج

 نم دحلا :نيدساسا نيرما نمضتي .5 ةرجهلل | 5"

 | نق اعود مهب وش قاوم نيذلا بناجالا لوكد : 1

 ا ديدج عير يورتا كو امك ,مكحلا دعتسي |

 | ضرا نع اثحب ةيبرغلا ايوروا لودو اسنرف ىلا ,موي
 :نمالا مهل نمضتو مهب بحرت

 .نويلملا فصنو نييالم ةعبرا مهددع غلب دقلو
 ةيسن تناك كلذل . (اسسنرف ناكس عومجم نم /8 يأ)

 | يبرغ يبوروا دلب يا يف اهنم ربكا اسنرف يف نيرجاهملا
 ةجيتن وهف .ةديعب الوصا عضولا اذهل نا بيراال .رخاآ
 مقافت دقو .تانيعبسلا علاطمو تانيتسلا ةروفل
 ١198١. ماع مكحلا ىلا راسيلا لوصوب

 ذنم اهب لومعملا تاعيرشتلا نع ىلخت هنا كلذ
 نيعب تذخا .ةيعقاو تاعيرشت تناكو 517

 نم هقلخت نا نكمي امو ةمظنملا ريغ ةرجهلا رادتعالا
 | «ناك يا درط عنمو .ةعساو دودحلا حتفو  لكاشم

 | .ةيعرش ريغ هتماقا تناك ولو يبنجا لكل ةماقالا حنمو
 / افلا ةئامثالث نيب ام مودق ةسايسلا هذه ةجيتن

 ,ةلب نيطلا ٍِق داز اممو .قاضا رحاهم فلا ةثامعبراو

 ةيئمالا ةياقرلا صيلقتب ترما تاطلسلا نا

 .ىندالا اهدح ىلا ةيئاضقلاو ْ

 دا

 4١مده و 4 يماع ترح ينلا تالواحملا مغرو

 مقافنل عضولا ح اتا دقف ؛ةلكشملا ةدح نم فيفختلل

 تدغو ,يل ودلا باهرالاو ٠ ,نمالا ناتلفو ؛ةلاطدلا

 دجت ملو .ةيساسالا انعمتجم تالكشم ىدحا ةرجهلا

 نولبقي نييسنرفلا لغجل يكارتشالا مكحلا تالواحم '

 ا

0 

0 

 .تافاقثلا وا تابقرعلا ددعتم عمتجمب

 يموكحلا باطخلا ةمدق

 بيستو ,ةينطولا ةهبجلا فرطت نيبف . تافعاضم

 ' ةيا يدافت يف .يلاحلا

 أ ةمكحلا ىلا دنتست ةيطسو ليبس .يكارتشالا فقوملا
 لوخد ىلع ةرطيسلا ىلا ىعست ةطلسلاف .لقعلاو
 ديقتي ال يبنجا لك داعبا ىلعو .ةهج نم بناجالا
 .ةميلس ةماقا وا لمع ةزاجا ىلع ازئاح | مادام رجاهملا معدت ةسايس يهو .دالبلا نيناوقب

 قوقح فلاخت اهنأب ةطلسلا مهتتف ةضراعملا اما

 نا تيسن اهلعلو .فسعلا سرامتو ؛ناسنالا

 ,حانملا اذه تقلخ يتلا يه ةنزاوتملا ريغ اهتسادس

 .ةيرصنعلا تاكرحلا تفعاضو م

 ٌ 0!نيرجاهملا نم نويلم فصنو نييالم ةعيراو |
 اة ١

 يقطنملا ريغ اهموجهب .رماغت اهنا .اذه نم رطخا
 يسنرفلا بعشلا نيب ةريبك ةوه قلخب .ةطلسلا ىلع

 ١43 ناريزح 177-١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا

 قا نجح

 مب



 ةيطفنلا دئاوعلا رادحنال ةحدتن

 لايرلا ضفشت ةيدوعسلا
 _ ةعارزلا يف سا دج هةهاونو

 :را عمقلا جاتنا
 !دروتسملا هرعس فاعضا ةثالث تغلب نطلا باس

 يضاملا ماعلا ف نط نويلم ٠١ ىلا نط فالآ " نم عفت

 ةيبرعلا ةكلمملا تضفخ ةنس نم لقا لالخ
 ,نيترم «لايرلا» ةينطولا اهتلمع ةيدوعسلا
 طظفنلا راعسا ضافخنا نا اددجم دكؤي امم

 ىلع هراثا كرتب فوس ةبلاملا ةكلمملا تادئاع عجارتو

 .ةيداصتقالا قفارملا نم ديدعلا
 يف ةيلاملا تاطلسلا نا رامضملا اذه يف فورعملا نمو

 وينوي / ناريزح رهش تايادب يف تضفخ تناك ضايرلا
 نا ةدودحم ةبسنب لايرلا ١4/6 يضاملا ماعلا نم
 1١",". ناك نا دعب تالاير ”.,"5 رالودلا رعس حبصا

 عاضوالا ةهجاومل فكت مل ةوطخلا كلت نا ريغ
 سرام /راذآ رهش يف اددجم مالكلا داعا امم ةديدجلا
 ةميق يف ريبك ضيفخت لامتحا نع يراجلا ماعلا نم
 ليجأت نع دهف كلملا نالعا ةيسانمب كلذ ناكو دقنلا
 راظتنا يف مداقلا زومت ةيادب ىتح ةيلاملا ةنزاوملا رشن
 .كلذ نم مهف امك طفنلا راعسا رارقتسا

 لوقلا ىلا نيحلا كلذ يف تانهكتلا و دقو

 ١٠و /4 نيب حوارتت ةبسنب لايرلا ضيفخت ةيناكماب
 رومالا تلظو .طفنلا راعبسا يف ريبكلا ظوبهلل ارظن

 يا مرصنملا وبام /نراباالا نم وحنلا اذه ىلع ةقلعم

 تاطلسلا تنلعا نيح نآلا نم نيعوبسا يلاوح لبق

 ةلمعلا ةميق يف ديدج ضيفخت نع ةيدوعسلا ةيلاملا
 تالاير 7,1٠5 يواسب رالودلا حبصاف /371/ هرادقم

 .؟","6 لدب

 ميقتسلل طوحت
 عضو لثم عضو يف ماهلا ارارقلا اذه لثمو

 ىقبتس اهنا نيبقارملا نم ريثكلا دقتعا يتلا ةيدوعسلا
 ينعي  ةيطفنلا تابلقتلا تاساكعنا نع ىأنم يف
 ناب مويلا نوملسي ضايرلا يف نيلوؤسملا نا ديكاتلاب
 ىلع وا تباثرما ةيطفنلا تادئاعلاو راعسالا ضافخنا
 هناو ءاينمز هادم عقوت نكمي الو .يئانثتسا ريغ لقالا
 فورظلا ةهجاومل نآلا ذنم طّوحتلا يلاتلاب بجوتي
 لاجملا اذه يف ةيبسن طوغض نم هقلخت دقامو ةديدجلا
 نيلوؤسملا دحا تناك ةيدوعسلا نا ملعلا عم ,كاذ وا
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 اقالطنا ءضافخنالا وحن راعسالا عفد نع نيدساسألا

 ةعدلطلا» هل تقرطت تناك ام وهو .ةيتاذلا اهعفاود نم

 .ةقباسلا اهدادعا يف ,«ةيبرعلا

 وا ةيدوعسلا يف ءاوس ,ةلمعلا ضيفخت فدهب

 ,داربتسالا نم صيلقتلا ىلا .هنم ءزج يف .اهريغ

 املثم :ةيعصلا تالمعلا جورح نم دحلا يلاتلاب و

 يشاعملا ىوتسملا يف ام ضيفخت ءرخآ ديعص ىلع ينعي

 علسلا ىلع بلطلا ضيفخت يف مهاسي امب يا
 نم له :كلذ ءوض يف لاؤسلاو .ةفلتخملا تامدخلاو

 نم هتادط يف هلمحي امم مغرلا ىلعو- ءارجالا اذه نأش

 مهاسب نا يلاملا مخضتلا ةبسن ةدايزك ةديدع راطخا

 رادحنا ىلع ةيترتملا طوفضلا لقث نم ليلقتلا يف

 ؟ةيطفنلا تادئاعلا

 ...رظد ةلاغا

 نا ىلا حصالا ىلع ريشي وا .كلذ سكع دكؤب ءيش لك
 ةيداصتقالا تاطلسلا ناو ءايوناث لظب ءارجالا اذه
 نم ديدعلا ىف رظنلا ةداعا ىلا ةرطضم نوكتس
 رهشلا ةيادب يف اددجم دكا دهف كلملاف :تاهجوتلا
 نيرشع لوح طفنلا راعسا رارقتسا عقوتي هنا :يلاحلا

 نم رادقم ىلع للدي يذلا عقوتلا وهو .ليمرملل ارالود
 ام رايتعالاب ذخا ام اذا اصوصخ .دكؤملا ريغ لؤافتلا
 ةدوع نا نم ةيلبقتسملا تاساردلا ضعب هتركذ
 .نيماع نم لقا لبق ثدحت نل لدعملا اذه ىلا راعسالا

 ةيبرعلا ةسايس نا حضاولا نمف رمالا ناك اباو
 ةرتفلا لالخ عضخت فوس ةيداصتقالا ةيدوعسلا

 راعسا تطبه نا دعب تاليدعتلا نم ريثكلا ىلا ةمداقلا

 اذه ةبادب ذنم 5١٠// قوفت ةبسنب ةيطفنلا تارداصلا
 .ماعلا

 اهلمشت ناو دب ال ينلا ةديدعلا تالاجملا نيب

 يتلا ةديدجلا ةيلاملا ةنزاوملا .ةعقوتملا تارّيغتلا
 فادها ةغايص داعت نا حجرملا نمو ؛اييرق نلعتس

 ىلع قافنالا تالدعم ىف ريبك ض يفخت هاجتابو .ةنزاوملا

 .يكالهتسالاو يرامثتسالا نيديعصلا

 ةرتفل ةيسمخلا ةطخلا صوصخي لاحلا كلذكو
 ةطخلا هذه مييقت داعي نا دكؤملا نم ذنآا 65

 ,ةدجتسملا فورظلا رابتعالاب ذخأت ةديدج سسا ىلع
 ساسا ىلع ينُي دق ناك كلت ةطخلا عورشم ناو اميس

 ليمربلل ارالود 0
 داصتقالا نا صلختسن نا نكمن قيس ام لالخ نم

 دوهجلا ةعباتم ىلا رثكاف رثكا هحوتب فوس ىدوعسلا

 ةيطفنلا تارداصلا ىلع دامتعالا صيلقت ىلا ةيمارلا
 لمعلاو :ةريخالا ةنوآلا يف نولوؤسملا هددر ام وهو
 ةيداصتقالا تاعاطقلا ميعدت ىلع ةثيشح يىطخب

 تاعانصلاك ةيريدصتلا اهنم ءاوس .ىرخالا

 ءافتكالا قيقحت ىلع موقت ينلا كلت وا :ةيوايميكورتبلا
 ناتيلوا ناروكذملا ناعاطقلا لكشيو :ةعارزلاك يتاذلا
 .ةقيباسلا ططخلا ىف ةيداصتقالا تايولوالا مها نم

 نم ديدعلا نا تايوايميكورتبلا ناديم يف ظحالبو
 تحبصاو ءامامت تزجنا دق ةيجاتنالا تادحولا
 قاوسا ىلا اصوصخو .جراخلا ىلا ردصت اهتاجتنم
 ديق يه ىرخا تادحو ناو .ةيعانصلا نادليلا

 اذه يف ةحورطملا ةلكشملاو .عيسوتلا وا لامكتسالا

 ءوض يف ريدصتلا ذفانم نيمأت ةيفيك يه بناجلا
 ةيبوروالا لودلا ضعب هيدبت تذخا يذلا ددشتلا

 .ةيدوعسلا تايوايميكورتبلا هاجت

 يغاورلا غاطفلا

 دق ةيوايميكورتبلا تاعانصلا ةلأسم تناك اذاو

 دق يتلا تالعافتلا فو اهقافاو اهتيمها يف ريثكلا ليق
 ضعب طيلست انه مهملا نمف .ليقتسملا يف كلذ نع مجنت

 امو ةيدوعسلا ةكلمملا يف يعارزرلا عاطقلا ىلع ءوضلا
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 يف بعاصم نم هضرتعي امو ,؛ارخؤم مدقت نم هققح

 .اهيلا راشملا ةيظفنلا تالدبتلا ءوض يف ,ةرتفلا هذه

 لامها دعب و :ضايرلا نا لاجملا اذه يف حضاولا نم
 ىلع تانيعيسلا فصتنم ذنم زكرت تذخا .اليوط ماد
 نم يتاذلا ءافتكالا قيقحت راعش راطا يف ةعارزلا
 ديدعلا رظن يف ادلايخ ادب يذلا راعشلا وهو .ءاذغلا

 هبش ةيدوعسلا دامتعال ارظن .ةيادبلا يف نيبقارملا نم
 عابشال جراخلا نم داريتسالا ىلع اقباس قلطملا
 ةرعارزلا تاجتنملا نم ةيلحملا اهتاجايتحا

 ةيخانملاو ةيجولويجلا فورظللو .ةيناويحلاو
 .اهنم يناعت يتلا ةبعصلا

 ريسلاو راعشلا اذه قالطا يف ددكآأتلاب دعاس اممو

 يناثلا فصنلا يف ةيطفنلا تادئاعلا يف ةرفطلا :هيدهب
 نيب ناك يتلاو تانينامثلا ةياديو يضاملا دقعلا نم

 نع ديزي ام ىلا ةيلاملا ضئاوفلا مجح عافترا اهجئاتن
 ينلاو :تاريدقتلا نم ديدعلا بسح رالود رابلم

 نود ةيبرغلا كونبلا يف عئادو لكشب اهنم مسق يف تلظ
 عيراشم ينبتك ىلثملا قرطلاب اهمادختسا متي نأ
 ةأيهملا .ةيبرعلا لودلا يف ةيعارزو ةيعانص .ةيجاتنا
 .كلذ لثمل

 يغاررلا ماطفلا مخل

 تالاحملا دحأك ادد يعارزلا رامثتسالا ناف انه نم

 رمالا وهو .دئاوفلا كلن نم طسق باعيتسال ةماهلا

 يتلا ةيعارزلا عيراشملا لالخ نم لعفلاب دكأت يذلا
 عيجشتلا لالخ نم وا ةيدوعسلا ةلودلا اهتآدب

 ٍْق بغارلا صضاخلا عاطقلا هب يلخح يذلا معدلاو

 .يعارزلا لمعلا

 هذه حضوت نا نكمي عئاقولاو ماقرالا ضعب
 ,ةيورملا يضارالا ةحاسم ةدايز اهنيب نمو ,ةقيقحلا

 5_١ مان ملا 1: نمدطع معه نع :

 يف ريشت ةيدوعسلا رداصملا .خلا ...جاتنالا ةدايزو

 نم راتكه فالآ 7٠١ ىلاوح عيزوت ىلا ددصلا اذه
 ةرتف لالخ نيعرازملا ىلع اناجم ةيعارزلا يضارالا
 يضارالا ةحاسم نا رداصملا كلت فيضتو ءاماع ١5 لا
 فلا 54٠ غلبتل ةزيجو ةرتف لالخ تفعاضت دق ةيورملا
 .راتكش

 حمقلا ردصت ةيدوقسلا

 مجح ةدايزو يعارزلا عاطقلا ِق ومنلا تالدعم

 عاطقلا اذه يف ديازتملا مامتهالا دكؤت جاتنالا

 اهفنتكي امم مغرلا ىلع اهب ناهتسي ال يتلا تازاجنالاو
 .انايحا تاقرافملاو تاوجفلا نم

 لالخ ةعارزلا يف يونسلا ومنلا لدعم غلب دقف
 يف جاتنالا عفتراو ٠١/. يلاوح ةيضاملا تاونسلا
 لاحلا وه امك ؛عيرس رتاوتب ليصاحملا نم ديدعلا

 7 نواجتي ال جاتنالا ناك نا دعبف :حمقلا ىلا ةيسنلاب
 يف نط نويلم ١,ا/ ىلا عفترا 147/8 ةنس نط فالا

 ليمريلل رالود ٠١ :ىهف كلملا

 اقالطنا ةيدوعسلا تحبصا دقو! 6 يضاملا ماعلا

 ىلا حمقلا ردصت لب بسحف اهسفن يفكت ا كلذ نم

 .ىرخالا ةيحجيلخلا نادلبلا

 يفكت تحبصا ةيدوعسلا نا كلذ ىلا فضا

 ضيبلاك ىرخالا تاجتنملا نم ديدعلا نم اهتاجايتحا
 ىوس يطغت ال تناك نا دعب .سطاطبلاو نابلالاو

 .ابرقت تاونس رشع لبق طقف ٠
 نا وحفلا

 ال تايباجيا نم هيلع للدي ام لكبو قبس ام نكل
 يفو .تاقرافملاو تاوجفلا نم ةلمج ءىبخب نا نكمي
 ىلاتلابو .ةظهابلا ةيعارزلا عيراشملا ةفلك اهتمدقم
 ةريبك دودحب قوفت يتلا ةفلكلا هذه .يعارزلا جاتنالا

 ينعي امم .ملاعلا يف ةقطنم نم رثكا يف ماعلا طسوتملا
 نم داريتسالا ابلاغ هتفلك ف قوفي ينطولا جاتنالا نا

 .جراخلا

 ةلحرم يف ةيرورضو ةلوبقم ةلاحلا هذه تناك اذاو

 ؛ليوطلا ىدملا ىلع رمتست نا نكمي ال اهناف .ةيلاقتنا

 دوعب ىيدوعسلا يعارزلا جاتنالا ةفلك ةدابز بيسو

 ةرادا ةعيبط ىلاو رمثتسملا لاملا سأر حمجح ىلا اساسا

 .اهرييست ةيلمعو عيراشملا
 ةفلك ةدايز حضوت يتلا ةديدعلا هوجولا نمو

 يضارألا حالصتسال ةظهاب غلايم قافنا جاتنالا

 عابتاو ةعساش قامعا ىلع ةيفوجلا هابملا جارختساو

 به نمد ذحالا اصوصخو يعانطصالا يرلا بيلابسا

 ىلع ةريخالا ةلاسملاو . عيساو قاطن ىلع ةعارزلا ةننكم

 .ةيجاتنالا ةدابيز يف دعاست اهناي حميلستلا عمو اهنيمها

 بسانتت ال كلذ عم اهناق .ةفلكلا ضيفخت ف ةجيتنلابو
 ةبيعانصلا ةيئبلا تاز ةيمانلا نادلبلا عقاوو

 ةيعارزلا تالآلا داريتسا ةفلك نع الضف ذا .ةفلختملا

 .اهب ناهتسمي ال ةنايصلاو مادختسالا تاقفن ناف

 دعدلا فشخت

 تمهاس دقف هالعا ةروكذملا طاقنلا ىلا ةفاضاو

 ديدشتك يعارزلا جاتنالا ةفلك ةدايز يف ىرخا لكاشم

 كلذكو .ةمزاللا تاشنملاو تاراطملاو تاقرطلا

 ةلماعلا ديلاو نيدنفلاو ءاريخلا نم ديدعلا مادقتسا

 اهنع ةضاعتسالا ناكمالاب ناك يتلا ةيبنجالا
 .ةيبرعلاو ةينطولا تاربخلاب

 جاتنا ةفلك غولب مويلا رسفت ةروكذملا لماوعلا

 رعس فاعضا ةثالث يضاملا ماعلا ىف حمطلا نم نطلا

 رارطضاو .؛ةدحتملا تايالولا نم دروتسملا نطلا

 قوفت بسنب جاتنالا معدل اهسفن ةيمسرلا تاطلسلا

 .ةعرازلا عيجشتل 21

 ةفلكلا سايقم عابتا ةرورض عبطلاب ينعي ال كلذ

 «جراخلا نم داريتسالا ليضفت ىلا دوقي دق يذلاو طقف

 عيراشملا ةنلقعو ةيجاتنالا ةدايز ةرورض امناو

 تاسايس عابتا ةرورض اضيا امبرو ,ةيلحملا ةيعارزلا
 جاتنا اهناش نم .يعارزلا لاجملا يف ةيبرع نواعت
 علس جاتناو .راطقالا ضعب يف لقا ةفلكب حمقلا
 ..اهرمغو ةيدوعسلا يف ادودرم رثكا ىرخا ليصاحمو

 عاطقلا ىلع ةلئاط غلايم قفنت لازن امو ةلودلا تناك

 .دئاوف نود نيعرازملل ضورقلا ميدقتك يعارزلا

 عفدو .اناجم ةيرشحلا تاديبملاو دامسلا ميدقتو

 ةيرورضلا ةيعارزلا تادعملا نمث نم مظعالا طسقلا

 .ةدروتسملا

 ,ةيطفنلا دئاوعلا رادحنا عم بولسالا اذه نا ريغ
 تاطلسلا لعجبي ام اديدحت اذهو .هرارمتسا بعصي

 لالخ نم ءبعلا اذه فيفخت يف ايدجركفت ةيداصتقالا
 صاخلا عاطقلا ىلا ةيعارزلا عيراشملا نم طسق ةلاحا

 .جاتنالا ىلع معدلا فيفختو
 موقي نا صاخلا عاطقلا رودقمب له انه لاؤسلاو

 قياسلا يف دوعت دقو اصوصخ ةبعضلا ةمهملا هذهب

 عيرسلا حبرلا تاز ةيداصتقالا تالاجملا يف لمغلا ىلع
 ةيكالهتسالا تاعانصلاو تامدخلاو ةراجتلاك
 ةيطفنلا دئاوعلا رادحنا نا ما ...ءانبلاو ةفيفخلا
 م؟؟ةئشانلا ةيعارزلا ةبيرجتلا ىلع ابلس سكعنيس

 يداصتقالا مسقلا
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 داصتقا

 تادارضالا ةكرح

 لوك ةيناقتلا

 سيراب عراوبش ىلا

 انههلاو ٠.
 0 د وة

 باق جنك
 ىلع شيعت ةيسنرفلا ةمصاعلا عراوش تناك

 ينلا ةمخضلا ةيلامعلا تابارضالا ةكرح عقو |
 تانيتسلا ةياهن يف اميسال ,بيرقلا يضاملا يف اهتفرع
 يكارتشالا بزحلا لوصو لبق يا .تانيعبسلا لالخو
 .(191 ويام /رايأ) ةموكحلاو ةيروهمجلا ةسائر ىلا

 تس رارقل ةجيتن ءاج يضاملا عوبسالا ثدح ام
 (ةيشماه ةباقن ءانتتساب يأ) عبس لصا نم تاياقن
 لئاسو عيمج نمض ةعاس 74 ةدمل بارضالا نالعاب
 مومع يف .تاصابو ورتمو تاراطق نم ماعلا لقنلا
 .ةيسيرابلا ةقطنملا

 حابصلا تاعاس ذنم لش يذلا بارضالا اذهو
 افولأم دعي مل اديدج اهجو سيراب ىطعا لقنلا ةكرح
 نبب عارصلا مادتحا وهو الا .تاونس ةدع ذنم

 ةموكحلاو ةهج نم ةينهملاو ةيلامعلا تاباقنلا
 .ةيناث ةهج نم كاريش كاج اهسأرتي يتلا ةينيميلا

 نمكتف ةديدجلا تابارضالا ةكرح بابسا نع اما
 ىف :ةيسنرفلا ةيباقنلا تاكرحلا تادايق تلاق امك
 كاج ةموكح اهتجهتنا يتلا ةمراصلا فشقتلا ةسايس
 لقنلا ةسسؤم ةنزاومب قلعتي ام اصوصخو .,كاريش
 لقنلا ريزو اهقيبطت يوني يتلا ةيموكحلا يسيرابلا
 . غايفود كاج ديسلا ديدجلا

 تاباقنلاو ةموكحلا نيب عارضلا مادتحا سكعي لقنلا هكرح لش
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 ,وينوي /ناريزح ١١ يضاملا ءاعبرالا حابص

 صاخقلا عاطقلا ىلع نهاري نيميلا

 اذه ىف ذختت فوس يتلا ةديدعلا تاءارجالا نيبو

 ب 0 2 000 ا ا ب 5-6 9

 رادقمب ةروكذملا ةئيهلا ةرادا ةنزاوم ضيفخت قايسلا

 يف رامثتسالا ةنزاوم صيلقتو :يسنرف كنرف نويلم
 ىلا ةفاضا .كنرف نويلم ٠٠١ رادقمب هسفن عاطقلا

 ديمجتو صخش ٠٠١ ليغشتب يضاقلا رارقلا فقو
 .روحالا

 اهيناوج دحا يف لقنلا لامع تابارضا ودبت انه نم
 ىوتسملا نع عافدلاب صخلتت ةيبلطم ةعيبط تاذ
 دعب تاذ اهنوك نع الضف .لمعلا فورظو يشاعملا

 ةموكحلا ةسايس ةضراعم وهو الا :حضاو يسايس
 يداصتقالا نادبملا يف ةفرطتملا ةيلاربدللا ةيسنرفلا

 بابرا حلاصم ىلا زايحنالاب ىرخا تامس نيب مستتو
 ماعلا نيعاطقلا يف نيفظوملاو لامعلا باسح ىلع لمعلا
 .صاخلاو

 خيرات نا ةقيقحلا هذه ىلع ةديدعلا لئالدلا نم
 ةلاقاب لقنلا ةرازو رارق عم قفتي هيلا راشملا بارضالا
 ناك دولك ديسلا لقنلا ةيسسؤمل قباسلا ماعلا ريدملا
 عقوملا اذه ُِق نبيع دق ناك يذلاو ,عامتنإالا يعويشلا

 نيب فالتئالا ةرتف يف ةيراسيلا ةموكحلا دهع يف ماهلا
 .هناكم رخآ نييعتو ,يعويشلاو يكارتشالا نيبزحلا

 نا ةريثك تارسشؤم ربعو كلذ لالخ نم حضتيو
 رهشا دعبو مويلا تأدب دق عارصلا نم ةراح ةرتف

 ةيزيفنتلا ةطلسلا ىلا كارينشش كاحج لوصو ىلع ةلبلق

 رمتست نأل ةحشرم يهو .ةموكحلاو تايباقنلا نيد

 تاباختنالا ىتح اميرو ؛:ةمداقلا روهشلا لالخ

 .158/ عيبر ف يرجتس يتلا ةدسائرلا

 نيب حصالا ىلع وا نيفرطلا نيم عارصلا ةقيقحو
 مكاحلا نيميلاو .هتاباقنو هبارحأيب ضراعملا راسيلا
 هجاوت يتلا ةعساولا ةضراغملا يف ةرتفلا هذه يف نمكت

 ةلمج نيمدلا ىنبت دقف .ةديدجلا ةيداصتقالا ةسايسلا

 نم ديدعلا ةريصق ةرتف لالخ ذختاو .نيئاوقلا نم

 ىلع لمعلا بابرا غيجشت ىلا ةيمارلا تاءارجالا
 كلذ ناك ولو .يداصتقالا ومنلا ةلجع عفدل رامثتسالا

 يف نيفظوملاو ةلماعلا ةقبطلا حلاصم باسح ىلع
 .ةلودلا تاكرشو تارادا

 هعرتشا يذلا نوناقلا تاءارجالا كلت رخآ ناكو

 حنمب يضاقلاو ؛ةينيميلا هتيبلغأب يسرفلا ناملربلا
 ىلا عوجرلا نود نيمدختسملا ةلاقا قح لمعلا بابرا
 اهنم اًءزِج تاباقنلا ربتعت يتلا .ةينعملا تائيهلا

 راسنلا ةضراعم هجاود يذلا ءارحالا اذه لثم

 يف ةكراشملا يسنرفلا ءهطسولا» ىوق ضعبو ةريبكلا
 ددع ديزي نا هنآش نم ءارجالا اذه .ةيلاحلا ةموكحلا

 هيش ةيرحلا تيطعا نا دعب لمعلا نع نيلطاعلا
 امك اوفرصتي نا لامعالاو ةعانضلا لاجرل ةلماكلا

 .لاجملا اذه يف نوؤاشي
 بوسحم ءارحألا اذه نا انه هركذ بجوتي اهممو

 دلقتو كاريش ةموكح هانبتت يذلا يلاربدللا جهنلا ىلع
 ةدحتملا تايالولا نم لك ىف ةيداصتقالا ةسايسلا هيف

 دعاسي نا هجوتلا اذه رودقمب نا ةدقتعم :ايئاطيربو
 فورظلا تئيُش نا دعب يداصتقالا شاعتنالا ةدوع يف
 فيفختك صاخلا عاطقلا يف نيرمثتسملل ةبسانملا
 ضيفخت نع الضف يونعملا عيجشتلاو بئارضلا
 تارداصلا عيجشت ةيغب :لبق نم يسنرفلا كنرفلا
 .ةمدقملا ضورقلا ىلع ةدئافلا تالدعم ضيفختو

 نالعالا وه هجوتلا اذه راطا يف ةيمها رثكالا رمالا
 تاسسؤم نم ماعلا عاطقلا نم ماه ءزج ةيفصت نع

 صاخلا عاطقلا ىلا اهعيبو ةيمدخو ةيعانصو ةيلام
 ةلودلا رود ص يلقتو اهضعب يف زجعلا فيفخت ةجحب
 .ضاخلا لامسأرلل لاجملا ةحاتال يداصتقالا لاجملا يف

 ةانقلا نع ةموكحلا يلخت نع نالعالا ناك دقلو

 اهعيب يف اهتين نعو ىلوالا ةيسنرفلا ةينويزفلتلا
 يتلا ىلوالا ةوطخلاو زمرلا ةباثمب صاخلا عاطقلل
 تاشنملا نم ديدعلا ةيفصتك ىرخا تاوطخ اهولتتس
 عم تمما دق تناك يتلا ةيعانصلا ريغو ةيعانصلا
 لوغيد لارنجلا اهمما يتلا كلت وا نييكارتشالا لوصو
 .ءةايسفهن

 نا يف كاريش ةموكح ةنهارم نا لوقلا ةصالخو

 يوقت ةديدج «ةيمانيد» ىلا تاهجوتلا هذه يدؤت
 ايملاع ةيسفانتلا هتردق نم ديزتو يسنرفلا داصتقالا

 يه لمعلا نع نيلطاغلا ددع ضيفخت ىلا يلاتلاب دوقتو
 هذه لشف ىلا دوقت دق رطاخملاب ةفوفحم ةنهارم
 :ةمداقلا ةيسائرلا تاباختنالا ىتحو انه نم ةبرجتلا
 ًاددرتمو اظفحتم لازي ال هتاذ عاطقلا ناو اصوصخ

 ةموكحلا تاوعد عم بسانملا لكشلاب بواجتي الو
 قيرط ىلع لمعلا صرف قلخو تارامثتسالا ةكرح عفدل
 (1.ةلاطبلا صيلقت
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 قافنالا ضيفخت
 ..ةنزاوملا

 نا ىلا ةيسنوتلا رداصملا تراشأ
 تداعا دق ىلازملا دمحم ديسلا ةموكح
 يتلا ةيونسلا ةيلاملا ةنزاوملا يف رظنلا

 ربمسيد /لوالا نوناك رهش يف اهترقا
 نم قافنالا ضيفخت هاجتابو .يضاملا
 نازيم يف مقافتملا زجعلا ةهباجم لجا
 .تاعوفدملا

 دق يسنوتلا طيطختلا ريزو ناكو
 ةلكشم هباجتس هدالب نا ارخؤم حرص
 لماوغلا ءارج نم زجعلا ةدايز
 تايمكلا راعسا رابهنا اميس ال ةفلتخملا
 :سنوت اهردصت يتلا طفنلا نم ةليلقلا

 مسوملا يف ةيعارزلا ليصاحملا ءوسو
 .ىلاحلا

 زجع نا يسنوتلا لوؤسملا ركذو
 7١٠١ ىلاوح غلبيس تاعوفدملا نازيم

 كنرف ٠١ ب رانيدلا) رانيد نويلم
 ةلودلا ةنزاوم زجع نا امك (يسنرف
 .رانيد نويلم 1١7١ ىلا لصيس

 نا انه ةراشالا قحتسي ام
 نا اددجم تدكا ةيسنوتلا تاطلسلا

 ابلس سمت نل ذختتس يتلا تاءارجالا

 عفر ررقملا نم ذا يشاعملا نطاوملا عضو
 ىلاملا معدلا ىلع ءاقدالاو ايندلا روحالا

 .ةردقفلا تائفلل
 دقف زجعلا ضيوعت ةيفيك نع اما

 ضورق ىلا ءوجللا ىلا نولوؤسملا راشا
 ضرقلاك ةلهسم طورشبو ةيجراخ
 رهشلا ةياهن ف سنوت هتعقو يذلا
 فراصملا داحتا» عم سيراب يف يضاملا

 غلابلاو ؛فابوي» «ةيسنرفلاو ةيبرعلا
 [0.رالود نويلم ٠

 رعيصفق

 ةدوغ لامتحا

 رجاهم نويلم فصن
 لودلا يف ةيطفنلا عاضوالا عجارت

 ةيضاملا ةليلقلا رهشالا ف ىدا ةيبرغلا

 ةيبرعلا ةلامعلا ىلع ةديدع طوغض ىلا
 عفدو نادلبلا كلت ىف ةرجاهملا
 ىلا ةدوعلا ىلا كلوا نم نيديدغعلا

 صرف صلقت ةجيتن مالا مهئاطوا
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 تاءارجالا ةدح ةدايزو لمعلا

 ضعب يف كتلواب ةقلعتملا ةيفشقتلا

 .طفنلل هردصملا ةيبرعلا لودلا

 تركذ ةيسرغلا ةيداصتقالا رداصملا

 دلبلا اهرايتعاب رضم نا ارخؤم

 ةلماعلا ديلل ردضملا لوالا يبرعلا

 فورظلا ةجيتن ايبلس ركثأتي فوس
 ةئارق نا ىلا تراشا امك .ةديدجلا
 دق يرصم رجاهم نويلم فصن
 ليقتسملا يف ةدوعلل نورطضي

 0.بيرقلا

 نواعت

 ةدعارز تارامثنسا

 نادوسلا يل ةيبرع
 سيئر يناعلا فسوي روتكدلا ماق

 ءامنالاو رامثتسالل ةنيبرعلا ةئدهلا

 علطا موطرخلا ىلا ةرايزب يعارزلا
 طاشن ىلع اهلالخ ةينادوسلا ةموكحلا

 عجيمرت فلا عيراسشما ىلعو .ةضيبلا
 .نادوسلا يف اهتماقا

 ةبسانملا هذه يف يناعلا دقيسنلا زكذو
 ةنرعارزلا عيراشملا نم ةلمح نا

 نودع ٠٠«* ةفلكيو ةكرتشملا ةييرغلا

 ءاهضعبب رشابي فوسو تسرد رالود
 ةيبرعلا ةسسؤملا هذه تماق نا دعب

 ةئلآلا تادعملاو روذنلا داربتساي

 يف نادف فلا يتئام يلاوح ةعارزل
 بوحلاو ةرذلا نم ىلاحلا ميسوملا

 .ةيتبزلا
 دق ناك نادوسلا نا .فورعملا نمو

 ١7٠ يعارزلا رامثتسالا ةئيه حنم
 قيزامتلا ةقطنم يف نادف فلا
 عيراشملا ةماقاو اهحالصتسال

 6.اهيف ةيعارزلا

 كبوا

 لودح يف راعسالا
 مداقلا عامتجالا

 يف كبوا ةمظنم عمتجت نا ررقملا نم
 ايفالسسغويب يف رهشلا اذه رخاوا

 ةيطفنلا قوسلا عاضوا ةشقفانمل

 ىلع بجوتي يتلا ةسايسلاو ةيملاعلا
 .كلز هاجت اهذاختا ءاضعالا نادلدلا

 قياسلا اهعامتجا يف ةمظنملا تئاكو

 رهش طساوا يف فينج يف ىرج يذلا
 افقس تّرقا دق يضاملا ليربا / ناسين

 مل اهنا الا ىلاحلا ماعلل جاتنالل اديدج

 .صصحلا عيزوت ةداعا ةلكشم جلاعت

 ىلا تلجا يتلا ةلآسملا يهو كلذل اعبن

 ايلاح ريشت ةيطفنلا طاسؤالا ضعب
 قرطتي فوس ةمظنملا عامتجا نا ىلا

 ةينلا ناو .راعسالا ةلأسم ىلا اضيا
 امك  ليمربلا رعس رارقتسا ىلا هجتت
 1١9 ىلا ١7 دودح دنع  رداصملا تلاق

 ال؟ارالود

 ةعارز

 يكريمالا فالخلا رارمتسا

 يبوروألا
 ةدحتملا تابالولا نيب فالخلا

 ةيبوروالا قوسلا نادلبو ةبكريمألا
 ةبعارزلا تالدابملا صوصخب ةكرتشملا

 :نيفرطلا نيب تاقالعلا رّثوي لازي ال
 الح دحت نا نطنشاو لواحت ام اذهو
 نادليلا عم تاثحابملا ربع هل

 .ةينعملا ةيبوؤروالا

 ةيكريمالا تاطلسلا تعد دقلف

 ثحابتلا ىلا نييبوروالا نيلوؤسملا
 نا ررقملا نم نا .فالخلا اياضق لوح

 ٠١17 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 غروبمسكيل ف ضرغلا اذهل ءاقل دقعي
 نيب يراجلا وينوي /ناريزح "8 يف
 هئارظنو يكريمألا ةعارزلا ريزو
 اعون تدبا اسنرف نا الا .نييبوروالا
 ام تاثحابم يف عورشلا ىلع ظفحتلا نم
 اهفقوم رييغتي ةدحتملا تايالولا مقت مل
 ةبعارزلا تارداصلا هاجت ددشتملا

 .ةيبوروالا
 عقو فالخلا اذه نا ركذي اممو

 ةيكريمالا ةرادالا ذاختا ةجيتن
 ةيعارزلا علسلا هاجت ةعدار تاءارجا

 يتلا ةيبلسلا راثآلا ةجحب ةيبوروألا
 ةيبوروالا قوسلا عيسوت اهثدحا
 ىلع .لاغتربلاو اينابسا ىلا ةكرتشملا
 .ايوروا هاجت ةيكريمالا تارداصلا

 دق ىدارف ةيبوروالا لودلا تناكو
 تاءارجالا ىلع مزحب درتس اهنا تنلعا
 كلذ دعب ددح مث :لثملاب ةبيكريمالا

 ةعارزلا ءارزو عامتجال دعوم

 رهشلا رخاوا ليسكورب يف نييبوروالا
 ةلآسملا هذه ةشقانمل يراجلا
 .اهذاختا بجوتي يتلا تاءارجالاو

 يبوروالا عامتجالا ودبي انه نم
 نم ةوطخ غرويمسكيل يف يكريمالا
 تافالخلا يدؤت نا بنجتل نطنشاو
 نيفرطلا نيب ءاوجالا ريتوت ىلا ةروكذملا

 ةردق ةفرعم لهسلا نم نوكي نا نود
 ليتف عزن ىلع هيلا راشملا عامتجالا
 [(].حلاصملا عارص

 طفنلا ريدصت

 ةيناربالا ةضراعملا رداصم تغفشك

 رهشأالا يف اهطفن تعاب نارهط نا
 نع ريثكب لقت ةيندتم راعساب ةيضاملا
 ا ضعب تقّوس نا :ةلوادتملا راعسالا
 ,ليمربلل تارالود 4 نم لقاب تانحشلا
 قوسلا يف وا ةضياقم تاقفص لكش ىلع
 .ةيروفلا

 بناج نم ,اهسفن رداصملا تفاضاو
 يناعت ةيناريالا ةموكحلا نا ىلا رخآ

 ةيراجتلا اهتاقالع يف ةمج بعاصم نم
 روهدت ءارج نم ىرخالا نادلبلا عم
 عفد يذلا رمالا ةيطفنلا اهتادئاع

 عم اهتال دابم صيلقت ىلا نادلبلا ضعب
 دقف ؛ايكرتو ةيداحتالا اينام لاك .نارهط
 ةبسنب اهتالدابم مجح ةريخالا تضفخ
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 :سرغ رتمس ةرقاقلا

 رصم تفاضا .عراب ذيفنتو يكذ طيطخت يف ّش

 عم اهدودح نم برقلاب اهل رخا مدق ءىطوم ( اكل#
 .ءانيس ةريزج هبش يف .ينويهصلا نايكلا

 لتحي نابكلا اذه لاز ام يتلا اباط ةقطنم يف ديدحتلاب و
 .اهذم ًاءزج

 ةئيه تبعل ءيحايسو يرثأ عقوم وه ءيطوملا اذه
 هحتتفاو ..هدادعا ىف ربكألا رودلا ةيرصملا راثآلا

 -اهيف لصي ةرم لوأ هذه تناكو .كرابم سيئرلا أارخؤم
 .ينويهصلا نابكلا عم ةيدودح ةقطنم ىلا  انلع

 دجوت تناك .تارتموليك 8 يلاوحب اباط بونج
 7-2000 - ويس
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 وسكألا ءىطاشلا ىلع يندرألا ةيقعلاو «يدوعسلا

 ةرحاس ةحولو فرشم ركرم

 نع أرتم ١5١ دعيت ءاملاب ةطاخحم ةعلق لالطا

 هذه تلظ ..«نوعرف» اهمسا ةريزج ىلع .ءىطاشلا

 تعراسو .ةلودلا اهل تهبنت ىتح ةيسنم ةلمهم ةعلقلا

 نوكتل اهدادعاو اهتءاضاو اهميمرت ىلا راثآلا ةئيه

 ةقطنملا تدغ ام ناعرسو .ايخحاسسو ًايرثأ أرازم

 شيتفت زكرم راثآلا ةئيه اهيف تماقا ةلوهام
 ةحايسلل ءانيس رصم ةكرش تماقا امك :تاحارتساو

 .ءىطاشلا ىلع ةيحايسلا تامدخلاو ينابملا ضعب

 فرشم كرم
 كوبت يءانيم ةلوهسب ىري ةريزجلا هذه نم لطملا

 ابناط دنع دودحلا ةطقن حوضوب ىرب امك .جيلخلل

 الع لطي ريغص لبج اهدحي ةيواز نع ةرابع يهو
 هذدع ةعلقلا هذه ةبمها تناك انه نم .. تاليا ءاندم

 ودحلا نع يركسعلا عافدلا يف مدختست تناك

 داعاو اهل هابتنالا ةيمها اضيأ انه نمو :ةيرصملا
 والخو ءاندس ريمعت ىلا هجتت رصمف .اهنم ةدافتسالا

 يناكس ددع ةلق يهو .اهيف ةيساسالا فعضلا ةطقن

 :افدلا طخ وه اهريمعتف :ةريبكلا اهنحاسمل ةبسنلاب

 ذه لثم ىلا ةايحلا ةداعاو .اهنع عافدلا يف يساسألا

 حيتب ام ىلا ةفاضالاب .ءاندس ريمعت نم ءزج ةعلقلا

 رمألا قيقحت يف ةفلتخم بيلاسأب اهنم ةدافتسالا نم

 بقيقحلا بساكملا ىلا ةفاضالاب .يرصملا يموقلا
 علقلا هذه حتف نم ةدئاعلا ةيونعملاو ةيداملا

 ..ةحابسلل

 ابامحل ةنيصح ةطقن نوكتل ةعلقلا هذه تينب
 زاجحلاو ماشلاو رصم نيب ةيرحبلاو ةيربلا قرطلا
 ىحبلاو ةبقعلا جيلخ نيماتل ةمدقتم ةيرحب ةدعاقو
 رع ةعلقلا عقومل ناكو .ةيبيلص ةوزغ ةيا نم رمحألا
 :دلاصلا هابملا رداصم نم اهيرقو .ةريغصلا ةريزجلا
 ةرطل اهفشكو .ةريخذلاب اهدادما ةلوهسو .برشلل
 .كاذنآ ةيجيتارتسالا اهتيمها يف ريبك رثا .ءانيس

 اثآلا ةئيه اهب تماق يتلا رئافحلا جئاتن نم
 ,صعلا ينابم نا حضتا نوعرف ةريزج يف ةيرصملا
 مفني ال اذه ناك ناو .احوضوو ادجاوت رثكأ يبوبالا
 مطنزيبلا رصعلاك ةقباس روصع يف ةريزجلا لالغتسا

 .ينولوطلاو
 اعب ةعلقلا هذه ءانب ىف يبوبالا نيدلا حالص أدب

 .اع ةلبا ةريزجح نم مهدرطو نيديبلصلا ىلع هراضتنا

 مثمت رصعلا اذه لاوط ةعلقلا ترمتساو م
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 ًاضبأ تماقو .يبيلصل ا يبرعلا عارصلا يف اماه ارود

 رمحألا رحدلاو ةيقعلا جيلخ ةيامح ف يويح رودب

 اممو .نييبيلصلا ةرطيس تحت عوقولا نم زاجحلاو
 راصحلا هجو يف دومصلا نم تنكمت ةعلقلا نا ركذب

 كركلا نصح ريما ؛طانرا» هب ماق يذلا يرحسلا

 ءىطاوش ىلا وصولا نم هنكمت ملو .يبيلصلا

 غالباب ةعلقلا يف ةيركسعلا ةيماحلا تماق دقف .زاجحلا

 ماقف .لجازلا مامحلا قيرط نع ةرهاقلا ىلا فقوملا
 يذلا نيدلا حالص هيخا نع ًابئان ءبويا لداعلا كلملا

 هب رحبأو .يبرح لوطسا دادعاب . ذدتقو ماشلاب ناك

 ,ةيرصملا ليدطاسالا دّْئاق بحاحلا ولؤل نيدلا ماسح

 زاجحلا ىلا هجوتملا يبيلصلا لوطسالا ىلع رصتناو
 .م87١1 ماع

 ةدلف 4 نانعلف
 ةيلامش تانيصحت نع ةرايع عقاولا يف ةعلقلا هذه

 عيطتست ةلقتسم ةعلق نع ةرابع اهنم لك .ةيبونجو
 تمت دقف .اهادحا ترصوح اذا اهدرفمب لقتست نا

 ثدحبي :يىلاثم لكشب ةريزجلا يديواطقم نب ةافتسإلا

 ًامجح ربكا امهيف يلامشلا .نيلت ىلع ناتعلقلا تينب

 هرصانع نم ريثكلاب ظفتحي لاز امو .اليصفن رثكاو
 دقف امهنيد روصحملا طيسوألا لهبسلا اما .ةيرامعملا

 طيحيو .دجسملاو فرغلاو نزاخملا هيف تميقا
 زاوم يجراخ روس طسوألا لهسلاو نيتعلقلاب
 هئفو ءيبرغلاو يقرشلا هعلض ِق جماخلا ءيطاشل

 .هايملا ىلع ةرشابم لطت جاربا ةتس
 اهللختتو ةيلامشلا تانيصختلا راوسا عفترت

 ثيحب يىلامشلا لتلل ايلعلا تاياهنلا دنع جاربالا

 «,نيرود نم جاربالا نوكتت .ةحاسملا لك لفغشت

 اهيف دجوتو .ةيعافدلا ةءافكلا ةدايزل :ةثالث انايحاو

 [  "ماما نمط معهفورت - 39

 ةعلقلا تناكو . تاهاجتا ةثالث يف ماهسلا يمرل تاحتف
 ءىلتمي .يريجلا رجحلا نم هايملل نازخ ىلع دمتعت
 اباط رئب نم بكارملاب ةلوقنملا هايملا وا راطمالا هايمب
 :فرغ ثالث نم نوكم مامح اضيا ةعلقلابو .بيرقلا
 ةطلبملا امهيضارا موقت نيتنخاس نيتيلخاد نيتفرغ
 دتمتو .اهلفسا نيخستلا ةيبقا قوف يريجلا رجحلاب
 ةرارحلا لقنل راخفلا نم ريساوم ةيضرألا تحت
 علخل ةصصخم تناكف ةثلاثلا ةفرغلا اما .اهعيزوتو
 .هالعا دجوي مامحلاب صاخلا ءاملا نارخو .سسيالملا

 نرف قيرط نع نازخلا لفسا نم متي نيخسنتلا ناكو
 .يبرغلا روسلا جراخ نم هيلا لصوبي

 .دجسملا يبونجلاو يلامشلا نيصحتلا نيب ناكو
 يريجلا رجحلا نم ةيسيسأت ةحول ىلع روثعلا منو
 اذه ءاشناب رما :اهيلع بوتكم يبويالا خسنلا طخب
 ُِق نادمح ند لحاب نيدلا ماسح ريمألا كرابملا دجسملا

 ...مظعملا نابعش

 ةرحاس ةحول

 ةيوجلا فورظلاب ةعلقلا ينابم رثأتل ارظن
 طوقسلل اهئازجا نم ًاريثك ضرع امم .حايرلاو

 ميمرتل عورشم يا ذيفنت مدع.نع ااضف ,فلتلاو
 ةيرصملا راثآلا ةئيه تدعأ دقف ,لبق نم اهينابم
 ىلع دمتعا ةعلقلا ينايم ميمرتل الماكتم اع ورشم

 لامعا مث ةفلتخملا ءازجالا فيظننو رئافح ءارجا

 ..ميمرتلا

 راثآلا ةئيهب ةيطبقلاو ةيمالسالا راثآلا عطق عضو
 كلذكو :ةعلقلا ضرا لك يطغي يذلا ميدرلا عفرل ةطخ
 ةداعاو .ناردجلا نم ةطقاسلا روخصلا لتك

 فرعتلا مت ىيلاتلابو .يرامعملا ميمرتلا يف اهمادختسا
 تناك يذلا طيطختلاو ةيرامعملا رصانعلا نم ريثك ىلع
 ريس طخ ىلع فرعتلا متو .ةعلقلا ءازجا ضعب هيلع
 نع فشكلاو .اهئازجا نيبو ةعلقلا لخاد دونجلا
 قرطو نارفالاو خياطملاو دونجلا ةشيعم تارجح
 نم تاصاصق تفشتكا امك .بذعلا ءاملاب ةعلقلا دادما
 نم ءازجا تناكو ءخسنلا طخب اهيلع بتك قرولا
 مامحلا ةطساوب ةرهاقلاو ةعلقلا نيب اهلدابت مت لئاسر
 .لجازلا

 وهو .ةعببطلا هتنب امل الامكتسا الصا ةعلقلا تينب

 رقوملاو ةعيبطلا عم اقفاوت رثكألا يئاشنالا موهفملا
 هجئاتنب نومضملاو ةيئاشنالا داوملاو دهجلل
 نم اديرف الاثم ةعلقلا هذه ربتعت اذهبو .ةيلامجلا
 مدختسا يتلا ةيرامعملاو ةيرثألاو ةيخيراتلا ةيحانلا
 اظفاحم ةريزجلا لامجل يعيبطلا لكشلا سدنهملا اهيف
 ةعيبطلا اهيف عوط يتلاو .ةيعيبطلا بسنلا ىلع
 مدختساو ,ةيركسعلا ةيحانلا بناج ىلا ةيرخصلا
 يتلا ةيرانلا روخصلا نم ةيعيبطلا ءانبلا ةدام
 ذا ىرخألا عالقلا مظعم يف ءانبلا ةدام نع فلتخت

 اعدامم .ةماع ةفصب ةيريجلا راجحالا اهيف تمدختسا
 .ءانبلا نم ديرفلا عونلا اذه ىلع ةظفاحملا ىلا

 رتم فالا ةعبرا يلاوح ةيرانلا راجحألا نم مدختساو
 ...توحنملا يريجلا رجحلا نم رتم ةئامو بعكم

 تماق ميمرتلا لامعا عيمج نا ركذلاب ريدحلا

 تجوت دقو .ةيتاذلا ةيرصملا راثآلا ةئيه دوهجب
 يهف ؛اليل ةعلقلا ةءاضا ميمرتلا لامعا تزرباو
 هايم ةحفص ىلع قرقرتت ةيرحس ةحول ىلا اهلوحت
 0..جيلخلا
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 ولسا لوهلإ ع نه
 لالا لعرألا نئااحولبلا .لوها بأ نقذ ةيضق تقا ف |

 ةيضق اددجم ريصت «يناطيربلا فحتملا يف نوزخملاو |

 ملاعلا فحاتم ُِق ةعودوملاو ةقو رسملا ةببرعلا راثآلا الا

 ماكحلا اهب رعشي نا نود نم ذئتقو اهببنب رامعتسالا ماق يتلاو

 رمتسم لكشب دكأتت ىتلا ةيضقلا هذه .ةلحرملا كلت ين برعلا
 يكل .ملاعلا فحاتم نم دحاو ىلا يبرع لخد املك .مئادو

 ىهابتت يتلا ةيراثآلا تاورشلا هذه ىلا ملأو راهبناب علطسي
 نود لاه فرص كلم اهتأكو ءانفحاتملا هذه تارادا اهكالتماب

 ْ .نييقيقحلا اهباحصأل ةبسنلاب اهتميقب يعو
 ةيدطلا راثآلا ةحلصم نيب ةيراج تناك يتلا تاضوافملا

 تررق دق .. يناطيربلا فحتملا ةرادا نيبو «لوحلا بأ نقذ نأشب

 .لجأ .ةراعإ ىلع رضي يناطيربلا بلطلا نأل اهفانقيا رصم
 ءادأةللب شاقل اوما اح ةيوا هم كاف يأ نق : اع
 .ايناطيرب ىلا ةريهش ةيرصم راثآ ا ةعطق

 هال لكلا نذاكلا ريغ ياطير . ةرساخ ةضياقم ايار

 لوهلا يبا لاثمت لظي يكل كلذ لكو ,ةيرصم ةيراثآ ةيده لباقم

 رضم نم ةيناطيربلا ةيفحتملا ةرادالا اهتبلس يتلا نقذلا هذه نود

 لو «ةديدعلا اهتانازخ نم ةدحاو ف اهتظفحو لماذ ماع

 ةرم اهتانازخ ىلا اهتداعأو . ماع الا نايعلل اهرهظت
 . نمزلا نم دوقع ةعبرا ذنم ةظوفحم رمتست يكل «ىرخا

 ةرادالا تلعف دقلو .ةتيحل نود :نذا .لوهلا يأ قيس

 فحتتملا اعم اهتاضوافم تفقوا نيخ انسخ العف ةيفحتملا

 نييناظيربلا نا ريغ .ةيدهلا لثم تسيل ةراعالا نأل .يناظيربلا
 افرصص اكلم ةيراثآلا ةعطقلا هذه نوك ةقيقح نوسانتي

 .نييرصملل
 ينوعرنفلا رثألا اذه اوقرس مهنا نويناطيربلا يسن دقل

 روم ازا لاح يتوكل يعي 52 ةلاطلا ناو ءدلاخلا
 نم انراثآ «نوظفح»  «ايندلا بئاجع نم ةبيحع 5

 ءنآلا 6 ل راثآلا مولع نكلو ؛لكأتلاو فلتل

 . ةصصختللا ةيب رعلا دهاعملاو تاعماجلا يف سرّدَت 0-0

 مهفي ىتمف ىتمك ذ ءاهتنايصيو اهم راضصم :تملا تاثم كانه

 رن ؟كلذ ملاعلا حاتم نم ءاوسو يئاطيربلا فحل

 مبا ليخت
 1947 نازيزح 3157-١7 ددعلا - ةيبرعلا ةغيلطلا

 ةيفاقث قاروا

 ل نيفطيافلا

 0 تس هاا فا ا وس اج واو تا اج بج حج نرخ جو

 مه و أ مه ون / ِ أ 4

3 

 ةلئضملا نيطسلف يف
 فورظلا لك نم مغرلا ىلع

 يف برعلا نيفقثملاب ةطيحملا ةيئانثتسالا
 ةمث ناف :ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا
 ندم ةدع اهدهشت ةعونتم ةيفاقث تاطاشن
 ءام ةبسانم يف يفاقث لافتحا نيب ام .كانه
 مسرلا وأ باتكلل ضرعم ةماقا وا

 ةماقا وح تدهش سلبان ةئيدم

 هيلع تفرشا يبرعلا باتكلل ص ريم

 تيزريب ةعماج يفو ديلولا نب دلاخخ ةبتكم
 يفو .قليكشتلا نفلل ضراعم ةدع تميقا

 بتكلل ضراعم ةدع تميقا سدقلا ةئيدم
 يف سايسلاو يرخفلا تاتكلا ضرعم اهتم
 باتكلا ضرعمو ةيميهاربالا ةيلكلا
 تستحملا ةبتكم هيلا تعد يذلا يبرعلا

 فرشت يذلا يمالسالا باتكلا ضرعمو
 . ةميدقلا ةدلبلا يف فاقوألا ةرئاد هيلع

 عباسلا موي ةرعرع ةيرق يف ىرج اهك
 عامتجا م رضنملا .ءويام /رايا نم رشع

 ةافول ا ىكذلا ف لفاح يبعش

 تايصخشلا ىدحا ىعرم ىماس لا

 ةنجللا وضعو .ةينطولا .ةينيطسلفلا
 مالسلل ةيمدقتلا ةكرحلل ةيزكرملا

 ودعلا تاطلسل قبس ىذلاو .ةاواسملاو

 تافلؤم ةدع:هلو تارم ةدع هتلقتعا نا
 ةيوهوحم يف ةئياهصلا رود نع

 قالا رح ىلع تاينفا
 يفارع يي رعش توص غئاصلا نائدع

 رق أدب ذنم هيلا راظنآلا تفل «تاش

 تلوسلا لالخ فخحصالا ٍِق هدئاصق

 ىلع تاينغا» ناونعب هئارقل اديدج ًايرعش
 1 : «ةفوكلا رسج

 نم ةديصق نيسمخ مضيو دادغبب يواهزلا
 .«ىضوف .ةديسلا .بتاكلا مأس :اهنيوانع

 تاغبط بيرق ويهتم بنارغألا خف
 ىرج .ةيرصم تاياور ةدعل ةديدج
 ةرايز لالخ نم اهعبط ىلع ارخؤم قافتالا
 ىلا ريبكلب دمصلا دبع روتكدلا اهب ماق

 راد نع نيلوؤسملا دحا وهو .ةرهاقلا

 بدألا ذاتساو برغملا يف رشنلل ةعماجلا

 ضايع يضاقلا ةعماج يف يبرعلا
 . شكارمب

 هترايز لالخ ىقتلا ريبكلب روتكدلا
 باتكلا نم ددعب ةيرصملا ةمصاعلل

 متيس ىتلا بتكلا اما نييرصملا ءابدألاو
 يعش كيلو : يهف برغملا يف اهعبط

 لامحجل «ليوزلا» .ديعقلا فسويل
 هللا متصل «ةحئارلا كلت» . يناطيغلا

 اًريسل «اقيطوميسلا ملع» .عيماربإ

 الا

 يدلل ةعيبطلا م اةرفاذ

 .يبرعلا بابشلا بدأب ىنعت ةلجم ةمث

 يه مهنم ةعساو تاعاطق م امتهاب ىظحن و

 006 ردصت يتلا ةينألا ةعيلطلا» ةلحي

 ةيفاقثلا نوؤشلا راد نع دادغب نم

 نا ةلحملا هذه قبس دقلو ةماعلا

 تاراتخم لكش ىلع بتك ةدع تردصأ

 ارعش .ةيبدألا صوصنلا نم اهؤاقتنا متي
 . اهتاحفص ىلع هرشتت ام . ةصقو

 .ةلجملا هذه اهبتردصأ ىتلا بتكلا رخا
 «ةيبدألا ةعيلطلا ةركاذ» ناونعب باتتك

 :ميهنم بايش باتكل ًاصصتق

 يماس ٠ .ملاسلا ردب دراو يداه نولي

 ربج يدهم : لع نيسح لامج .«يريطملا
 هذه ةيدقن ةسارد بتك دقو . مهريغو

 زاكسلا دبع يقارعلا صاقلا سصصقلا

 هد ةيدفلا يكدلل زازا اوين يع , رصان

 با ندا

 و 11 1 1 0

 . ىيفتلا يضمتلا

 ناذؤعلا يف
 دادغي نيب كرتشملا رشنلا عورشم يف

 نع ةيقارعلا ةمصاعلا يف ردص . ةرهاقلاو

 زع روتكدلا باتك ةيفاقثلا نوؤشلا راد

 40) 1 "ماب مرد قرح طتلات هم عفقع



 ناونع لمحي يذلا ليعامسا نيدلا
 وهو «نادوسلا يف يبعشلا صصقلا»

 .اهتفيظوو ةياكحلا ةينف يف ةسارد
 يف اهعون نم ىلوألا يه ةساردلا هذه

 تاياكحلل ةبسنلاب ال :ةيبرعلا ةغللا
 ةيسنلاب لب .«بسح ةيئادوسلا ةييغنشلا
 نطولا راطقا ىتش يف ةيبعشلا تاياكحلل
 ليعامسا روتكدلا ةسارد لواحتو ءيبرعلا

 ةبوعص يه ىلوألا «نيتبوعص زواجتت نا
 ديدحت يه ةيناثلاو , مئالملا جينملا رايتخا

 نا نكمي ىتلا ةيرظنلاو ةيملعلا سسألا
 اذه نم ةسارد تالليصفت اهيلا دنتست

 ا ل

 ةفشلا ا مو
 ديع يتنلرب ةيرصملا ةلثمملا تاركذم

 نمضتت ىتلاو .ارخؤم ترشن ىتلا ديمحلا

 رماع ميكحلا دبع ريشملاب اهتقالع ليصافت
 ةحضاو تاراشا عم «هتجوز اهرابتعاب

 تمدقت .ارحتنم سيلو اليتق تام هنا ىلا
 ةحلاعمب ةيرصملا ةباقرلل ديمحلا دبع ىتنلرب
 «ناقيدصلا» هناونع مليفل ةقاستعم

 نوني .ةفالسلل اهرظن ةهجو نم: يقرمج
 دبع لامج لحارلا سيئرلاو رماع ريشملا
 ةميمح ةقالع نم تلوحت فيكو .رصانلا
 ةوادع ىلا اماع نيشالث نم رثكأ تماد
 . (!)رخآلا لتق ىلا امهدحا تعفد

 ةجلاعملا ىلع ةقفاوملا ةباقرلا تأجرأ
 ىلع عالطالاب تبلاطو ةيئامنيسلا
 دفولا ةديرج تدرفاو الماك ويرانيسلا
 ةحفص قالا دبعل اهئادعب ةفورعملا
 فيك اهيف حرشت ديمحلا دبع ىتنلربل ةلماك
 ا ع مو اريقف تام اهجوز نا
 نم لتاقتس اهنا تنلعاو عي هئتعسيس نع

 ىلع «ناقيدصلا» رهظي نا لجأ

 ةشاشلا

 مليفلا جتنت . .ديمحلادبع يتنلرب

 مامر ةمعم مهمعع -1

 علا كثاح
 ناولع لمح ديدح يسنرف ملي

 ايريهامج اجاور ىقلي «سفنلا تاالاحو
 كاج جارخا نم وهو .نآلا اريبك
 .نيتسناف

2 176 
00 

 «ب ملال كيوب ذنوب يجعل
 ل11

 يق ج
 « ن4 راهتت 22010

 ان

 اذس / ا تعدم ؟

 نوعبراو ةعاس مليعلا صرع ةدم

 كينيمود هدهاشم ريوصتب تماقو « ةقيفد
 :هيف ةيسيئرلا راودألا يدؤيو يوباش

 «يركاب رييب نوج .يسكونور نيور
 اوسنارف .كولود ريفاس .ويراك يكيش

 .تيز

 ةسمح ةصق نودؤي .نيلثمت ةسخ

 ةسردهم ْق ةساردلا رت ءاقدصا

 مهلكاشم مهو .يوف طابرب ةدحاو

 ال. | .اضيأ اسس ةينايكاوإ# ةيعامتجالا

 ةيبراثأ ةيئاصها

 نيينعملا نم دحأ ثدحتي داكي ال
 لئاهلا مكلا ىلا ريشيو الا «ةيبرعلا راثآلاب
 فحاتمو ن زاخم يف ةدوجوملا راثآلا هذه نم
 لالتحالا ءانثا اهبهت مت ىتلاو .ملاعلا
 .ةيبرعلا ن نادلبلل يبنجألا

 اهنادلب ىلا ةبوبنملا راثآلا هذه ةدوع رعأ

 بلطتي وهف :ةتبلا ءالهس سيل ؛ةيلصألا
 تاسسؤملا نم رشثكلا اهدبت ةينضم ادوِهَج
 راثآلاب ةينعملا ةيب رعلا

 راثآلا هذه ددع نع ةيئاضحا رخآ

 ارخؤم ردص باتك يف تدرو .ةقورسملا

 ناونع تحت ةينابسالا ةمصاعلا يف
 تراشا دقلو «اهدالب ىلا دوعت قيترفن»
 ىتلا راثآلا نا ىلا ةيئاضحالا هذه
 ردقت ةرمعتسملا لودلا اهيلع تذوحتسا
 ءاوس ةيراثا ةعطق نويلم نيثالث يلاوحب
 ندملا فحاتم تايربك يف ةظوفحملا كلت

 اهكلتمي ةصاخ تاعومجم يف وأ ةيبوروألا
 ا .راثآلا راج

 ديذه نم لمه ..ؤ فار
 نع فقوتلا نم ةليوط تاونس دعب

 أدب «ليومتلا نع اثحب يئامنيسلا لمعلا
 ودنوه دمحم يىقيرفالا يرحل جرحملا

 همليف ريوصت , يناتيروم لصأ نم ءديبع

 .«ةريمألاو وأ «ائيواراسو ديدحلا

 نم ةريمأ نع مليفلا ةصق ثدحتت
 يف تمهاس رجينلا لامش يف ءاسوحلا ةليبق
 ايقيرفال يسن ريفلا رامعتسالا همواقم

 1 .ننقع عيتاتلا نرقلا رخاوأ

 تنفإلا .."ناشلا»
 ةثالث ابنم تردص يتلا «عومشلاو ةلجم

 اديهمت اتفؤم تفقوت ةرهاقلا ُِق 77

 . ةيلصف ةلجم ىلا اهليوحتل
 يناحصلا اهريرحت سأري ناك ةلجملا

 مل نآلا ىتحو .نيدلا ءابهب دمحأ ريبكلا
 ةئيه ةلجملا ةبحاص ستول ةديسلا ررقت

 6 .ةديدجلا ريرحتلا

 باشلاو فسم نارام
 فها رج يف

 رهش نم رشع ثلاثلا ىتح عبارلا نم
 سشكارم ةنيدم يف ماقي مداقلا ءويلوي /زومت
 ىقيسوملل ينطولا ناجرمهملا ةيبرغمل
 نم ةعومجم هيف كراشتسو «بابشلاو

 كانا مدقت يتلا ةيب رغما ةينابشتلا قرفلا

 ينفلا كر نم ةمهلتسملا ة ةيقيسوملا

 ..ينرغملا
 ناجرهملا اذه داعبا حرشل نييفاحصلا نم ةغومجم اهذ سيزاب يف: برغملا تيب

 يف شكارم ةنيدم ا يذلا ,ىنفلا
 يلا ةيفاقثلا تالافتحالا نم ةلسلس

 . برغملا اهدهشي
 ناجرهملا اذه نوكي نا لمؤملا نم

 يتلا ةينفلا قرفلا ةرثكل ارظن اعساو ىدص
 يرد اهروهمح اه يتلاو هيف: كراضشتس

 [ل . ةيب رغما ةيبابشلا تملا ىدل

 راما 5
 قرنا زج رفاشأ

 ليحرل ةيناثلا ىركذلاب لافتحالا يف

 ةروثلا رعاش ءايركز يدفم رعاشلا
 يموقلا ديشنلا بحاصو «.ةيرئازجلا
 اعلا تاهخلا تنلعا أسقف ىرئازجلا

 . هيلا رابتعالا ةداعا رئازجلا ّف

 ىضق ايركز رعاشلا نا فورعملا
 تافالخ ببسب ىفنملا يف ةريخألا هتاونس
 © ,ةيضايبس
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 اهانيغ ٍنركاذ ف ضب
 يرجلا يفيرخ لاف رن
 .لاففحلا ١ رولا ٠ ضبلاب يداؤف اذ

 ةروظسألا ,لوكلا تابإف يف فحز

 0 طماع

 ملل فة كورلا ثاخلا نيب يرد سل
 , نيقول ليلا يف يكل دو

 الفلا ذل دلال ي
 صرلا يف را رول
 ضافنألا نول ل

 . نمو ٍنلنيو
 ل

 ايفا

5 

 عبصلا لي ذ .جاوبألا رع بأ تناك

 ١"  - 5ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١7 ١1 ناريزح ١587
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 36 ا 0/1

 صلاخلا بهذلاك ةعدال ينابأ ُبصتننو

 نا رغنلاب اهقناعأ طفلا نوفانأو

 تارظنلاب ايثدحأ

 , الهاني سمج

 نيتعالولا ايدي ني ينذخأتو
 انارب رحبلا ناك . بت

 .فادصالاو ةيئاا باشعألاب انبطغي رحبلا لاك
 اندصرب دحأ نم اف نآلا برتقا :كاوهأ
 .لألا برتثا ؛تلاذ

 ةنوكسما ايؤرلا لمتكتل

 يروطسألا بلا

 نيمبللا ضا ب

 ٍ ثاهألا زر

 تادوبعما 3 يفطفسأ

 نام هل ف

 ...سفلم أن

 نأ مان

 و

 اعاذو ف رصنملا لوخا اهمأ

 رذتعبس ىوحشلا نها نه لحا ال

 رطلا راظننا يف ةليوط ةصق نسمشلاو عبررلل

 لبخجا قوف جلثلا حرج نم ةحول ماسرللو
 انأب طولا لا ىسناو اذيعبب لحرأ

 دالخلا اهلشأ ساوح سو

 لامرلا يلام امهتمدا ىهذذ

 سلدلالا نع لأسا انبع

 ماخسلا نم ءايربك باوخلاو
 قب
 نأ مغ

 08 جاع اياد

 000 د عع وص دو 777# 0 ع د 00 سل يو

 ةيبمازخ مئازللا

 ينال مصاوعلا لاجرهمو

 داذغب , ىركذ ف ىضم ماع

 توريد راضخ ف ىظن ماع
 سنون فسن ىف نأ ماع

 اظنوب ءيشالو
 ارعش مصاوعلا يحن

 ةمداقلا ةبحضلا نع لأاسن ىضخو
 اينرود ضرألا لمكت اذكهو
 ةفصاعلا أافطنو

 اذاب لاقت رب ضفرن اماع نوعبرأ
 ضرما شارف يف يملسلا لخا نع ثحبن

 نطو مراشلاو .ةايجلا ةئس هذه

 نأ ماع
 هسفن لعب لاؤسلاو

 داع

 ةرباعلا ةيمويلا ثادحألا نم ةموك دعب

 ..تيبلا ىلا باهذلا تررق

 تناك ديدحتلابو .تقولا ناك ءاسم

 يف نكي مل .ةعساتلا وحن جركت ةعاسلا

 يو | .يداع ريغ ءيش يا كلذ

 تفو يف مونلاو ىسبالم رييغت

 فريقا ال ؟كلذأ ثدح اذامل

 ةقالع بعتلل نا نمحا ينكل . ليصافتلا

 91 يردص لاجحا روعش ىلا ةفاضالاب ءام

 . نوعاطلا ابم كتف ةنيدم

 .رونلا تأفطأ .بابلا تقلغأ

 ا اسس دعا يسر

 : عيردتلاب اهبنكل . يتيؤر
 .اتعم اقفأ ناك نا دعب افقس فقسلا

 0 .فقسلا ىلع ىنيع تبث

 . .مونلا لبق ناسنا يا ةداع ىلع

 و نيثالثلا تزواجت يننا يسفن
 ةحيبم تاونئس تشع . ترمكعتف

 تحار نيخ ةصاخبو .ةرسحلاب تبصأف

 قصتلتو يسأر نم جرح ليصافتلا
 > .فقسلاب

 اهكلها ةئييدم يننا تركذت مث

 يننا يفخا الو هيلا فلست ل

 0 00 0 020 3 18 5 1/7 د 0 دبع دج وج دع د
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 ةيفوص ةأربا
 ىنسحلا دعس

 دادغب

 راوسالا فلخ نم كتيلحتسا

 ةفوص اسأك كنبرشو
 . . .الزحلاب ةجوزمملا حورلا تلأسو
 مالضضالا فلخ للسملا

10000 

 ةركفلا هذه تررس .وحصا الا تين

 . ءيش يا كردا دوعا الو مانأ . . ةشهدملا

 ءاسنلاو بورخلا يف اهدعب ركفا نل

 لمتحملا باقعلا ٍِق ركفا نل .ءادهشلاو

 يف ركفا نلو لمعلا نع رركتملا يبايغل
 ايتئاس لتقمو .ءاقمحلا (يرافوب اميإ)
 : ناهي وق

 انأو كلذ لواحا نا يل رطخ ةأجف مث

 يانيع . .وتلا يف أدبا نا تررق .ظقي
 باغف .اهتقلغا .فقسلا ىلع ناتتبات

 يف تلق .تلظ روصلا نكل .فقسلا
 نيب فقسلا اتأبخ ىتيغ نا ىئسفن

 . امهرماو امهحتفا نا نذا لع . . .نوفجلا
 تفذق .ضمولاك كلذ تلعف .هعلخب

 تسفنتف (هتقلغاو ّينيع نم فقسلا

 . حايتراب

 ريرسلا نع رفقا تدك . رح انا .تحرف

 .ءاشا ام لعفأس (رح انأ) : اخراص
 تءاج . . .تأدب .نآلا ريكفتلا يف أديأس

 لفط رم .راصحو وسيسب نيعمو ةأرما

 يف ٍنأجاف مث .ءاقرزلا يف ءارمحلا عراش

00 3 

 - 1 ماما نم مع مهمات -3

 نارحلا ةغرشأ نأ
 ةيلامش عيرلا
 لاح داعام ىرحسلا كئذارم ىلا ىلوضوو

 ةيبرغلا كنثا ماب
 ألا حرتسم احيبسم ينوك
 نونجم ىلإا بيلص نوف
 اهو نوك . . .الح نوك
 رخصلا ةرصاخ نم رجفتي اعبن ٍنوك
 ؟ .. .درالا اذهام

 بح ةمسأ

 ةيلزا نشع ةروطسأ هنروصو
 ولخا مالب نون . . .غانلم نا

 رحبلا بخص ايوا . . .كبح
 هرم دب .لههسلا لاتفياذرا اب

 هرجفي يلا لزلزبو
 ةيغالا يردص نم مسيو
 ةأرما راتخأس تنك ول
 ضرألا كاسين ني ص

 [لفيرحغ لمحا كن رتخال

 ةظحللا يف هتفداصو :بكوكلا ىهقم
 ىلع هتلتق . . ."'طلسلا عراش يف اهسفن

 اهنيبج قوق لمحت يما تءاجف ءروفلا
 ىرركفا نا تررقو .تملأت . البج نيسحخ
 نيل لاخلا ليجم لع ادق .: . .ليعملا
 ىلا ربغلا اهيف ربعن ةئجافم برح ثدحن

 عم يل دعوم ال  دكؤم اذهو  ادغو

 ءايحا دحا ىف انكر ىحتتن , ةسكاشم ةأرما

 ةنيدملا ليل نم قرسن يك ةمتعملا نامع
 جيدا يك ريرسلا ىلع تبلقت . ةلبق
 ِي  باتك ةءارق يف تركفو .«يرهظ

 تدجو مث . ةبغرلا ىلع رثعأ ملف  باتك
 سيل هنا فرتعاو .مونلل مئالملا لحما

 ,«يرهظ ىلع ءاقلتسالل تدع .اديدج

 يسأر ترمغو نيتتئالا ىتبكر تينثو
 [0 . ءاطغلاب

 شماه

 ءريبولفل يرافوب مادم ةياور ةلطب ئرافوب اميا- ١

 زيكرامل نلعم توم_ةصق ةياور لطب راصن وغ ايتناسو

 . نامع عراوش مدقا طللا عراشو «ندرالاب

 نارفعإلا طويخ بشعلا ني ىرأ
 ةنباصلا ةناخرص ليللا طقسي ثيح

 نشعلاو ةالصلاب أعم بهاذانأو

 ناولالا ةرونو نوصفلا مالكب
0 

 لاغلاو نزلا فورح لخاد يف تال

 .مالكلا ءاهتثاد راتسلا د

 ديدج لصف ىن يف أ
 ماميلاو رجشلا ضبن لوبخلا ينع مرت
 رويطلا لظو ساحلا مالكا
 يذحو . . .يضماو
 . . .ءابشالا ةلالس ىف

 نونخلاو ءوضلا ةلحر يف
 ش ليلا قؤرو المرلا ْق

0 

 .نآلا كذع 5 :

 فورخا ئلثو مممشلا مانخ اذه

 . طجلا م نم بري طبخ
 ءألا باشعا ىلع ةلوفطلا ىدن يكبإ
 .ءابظلا يرع نم ىقبن ام يكبأ
 ابمملا تالايخ يف رضتحا مالك نمو
 . ايف رجلا نهزلا دامر "ٍس

 ةحيرملا لوبخلا ليهص نألا يمضف
 ظ لبللا ةرهزو
 328 .ملا اهأفطا ران ىلا اذ عصا
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 ورام

00 

 ىلع يعمسو يبلقو ىنيع تحتف
 حابشأ) هباتكب دوبع نورام
 ماع نم يناثلا نيرشت يف (زومرو

 .هرولص نم رهش دعب ىأ 4

 ءائيرج اخراص ايدقن اتوص هيف تيفلأف
 نم برضلا اذه ىلا يتعاجم ضعب دسي
 نم حاشوب اعفلتم هنوك مغر «ذئنا دقنلا

 ةراذب يبلرت يف زرق .«ةتايافكلاو نومزلا
 ىدها دقو .ةحجاحملاو داقتنالاو دقنلا

 لوعنلا نو رقبسي نينلا ىل» دياتك فلؤلل
 لوصف» ىلع لمتشا دقف ؛يآلل نوقفصيو

 بادتنالا ناك موي ترشنو تبتك ةيلاضن

 ءىراقلا ىفكيو .«هاصعب لاجرلا قوسي
 ةربن كرديل (ذجانم) هلصف علاطي نا
 دشرمم توصو عيرقتلا ةجفو ريذنلا
 هيلا زمر يذلا هنطو يف ةمارك هل تسيل

 : : الئاق
 انوصغف .ةخئاشلا يتنيئجل ْنُمد

 .ليلات اهقرو ينو ؛حورقلاب ةبورضم
 مزي ىهلم تناك . صوع رعاشك اهرامثو
 صقرتو .نوسحلا درغزيو .لحنلا هيف
 يف اسأر بلطت الو ةتماصلا ةشارفلا

 لايجا دعب تراصف ىتنينج ىهد ام . قبط
 دالوأود براقعلل ةنيدمو .ريبانزلل ةيرق

 ؟كيلاعصلا نابرغلل ةمصاعو (يعافألا
 الا جنت ملف ديمستلاو ثرحلاب اهتخلاع

 ةباصملا زوجعلا يتنينحل نمف .ريباعك
 قزامب تعنقت !عبرلا ىمحو .ءادربلاب

 ءانبا عرذا نيب تمائنو «بكاشعلا

 .اهلمامد أقفأل اهبلق تحتف .ليومص

 باحار سجرو .طول موق ةئاتن تثعبناف
 .« . راماتو

 بذعلا لهنلا

 نوددجن) دوبع باتك تعلاط .هدعب

 لبغم ىلا أمظب رعشا تئبلو .(نورتجمو
 هلهنم نم يفارتغا تلصاوف .نورام
 : هبتك لضفب ءاذتلمو اديفتسم .بزعلا
 - ربتخملا يف  كحملا ىلع  ءامدقو ددج
 ىلع  ناوجرأو سقمد رباع تادقن
 . رئاطلا
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 كردي (نورتجمو نوددجم) علاطي نم
 قيمع انيزخ لجرلا اذه يف نا امتخ
 ةتكتلاب حّلمملا دقنلا نم ارث .روغلا
 ,.ةصراقلا ةعذاللا ةيرخسلاو ةباعدلاو
 ىلع ىربك ةقاطو .اعساو ايفاقث اديصرو
 يداعلا نيب .ءيدرلاو ديحلا نيب زييمتلا

 يقف امكتحم .نيمسلاو ثنغلا نيب ,يقارلاو

 فيهر ساسحإو ( عيفر قوذ ىلا كلذ

 يف ةملكلا عقو فطلو ريبعتلا ةيلامجب
 نم تانيعو سييباقم ىلاو .عمسلا

 ,فيرطلا عدبملا ديدجلا ادشانو «ثارتلا
 رعقتلاو ديلقتلاو دومحلا ىلع ةأيأ ارثؤم

 قوذلاو مجسني ال امم ميدسقلا ةاكاحمو

 .رصاعملا

 يف هتعزنو هجبهنم نم تفلسا ام بلغأ
 نوددجب) باتكل هتمدقم يف ىلجتي دقنلا
 ىلع هزيكرت يف اصوصخو .(نورتجمو
 لهتسيف .ديدجلاو ميدقلا نيب عازنلا
 ةامنلا: نيب:تانقرافملاو ةموصخلاب همالك
 غلاب بولسأبو باهسإب ,ةنكلاو
 ةعذاللا توعنلاو ءمكهتلاو ةيرخسلا
 :ةامحلا نوكت» :ةصراقلا تاملكلاو

 ةنكلا اهارتو ءاملع رفوأو القع حجرأ

 ءادنعك داضرملاب فقتف .,ةامحلا

 تار ةبكلا مشع نا .....ىسكأملا
 تراشاو ءداتعملا نم عسسوأ اهتاوطخ

 اهمسر امك :مامتلا ىلع نوكتل اهليدعتب
 يهن «تكح اذإو . اصلا فلسلا

 اذاو ءاهينذا نم لوطا اهناسل .ةراثرث
 .. .نإو :ةراخخ ةفيكسملاف تعكس
 لقأ اهارتف ءابتامح ةنكلا زورتو . . .نإو

 يف ىقلت نا اهب ىلوأ .ةيلاب ةقرخ نم
 .رضحملا يف اهيلع مدقتت نا ال , خبطملا

 نيأ !ربقنتلف ::تييبلا هجوم قوتتو

 .«؟ةرودنبلا رخا هنأك شركتملا هجولا
 هذه يناتسبلا سرطب ملعملا كردأ دقو

 ميدقلا نيب يدبألا عزانتلا اذهو ةموصخلا

 طيحم) هسوماق ىلع بتكف .ديدجلاو
 / : (طيحملا
 ائيش رخاوألا ىري ال نمل لق

 .تاملكلا ارث .. ةيونملا هتدالو ىركذ يف دوبع ن
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 اميدقتلا لئاوألل ىريو
 ائيدح ناك ميدقلا كاذ نأ

 اميدق ثيدحلا اذه ىسميسو

 نا دوبع نورام ّرقي يذلا تقولا يفو
 فيضي .قلخلا ةعيبط نم ميدقلا ميظعت
 مأوت عفت رسب ميدقلا ليج ةلابقو» :الئاق

 .ديدحلا ليج وه .هلواطيو هيماسي رخا
 نأب هيأر ززعيو .«نايقتلي ال نامأوتلاو
 مهترغا ,ممألا تادآل انبابش ةءارق

 اومهجت ءامدقلا نيبراحملا نكل  عادبالاب
 . ءاديبلا ْق ةهبخلا لظت ناد اوءاشو مش

 .«برعلا مالك نم اذه سيل :اولاقف
 ريباعتلاب نينوتفم برعلا ناكاملو

 «ىقيسوم رعشلا نا مهكاردأل .ةصقارلا
 ءيمو را نبا اورخآو يرتحبلا اومدقو

 يبأ رعش ىف «ىهغلا نطول» ريثألا نبا زتهاو
 «هراكفا ىلع لطي بلقب» بحجعأو  مامت

 فويضب» نحن بجعن امك .هدابع يبا دنع

 ءابهشلا عيرقب ال «يقوش دنع «هللا

 . «حاطنلا سشبكو

 بابشب ديدجلل ميدقلا ةبراحم روصو
 راصنا اهشوشيف ؛مهراتوا نونزودي
 مهبكوم نومجري مث .دومجلاو قيتعلا
 . هيلع روهزلا رثن نم الدب ةراجحلاب رباعلا

 يبرعلا بدألا نا نورام داقتعا ينو

 بولسأب نفلا ىلع رصتقا ول توميس ناك
 عابتا يف ربخلا ناك ولو .«ةيمسرلا» ةغللا

 ميركلا نارقلا لزن ام» .بولسألا كلذ
 ةمعانلا ةقيرطلا ةنتافلا سانلا ةغلب
 . «ةلوقصملا

 يف بابشلا هباجي ام ىلا نورام ريشيو

 رعشلا» عادبال مهاعسم ِق ميدذقلا

 ءاقب ىلا يدؤت ةضهانملا هذهف « «ىفصملا

 ىلا ماكتحالا رقي ال وهو ءارثن انرعش رثكأ
 سايقلا باب نأل .نفلا يف ةميدقلا بتكلا

 قلخب لب رارتجألا مدعب يداني اك . عساو
 امئاد جاتحت نيتاسبلا نا امكف .ديدج داز
 ايزتي نا بجي بدألا اذكه .ميعطت ىلا
 نيتاسب بادآلا»د ذا ,:ةديدج ءايزأب
 هلاإ وه هدححو لامحلا نا اميو .«بوعشلا

 نا ةيبدألا ةينثولا» هله نا دقف .نفلا

 «مهلو انل دجم» بابشلا حالفف .«ىراوتت
 هلنكل .ةعبتلا ينعي مهتافخاو

 مه ادوقعم كيِليَش ءاوللا نأ دقتعي

 .يرقبع رخا ليج اهالوتي ىتح مهديبو

 ميدقلاو ديدخلا
 ىلع ديدجلا راثيا ىلع الثم برضيو

 ىلع ًاراشب لضف يذلا يعمصألاب ميدقلا
 ىلع ريثألا نبابو «ةصفح يبا نبا ناورم
 . ةمايقلا موي ىتح ديدجلا باب حتفب نما
 .يقيسوملا رعشلا رثا يبارعألا نا امك
 نم الخ رعش ىلع . ىنعملا فيفخلا

 جاهتنا ىلا اعدو . ىنعملاب لقثو « ىقيسوملا
 اما .اجيعالق هيفف لوألا جهلا

 مهتمن دقف .«ةيبدألا ةينثولاب» نوكسمتملا

 لابذ ءوض ىلع رعشلا نوغوصي نمب
 ءوض نم الدب لففملا سيقلا ءي رمأ

 !نوسيدأ حابصم

 سركم (ناوجرأو سقمر) هباتك
 فو .رصاعملا رعشلا شماه ىلع تاقيلعتل

 بدألا) موسوملا هنم ثلاثلا لصفلا

 نزولاو - ريبعتلاو بولسالا نيب ثيدحلا
 يبأ نب رمع تيبب هثحب لهتسي (ةيفاقلاو
 . هِعيبَر

 انداعيم ىتم تلق املك

 دغ دعب تلاقو ٌدنه تكحض

 انتبيصم» : لظلا ءابدا نع هلوق هيلي
 اوكحضي نا نم الدبف «لظلا ءابدأب ةريبك

 مهباينا نع نورشكي ءرمع دنهك
 نوقتي مهتيل .لثملا لوقي امك .مهبابل
 لبق عورخلاو صارقلاو ناوزلا نم مييدأ

 اوبسيو اوجبيو .ةمايقلا اوميقي نا
 . «حقولا ةقزألا نايبصك

 .ةرم دقنلا نم نورام هوأتي نا ذعب

 ههجو ضيبي ال نيذلا بدأ نم ها فلأبو
 ثعبنت ةيقابو .ةتلف هديج ذا .مهدنع

 ثعبنت اي هيناعمو هظافلأ نم قتعلا ةحئار
 هرورم ءانثا «:نرطقملا لمجلا» ةحئار

 ثيدحلا انبدا لج نا ىري وهف !سانلاب
 يف عجاهملا دعب نيرشعلا نرقلا نع ديعب»
 انلثمف . نينص ةعلص نع مجامجلا يداو
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  ظحاحلا  ديمحلا دبع :رثنلا ىف ىلعألا
 يفو - لضافلا يضاقلا  بحاصلا

 وباو مامت وباو يرتحبلا انتميا :رعشلا

 انرعشو ءافاج انرثت يتايف ,ةغباتلاو ساون
 . . .هيف ةيصخش الو ةيوام ال ءافشان

 نم الخ .ةيصخشلا نم بدألا الخ ىتمو

 . ؛ريثأتلاو ةعو رلا

 بولسا نم جذومنب نراقي نا دعبو
 ركنيو هل دلقملاو ظحاحلاب :رثأتملا يعفارلا

 :نورام لوقي .ديلقتلاو بولسالا اذه

 شيعت ىف ظسامملا بولجلا :انآم
 يصخشلا ظحاجلا عمسا .هتيصخشو
 نمف . .رويطلا ماسقا يف بتكي فيك

 لشم يف هنع شتفيلف ءظحاجلا بلطي
 يلو راوس نب هللا دبع يضاقلا ةياكح

 همحلب هدجي كانهف . (ءالخبلا) باتك

 ام يف هحور عضي ظحاجلا .همدو

 نسح دمحا ذاتسالا سيلو .« . .بتكي

 نم نسحأي  دوبع دنع  تايزلا
 ةلجم نم ددع يأب ادهشتسم ,يعفارلا

 ةبرت يف دلخلاك نابقني امهالكف (ةلاسرلا)
 ىصحلا ىوس ناجرخمي الو :ةفللا

 ريغو :ةمعانلا ةبرتلا لدب ,فخرلاو
 احتف كلذ نائظيو» .ةتيملا تادرفملا

 وعدن اال اننا» :الئاق كردتسي مث .«انيبم
 قدلخلا رمط لواحن لب «ىضوفلا ىلا

 انئيب لاحف ,قلذحتلاو عطنتلا هرفح يذلا

 بلاطي وهو .:نيعماسلاو ءارقلا نيبو
 ءمهشرع نع اليلق لوزنلاب هطهر
 وحن نيعماسلاو ءارقلا قيرف دوعصبو

 مهيلا ثدحتلا دنع اليلق شرعلا يلوأ
 ةيوس ريسلاو يفالتلا مسي يك ىحصفلاب

 ةفاجلا ال ةبطرلا ىحصفلا» ءاول تحت
 .«ةهو ركملا

 مغر .هلتقت يفاوقلاو ,هعرصت نازوألا
 .ضورعلا ىلع ةروشلا مدعب هرارسقا

 ذا .روثنملا رعشلا ةاعد نم سيل هنوكبو

 ةدحو ةيبربغلا .ةازوألا يف ىرش وبه
 ءاصاخ انحل اهنم لك فلؤي «ةيقيسوم
 ماقتساو ,هظافلأ انرعاش قفل ىتمف
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 قايل ذل ؛ىقلسرللا تقام ءنوولا
 نا نيح ىف .ءاليلق الا هظاقلاب انرعاش
 ظافلألا قفاوت نم نوقلخي» ملاعلا ءارعش
 بسحب رعاش لك اهيلا قفوي ىقيسوم
 ؛«يبرعلا رعاشلا اما . .هذاهتجاو هعبط
 ناك .(نلوعف نتلعافم نتلعافم) أبع اذاف
 ىتمو ..ءايمع ةديصقو نانر رعش هل

 ,ةروثأم ريباعتو «ةيبرع اظافلا فصر

 اش ثيح اهدعقيل امذأب اهذخأي يناوقو
 ص «!!رابكلا لوحفلا ءارعشلا نم ناك
 و

 :الئاق فلسأ ام ىلع ًارخاس قلعيو
 تاييلحم نع فلتخي ال يذلا رعشلا ناو
 موي هلئاقب عفشي ال .نزولاب الا فحصلا
 نم موقنف .ءروصلا يف خفني موي «ةمايقلا
 رهدلا يف ةبيهرلا ةيبدألا ةنونيدلل انروبق
 .(!ديتعلا

 نع ملكتي ,ريخألا لبق هلصف ينو
 ةباعدلاب معفم لالهتساب دقانلا ةمهم
 صضرعم يف .لظلا ةفيفخلا ةينوراملا
 هباتك يف رازاع بيسن ديسلا هتشفانم

 نأب هداقتعا ىلع هرقي الف :(دقانلا ةمهم)
 بدألا ىلع مكاح ال ؛,ثحاب دقانلا
 نع انايحا ىنغتسي ال دق هنا عم :ءابدألاو
 ائيش داقنلا يف نا حصفي دوبعو .مكحلا
 ءءادع سانلا ةاداعم ىلا مهعفديو مهثحي
 نلعي مث ,نعللاو بسلا ريغ هنم نونجي ال
 ىلع سيل هنا الئاق يدقنلا هبهذم ةأرجب

 بتك دقن يف يسنرفلا (رتل ليج) يأر
 ذإ ؛بحلاو فطعلا حورس نيرصاعملا

 ,هيلع فطعي بدألا يف بيبح هل سيل

 ذاقنال  الوا  بويعلا نايبت ىخوتي هناو

 شك هتابجاو لواو .اهرش نم هباحصا

 درطي هرظنمف «بدألا دئاوم نع بايذلا

 ال نم ىلع ةوسقلا رثؤي وهو .ةيهشلا
 ,نيئشانلا نايتفلا ملعيل مهريخ ىجري
 : ءىراقلا لأسي مث . مهجاجوعا اوموقيف
 ءائيح رعشلا دقن نع انضرعا اننأ رت ملأ»

 نا بجي ام رشن نم مهضعب حتسي ملف
 روهمجلا دقتعي مهدقن نوديف .«؟رمظي

 ءالوا كلذ نوقدصي مهو ءءارعش مهنا

 ةمهمف .ابنم ىجنم اال ىتلا ةيلبلا هيفو
 رعشلا نوصي نا ىه هدنع ىلوألا دقانلا
 .ءايعدألاو نيلاجدلا نم» هرسأب بدألاو

 «هدي ىلع ةداجألا ىجترت نمل بابلا حتفيو
 .؟597؟ ص

 نل ليثئامتلا نا .نيدقانلا يف ليق ام
 ىلع لاثنت نل تامحرلا ناو ,مه ماقت

 نورام نع فرعامب نكل . مهحاورا

 يف درجتو ءهتمهم يف صالخا نم دوبع

 اهانجح ىتلا ةمحلا ةدئافلاو .هناديم

 نوئشانلا ءابدألاو امومع ءارقلاو نوفقثملا
 .ةريخألا ةثالثلا دوقعلا نابإ اصوصخ

 نيمقو .هيلع محرتلاب ريدج وهف
 [ل . ميركتلاب

 : ةيكريمأ ةروصم رللبم يل
 ندئلب ضرعم يف

 : فولحم دمحم  ندنل

 ةيكريمألا ةروصملا لامعا ضرعي '

 اهتايح لحارم عباتيو رلليم ىلإ .: |
 يف ءايزا ةضراع ابهمتأدب ىتلا ةينفلا
 ىلع سانلا نويع حتفتل «تاكيربقعلا

 ريوصتلا ملع يف ةريثم تافاشتكا

 اهروص ىدحا تمهأ دقف .قىارغوتوفلا
 يكيجلبلا ماسرلا ؛ءاضفلا ىلع ةذفان»
 هتحول مسريل (تيرغام هينير) يلايرسلا
 .«ةلبقلا» ةروهشملا

 «نييلايرسلا ةقيدص» وأ «رلليم يلدو

 ريوصتلا نفل اهقشع أدب ءاهنومسي اك
 ءانثا ,تانيرشعلا رخاوا ىف يفارغوتوفلا

 ىلع اهيف تفرعتو تقتلأ سيرابل ةلحر
 ء«يار نام» يلايرسلا روصملاو ماسرلا

 اههدقو :ةلمعم ق:هل ةةعاتسم اينيع .كيح
 احار ثيح .رهابلا ريوصتلا ملاع ىلا
 ةكرحلا وم مضخ يف ةديدج ًاقافآ نافشتكي

 براجت دعبو .اسنرف يف ةديدجلا ةينفلا
 نا اعاطتسا ؛ريغصلا اههلمعم ىف ةليوط
 ريوصتلا نف يف ًاديدج ًاكينكت افشتكي
 ضرعتلا :يأ «نشيزرالوس» ىعدي
 يف ةروصلا روهظ هتجيتنو .ءوضلل دئازلا
 بلاسلا نيبام وه بيرغ لكش
 . !بجوملاو

 ىلا تعجر تانيثالثلا ةيادب يفو
 ماع ريوصتب تأدب ثيح .كرويوين

 دي مه تايحسا 5

 مك

 . 14145 «تسنرا سكام» يلايرسلا ماسرلا

 ةيلايرسلا ةسدعلا /
 ريوصتو .تانالعالاو ءاسيدألا

 مث .تقولا كلذ يف ةروهشملا تايصخشلا
 (غوف» ةلجم يروصم ىلا تمضنا

 ةيب رح ةروصم تلمع ثيح .ةريهشلا

 كدفهشتل ةيكريمألا تاوقلا عم ترفاسو

 رامذلاو :ةيئافلا ةيلانعلا تريلا ىمام
 ءايوروأ يف ةيزانلا تاوقلا هتثدحأ يذلا

 . ةبقاث ةيناسنا نيعب اهلجحست
 ةلحرملا كلت يف اهروص رهشأ نمو

 ولزال» مادعا ةظحل اهتطقتلأ ةبيهر ةطقل

 قباسلا ايراغنه ءارزو سيئر «يسودراب
 ايصتتم فقي وهو .نييشافلا عم نواعتملا

 رظني اهنيب ءدونج ةعبرا .مامأ هفتحا رظنتي
 . تماص بقرتب دهشملا ىلا روهمجلا

 يف ًاباتك تعضو اضيأ ةلحرملا كلت يفو
 اريخأو ««تهابلا دحملا» هناونع ريوصتلا
 ىف أدبتل .رامدلاو برحلا وج نع تدعتبيا

 نينانفلا ملاع . . هقشعت يذلا ملاعلا ليجست
 ديدج نم ينبت تأدب ثيح .نيماسرلاو
 ,كارب ءوساكيب :عم ةقادص تاقالع
 روم يرنه .وتكوك .2تيرغام هينير
 . ب

 ريثكلا ةعئارلا اهتسدعب لقنت تأدبو
 .ةيمويلا مهتايحو مهملاوع ليصافت نم
 ابوروأو ايسا ىلا ةليوط تالحر دعبو
 ةلفاحلا اهتايح تهتنا ءرصمو ةيقرشلا

 عدوو .141/ا/ ماع راكتبالاو عادبالاب
 ةليمج اداعبأ تفاضأ ةزيمتم ةبهوم ملاعلا

 © . يفارغوتوفلا ريوصتلا نفل
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 يزمر لامك  ةرهاقلا

 قل قلحي .جرخمك هم همالفا ثلاث يف |

 نوكت داكت ةقطنم يف يهيملا تفأر

 ا|منيسلل ةبسنلاب ةديدج
 ددرت وأ عرج الا يوهف .. .ةيبرعلا
 :تقولا تاذ يفد «تومملا قيع يف رظني

 :ققعلا قع غلي بحبي :لمامي
 ةايح .ةوقو قمعب :«شياعي ...ةايحلا

 نكلو .ءبسحف ةنداملا تسيل . ساسنلا

 نم مغرلا ىلبعو . ةيناحو رلاو ةينادجولا

 ال هنا الا ,ةيفسلف اياضقب امومهم ودبي هنأ

 يرظن وحن ,ىلع هراكفاو هتالؤاست حرطي
 «تارواحم وا تاشقانم لالخ نم .فاج

 .ةديرف .ةنيصر ةيئامنيس ةغلب . هنكلو

 .رعاشمو مدو محل ىلا هتالمأت ةفاك ليخي
 ءامب ةطاحم ةريزج يهيملا تفأر راتخا

 ولخت ال ةموعنب ةايحلا اهيف باسنت .لينلا

 ام ردقب اثادحا مدقي ال وهو .ةوسق نم

 اهحهابمب .ةايحلا ناولا ةفاك مدقي

 اهئانعب ءاهثفدو اهتدوربب ءاهنازحاو
 مليفلا ودبيو ...اهقاوشاو اهمالحاو
 هحوضوب ..ةتاوبلا ددعتو سناحتب

 هتايصخشو هناكم ةيصوصخب .هضومغو

 ناك ول امك ءاضيا اهتيمومعو «هنامزو
 «بذقلا ني بيرق مخلو دعب حرق سوق

 عفديو .ةيهرلاو نائئمطالا ىلع ثعبي

 . لمأتلا ىلا جرفتملا

 ةريرخلا ىف ةابخا ةصق
 صخلت .ةريزجلا هذه قوف ةايحلا ةصق

 ىيحي ةدلاو ىورت امك .ةيادبلا يفف
 ةريزحلا تناك ءاكويراك ةيحت ,ينارخفلا

 اهجوز عم اهيلا تءاج «ةيساف 2 ف

 ايوس اعراص .مدقلا ْق لغوم نمز دنم

 .لمعلاب ةعيبطلا دض .ءاقبلا لجا نم

 .مهعرذأب رارشالاو صوصللا دضو

 اما + .باحنالاب ءانفلاو توملا دضو

 ةوطخ اهئانبو ءادرجلا ةريزجلا ريمعتب
 ةلواحملا ارركو امزهو ارصتنا .ةوطخف

 ةريزحلا ىهاه .نآلاو جاف . ةلواحملا ولت
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 نيذلا رشبلا ةدارال تملستسا دق ةيربلا

 يف نولمعي .نوعرزي .اهقوف نوشيعي
 نولصاوتيو مهدالوا نوملعي «بوطلا

 نم رخآلا بناجلا ىلع نوشيعي نيذلا عم
 .لينلا

 ةبعص لازت ال ةريزجلا قوف ةايحلا نكل
 .«.بسحف ةيداملا ةيحانلا نم تسيل ع ةيساف

 ةيحورلاو ةينادجولا ةيحانلا نم نكلو

 نيب نمف .يهيم ا تفأر اهب متي - يتلا
 تايصخشلا ضعب مليفلا طقتلي رخا

 اهقاوشا نع ربعيو اهرعاشم يف لغوتيل
 - لهكلا بألا فقي ةريزجلا ةفاح ىلعف
 ) ةليل ليك يواطهطلا ظيفحلا دبع

 ديحولا هتبأ ةذوع هبت الإ لمي ءارظتنم
 ىلا بهذ .. .ماحزلا يق عاض يذلا

 اال ةكرعم يف دارفالا دحا لتقو ةنئيدملا

 .نحسلاب هيلع و .اهسابسا فرعن

 ىدبتتو .ادراطم حبصاو ,بره هنكل
 كرتي امدنع ةحضاو لهكلا ةعاحش

 كلذ ,تام دق اهديحو نأ دقتعت هتحوز

 .ةليل لك راظتنالا

 لهكلا ةجوز كردت .ىرخا ةهج نم
 اهتعاجش ىدبتتو .هعرصم يقل اهغبا نا
 .هفرعت امب هعئقت نا ىشاحتت امدنع ةيلج

 ءىفطت نا ديرت ال هب ةمحر يع

 . هبلق يف نينضلا لمالا عاعش

 يهيملا تفأر جسني ٠ لايقل كلذ ل
 ودبت ؛هتايصخش نيب تاقالعلا ةعومجم

 ابنكلو .ةيداع .ةطيس حطسلا نم

 كباشتتو .قمعلا قف اهروذج ترضت

 ..صاخلا رحسلا تاذ انعاولا

 نيب تسيل مليفلا لخاد تاقالعلاو

 اهنكلو .بسحف اهضعبو تايصخشلا
 توملاو بحلا :ةايحلاو تايصخشلا نيب

 ناسنالا نيب مث 7 .داليملاو نامالاو

 . هسفن و

 .ددرتملا بيبطلا كلذب يقتلن مليفلا يف

 ىدا يذلا  نويخم زيزعلا دبع  قلقلا
 ردسي ةيادبلا يفف ؛ ةعاربب بعصلا هرود

 هيفرط دحا طبتري .رتوتم ,دودشم رتوك
 «نسلا ىف ةنعاطلا .ءزوجعلا هتدلاوب

 ال ىتلا ,تاونس ذنم يعولا نع ةبئاغلا

 رظتنيو ءرظتنت ىتلاو ءادبا اهريرس رداغت
 دشا ةيباخ ةايح نم صالخك توملا اهعم

 ! ءىجي ال ضالخلا نكلو :مدعلا نم ةوسف

 ودبي .دهاشملا نم ديدعلا ىف .هنإف كلذل

 اما ...اسئاي ءايلظم ءايحور الماخ
 جهابمب طبتريف دودشملا رتولل يناثلا فرطلا
 امدنع .ةقحال دهاشم يف «ىلحتي :ةايحلا

 جهوتملا حيباصملا ءوض ىلع ,فغشب عباتي
 .ةيربلا دلاوملا ةصقار «ليللا مالظ يف
 .ةيوفع ْق ةقلطنملا ,ةيويخلاب ةرحفتملا

 دجحاو شارف يف اهعم يقتلي نا دعبو
 دومحم روصملا «اريماكو لالخ نم .هيتني

 .اهتعورو ةعيبطلا لامج ىلا عيمسلا دبع

 دمحا  حلاص ةيصخش نم انيهتنا اذاو

 نسما هبيطلا ةلولسملا كلكاد قار
 يتلا هتحوزو .قلطنملا ةايحلا يف هتيلكب

 يقتلدس دعب تسي ل الفط ىمثت

 ىبح مليفلا يف نيتيساسالا نيتيصخشلاب

 بصع انه . .دياز يلاعمو ينارخفلا

 ةيقب ودبت ثيخ- ىسيئرلا نخللا وا مليفلا

 ىلع تاعيونت تناك ول امك تايصخشلا

 . نحللا اذه

 لوقي امك .جوزلا ينارخفلا ىبحي
 هبلق نا كلذ ءاليوط رمعي نل .ءابطالا

 ةجوزلا زتهتو .ةعرسب روهدتي ليلعلا

 .«ةريخا ةصق بحلل» نم ةطقل

 نا لواحي اهجوز نا نم مغرلا ىلع ةبحملا
 ءاييلس ايوق ناك ول امك اهماما رهظي
 يف سردمك ةيمويلا هتايح لصاويو
 ةركف يف هحنافتو .ةريزجلا لافطا ةسردم
 ةرمو ءاهلقع وزغت تأدب ىتلا اهراحتنا
 نا لواحي .ةوق نم يتواام لكبو . ىرخا

 ملستسي نل قشاعلا هيلق نأب اهعنقي
 .ضربلل

 ءىلتمي , ملحيو ديري ةريزجلا يف نم لك
 لع شيعي «ةليمبلا قاودشالاب هاف
 كانذل . . .ديعب رمال ونري 0000

 هلا نا ةعئاش ة ريزحلا يف رشتنت 2

 8 رداقلا ؛كوربملا .عرولا عسي
 عسفدني د ةريزجلا ىلا داع دق تازجغملا

 ضيعبلا: لاق عطلاب هضرش رحت عيمجلا
 ةريزجلا لها مظعم نكلو .لاتحم درجب هنا

 .نوقدصي يلاتلابو ,ةزجعم نوديري
 كلذ تارارق نع لاقي ام ءنوددريو

 . بايغ لوط دعب .داع يذلا
 ام ةيادبلا يف ضفرت دياز يلاعم

 «ءاجرلاو ملألاب ةعوفدم ءابنكل ءلاقي
 دلوم ىلا لوحت يذلا حيرضلا ىلا بهذت

 هيف عفترت حرف :ةيرصملا ةقيرطلا ىلع
 ةرخبأ هيف دعاصتت ,مالعألاو تانيزلا

 ركذلا تاقلح هيف رودت :تالوكأاملا

 دالوألا حيجارا .قشعلا ديشاناو

 ثالشلا بعل :يزاوغلا تاضقرو
 لهكلا حملن ماحزلا قو ...تاقرو
 يتلا ةأرملاو .بئاغلا هدلو رظتني يذلا

 يف سمغني يذلا بيبطلاو انينج ىنمتت
 ةيزاغلا كلت هنويعب امهتلم رشبلا ب

 ةذفات دتعو ...ناوفنعلاب ةقف

 مانا بلطي ثيح احلا دب عيرضلا
 عم ىهيملا تفأر ققحيو . . .مهيناما

 اعيفر ىوتسم عيمسلا دبع دومحم هروصم
 نم هيلع لمتشي امب دلوملا حور ديسجت يف

 بارتو قرعو تابغرو تاينغاو رشب
 .لالظو

 اهربخيل دياز يلاعم ىلا بيبطلا بهذي

 , اتطاخ ناك اهجوز ضرم صيخشت نأب
 بلق مسر عم طلتخا هبلق مسر نا كلذ

 درجت اهنا دعب اميف ملعنس  رخآ ضيرم
 نم فئفخي نا ديري يذلا جوزلا نم ةليح
 . هتجوز ءائع
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 ,ئدالجلاو نا ةعاشا ا 0 رشتنتو

 ىبجي ةدلاو نكل « «ليلعلا جوزلا ءافشب ماق

 يدؤتو .ةقيقحلاب هتجوز ربخت ينارخفلا

 اهفقوم .ةقالخلا اهتقاطب .دياز يلاعم

 لمتعت يتلا ةبراضتملا ةفينعلا سيساحالا

 يذلا اههجو ىلع ةيلج رهظتو اهقامعا يف

 قيدصتلا مدع يف ةبغرلاو ملألا نع ربعي

 مألا هان ةيظحللا ةيهاركلاو ةأجافملاو

 تاردقل رابتخا هنا . . .رايبنالاو درمتلاو

 .امامت دياز يلاعم هيف حجنت ةلثمم

 يفق .جوزلا ةيابل يأت ام ناعرسو

 ةجارح يلكري ىو + يسرنا ىلإ .قيرطظلا
 ردص ىلا ادنتسم لجرتيف ةيونلا همهادت

 ةيوعصب رارجلا دعصيو .رارج قئاس
 ةريزجلا رظنمب هنويع فوطت ثيح سلجيل
 انه ةعيبطلا 6 ,ةريخالا ةرملل تالخلا

 عيدبلا اهدوجو اه نكلو هك راكم :تيبببل

 بكارشلاو قفدتتي ليثلا هايف ءلقتسملا
 بوطلا نئامق ناخد ةدمعا .هقوف باسنت

 تاعورزملا ءامئاق لازي ال لمعلا نأب ىشت
 ةايحا نا دكؤت ةراضنلاب ةئلتمملا ءارضخلا

 . ةرمتسم

 هناونع نم اريثك ربكا يهيملا تفأر مليف
 يهيملا ةرادج تبثي ناك ناو وهو .ريقفلا
 ويرانيس بتاكك هتاردق نا الا ءجرخمك

 مليفلا طوطخ ودبت امدنع هلذخت داكت رهام
 امدنعو ءابنيب اهيف ةلودحجم تسيلو ةسامتم
 تناك اذاف . . .ةياهغ نم رثكا مليفلل دجن

 يف لثمتت مليفلا حور عم ةيشمتملا ةيابنلا
 هتمهد يذلا حيرضلا ىلا دياز يلاعم باهذ

 «يوالتلا» دعقم مطمتأ ةطرشلا

 ةركفلااهبشفر نع ةربعم «سأفلاب

 ةردق نع هتاذ تقولا يف ةربعمو .ةزحعملا

 ناف «ثراوكلا ةهجاوم ىلع ناسنالا

 مواقي نا عطتسي مل ودبي |ميف  يهيملا
 ءاهتاذ دح يف ةعيدب . ىرخا ةيابن ءارغا

 مليفلا قايس يف ناك بسنالا اهناكم نكلو
 ةيحور  زوجعلا ثدحتت اهيفو « هتيابم ال

 ثيدح وهو .اهتايح راوشم نع  دلاخ
 سوق ناولأب ىرخا ةرم انركذي .شهدم

 رهقلا كلذ نم وكشت اهتيثئانغ يفف .حزف

 نا لبق اهوجوز امدنع اهيلع عقو يذلا

 رشع ةثالث تبجنا اذه عمو ءاهدبن رهظي
 مهنم ةثالث تام «

 ىفشتسم يا ,(«يريمالا» ىفشتسملا ىف

 نمؤت . رشبلا مظعم لثم .يهو :ةموكحلا
 ظحجتت و ةايحلا ببمت ع طفختو

 تعجارت ةيابغلا هذه نأ 0 5 . توملا

 مهو مدهت يهو دياز يلاعمل لاجملا حسفتل

 لعؤردق رثكا عليفلا اذه حصا ةزجعلا

 .غةيوق ةليمح ةدوشنأك هازغم ليصوت

 ةأرجب رظني هنا نم مغرلا ىلع ؛ةايحلل
 [ل .توملا نيع يف ةعاجشو

 ةعب تتشت ءاديلو

 [  ملا مج نهج: معضل: -7

 صا راسا يق

 ب

 دا بهذت رول ةلاقم هذه |

 فالا ناش انآ 7 ٠
 جاردأ تيسهد ىتلا تالاقملا ْ

 نا سئاب لمأ ىلع اهبتكن انئتكل .ةركاذلا
 نيب نم عاض دقف « يغصي نم ةمث نوكي

 . ءىراقلا قوذ ىلع ة ةرطيسلا مامز اًيدبأ

 (انراكفا) ماما هسفن ءىراقلا عاض لب

 اهزومرب ىهابتن ىتلا ةدقعملا عاش
 ءيش لجأ نم ال .اهيف ضومغلا دمعتنو
 يف ليق ام انع لاقي نا ىوس يرهوج

 ةفسالفلاو نيعدبملا رابك نم اناوس
 .نيفقثملاو

 دقن ال يذلا نمزلا وه ,نيكسم نمز
 ٌدشأ نمزلا اذه نوكيو ,داقن الو هيف
 هيف رفوتي امدنع  عدبملا ىلع - اسؤب
 يعولا مجح ببسي مهو ى.داقنلا

 دقنلا ىلا ةهساؤج اكأ -اةغارقلاو ةفرعملاو

 . ! مهاوس نم

 ءملاعلا نم ناكم لك يف .دقانلا نا

 وه .ةيخيرأتلا هتايلوؤسم راطإ نمضو
 عادبالا نمو ءًالوأ عادبالا نع قيحابلا

 دقانلا اما دعب ا|ميف ءامسالا ىلا يشي

 نع ثحابلا قه - هللا هجاس - 9
 , !عادبالا ىلا اهدعب ريشي ىتح ءامسألا

 دقانلا تاظحالم رتفد يف (ءامسألا)و

 يلاملا زكرملاو ةفيظولا ةيدجبأ بسح يأت
 نأش الو ,يسايسلاو يعامتجالاو

 .هتاركذم يف الو دقانلا ةركاذ يف ةبهوملل

 نوكي نا نود روجأمو وسام دقان هنا

 وأ اتقو هنم رجأتسا وأ ًارمأ هاطعا نم كانه

 : .املق

 قرولا ءامو هجولا ءامب ىتح عربتم هنإ
 . هيف بتكي ىذلا

 تاونسلا يف ةصاخو - دقنلا راص دقف
 ادققن سيلو ايعفنم ادقن  ةمرصنملا رشعلا

 وا عادبالا ةيامح نع الوؤسم وا ايعادبإ
 ثحبب درجم هنا ؛ىلعا ةميق ىلا هب ادعاص

 يف ةلاقم دود ليد قادتزاو .دئاوف نع

 يف ىرخاو اه ىنعم ال  ةديرحلا هذه

 ةلاقمو  اهبتك نمل يردت اال  ةلجملا كلت

 يف اهريغ تارشعو .ديربلا يف ةثلاث

 لأستو .ءامسا نع 2 رودت اهلك ةيبقحلا

 اقشع بوذتو ا . ءامسا نع

 اذهف عادبالا اما :ىرخا ءامسا ٍِق

 . .افرشو اسالفإ توملا ديري نم نأش
 ةيبرعلا جذامنلا مكل ركذا لع

 . ؟ةدقانلا

 اننإ ؟مهئامسا ركذ يف طروتن اذاملو

 : طقف

 (ريمض) ةسلج «عادبالا» قحتسي الأ
 يعض ةسلج بالا وحش

 ةزظنت دريم «ريبكتو رثكت يتلا بهاونلا
 ؟اناهد اذام ؟ىلاعلا داقنلا جرب نم ةريغص

 ىلع  ليوط دج تقو ذنمو - رثعأ مل
 قحتست ةريصقلا ةصقلا نع ةدحاو ةسارد

 ةلوقعم ةسارد ىلع رثعأ ملو ءاهأرقن نا
 لهف .ءرصاعملا ترعلا رعشلا نع ةقداصو

 .دقنلا نادجو كيرحن نع عادبالا زجع
 نع  اهئاد هلاح وه ابك دقنلا زجع مأ

 كل باتك مهاه ؟عادبالا ىلا لوصولا

 اذه نم ببسبو  مهسفنا  ةريصقلا

 دقنلا نوبتكي اوراص .يدقنلا روصقلا
 نيدكؤم .مهئارقا نم كاذو اذه نع

 ةعباتم كانه نوكت نا ةيمهأب مهساسحا
 . .اهلكش ناك اههم ةيدقن

 عيماجملا ددع نا تلق اذإ قدصي نم

 ٍِق تردص يتلا تاياورلاو ةيصصقلا

 ناك يللا نيد يبرعلا نطولا

 ا هاج ليقلا الا اهننع بتكي . .ةياورو

 رابخا لقخح يف الا ابناونع رك مو

 ىلعو ءنيرطس نم ربخ درج «ةفاقثلا
 انرص . . مالسس فلا عادبالاو عدبملا

 ؟ةبكن ةيا رجس راه رو يكحا

 «عادبالا» ىللع صيرح دج انا معن

 .صاخ هجوب يقارعلاو .يبرعلا

 ام اذا مئاتشلاو دقنلل حوتفم يردصو

 اهدينفتو يراكفا بلق ىلع (مهدحا) أرجت
 داقتئلا ضعب نم تملعت دقف .هحلاصل

 اهدرس ديرا الو .تافصلا رطخا

  بهذتس ىتلا ةلاقملا هذه يف «

 :حايرلا جارداو ةركاذلا جاردا - اعرف

 ام ناعرس ةرصاعم ةيموثرج تافص يهف

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١١7 ١١ ناريزح ١923

 نا اهبسسح .دسج ىلا دسج نم ي رست

 لوقعلا نيب .لقتنت ىتح .ةدحاو ةرم لاقت

 . ميلس لقعو ضيرم لقع نيب قرفت ال
 ,ةتباث ماكحاو ةزهاج ءارا .داقنلا نيب

 رظنلا ةداعا وا اهريوطتل ىتح لاجم ال

 باتك نم ددع نع ماكحأو ءارا .اهيف

 ريغ ةصاخلا تاسلجلا نم ةذوخأم ؛ ةصقلا

  ةنارطبلا تاسلجلا اهيمسا انا ةلوؤسملا

 وا ربيغت نودب تاونس ءارآلا هذه تيقبو

 رركت (ًايأر) فرعا انا ,ةعجارم وا ريوطت

 .فورعم (صافق) نع تارملا تائم

 نا ءادج ليوط تقو رورم دعب تفشتكا
 ةدحاو ةصق اوأرقي مل ءارآلا كلت باحصا

 (يأرلا) نكل .روكذملا صاقلل ةديدج
 .(!)نآلا ىتح هلاح ىلع ىقب

 ةتباث مهراكفاو .تباث مهدنع دقنلا
 نكمي ال تباث هيف نوشيعي يذلا رصعلاو

 مهن  ةينوكلا بورخلا ىتح هحزحزت نا

 ىلا رطشت ال ةدحاو مهتملك (لاجر)
 .(!)نيمسف

 ةدقع نم ناعي .يبرعلا دقانلا نا ابك

 نع ديعبلا عدبملا) (برخغملا عدبلملا)

 نم لضفأو أ هنا ىلع هيلا رظنيو (نيغلا
 اذه  يناعيو لب .لخادلا يف عدبم 5
 «يبرعلا ريغ عدبملا ةدقع نم دقانلا

 رذحب بتكيافا هئع بتكي امدنعو

 فوخلا اذهو رذحلا اذه .فوخو لالجو

 عدبملا كاذل ققحن ةدئازلا ةوافحلا هذهو

 ال دق ةيريهامحج ةناكمو ايدقن ادانسإ

 ام لوقن ام ىلع لاثم ريخو ءادبا اهقحتسي

 راب مايا ءتوريب ٍق داقنلا هلعفي ناك

 نم رطخاو مظعا .الثم (نوسليو نلوك)
 لاتلابو .يماك ريبلاو رتراس لوب ناح

 مهلك برعلا باتكلا نم مهأو ربكأ

 هثحبو ةتدالبو دقنلا لجد ببسي)

 .(حبار مسا نع يراجتلا
 دقنلا نا لوقلا نم دب ال .لاح ةيا ىلع

 راسملا حيضوتو عدبملا ريوطتل امئاد ينأي
 دقانلاو يبرعلا دقنلا الإ .هل حيحصلا

 جيدبللا طابحال اماد أي وهف :يبرعلا

 ريغ ةضيرم ةيسجرن ةقيرطب هتسفانمو
 .ةلوؤسم

 هركي دقانلا نا ءارقلا داري لهل

 ام عدبملا ْنأ ءارقلا فرعي لهو ؟عدبملا

 ؟|ادبا دقانلاب فرتعي داع

 تتاب (ةفاقثلا) نا ءارقلا فرعي لهو

 ةسايسلا تو ربج ماما رغصتو رغصت

 ماماو .نويزفلتلاو ايجولونكتلا نايغطو

 نيعدبملا نم تعاتبا يتلا سولفلا تو ربج

 ام رخا مهنم داقنلا ةصاخو برعلا

 !؟نوكلني اوناك
 اذه محازيو هسأر عاديا عفري ىتم

 عمادبالا توربج نا تبثيو (توربحلا)

 معيس  هنودب - يذلا « , لبقتسملا رون وه

 ىلع ةدحاو ةعمش نم سيلو «مالظلا

 [ل .قالطالا
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 و ديضأ ر هلا دمها ني لملحلا ةيرشع
 تاذ  ةيومآلا ةلودلا طوقس ءاج

 دمعلاو «ةينرغلا ةفغبصلا

 مايقو ةيب رعلا ةهجولاو «ةيب رعلا

 .«سرفلا ضعب معدب ةيسابعلا ةلودلا
 دقو .رمالا لالغتسال مجعلا 0

 تاروانم سابعلا ىنب انقل بفن

 دقل . ليباحالا هذه ةمواقمب اوماقف سرفلا

 . عانقلا اوفشكو مهعفلا سرفلا حضف

 تريلا هاجت مهسفنا يف ام لك اورهظاو

 ةيبوعش ةكرح ترشتناف .ةبورعلاو
 !هيف رذح الو جرحت ال اعساو اراشتنا

 نبا نم ةيبوعشلا ةكرحلا هذه تذختاو

 .اهل الثم عفقملا

 ةيبوعشلاو برعلا

 بجي هناو . ةكرحلا هذهل اودصتي نا مهيلع

 ءازاب فقي مه «الثمو اوبصني نا مهيلع

 هلوح اوفتلا يذلا لثملا ناكو . عفقملا نبا

 ملاعلا :«يديهارفلا دمحا نب ليلخلا»

 .ضورسعلا ملع سسؤم هقول
 سسأ عضاوو نيعلا باتك بحاصو

 .يرعلاا وتلا

 نيقيرفلا نم لك راتخا فيك : نكلو
 هيف ترفوت ىتلا تافصلا امو ؟هلثم

 ؟ةناكملا هذهل الها هتلعجف
 ىلا ةلئسالا هذه نع ةباجالا جاتحت

 امو نيلجرلا ةايح يف ةقيمع ةعساو ةسارد
 . زاثآ نم احتنا

 ام ىلا عوجرلا انئكمي .عيرس لكشبو
 لاق .. . .نيلجرلا نيذه نع ءامدقلا هلاق
 : يحمجلا مالس نب دمحم

 نكي مل ولولا ادق اناس حس
 نب ليلخلا نم ىكذا ةباحصلا دعب برعلل
 ىكذا مجعلا يف ناك الو .عمجا الو دمحا

 . عمجا الو هيما نيا نم

 ىلا نورظني ءامدقلا ناك دقف نذا

 عمج نوديري . عمجلاو ءاكذلا يف نيلجرلا

 نم نالجرلا هب م ام ىلا يا :ةفرعملا

 يتلا ةياورلا كلذ ليلدو .ملعو لقع

 «ليلخلا عم عمتجا عفقملا نبا نا لوقت
 ثم نبا لكس اقرتقا لف . ةليل اركاذتف

 .لاقف ليلخلا

 . هملع نم رثكا هلقع الجر تيأر -

 نسبا تيأر فيك :ليلخلل ليقو
 رب

 نم رثكا هملع الجر تيأر :لاقف
 ! هلقع

 ءاكذ ىلع لدت ةريثك دهاوش ةمئو

 : يجوتلا دمحم وبا لاق ءهتيرقبعو ليلخلا

 انركاذتف قفا لك نم ءابدا  ةكمب انعمتجا

 نوعفري دلب لك لها لعحف .ءاملعلا رما

 ىتح .مهنومدقيو مهجبوفصيو مهءاملع
 .يديهارفلا دمحا نب ليلخلا ركذ ىرج

 .لاق الا دحا قبي ملف

 مولعلا حاتفم وهو .برعلا ىكذأ ليلخلا

 .اهفرصمو
 اذهب ليلخلا ءاكذب نوبجعملا رصتقي ملو

 همدقف . كلذ نم رثكا اودعبا لب ليضفتلا

 .اعيمج سانلا ىلع مهضعب
 سانلا عسوا ناك :يرصحلا لاق

 .انهذ مهفطلاو .ةنطف

 . ءاكذلا يف ةيآ ناك : يطويسلا لاقو

 لجرلاب باحيعالا َّق رعشلا كراشو

 : يرعملا ءالعلا وبا لاق هيلع ءانثلاو

 وز نب , ليلخلاف كسن ليق اذا

 مهفلا وخا ليلخلاف ليق ناو

 ءاكذلا طرفملا لقعلا اذه عم عمتجاو

 هذيملت لاق .قلخلا نوكي ام نسحا قلخ

 : هفصي ليمش نب رضنلا
 ىأر الو «ليلخلا لثم نوؤارلا ىأر ام

 . هسفن لثم ليلخلا

 هملع ىف ءابدالا ديس :توفقاي لاقو
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 لك ىلع ملعلا لضفي
 وا ملعلا : لضفا اهبيا 1 ل .ءيش

 . ملعلا : لاق

 ىلع نوبمحدزي ءاملعلا لاب ارف :هل لبق
 ؟ءايلعلا اونا

 .كولملا قحب ؛ ءاملعلا ةفرعمل كلذ : لاق

 . ءالعلا قحب كولملا لهجو

 ناكف .بتارملا ىلعا ىلا ءايلعلا عقرو
 :لوقي

 لها ينعي  ةفئاطلا هذه نكت مل نا
 يلو هلل سيلف ىلاعت هللا ءايلوا . ملعلا

 سانلا ميسقتل اساسا ملعلا نم ذختاو
 وأ مهوصأب دتعي ملو ,تاقبط ىلا

 هنا يرديو .يردي نم سانلا
 نم مهنمو .هوعبتأف ملاع كاذف .يردي

 لاض كاذف «يردي هنا يردي الو .«يردي
 يرديو .يردي 3ك نم .هودشرأف
 «هوملعف بلاط كاذف .«يردي ال هنا



 ال هنا يردي الو «يردي ال نم

 !هورذحاف لهاج كاذف 2 يردي

 ىعس اهنا فشكف هتشيعم فصوو

 2 .كلاجم لك يف هل لذبو ملعلا ءارو
 : لاق ؟نامزلا كيلع رمي فيك : هل ليق

 تنك ناو .هتدفا ينود وه نم عم تنك نا

 تنك ناو .هنم تدفتسا قوف وه نم عم

 مل ناف  هترظانو هتثحاب ىلثم وه نم عم

 لك يفف ءاياتك تعلاط دحا يعم نكي

 . ينامز عيضا ال لاح

 اذعا نوع نأ بت ةايعا نأ ىريوهف
 5 ءاطعو

 هنم تذخا املاع تيقل اذا تنك :لاق

 . هتيطعاو

 ىلا حئاصنلا هيجوت نم ليلخلا رثكي ملو
 : لاوقا ةثالث لاحملا اذه ىف هلو .ءاملعلا

 :لاق .أطخلا نم اهدحا يف رذح
 ةلزو ؛لبطلا اهب بورضم ملاعلا ةلز -

 يف عرستلا مدعي يناثلا يف ىصوأو
 0 يصل ب دي 2 و

 فنئأي هنا ملعت نم كترضحبي أطخا اذا
 اذا كناف .هأطخ هيلع درت الف .«كداشراب
 تبستكاو هتدافا تعرسا هئطخ ىلع هتهبن

 . هتوادع

 فشكو ١ لذبب ثلاثلا ل حصنو

 ..كلذ يف تاسنآلا اهني ىلا دئاوفلا نع

 ة اباوث سانلا ملعت مل نا : لاق

 0 عرج الو .كملع مهميلعتي سردتل

 1 ام هلع ىلع كهبني هتاف لاؤسلا عرفت

 ةبلط ىلا ةهجوم هحئاصن رثكا تناكو
 بناوج نم ريثك نع مهل فشكف .ملعلا
 هوعطقي نا مهيلع بجي يذلا قيرطلا
 نا بغري نمل نابأف .مهتياغ اوغلبيل
 صخي نا عيطتسي ال هنا ام ملع ىلع لصحي
 هيلا لصي ناو ملعلا اذهب هلك هدهج
 فراعم ىلع فرعتي نا دب ال لب ادرج

 هتجاح روصتي الو اهديري نكي مل ىرخا
 .هتيغب ىلا لصيل اهيلا

 الا هيلا جاتحت ام ىلا لصت ال :لاق
 . هيلا جاتحت ال ام ىلع فوقولاب

 الا هيلع بجي ءرملا نا ىري ناكو
 رداصم نم دحاو ردصم ىلع رصتقي
 نود أطخلا يف كلذ هعقوا امبرف ةفرعملا
 ىلع مكحي نا عيطتسي اال هناو . هنم يعو

 . هريغ ىلع فرعتلا دعب الا صخش
 :لاق

 كملعم أطخ فرعت نا تدرا اذا

 . هريغ سلاجف
 .فانصا ةدع ملعلا ليلخلا فنصو

 ىصوأو ةفرعملاو مهفلل نوكي ام هنمف

 ظفحلل نوكي ام هنمو .ةنم راثكتسالاب

 . رايتخالا نسحب هيف ىصوأو

 (فرعتل وأ) مهقتل ملعلا نم رثكا:لاق

 . ظفحتل هنم اليلق رتخاو

 ىصوأو بلقلا ين نوكي ام ملعلا نمو
 نوكي ام هنمو .لذبلاو ةسرادملاب هيف

 . ةظفاحملاب هيف ىصوأو .بتكلا يف انودم

 كيلق يفام ةسرادم ىلع نك :لاق

 .كبتك يف ام ظفح ىلع كنم صرخا
 : لاقو
 سأر كبتك يف ام لعجا

 . ةقفتلل كردص

 ذخا .ةئشان نيودتلا ةكرح تناك ذاو

 نم هركف .ءابتدعاسم لواحو ءاهديب

 بعصت قيقد طخب بتكي نا خسانلا

 طخب هبتك ارتفد لجر هع وج
 : هل لاقف قيقد

 ؟كرمع لوط نم اذه اي تسيا

 فعضي نسلا يف نعطي امدنع هنا ديري

 . بتك ام زيمي نا عيطتسي الف هرصب

 . سانلاب لاصتالا بحي ليلخلا ناكو

 لب .ةذل اهداعت ال ةذل كلذ يف ىريو

 تا كوبا اعنا اعرب

 ةفداسو تاطتمللا ةأربلاو .يلايللا

 ,لاجرلا
 عفر لاصتالا اذه ىلا ليبسلا ناكو

 نم لك يقب الاو .فطالتلاو ةمشحلا

 لاط اهب هربا نييح قيلجرتلا
 .امهعامتجا

 !اوجزامتي ملام نجس يف سانلا : لاق

 الي لجرلاف . ةقادصلا لاصتالا ةمقو

 هرزاؤي ال ذا ءىشل حلصي ال درف قيدص

 الب نيميلاك : ليلخلا ةرابعب وه وا .دحا

 .لامش

 هقيدص لبق هل قيدصلا نا ىأرو

 :هلوق يف اهلمجا ءاهناعارم بجت قوقح
 لامعتسا هقيدص عم قيدصلا ىلع بجي

 :لاصخ عبرا

 . ةلاقتسالا لبق حفصلا - ١

 . ةمهتلا لبق نظلا نسح ميدقتو - ١
 . ةلأسملا لبق لذبلاو - ”

 .بتعلا لبق رذعلا جرغو - 4
 ال .هقيدصل قيدصلا معن وه ناكو

 لب ءهسفن حصني نا لبق هريغ حصني

 نبا لاق .اهردصي نا لبق هءارا قبطي

 وس عل رن :رداشم

 ![ناقملا ىف كيساؤا :لاقف ؟ عنصت

 دما نب لياخلا ةروص يه هذه

 نرقلا يف برعلا اهعفر يتلا يديهارفلا

 لك ماما اهوعضو , مهل الاثم نوكتل يناثلا

 روصلاو .نويبوعشلا اهعفر ىتلا روصلا
 مل ةتهاب تناك نويبوعشلا اهعفر يتلا

 دمحا نب ليلخلا : همسا يرقبع ماما دمصت

 [ل . يديهارفلا

 ٍِق امو علام

 ةييرغلا افلا رارعأ
 , رقلاو ربل

 5 اما فاعلا دربل ٌرَقلاَو دربلا لمعتسي اذه ىلعو جامعا رارقتسالا

 . ءاتشلا درب ريغل لمعتسي

 ساطرقلاو سرطلا
 نا لبق ةفيحصلا يا (ٌساطرق) وهف الإو ءابوتكم ناك اذا الا (سّرِط) لاقي ال

 . اهيلع مالكلا طخي

 كالملا
 هولمعتسي ملف .ءوسلا ةتيمب هوصخ نييوغللا ضعب ّنكلو «توملا :ةغل (كالغلا)

 ناعم نمو ؛رجافلاو ربلا هيف يوتسي الئل ريخلا لالخب نيزيمتملاو ءايلوالاو ءايبنالل
 ءانفلاو هرقتسم فرعي اال ثيح ىلا . ءىشلا ريصم و داسفلاو طوقسلا :كالمهلا

 , .رقفلاو فوخلاو باذعلاو عايضلاو

 ُمْيقلاو يصولا
 هلافطال لجرلا لام ظفح هيلا ضّوفي صولا نا (ميقلا) و (يصولا) نيب قرفلا

 لاملا كلذ ظفح هيلا ضّوفُي ميقلا ناو . . . عفان هجو ىلع هيف فرصتلاو .هتافو دعب

 عضوم يف امهنم الك نولمعتسيف ٠ .مهلقأ الا مايالا هذه باتك اما .هيف فرصتلا نود
 .رخآلا

 دضلاو فالخلا

 .دوسالاو رمحالا فالخ ضيبالا :الثم لوقت كنال :ةداضملا نم معا فالخلا
 نوكيف . . .دونالا دض ضيبالا لب ىدوسالاو رمحالا دض ضيبالا :لوقت د الو

 . طقف دوسالا ىلع دضلاو .دوسالاو رمحالا ىلع ىرج دق فالخلا

 صللا فصو

 فرطلا عطقي ناك اذاف (قراس) وهف عاتملا قرسي لجرلا ناك اذا : ةغللا هقف يف

 متغلا قرسي ناك اذاف (بسراخ) وهف لامجلا قرسي ناك اذاف (توضرقو صل) وهف

 قشي ناك اذاف (فافم) وهف هعباصا نيب مهاردلا قرسي ناك اذاف (صمأ) وهف

 تبخلاب صصخت هل ناك اذاف (رارط) وهف اهذخأيو بايثلا نم ريناندلا عضاوم

 (رعاد) وهف سانلا يذؤيو ينزيو قرسي ناك اذاف (ٌلمِط) وهف قسفلاو صصلتلاو
 مهعاتم ظفحيو مهعم لكأي ناك اذاف (ٌصش) وهف مه سدنيو صوصللا لدي ناك اذاف

 اذاف (دابسا ديس) ةوهف ةيصوصللا يف ايهاد ناك اذاف (فيغل) وهف مهعم قرسي الو

 [0 .(طورمع) وهف صوصللا ثبخا نم ناك اذاف (ٌرِفِع) وهف اركنم اثيبخ ناك



 نم رثكا اقراخ سيل «لاجرلا لكك لجر وه
 5 نيدييؤملاو تي 0 هيدل سيو « ةريغ

 بيانو دو اءوده رثكأو . 0 هنا ىلا

 ِء هرايخو هي ار خلع غبن .هرمأ مسح كلذ عمو

 ًابرخ هعم اوحتف نم عم مظع رسك ةكرغم ضاخو
 .«ةيصخشلا هتريسو هيج ران تس ةفوشكم

 يف هريغ اهتيفحت عطتسي مةقباشي قيقحت ,عاطتساو

 لك اهربتعا املاط («ةيرظن» فسنو « هعضو لثم

 اردت ترغلا ف تاباختتا ةيآل نيحشرملا َ

 ىلع ولو ءاهمجح نم ربكا اياشح امل اوبستحاف

 تبثأ مث .ةيموقلا ةحلصملاو ةماركلا باسح
 . هنيغ نآلا يف اهسكع

 توك يللا, لكسرلا# يياتسلاه ةتيروك نإ
 .ىنلع موجه ربكا هيلع ةيملاعلا ةينويهصلا

 الخ لاقل اهفاع يبقي لوح ول كتادعيو

 . نييضاملا نيرهشلا رادم

 امو - تمكح ىتلا دوهيلا هاجت «بنذلا ةدقع»

 تراعي سارا نجا كوت ةلال كف
 نم فوخلا ةدقعو .برغلا ف نيحشرملا مظعم'

 ادودح مهيلع تلما يتلا ةيماسلا ةاداعمب ماهتالا

 ضاع راكب ورم سقي ياكل رم

 ماعلا ريتركسلا ئدل اسجاه الكشي مل « ينويهصو

 رارق هدهع 2 ردص يذلا ةدحتملا ممالل قباسلا

 الكش ةينويهصلا ربتعي ةيلودلا ةمظنملا نم حيرص

 ةمظنملا دهشت ىذلاو ,ةيرصنعلا لاكشا نم

 تاالواخم مايالا هذه هريغ دهغ يف اهسفن ةيلودلا

 .هنع عوجرلل ةبوؤد 200 ْ
 ةزوثلا دئاق لبقتسأ ئذلا مياهدلاف, تروك هلا

 اهيلع نمو «ةدحتملا ممالا ةصنم ىلع ةيئيطسلفلا

 .نيطسلف ةملك ىقلأ

 تلذب ىتلا تالواحملا لك مغرو .هسفن وه

 نقيه اسال يسرك نيبو هنيب .لوؤحلل

 دادزتس اهنا ودبيؤ: «هباختنا لعب فق وتت مل ىتلاو

 ةدارالا نأ لتعازكلا' ىظع يطعأو ءنلي ل .ةسارش

 وهو .ةيجراخلا طوغضلل عضخت ال أ بجي ةينطولا

 لك باقر ىلع طلسملا فيسلا عفر يذلا هسفن

 نا تبثاو نآلا دعب تاباختنا ةيال نيحشرملا

 «ناكم 1 ْق حج رم ىدوهيلا توصلا» ةلوقم

 ةحفصلا هذه

 يررحل رح ربنم
 نيدم وللا اهناقدصا وةلحملا

 يف مهئارآب هنم نولطي .اهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا نناوح فلتخم

 سكعن نا ةرورضلاب سلو
 .ةلجملا ةسايس مهؤارأ

 انيبق ..نم سارد

 حجرملا تاؤيصلا رثهو# بيل هاو«, ةيمتحتي ثفلتيل

 .ةرورضلابو . .|ئاد
 يذلا وه لجرلا يضام نا احيحص سيل

 يضاملا سيلف .كلذ حص ناو «ةنياهصلا فرؤي
 وه مهمهيام .مهملا وه مهل ةبسنلاب هدحو

 ناك ول يضاملا مه امو . لبقتسملاو .رضاحلا

 امناو ؟نوديري ام عم مجسنيو مهمدخي رضاحلا
 هترتيس ىلع مهعالطا لالخ نم مهقرؤي يذلا
 ميهوب امو ١ .رضاحلا وه هقسماسمسلا هفقاومو

 خيراتلا ريخسمل الا هيضام هيوُشت ةلواحمو هيلع

 ةرضاحلا برامل -هفييزت نوديري يذلا لكشلاب-

 ىلا الوضو . لبقتسملا برامل رضاحلا ريخستو
 ! هلك خيراتلا ريخست

 ىزغم هل بيذهتي در يذلا مياهدلاف نا دكؤملا
 نم يفكيام كانه ناك» :لوقلاب ةلمحلا هذه ىلع

 ريغ ء يش يأ فاشتكال اماع 4٠ لاوط تقولا

 سكاو : ةقفاقمللا هلم اكاردا رثكا مويلا ودبي ( داع

 يتلا ةكرعملا نم رمالاو ىسقألا ءزجلا نأب اكا "اهدا
 وأ 7 اذا الا تا هدض ةينويهصلا اهتحتف

 اما رايخلا كلذ ةهججاوم يف هيلغ نا كرديو . كذبت

 يف رارمتسالاو يلالقتسالا هجبن ْق رارمتسالا

 لح عصوو نويهصلا فقالا ةيلمعل يدصتلا

 .خوضرلا وا هبعش اياضق يف لخدتلل

 زازتبالل خوضرلا ضفر نم نا حجرملا نكل
 قيرط. راتخاو ؛ةسائرلا كرف (نمصضي)» يك

 لبقي نا نكمي ال ءمظعلا رسك ةكرعم يف ةفزاجملا

 .نيهملا رارمتسالل ةيرط خوضرلا

 رثكالا اهءاظعا عظتسي مل ةلوثما تيطعا دقل

 ديعصلا لع .كنم اتوربجو اريثأتو ةوف

 رس سلا ا اي

 يقرا ىلا دوقي نا 0 م 0

 . ترصتناف

 .ةسائرلا كل كوربم

 هتايدم يفو ءلصخ ام ناب فرتعن نا انيلعو

 .انريغل وه امك .برعك انل سرد لمشالا
 لقتسملا كرايخ تلصاو ام اذا رثكا كل كوربم

 م.طوغضلا رحبو دغلا
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 ليو ةرجش ضرآلاو . كلا .اف اتكالا ىلع لومحملا ديهشلا ١ لباكل ةحول . .نتعزلا لت
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 .ضر الا لجأ نم ينادجو ماحتلا راشم ناوئعب ةحول ن اسنالاو ضز ألا ليبكت روصنه ل اميلسل ةنعولا .. مان اطيتسالا
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 هنولكي ينوي
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