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 ريرحالا ةرسا ادم
 تاونس ةبييبرع ةفيحص رمتست نا نكمي فيك

 فورحلا ىلع طاقنلا عضت ال نا دمعتت يهو تاوئسو

 ؟اننطو يف بهال ثدح نم رثكا يف

 اناضقلا رثكا ماما هسفنل رشان يا ىضري فيك
 بلغي بولساب يمومعلا مالكلا يف رمتسي نا ةيريصم
 سعتلا رضاحلا ىلع حاونلاو بدنلاو :لكلا مول هيلع

 نسحا دحا ال نأكو ؛هنم ىجرُد لما ال يذلا ليقتسملاو

 اهناكو .رمآتمو مزهنم لكلا نأكو .ةمالا هذه يف دحا نم
 ّيوسلاو .ليمعلاب فيرشلا اهيف ىواستي ةماع ةلاح
 !؟عداخملاب

 تاميخملا دض ةيوفصتلا تامجفلا تنش ةّرم مك
 0 ةحوتفم ..سنوت يف ةفالخلا ةكرعم فالفلا تضّرعت اهلبق ةّرَه نم مكو ؟توريب ْق ةينيطسلفلا
 م ؟عجارت اذاملو قارعلا عم ءاقللا لامتحاب دسا ظفاح حّول اذامل فرع اهنم نيينيطسلفلا لك جرخأ ىتح ريمدتلل سليارط
 ؟فده يبس ب يس بج سببت بلي__ب ع سس سل يال اذيفنتو .اذاملو .اديدحت كلذ ءارو ناك نم 1 (رييغتلا ةهّوف ىلع ؛لفا» ؟تافرع رساي مهدئاق مهسار ىلعو

 1 ناريا حيلست يف بيبا لت رود حضفت ةديدج ةيكريما قئاثو ديدحتلاب كلذ ىلا رامي ول اضيا سابلا ام :نكلو .ساب : 1 33 ندا 3 ةديدج ةيكريصا قل رارخجلاو يعاد 2و ين 0 ل ا ا را ا 1 7 الف :راركتلاو ثيدحلا يف ةرشابملل يعاد الو ؛ع د لك 14 !ةيمهو ..ةيوون ةلبنق يفاذقلا ناعيبي يدوعسو ينانبل اياضق هشحب كردنو ,يكذ ءىراقلاو ,فورعم كلذ نا :نوعّدي ثيل 7ببسسسسسس 2 _ لبس 8 نافلتخت امم رثكا ..نايقتلت ةرهاقلاو موطرخلا ةيفاحصلا ةنهملا «:نف» مهمهي نم ضعب ناك اذا يطأ ل تي ب يبيبص7ت7تتتب ١1غ ؟رصم يف «ميعزلا وبا ١ فلخ فقد نم

 ؟ىندالا رف ا ا لا 1 رب - 7 درطلل امَئاد ضرعم يبنجالا .. اسنرف ملع هّدح يف بتعلا عفر ليبق نم ولو .مسالاب ضّرحملا ركذو 7 تت ذر تت تت ]آ#آ "4 جئاتنلاو تالولدملا ..وافلا ةكرعم لقم عيسدام يناجلا 0 اذا ةنهملا «نف» نشدخم ل
 5 ايقيرفا بونج يف ماوعا ةرشعب موي نودعتسف ايدل ءافسالا انؤادعا لا 1 دش

 7 !برغلا عم راوحلل ةيدج تاحرتقم .. تسبادوي ءادن 3 برعلا نعزولوقيو نييباهرالاب نيينيطسلفلا
 يي يبي ئس7272322# يس سل ٠ - . مانا ب . 3 4 ةيبرعلا لودلا ةيعبت نم فعاضت ةيعارزلا تادراولا ةدايز داصتقا نم مهل الج ام مكاحلا كاذ وا بزحلا اذه ىلع نوقلطيو

 كللرنا لا تربح رودهملا حالسلاو ةقارملا ءامدلا نع ثيدحلاب يفنكيو / ةيقؤا ٠٠١ ايناتيروم / هسيب 00٠ َنامُع / ميلم 4٠٠ ايبيل / تالايز 5 ةيدوعسلا / سلف 4٠٠ نيرحبلا / تالاير 3 نم برهي لاز تذاينرل نه نيذكو:ةركآ +رطق / تانلش ٠١ لاموصلا / تالاير 6 نميلا / مهارد 7 تارامالا / ميلم 40٠ سنوت / مهارد 4 بزغملا / س.ق 0. - 0 ونلاو دي 0 ة0٠.٠:ةيروس / ل.ق 4٠٠ نآنبل / ميلم 400 رصم / سلف 4٠٠ ندرالا / سلف 4٠٠ تيوكلا / سلف ٠ 4٠ .قارعلا ندب فتكا ا ما 3 تيفال ا هيف برحلا ةيسانملاب يهو  «تاميخملا برح» نم ديدجلا ادب دخل لصفلا عم ةّرملا ةرهاظلا هذه ةركاذلا ىلا انب تداع
 150 طعم / 15هالاهصفع 3,50 11// آلهلتم 2000 1, / 1.5. خ. 1,95 5/ 5سنعمم 2,50 55 / سموم 30011: / تكجرمعع 40011/ !ناميالا فعضا وهو رعقممم 7 15 / خللعمهعمع 3 811 / 8ءاهنوسع 50 18 / عمهم 2496: / ؟همدهمع 200 طامخ ©. ظمءامهمع 751 / 61م ةّرم حاصفالا ىلع ىوقي الو ءودعلا ةهجاوم نع اديعب
 ىرفمزا 400 © / حست ءطع 30 دعط / 2ةمعمفتاع 15 العر كورن يع 12 لال 0 !لقالا ىلع تايساسالا ةهجاوم نم ابوره ىفك ظ
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 قارعلا نم لك ةيجراخ يريزو نيب متي نأ ًاررقم ناك يذلا ءاقللا نأ مغر 07-0202020
 لالخ هعون نم لوالا نكي مل يراجلا رهشلا نم رشع ثلاثلا ىف ةيروسو |١١ ١| 2020 هالو

 وجلا يف ترشتنا رذحلا لؤافتلا نم ةعساو ةجوم نإف :نيتدضاملا نيتنسلا | يه

 ديهمتلا لجأ نم .قشمدو دادغب نيب ةيكوكملا يندرالا كلملا تالوج عم يوكل" # "رد 0

 .ليلقن هدعوم لْئق قشمد هتغلأ يذلا ,.ءاقللا اذهل 1 "5 0

 نا يف :برعلا نم نيصلخملا بولق ألمت يتلا ةيغرلا نع ٌريبعت وهف ,لؤافتلا امأ
 مهناودع ف ناريا ماكحل دناسملا ذاشلا ينادخلا مهفقوم نع قشمد ماكح ىلختي لا

 : يلد ام يف اهلامجا نكمي ,تاحيرصتلاو ثادحالاو عئاقولا 02020
 خيشلا نع ءمرصنملا كرابملا ناضمر رهش لهتسم يف ردص يذلا حيرصتلا-١ 0

 ,يروسلا ماظنلا سيئرب قيثولا هطابتراب فورعملا ةيروسلا رايدلا يتفم وراتفغ 20202020
 ربتعا دقو .ضوافتلا قيرط نع ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ءاهنإ ةرورض لوح 02020

 ةراشإ ؛ تاونس تس ذنم هعون نم لوالا حبرصتلا اذه نا ,نيبقارملا نم ديدعهلا 2323-0-02

 .هسفن يروسلا سيئرلا نم 020202020202020
 :لبق نم دالبلا اهبلا لصت مل ةجرد ىلإ ةيروس يف ةيداصتقالا ةمزالا مقافت - ؟ ني

 ماظنلل ةيلاملاو ةيطفنلا اهقادهعتب ءافيالا نم ناريا نكمت مدع ببسب كلذو 2032000
 ىلا ةفاضا .. .ىرخا ةهج نم يجيلخلا يبرعلا معدلا صيلقتو . ةهج نم يروسلا ْ

 .ةثلاث ةهح نم يداصتقالاو يرادالا داسفلا ءارشتسا نك ا

 نانيل لعج ىلا ىعسي يذلا ىروسلا ماظنلا نيد :نانمل يف حلاصملا ضراعت -” | 2

 «ةيمالسا ةيروهمج» ةماقال ىقيسم يذلا يف داربالا ماظنلا نيبو .هل ةعبات ةيمحم ملول

 .نانبل يف ء,ينيمخ ةيروهمج رارغ ىلع 02020
 ةراغلا دعب ,ةماع ةروصبي برغلاو اكريمال ءاحنالا يروسلا ماظنلا ةلواحم 6

 هسفن يروسلا ماظنلا اهل ضرعت يتلا ةيمالعالا ةلمحلاو ايبيل ىلع ةيكريمالا 020
 هتقالع ىلع صرحلا ديدش ريغ هناو .باهرالا دض هنأ ,يلودلا باهرالا ببسب 0202000

 .باهرالاو بّصعتلا ردصم ؛نارياب 0 يل
 ماظنلا ةعيبطب .برعلا نم نيريثكلا ةفرعم نع ريبعت وهف .رذحلا امأو 20 5 3
 يف هتكراشم يف اءدب ء.ردغلاو ةنايخلا يف هييلاساو هسيئر خيراتبو . ,يروسلا 2 .

 «ناريزح برحب ًارورمو ١195 ماعلا يف ةيعرشلا هتدابق ىلع يومدلا بالقنالا ل

 هيدي ىلع ةيروس اهتدهش يتلا رزاجملابو «لوالا بالقنالا يف هئاكرش ىلع هبالقنابو ما
 يف اريخاو !؛هلضفب ةنس ةرشع ىدحا ذنم اهشيعي نانبل لازام يتلا يسأملا يفو 202320

 ريرختلا ةمظنم نمو .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا نم يموقاللا ينايخلا فقوملا ينل

2-0 

 .مانالا هذه ةنحاربلا ج جربو اليتاشو اريص تاميخم هدهشت امو :ةينيطسلفلا روت“ 5

 ينلا رذحلا لؤافتلا ةحوم هئاغلا عم ترخبتو .سبقترملا ءاقللا لصحب مل ,مهملا 0 : ب

 دكا نازيزح (*82:55+ ىذنلا_ةينرعلاةعملطلا 47 را سلا

 لامآلا كلذك ترخبتو .قشمدو دادغب نيب يندرالا كلملا تالوج عم ترشتنا

 .ةبيرق ةيبرع ةمق داقعناب
 مهلوقع اومرتحي نأ نيرذحلا قح نم نإف ؛اوجعزني نا نيلئافتملا قح نم امكو

 .مهتاعانقو
 حيبأ نأ يسفنل حمسا ينإف :نيرذحلا ءالؤه نم «ةيبرعلا ةفيلطلا» يف انتوكو

 .متب ملو ايقترم ناك يذلا ءاقلتلا عوضومب أآدمألو . اهقرعا يتلا رارسالا ضعب

 - ندرطقلا الك يف ةيجراخلا يريدزو نيب ءاقللا عوضوم حرط امدنع ا

 روضحبو .نامع يف ءاقللا متن نأ قارعلا بلط دسأ ظفاح وه حرتقملا بحاصو

 ًآدهاسن نوكيل :نيسح كلملا اهيدتني ةيصخش ةبا وأ ,يندرالا ةيجراخلا ردزو

 قارعلا نيب دودحلا ىلع ءاقللا نوكي نا ىلع رصا يروسلا بناجلا نكلو .امكحو
 ىلع لدي امم نيرطقلا الك يف نيينعم لا صاخشالا ريغ دحا ةكراشم نودبو ؛ةيروسو
 .يقارعلا بناجلا لبق كلذ عمو .ةينلا ءوسو ةيدجلا مدع

 .نيدلبلا ةيجراخ يريزو نيب متب مل يذلا ءاقللا اذه لبق لصح دقل :ايناث
 :يلد امكو .تاعامتجا ةعبرا
 دبعو ؛قارعلا ةيجراخ ريزو زيزع قراط نيديسلا نيب كرويوين يف دقع عامتجا -
 .كاذنيح .ةيروس ةيجراخ ريزو مادخ ميلحلا
 .مادخو زيزع نيديسلا نيب وكسوم يف رخا عامتجا
 ةنجل طاشن رثا ءايود يلعو يقارعلا ماعلا نمالا ريدم نيب دودحلا ىلع عامتجا

 دبع نب هللا دبع ريمالا ةسائرب و :ءىراطلا ةمقلا رمتؤم نع تقثبنا يتلا ةحلاصملا
 ا .زيزعلا

 .عرشلا قورافو زيزع قراط نيديسلا نيب يضاملا راذآ يف وكسوم يف عامتجا
 نيب ةدحولا عوضوم حرطي يروسلا بناجلا ناك ,تاعامتجالا هذه لك فو

 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا نم فقوملا رييغتل طرشك .ةيروسو قارعلا
 قارعلا نا .هيعاسم أدب ذنم نيسح كلملل حضوا .يقارعلا بناجلا نا فيضأو

 حرط ىلع ًأرصم لازام يروسلا بناجلا ناك اذا :ىرخا تاءاقل ءارجال دعتسم ريغ
 نكلو  ةدحولا ديري ال قارعلا نال سيل .ةدحولا عوضوم يا ...هسقن عوضوملا
 نا لوقعملا ريغ نمف ءىودج يذريغو .يقطنم ريغو ,يعوضوم ريغ حرطلا نآل
 ةدودحماللا هتدناسمب قارعلا دض برحلا يف يلعف كيرسش وه يبرع فرط حرطي
 !!ةدحولا ةلاح ىلا برحلا ةلاح نم لاقتنالا :ناربا ماكحل

 مث :ءاقللا ءارجاب نيسح كلملا حرتقم ىلع ةيروسلا ةموكحلا تقفاو اذامل :نذا
 ؟هئاغلا ىلع تمدقا

 ىلا تدا يتلا يه ةيروس ىلع ةيناريالا طوغضلا نا :تلاق ةيتيوكلا فحصلا
 .رخآ ءيش اهريغ لوقي امنيب .ءاقللا ءاغلا

 انمييقت نم عبان يأر وهو .فلتخم يار انلف «ةيبرعلا ةعيلطلا» يف نحن اَمأ
 ىلع هتنهارم مقع كردا يذلا دسا ظفاح نا .ءاندنأر ةصالخو .هماظنو دسا ظفاحل

 ةحادف اديج فرعي يذلاو ,قارعلا يف يروثلا ماظنلا ىلع ءاضقلل .ينيمخلا ماظن
 نماالا هيتأت ال ةئربتلا هذهو .ةنايخلا نم هسفنل ةكربت ديري ,ينادخلا هفقوم نمث
 عم .ةدحولا حرط ىلع امود رصب وهف .كلذل .بلاطملا ىف فرطتلا نماالاو «قارعلا

 راع لسغ ديرب هنا , ىرخا ةرابعب .فرظلا اذه لثم يف اهقيقحت ةلاحتساب هملع
 .ةيموقلا ةدحولا ىلع صرحلاب رهاظتلاب :ةيموقلا ةنايخلا

 هنال .نيسح كلملا يعاسم عم بواجت دسأ ظفاح نا دقتعن انناف :ةيناث ةهح نم

 زازتبا وهو :وراتقك خبشلا حمرصت هنم بناج نع فشك . رخآ ًائدش ت تيبد ناك

 نا دعب .هيلاطت تذخا لب .دسأ ظفاح تادلط ةببلت ىلع ةرداق دعت مل يتلا: نارما

 .رال ود رايلملا نع ديزت نويد نم هدنع اهيدل ام ديدستب .طفنلا تادادما هنع تعطق

 ناريا تعراس ىتح .قشمدو كادغب نيب رركتت كلملا تالوح تأدب نا ام اذكهو

 ىلا يروسلا ماظنلا عم قيسنتلاب تدمعو .طفنلا نم ةيمكب ةيروس ديوزتب
 لود عفدل .ةسئايو ةسئاب ةلواحم يف .تيوكلا ىف ةيبيرختلا لامعالا فانئتسا
 ظ .يروسلا ماظنلل اهمعد فانئتسال يبرعلا جيلخلا

 ؟بيلاسالا هذه ديفت له ,نكلو
 راطو .رحاسلا ىلع رحسلا بلقناو ,.ةدعللا تفشكنا دقف . الك :باوجلا

 0.!!رذحلا ىوس قبي ملو .لؤافتلا

 ريرحتلا سنر

 1 - 1. م1 ن1 نرخ 1 ماخلق -



 رع يناثلا رمتؤلا فطعنم كيلا ةاسلارعإاب

 يوتيب رشا لغ يس ة دفق زوم :تاعقوتلا نردأ

 يروتسللا بزحلاو ةلودلا نو ةيحاومزا ال نكل

 "«ةيبرعلا ة ةعيلطلا» ا سئوت

 ام ردقب اياذج ناك دهشملا :رطملا تحت سئوت كني

 نوكي نا ضرتفي مسوم يف .فولام ريغ ناك
 اهتاقرطو اهرباعمو ةنيدملا تاباوبو .اراح

 تعاضف . دعوم ريغ ىلع .هادملا ناقتحا ةأجف اهحاتجا

 ىلا تلوحتو .ءارمحلاو ءاضيبلا طوطخلاو ملاعملا
 ,لوقعملا ريِغب لوقعملا هيف ىواستي .يلايروس ناكم
 :مالعالا ةرازو نم يقفارم تلأسو .قطنماللاب قطنملاو

 طلتخت ينلا تاعاسلا هذه لثم يف ةلصوبلا يه نبا

 ىلع «يذلا ,«ريبكالا دهاجملا» هنا ىنياجأف «تاهجلا اهيف

 ةثالثلا هماوعا ةأطو تحت فجتري حبصا دق هنا نم مغرلا
 ددحي يذلا يرورضلا لجرلا لازام وهف :نينامثلاو

 .راجقنا ىلا نافحإالا ليوجت نود لوحير تايهلا
 كلت يف .ايئاوتسا ءرمهنا يذلا رطملا نا عقاولا يفو

 ملامك ضرالا أمظ ءىفطي مل .سنوت ىلع ,ىلبحلا ةليللا
 رخآ ىتح ,يتامغاربلا , ةبيقروبو .ةلئسالا ءىفطي
 ردق ىلع ظافحلا يف ننفتي ,ةيسايسلا ةوزنلا دودح
 وهف .ةيسنوتلا ردقلا يف جمربملا نايلغلا نم نيعم
 هجو عيملت ةأجف ديعيو .يعملالا ريزولا اذه يصقي
 ردق ىلع ءاسن ههاجتا يف بذجيو .ادصلا هاسك .رخا

 يذلا هتخا ةنبا ءيساسلا ةديعس) ةلوجرلا ...نم نيعم

 لك ةعاس نيرشعو اعبرا هنذا يف ءاصفرقلا سلجت
 ةثونا نيب نحجرتي .تايرخا ءاسن يفنيو (موي
 يتلا :ةليسو ةدجاملا :ردلا ةرجش رارغ ىلع ٠ :ةلوحرو

 داعتبالا ميحج ىلع ةيسنرفلا ةّنِجلا يف ةماقالا ترثآ
 .سندوت نم هيلا ونرلاو :جاطرق رصق نع

 ةيسنرفلا تالجملا ىدحا عوضوم نا يف كش 3و

 رود» ىلع زكرت امدنع ,ءاقالخ» ناك ايقيرفأب ىنعُت يتلا
 نم ةتباث هذهو - ةبيقروبو .ءسنوت مكح يف ءاسنلا
 روضح امئاد لظتسا  رارمتسا يف ةلوحتملا هتباوث
 هتجور نمف .جاطرقو ريتسنوملا يرصق يف ةارما
 ىلا ,ديحولا ةنبا اهنم قزر يتلا ىلوالا ةيسنرفلا
 تامصب امئاد ةمث ءيساسلا ةديعس ىلا .ةليسو ةدجاملا

 بلقني ام ناعرس هنكل .يسايسلا هرارق قوف ةارما
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 .(بلكتلاو تازضلا ْق نيسان نح الكوشتت زاقتقع

 .جراخلا ىلا هيدي اتلكب اهعفديو
 اهنئامكو ةليسو «بلاقم» ىلع نوملكتي سنون يفو

 تاكيش اهل تأشنا دقو :ةحومط ةأرما يهف اهخاخفاو

 . ةساسحلا رئاودلا سيلاوك يف مالزالاو راصنالا نم

 نم اهجارخا ىلا عراس . رسلا ةبيقروب فشك امدنعو
 دعاوق نم اهيلع قبطني امو .اهتعامج عم .سودرفلا
 دمحم «لوالا ريزولا ىلع اضيا بحسني دق ةيبيقروب
 دئار وهف .ةنراقملا وه انه دوصقملا سيل عبطلاب .يلازم

 ,يومنتلا ؛يلاربيللا ةلودلا لجرو ءسنوت يف بيرعتلا
 ديؤملاو .هجماربو هتاعيرشت ةيددعت يف يطارقميدلا
 معادلاو ,يبرعلا قرشملا ىلع دودح الي حاتفنالل

 يذلا برشملا ينوفكنارفلاو ,ةينيطسلفلا ةيضقلل
 ,يكريمألا راطقلا يف ادعقم سنوت لقتست نا رذاحي
 ال يننا ربغ .ىتش راطخأل ذئدنع .اهتاذ ضرعت اهنال
 لماش يسايس حسمب تمق .رهشا ةينامث ذنم هنا يفخا

 هتالقنن يف لوالا ريزولا تقفارو ءسنوت يف عاضوالل
 تاسلج رثا :عابطناب تجرخو ؛ةيرضحلاو ةيوهجلا
 .اهتارايتو اهتحنجا فلتخمب :ةضراعملا ةداق عم
 .مهتاحومطو مهبراشم فالتخا ىلع ,ةالاوملا زومرو

 ايروتسد ةبيقروب بيبحلا ةفيلخ وه يلازم نا هدافم
 فيك انيدأر اننأل ,««يناديم» ةملك ىلع ددشاو .اننادبمو

 :.1184 يناثلا نوناك /ريانب 4 يف عراشلا جرخ
 ةطفاي تحت .ىربكلا يلختلا تاظحل ف لتقو قرحاو

 لصف ىوس .اهرهوج ف نكت مل يتلا ءزبخلا ةضافتنا»
 .ءام يلازم مف يف ناك .اهموي .ةفالخلا برح لوصف نم

 يف ددرتي مل ؛ىلوالا ءودهلا مايا يف هتيقتلا امدنعو
 اولوقي يكل سنوت قارحا اودارا» مهنا ىلع ديكاتلا
 ةسلوؤسمب عالطضالا نع زجاع يننا ةييقروبل

 هسّيس يشيعملا لملمتلا نا ,دعب اميف تملعو ..مكحلا
 عم مغانتلاب ٠ ,.هقيق سيردا .قياسلا ةيلخادلا ريزو

 ةيرضلاب يلازم ىلع ءاضقلل اهتعامجو ةبيقروب ةليسو
 علخو .ناحتمالا نم املاس جرخ لجرلا نكل .ةيشيعملا
 هنا نوريثك نظ تقو يف « تيبثتلا عرد ةبيقروب هيلع
 برضف .هشير فتن وا هتحنجا صق ىلا دمعي فوس

 ىلع رطيسو .جماربلاو رارقلا يف قمعا هرودج
 |دب ةمقلا ... ىلا طوقسلا دعبو ؛يلازم نا ريغ .هماصخا
 ىنح .اييرقت ماع دنم يسقروبلا ...نادحنالا ةردسم

 نيرخآ لاجر عم مكحلا نازيم يف مويلا ىواستي هنا
 ,ريثمو ءىجافم لكشب .رسلا ةملك ةبيقروب مهملسي دق
 ,ركفلا» هتلجم ىلا ةدوعلا ىلا يلازم رطضي يذلا رمالا
 نب ريشبلا .هتلحر قيفر عم اماع ٠٠١ .ذنم اهقلطا يتلا
 يف ةيلازملا زومر دحاو .ةيفاقثلا نوؤشلا ريزو .ةمالس
 يودلا طسو .هيصنم نم رهيش ذنم ليقا دقو ,مكحلا

 تشاع سنوت ف ةفاقثلا نا اصوصخ .ةلئسالاو
 راصنا نم ناك هنا نم مغرلا ىلع ؛هعم يبهذلا اهمسسوم

 اذامل ...ةيعونلا ةيئاقتنالا نع اضوع يمكلا مكارتلا
 ةيلازملا لهو ؟يلازم ىلع ركرملا يبيقروبلا فصقلا اذا

 يف تبسر راكفاو لاجرو ةسراممكو مكح بولساك
 ؟حاطرق رصق ناحتما

 يئازم مهيسا عجارت
 بوحش ىلا تضفا يتلا بابسالا هانتكا نا تفاللا

 مهفل لخدم لضفأ لكشُي .جهو قباس دعب .ةيلازملا
 ىلع ,ةيبيقروبلا راسم يف ةنهارلا ةيسايسلا ةلحرملا
 يكارتشالا بزحلل رشع يناثلا رمتؤملا فطعنم
 تاباختنالا قاقحتسا ةبتع ىلعو ,مكاحلا يروتسدلا

 ناثدح امهو .لبقملا ريمفون / يناثلا نيرشت يف ةيباينلا
 ىوتسم ىلع .يسنوتلا لبقتسملا حمالم نارولبي دق
 سنوت يف يفخي دحا الو .حيتافملاو زومرلاو تارايخلا
 ىدا :ةيلخادو ةبحراخ فورظ نيب اًوطاوت كانه نا

 «وتيفلا» ةنازنز يف يلازم عضو ىلا سدقملا ريغ اهفلح
 لماع فلا وحن يفاذقلا درط امدمعو .يبيقروبيلا

 ,نيينيبيليفو نييروكب مهلديتساو ايبيل نم يسنون
 ةنصرقلا تناك مث ٠ ,يىلازمل حيرم ريغ اعضو قلخ

 يف ةيذيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم رقم ىلع ةينويهصلا
 لب .طقف لوالا ريزولل سيل ايساق اناحتما طشلا مامح

 .ةبيقروب بيبحلا مهتعيلط يفو ,نييسنوتلا عيمجل
 نمو .ةلئسالا صاصتمال ةقرحم شبك نع شنف يذلا
 امدنعو .عجارتلاب لوالا ريزولا مهسا تأدب اهموي
 دوعولا ردق ىلع ,ارمثت مل هتبورعو هتيلاربيل نا فرعن
 يذلا جاطرق رصق نم هفقوم ةجارح كردن ءاهعطق يتلا

 ةراسخلا ةفرعم ىلع صرحيو .ايموي اباسح بلطني
 قايرت ىلع لوصحلاب دهعت يلازم نا لاقيو .حابرالاو
 ملو ,ىضم تقولا نكل ؛ةيجيلخلا لودلا ىدحا نم يلام
 ليغشت مسرب مسق اهنيب نمو ,ةدوصرملا لاومالا لصت
 .ايبيل نم مهليحرت ىرج نيذلا لامعلا

 يلازم نا تباثلا نا ريغ .رجحب دحا يمر نا ديرب ال
 تاعامج لخاد ةيورعلل نيضهانملل افده طقف نكد مل

 لب «ربكالا ورتسياملا» عاقيا ىلع لمعت يتلا طغضلا
 يكريمالا رايتلا عم نيفطاعتملا بارح اضيا هتفدهتسا

 اذه يفو . ينوفكنارفلا رايتلا باسح ىلع ءسنوت يف
 يف ةبيرغلا تافقداصملا جيسن بصي مل اضيا لاجملا
 ,نياهصتم ريفس سيرابل ناك دقف .ةيلازملا ةنوحاطلا

 مويلا ذنمو .ولور كيرا وه ةيناريا  ةيبيل ةهكن عم
 رصق نيب روسجلا تعدصت .ةريصقلا هتيالول لوآلا
 ةيسدرفلا ةرافسلا رقمو «ىلوالا ةرازولا ثيح .ةبصقلا
 .هيلع ذخام ةلمج يلازم قاسو .ةيسنوتلا ةمصاعلا يف
 ةيلخادلا ريزو , همصخ عم ءىطاوتم ءالوا وهف
 | عص ٠ ,انناث :ةقيثو تاقالع ىلعو ٠ :ةقيق سيردا .قياسلا
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 يتلا (وروم  يشوتعلا) ةفرطتملا ةينيدلا طاسوالا عح
 لبق  نييبيلب طبترا هنا امك .ضرالا تحت طشنت
 لعلو .يسنوتلا نمالا ىلع اورمات  يرسقلا مهليحرت
 لوصح وه ضيفي فالخلا ساأك تلعج يذلا ةطقنلا

 دصر هيفو :سيراب ىلا ولور هلسرا ريرقت ىلع يلارم
 رصق ْيفو .ةبيقروب دعب سنوت يف عضولا تالامتحال
 تالامتحالا أوسا ظحلي ريرقتلا نا يل ليق .ةبصقلا
 لجرلا» هنأب يلازم روصيو (ةيلهالا برحلا نم ءيش)
 .«عاضوالا ىلع ةرطيسلا نع زجاعلا

 ددس يلازم نأل سيل سنوت رداغ ولور نا تفاللا
 ,لوالا يسنرفلا ريزولا نآل لب :ةيضاقلا ةبرضلا هيلا
 .ةميدق تاباسح هعم ىفص يذلا وه «كاريش كاح

 بصنم ولورل عزتناو طوشلا ةجيتنل نارتيم خضرو
 لزنم ثيح :«رفايب» عراش نيب امير لوجتم ريفس
 نا اصوصخ .هيزيلالا رصقو ةيروهمجلا سيئر
 ولور ركذتي ةظحل بضغلا ههجو يدتري يذلا كاريش
 ,نايلطلا عراش يف يفحصلا مقمقلا ىلا هتداعا ىلع رص
 «دنومول» ةفيحص ثيح

 نم ردق ربكا بنجتي نا لواحي ينازملا ناك اميفو
 ينوفكنارفلاو يبرعلا نييوتسملا نيذه ىلع رئاسخلا
 وهو «نايتسيس رتيب :ءسنوت يف يكريمألا ريفسلا ناك
 ءارو نم ةديدع ةيسنوت تالداعمب مكحتي يذلا
 ,ينمالاو يركسعلا نيطسولا ٍِق اصوصحخ .ناتسلا

 عيشصتل ةناسرت ىلا ءريدفلبلا» ةقطذم يف هترافس لوحي

 .ةبيقروب ناكم لولحلا ىلع .ايكريما :نيرداقلا لاجرلا
 مدع» ةكرعم دوقي يذلا ءيلازم عبطلاب ينذتسي وهو
 ةيروهمج ىلا اهليوحت نود ةلوليحلل سنوت «ةكرما»
 ىلع نهارت ةيكريمالا ةرافسلا نا لاقيو .«ىرخا روم
 زيهجتلا ريزو «:حايصلا دمحم وه ةفالخلل ناصح
 دمحاو ..جاطرق رصق ةصروب يف طوشلا ةتلفو .يلاحلا
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 نييكارتشالا نييطارقميدلا ةكرح سيئر .يريتسملا
 تاءاحنالا نع اضيا وه اديعب سيل ةضراعملا
 كعوت نا ريغ .افلتخم اعانق ىدترا ناو ,ةدكردمالا

 رخآ يفو .ةبكريمالا ةكربلا نم همرحي دق هتحص

 دحا يوري :نايتسبس ريفسلا هيلا اعد لينكوك
 لجرك حايصلا ىلع هناهر فخي مل هنا نيرضاحلا
 ...«ةيسنوتلا طويخلا لكب كاسمالا ىلع رداق»

 ةيسايسلا ةروانملا سح ىلا رقتفي يذلا يلازم نااه
 هدعبت يتلا فكلا ةفاظن ىلا رقتفد ال هنا نم مغرلا ىلع

 ددعتم اموجه هجاوي ,لوحولا ةيسامولبد نع
 بطقلا ىلع ةيضاقلا ةبرضلاب زاف امدنعو .سوؤرلا
 ماعلا داحتالل قياسلا نيمالا روشاع بيبحلا يباقنلا
 هجزو ؛ميدقلا ةبيقروب قيدص وهو .لغشلل يسنوتلا
 تارابع) ةيسايس نوكت ال دق بابسال :نجسلا ف
 لوقي نم ةمث ناك (كلذ ىلع دهشت هسار طقسم ,ةنقرق
 ةبعل نمضو جاطرفق رصق يف اديعس سلاجلا نا
 قوذتي يلازم لعجي نل اهديجي يتلا ةقيقدلا تانزاوتلا
 .دالبلا يف يباقن ميظنت ربكا ميعز ىلع راصتنالا ةوشن
 يف يلازم لاجر ادب ,نجسلا ىلا روشاع لوخد ةظحلو
 ةيمومعلا ةفيظولا ريزوب اءدب .نوطقاستي مكحلا
 رسسزوي ءاهتناو .ريقش يرزاملا .يرادالا حالصالاو

 ريزوب ارورم :ةمالس نب ريشبلا .ةيفاقثلا نوؤشلا
 هتاذ يلازم «حيلشت» و «جرف يلذاشلا ةينطولا ةيبرتلا
 نوؤشلا ىلع فارشالا ةيحالص مث .ةيلخادلا ةرازو
 ةارملا نوؤش ةريزو نأب سمهي نم ةمثو .ةينيدلا
 بكرب قحلت دق يلازم ةيحتف يهو .ةرسالاب ضوهنلاو
 لقن مت هنا ءرابخالا رخا يفو . نيطقاستملا ءارزولا

 ةيرازو تاسسؤم ىلا ةرازولا يف ةيدايقلا لكايهلا
 يلازم ةديسلا هئاقل ةظحل ,ةبيقروب نا ركذيو .ىرخا
 ملو .ديعب نمز ذنم ةيسنوتلا ةارملا ررح هنأب اهحتاف
 دوعت نا يف هتبغر ىلا راشاو ,ةرازو ةيا ايلات .اهل نكن

 اهبايغ يف هنا ادكؤم :هسارت تناك يذلا ةأرملا داحتا ىلا
 .هتي ويح نم ريثكلا داحتالا دقف

 ةييقروب ...ا مكاج ١
 هذه ىتح باصعالا برح بسك يلازم نا يف كش ال

 حايصلا نا لوقت تاعقوت امهف :نآلا هلغشب يذلا

 - ةيسنوتلا ةينطولا ةكرحلا خيرات ىلع فكعب يذلا

  ةيدقروب باجعا تلاث باتكلا نم ىلوالا ءازجالا

 ةدوعلا ىلا جاطرق رصق نم ةكرابمبو .حشرم
 هتيرجت نا نم مغرلا ىبع .بزحلا ىلا ةيديدحلا

 ,«ةيلاكي دار ةيئيلاثس» ةعزنب تزدمت دقو ,ةقياسلا

 .ةيروتسدلا ةينبلا ِق خورشلا تسرا

 امو  سنوت يف ايافخلا ىلع نيعلطملا ضعيو

 هنا تبثي نا دارا ةبيقروب نا ىلا نوتفلي  مهرثكا
 ليكشت لمحتي ال هناو .ةبعللاب مكحتي يذلا لجرلا
 مكحلا فقس تحت هسفيدلخل ىفح «تايبولد

 ماما دومصلا قلطنم نمو .يلازم نوكي دقو .ةموكحلاو

 هلمع يف تازاكعلا ضعب ىلع ٌؤكوتلا ىلا أجل .هماصخا

 ماسقل هفراعمو هئاقدصاي دجئتتساو .يموكحلا

 يف ىمسي أم سسأت تقولأ عمو . ةيرازو تايلوؤسم
 اهزومر حبصاو . تربك يتلا ,«يىلازم ةعامح» سئوت

 نم عون ءافضا اولواحو .ةيبكرتلا ِق ةيساسا اماقرا

 بجي عل يذلا رمألا .مهروشح ىلع ةيحاقتسالا
 ةبراحم يف هتايح نم اًءْرَج ىضق يذلا وهو .ةبيقروب
 لاقيو .«ينادحولا» ماظخحلا اهزرفا يتلا «تابيوللا»

 ةقفرب  يموي ديلقت اذهو  هزنتب .حابيص تاذ ناك هنا

 ةفيظولا ريزوو .هبتكم ريدم . يريحضلا روصنم
 ةئبا .يساسلا ةديعسو «يرادالا حالصالاو ةيمومعلا

 يساسلا تدمعت .ةيمودلا هتادح ىلع ةفرشملاو .,هتخا

 يف .ريقش يرزاملا دعبملا ريزولا لزم نم برقلاب رمي نا
 : هتياجأف ؟اذه نم رصق :اهلأسف .ديعسوب يديس

 ,هنونج نجف .ةيمومعلا ةفيظولا ريزو .ريقش يرزاملل
 ىعدتسا يلاتلا مويلا يفو ؟كلذ هل ندا نم :اهل لاقو

 ىلا لقنو .هتلاقتسا رارق ىلا ميقونلل رصقلا ىلا ريقش

 ...ةيلودلا تامظنملا ىدل سقوتل اريفس .فشح

 اهقبطي يتلا ,؛ةدوقعملا بجاوحلا» ةسايس نكل
 ماعلا عضولا ىلع اضيا بحسنت .نييلازملا عم ةبيقروب
 قوف «ةيسيلوبلا ةضبقلا» نم ءيش ةمثف .دالبلا يف
 تارايتلاو نييباقنلاو ةضراعملا ةفاحصلاو بازحالا

 امهنكل ...ةيلارببللاو ةيددعتلا رقا يلازم نا ةينيدلا
 موي ةبيقروب نا لاقيو .قرولا ىلع ةليمج ةلاح انيقب
 ذئتقو اهار بابسال .ايكيتكت كلذ لعف ءامهيلع قفاو

 لخاد نم ةسايسلا هذه تدبروح كلذل .ةيرورض

 جوزلاك يلازم ادبو .ةلودلا لخاد نمو ماظنلا

 ادحاو احشرم نا ريغ . تاباختنالا ترج مث .عودخملا

 ...فحصلا تردص امدنعو .حجنحي مل ةضراعملا نم

 تيببلا حبصا نجسلاو .اوعمق نورهاظتملاو تردوص

 مقافت ةظحلو .ةيسايسلا زومرلا ضعبل يناثلا
 ةينيدلا تارايتلا دحا يف وضع لتق .يبالطلا لملمتلا

 ريزو نا اولاق نايعلا دوهشو .ةطرشلا دي ىلع ةدوربب
 يف ايصخش ناك يلع نب نيدباعلا نيز .ةيلخادلا
 .ظحلا دوكنملا بلاطلا تدراط يتلا ءرفور جنارلا»
 رودب .ةدحاو ةمانزورل اعيت نمازتت تاءارحالا هذهو
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 بزحلا لعج ىلع ةبيقروب حاحلا لوح اهتعاس صاقر
 ةمثو .ةحاسلا ىلع ءيش لكب رثاتسيو فقوملا ديعتسي
 بزحلا» :يلازم عم عامتجا رخآ يف هتخرص ركذتي نم
 ةمحجهلا دهاشن ةدرجملا نيعلابو .«ءيش لك

 ىوتسم ىلعو :تاهبجلا فلتخم ىلع .ةيروتسدلا

 ةيدزحلا ةنيكاملا طيبضو .عقاوملاو راكفالاو صاخشالا

 .ةذوحشم نانسا فيرص نود لباقملا ف يرجب 9

 رمتؤملل نييروتسدلا روظنم يف :ةيعيبط ةمدقم هلعلو
 لكل ةيبهز ةزفق دهشي فوس يذلا ءرشع يناثلا

 ةكرح زكرم يف ءنولوقي امك :كلذ ىلع ليلدلاو
 مهتفيحص تباغ نيذلا نييكارتشالا نييطارقميدلا
 نيدباعلا نيز لثم لجر وه ,ةباقرلا دامر يف ءلبقتسملا»
 يف اننا ...ةيلخادلا ريزو بصنخم مويلا ملستب «يلع نب

 يف ةقرافملاو ضيبالا عمقلا نم ةليوط مساوم راظتنا
 وهو مايأ ٠١ ذنم لالقتسالا ماسو ىلع لصح هنا

 ...ركفي نا لبق ذفنيو .افقاو ماني .بلص يركسع
 ...ةدراطملا تايلمع يف ايصخش كراشيو

 رذإلا دعبام ةلحرم
 يسنوتلا عضولا تايمانيد يف ةئداهلا ةءارقلا نا

 ,نيدلازملا باسح نم ىلوالا ةعفدلا نا .كش نود .تبثت

 بصت ديدشتلا مئالع ثبو ,ةيرازولا ةلكيهلا ةداعاو
 .يروتسدلا بزحلل رشع يناثلا رمتؤملا ءاوحا ةناخ يف

 يف افاطعنا سيلو فطعنم هنا نولوقي نوفراعلاو
 لك هنا ءايروتسد .فورعملاو .ةلودلاو بزحلا راسم

 .ماعلا يموقلا رمتؤملا مثتلي ءابيرقت تاوندس سمخ
 ترقا هيفو ١48١: ماع ايئانثتسا دنقعنا هليقو

 نا تفاللاو .املح تيقب يتلا ةيسايسلا ةيددعتلا
 ةظحللا زنمو .ةيروتسدلا تارمتؤملا مظعم
 تناك فورظ يف اهلمش مأتلا 1474 ماع ةيسيساتلا
 قوسن .ةيريصم اياضق يف ةيرذج فقاوم ةرولب متحت
 لوبق يف ةبيقروب طخ ديا دقو 145٠: رمتؤم الثم
 .زجانلا لالقتسالا وحن ةلحرمك يلخادلا لالقتسالا
 داصتقالا طيطخت ةرورض .1464 رمتؤم رقاو
 ماظنلا نورمتؤملا طتخا دقف ,.1474 ماع اما .ينطولا
 مئتلب ملو . (حلاص نب دمحا) ينواعتلا - يدضاعتلا
 تايدضاعتلا فقو ببسي .هدعوم ىف قحاللا رمتؤملا
 كانه نكي مل 1417/١., ماع ىفو .قالسغويلا قسنلا تاذ
 دق تاسلجلا تناك ناو .ةملكلا ىنعم لكب .رمتؤم
 جورخب ىهتنا ايجولويدياو ايسايس اعارص تدهش
 ىرمتسملا دمحأ لثم .بزحلا ءاضعا نم ةعومجم

 ,191/4 رمتؤم رابتعا انعسو يفو .رامع نب بيسحو
 ةيعامتجالا حئارشلا نيب ةيدقاعت ةسايس رقا يذلا
 ,لكشي مل 141/4 رمتؤم اميف .«يقرلا قاثيم» هنا ىلع
 ىلا يطارقميد سفن لاخدال ةلواحم ىوس ء.اعقاو
 نا ريغ . ةيبيقروبلا تباوثلاب طيرفت نود .بزحلا
 ,هنم نيبرقملا» نم اددع نال .هجئاتن ىغلا سيئرلا

 ناسح موحرملا رارغ ىلع .تاياختنالا يف اوطقس
 برغتسمو بيرغ ءاقل دعب :حايصلا دمحمو ةجوخلب
 .سيئرلا ةجوز ةليسو ةدجاملا عم

 تارايخلا ةيوه يه ام ؟رشع يناثلا رمتؤملا يف اذام
 ةلواحم هداقعنا لهو هلاجر مه نم ؟اهطتخي ينلا
 ؟تاعقوتلاب ةئيلملا ةبيقروب دعب ام ةلحرمل ريضحتلل

 ةيروتسدلا تافلملا ىلا ةدوع فو ؛لوقلا ىلا عراسن

 - 141/4001 نرخ 21515 خخ -7

 جاطرق رصق ةنصحا دحاو ناكريمالا ناهر : حايصلا دمحم

 امنا .يضاملا عم ةعيطق ىسرا رمتؤم يا كانه سيل هنا

 ةمث كلذل .ىرخا باسح ىلع تاهجون سرك رمتؤم لك
 .ةديدج ةيلكيه غوص ةيلمع يسايسلا ىوتسملا ىلع
 ةنجللا ءاضعا ددع ةدايز .ينقتلا ىوتسملا ىلعو

 يطسو لكيه ثادحاو ءوضع ٠٠١ ىلا ١ نم ةيزكرملا
 ,قيسنتلا ةنجلو ,ةيلخ رغصا يه يتلا :ةبعشلا نيب
 رود ضيوقتو .ةظفاحملا ىوتسم يف لكيه يهو
 نيماعلا نوضغ يف ةبعش 5٠ تثدحا) ةينهملا بعشلا
 دق نيذلا نييروتسدلا ةيلطلا رود عيملتو (نييضاملا

 يف و . بابشلل يبزحلا ريطاتلاو ءراسحنا دعب نوطشني
 نيمالا بصنم نيب لصف يا لصحي نل .راطالا اذه
 ,طيسب ببسل «لوالا ريزولا بصنمو بزحلل ماعلا
 ثادحا ىلا هتايح يف دمعي مل ةبيقروب نا يف لثمتي
 كش نود ؛كانه .بزحلاو ةلودلا نيب ةيجاودزا

 :ةيلاتلا ةيئانثلا اهماوق ةيساسا ةيبتارت

 .ةلودلا سيئر يواسي بزحلا سيئر
 .لوالا ريزولا يواسي بزحلل ماعلا نيمالا
 ةعاسلا صاقر زكر .يداصتقالا ىوتسملا ىلعو

 , ةيجاتنألا ةدايز ::تاحومط» ةلمج ىلع ةيروتسدلا
 لجا نم ريدصتلل داوم ريفوت .يناذلا ءافتكالا

 ةدراب ران ىلع عينصتلا عضو .ةبعصلا تالمعلا

 ديشرت ءقاوسالا نمضت يتلا ةناصرلا ىلع اصرح
 لزتخن دقو ...لمعلا نع نيلطاعلا ليغشتو كالهتسالا
 نويسنوتلاو .ديشرتلاو فشقتلا :نيتملكي كلذ

 رمالا / 1441 ماع مهرابآ يف طفنلا بوضن نم نوفوختي
 ةحايسلا نا امك .ةيفاضا ةروتاف مهيلع ضرفي يذلا
 داصتقا قالطال ةوجرملا ليماسرلا لمحت مل ءارضخلا

 ديزملا ىلع نونهاري نويروتسدلاو ...ةيتاذلا ةيافكلا
 ربمفون يف ةيعيرشتلا تاماختنالا لوخدل ةمارصلا نم
 ,عارتقالا قيدانص لك يف قاروالا لكب مكحتلاو مداقلا

 ةهجاومو .ةيباقنلاو ةيبزحلا ةضراعملا فلم لفقو
 .اهلاحفتسا لبق ةينيدلا تارايتلا

 ةسمخلا نوحشرملا

 ازكرم سيل عراشلا يف سانلا ثيدح نا تفاللاو

 نيب قيفوتلا ةيفيك ىلع امنا ..ةيروتسدلا» رابخالا ىلع
 ةريبكلا ةليرغلا ىلع انايحاو .بيجلا ىف امو تاقفنلا

 ...شيعلا ةمقل ىلع اهساكعناو ةبيقروب اهب موقي ينلا
 صرح هنا نم مغرلا ىلع ءيروتسدلا بزحلا نا رهظو
 ...ةيلازم تارايت هيف ترهظ دقف ءكسامتلا ىلع

 لظ اهبطقتسي .ةيريونو ةيجوخلبو ةيحايصو
 شماه ىلعو .كرحتلل اشماه اهل كرتي ال يذلا ةبيقروب

 يلازم سفانت .هوجو ةسمخ وفطت :ةيسايسلا ةيلجلا
 رحاسلا هجرخي يذلا بنرالاك نوكت دقو .ةفالخلا ىلع

 :يهو .ةبسانملا ةظحللا يف هتعبق تحت نم ةبيقروب
 ناويدل اسيئر نآلا لمعي :يريحضلا روصنتم ١

 فلكملا ؛يرادالا حالصالاو ةفيظولل اريدزوو ٠ ةسائرلا

 يف دلو .دالبلا يف ىربكلا عيراشملا ريس ةعباتمب
 مل .قباس سدنهم .ةييقروب سأر طقسم .ريتسنوملا
 ةأجفو ةيبيقروبلا ةبيكرتلا يف ارراب اعقوم اقباس لتحي
 .ةيفيظولا حيتافملا لك ملستو .دعصي همجن ادب
 دهعي يتلا تافلملا عباتيو .طيشنو يدج هناب فورعم
 ىلع مث ةسوس ىلع (اظفاحم) ايلاو ناك ذنم .هيلا اهب
 ...ريتسنوملا

 وضع .ناكسالاو زيهجتلا ريزو :حايصلا دمحم 5
 عيراشم ىلع فرشيو بزحلل يسايسلا ناويدلا
 عورشم زاجناو سنوت ةريحب فافض ءانبو دودسلا
 - نيوافلحلا  نودعسلا باب  ةقيبوسلا باب ثلثم

 هذهو .ةمصاعلا يف ةميدقلا ءايحالا بلق يف ينارمعلا

 ةفصب اهريس عباتيو :ةبيقروب اهيلع صرحي عيراشم
 خيرات ةباتك عباتي حايصلا نا امك .ةيموي نوكت داكن
 .ةيسنوتلا ةينطولا ةكرحلا
 يكارتشالا بزحلا ريدم :شوكبلا يداهلا  ؟
 لؤالا ريزولا ىدل دمتعم ريزو .يلاحلا يروتسدلا
 ىلع نييروتسدلا ةرطيس ةداعا يف حجن ميدق يسايس

 لبق حجنو .لكاتو لهرت ةرتف دعب ةيسنوتلا ةحاسلا
 .سنوتو رئازجلا نيب ةريبكلا ةقالعلا جسن يف كلذ
 خسرو .يباقنلا حيحصتلا ةيلمع يف تايبطملا رذاح

 يف هتزيم .ةيبابش تامظنم قلطاو .ةعماجلا يف بزحلا
 نوكي دقو .ةالاوملاو ةضراعملا نيب عامجا حشرم هنا
 روغش بقعت يتلا ةجرحلا ةلحرملا يف طوشلا ةتلف
 .يسائرلا بصنخملا

 .يلاحلا ةيلخادلا ريزو :يلع نب نيدباعلا ديز  ؛
 يتلا بصانملا فلتخم يف ةءافك تيثا .قباس يركسع

 كسمي .ةيلخادلا ةرازوو ماعلا نماألا ُق هبلا تدنسا

 نوكت داكت ةروصب سيئرلا يقتليو ,ينمالا فلملاب
 ةمداقلا ةيزكرملا ةنجللا لخدي نا عقوتملا نمو .ةيموي
 سيئر رايتخا هيلع عقي نا دعبتسي ال ثيح .بزحلل
 يسايسلا ناويدلا يف اوضع ةلودلا سيئرو بزحلا
 .نييروتسدلل
 وضع .ينطولا داضتقالا ريزو :رفص ديشر - ه
 هلام نيماو .ءيروتسدلا بزحلل يسايسلا ناويدلا

 ةينعملا تارازولا لك ىلع فارشالا ةبيقروب هفلك .اضيا
 . (ةراجتلا  ةقاطلا  ةعانصلا  ةيلاملا) داصتقالاب

 اريزو رفص نيعي نا يلازم نم ماع لبق بلط دق ناكو
 ةبيقروب نا ينعي اذه .ةيروهمجلا ةسائر ىلون اذا لوا
 ءافلخلا ةلفاق يف دعقم لالتحال الهؤم هربتعي
 0.نيلمتحملا
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 ةليلقلا عيباسألا لالخ تددرت يذلا ءابنالا [ 7

 قارعلا نم ةحتاسوو عاقل لامتحا نع ةينضاملا |

 ىف ًاريبك ايبعش ًامامتها تراثا .ةدبروسو 00
 اقنع تقباست دقو ..يبرعلا نطولا ءاجرا فلتخم

 يف «برغملا .ىلا جيلخلا نم .ىرخألا مالعالا لئاسوو
 ردعت يتلا ةلئافتملا تاقيلعتلاو تالاقملاو ءاينالا رشن

 ريهامجلا هقلعت ام ىئدم سكعتو مامتهالا اذه نع
 .نيقيقشلا نيرطقلا ءاقل ىلع لامآ نم ةيبرعلا

 دلو دق نكي.مل ثدحب مامتفالا اذه لك اذامل :.ئرت -
 تاونسلا لالخ تدهش ةيبرعلا ةحاسلا نأب أملع ..دعب

 عورشنم نم رثكأ ىتحو.:ةيبرع ةحلاصم نمرثكا ةيسقاملا

 درجمل داك يذلا عقولا اذه اهنم يأل نكي مل ..يودحو
 يروبسلاو ىقارعلا ةيجراخلا يريزوءداقلا لامتحا نعءاننا
 1 .؟نيدلبلا نيب دودحلا ىلع

 نيفرطلا نيب تافالخلا قمع ىلا مامتهالا دوعن له-

 تافالخ تلصو نا قيس دقل ؟فالخلا ةرتف لوطو

 «نينميلا نيب امك) برحلا ىوتسم ىلا ةيبرع  ةيبرع
 ايبيلو رصم نيبو .نامعو ةيبونجلا نميلا نيبو
 مامتهالا غلبي مل كلذ عمو ..(ءارحصلا برحل ةفاضا
 ام تاعازنلا هذه نم يأ ف ةحلاصملا يعاسم عيتتب

 نيديسلا ءاقل لامتحا نع ثيدحلا ءابنا عيتت هغلب

 !عرمشلا قورافو زيزع قراط
 ءاقل هلثمي ام ىلا ءانداقتعاب .دوعي .مامتهالا اذه

 ةيبرعلا ةمألل ةيمها نم يروسلاو يقارعلا نيرطقلا
 ضرعتت يتلا ةيريصملا تايدحتلا ةهجاوم يف اهلك
 نيب ةحلاصم وه نينميلا نيب رانلا قالطا فقوف ..اهل
 نطاوم لك ىدل حرفلا فطاوع ريثن نيقيقش نيرطق
 ىرخألا ةيبرعلا تاعازنلا يف ةحلاصملا اهلثمو ..يبرع

 يقارعلا نيرطقلا ءاقل نكل ..اهركذ قبس يتلا
 يبلي هنإ :ريثكب كلذ نم رثكأ وه ام ريثي يروسلاو
 عافدلا تاناكما ريفوتب ةيبرعلا سفنلا يف ةقيمع ةبغر
 . .ريصنملا نع

 ةيروس :اهينكربو) ةيقرشلا ةهبجلا تناك دقل
 يبرعلا عضولا يف تاروطت نم هزرفت امو .قارعلاو
 وحن اهعلطت يف ةيبرعلا ريهامجلل ايزكرم ًافده (هتمرب
 ةليفكلا اهدحو يه .ةيبرع ةيتاذ ةوقل ساسا ريفوت
 لب .ينويدهصلا ودعلا عم يجيتارتسا ن نزاوت قدقحتم

 -يبرعلا عارصلا يف ىوقلا نيزاوم بلقب كلذ نم رثكا
 .ةيبرعلا ةمآلا حلاصل ينويهصلا

 /  :ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١77-١ ناريزح 19457

 'ةينأ ضارغأل ًاكدنكت هتدارأ قشمد نكل
 00 102 ا ل هو و ووو قمل 37 55

 ع ووريشم يا ءارو ةيبرعلا ريهامجلل ا

 نم اهلك ةيبرعلا ةمألاب جورخلا وه نيرطقلا نيب ءاقل
 يموق خانم قلخو ةيناريا  ةبقارعلا برحلا ةنوحاط

 ةيندرا  ةيروس ةيقارع ةهبجل ليبسلا دهمي يعيبط
 يف ةيبناجلا تامزألا يوتحت ةينانبل  ةينيلحسلف -
 عسوأ يبرع ءاقلل ةدعاق ميقتو اهتمرب ةقطنملا هذه

 ..ماعلا يبرعلا عضولا ىلا ديدج نم رصم بذجي
 ,ةيلاحلا روهدتملا يبرعلا عضولا ةروص بلقنتو
 !بقع ىلع ًامسأر

 اذهب نيرطقلا ءاقلل رظنت ةيبرعلا ريهامجلا تناك اذإو
 ئوتسملا نسفتم:ةيلا عا دعألا زظتمنا.ترغتست: لهف قفأآلا
 .؟ةروطخلا نم

 ىوقلا نم هءارو نمو ينويهصلا نايكلا نا معن
 نم ةديفتسملا ىوقلا لكو) :يجراخلا ديعصلا ىلع

 ىف ىرت ,«(يلخادلا ديعصلا ىلع يبرعلا عضولا يدرت

 لصي .امهاو أارطخ قارعلاو ةيروس نيب ءاقللا
 نالعالا ةجرد ىلا ينويهصلا ودعلا ةداقل ةيسنلاب

 .ةرشابم برحلاب هتهياجمل دادعتسالا نع ةرم نم رثكأ

 ءاقللا يدم

 نيرطقلا نيب ءاقللا نا لوقلا نكمي ..راصتخاب
 ةيجيتارتسالا ةوطخلا وه .يقارعلاو يروسلا
 وه ةيبرعلا ةمآلل ةبسنلابف .ةقطنملا يف ةمساحلا

 بيترتب ةرشابملا لجأ نم اهنع ىنغ ال يتلا ةوطخلا
 ةيريصملا تايدحتلا دص ىلع ةيبرعلا ةردقلا
 رطخلا يه ينويهصلا ودعلل ةبسنلابو ..ةمهادلا

 .نمث يأب هيلع قيرطلا عطق وا هبانتجا بجي يذلا
 يه عوضوملا بلص يف ىرخا ةلأسم ىلا لصن انه

 فارتعاب برحلا هذهف ..ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا

 هيضراعم فارتعايو اهنم هفقوم يف قارعلا يديؤم
 تاناكمإ لطعت (هسفن يروسلا ماظنلا مهيف نمب)
 نا نع (نارياو قارعلا :لوقي ضعبلاو) قارعلا
 ةكرعم ضوخو ينويهصلا ودعلا ةهباجم ىلا فرصخت
 .ةيريصملا ريرحتلا

 رارمتسا نا يه ىرخا ةلوقم حرطي فارتعالا اذه
 ودعلل ةرشايم ةمدخ هتاذ دحب وه برحلا هذه

 يف نكمم دهج لك لذب نع فاكنتسالا نا لب ؛ينودهصلا
 ينويهصلا ودعلا دهج يف قايسنا وه اهفقو ليبس
 هقيقحت نكمي فده يأف .يجيتارتسالا هنمأ ةيامحل

 همدقي ام لداعي نا نكمي برحلا هذه رارمتساب
 ؟ينودهصلا ودعلل ةمدخ نم اهرارمتسا

 :نيعوضوملا نيذه ءوض ف
 ئروسلا نيرطقلا:ءاقلل ةيجيتارتسالا ةيمهألا

 .يقارعلاو
 فقو لكأ نم دهحجلا لدتل ةفانقسالاةيمفألا

 :ةيهارعلا ديفا ريالا وصلا
 ةروطخلا ةغلاي ىرخأ ةعوضوم ىلا لقتنن

 طوطخلا نمض طايضنالا يهو .. دحاو نا ىف ةيمهألاو
 ؟فيدك ..ةيشويدهصلا نمألا ةموظنمل رمحلا

 ةنهارلا تايطعملا لظ يف ءيبرع نطاوم يأ لثس ول

 ًامكاح نوكي نا هل ضّيق ول هلعفي نا نكمي ناك امع
 لهق ..نآلا ىتخ تاونس رشع نم رثكأ ذنم ةيروسل
 لالا ريغب بيحع نا نحو

 ..يل ًايجيتارتسا ًافده ةيقرشلا ةهبجلا ءانب عضأ»

 اكلت اذا ىتحو .هقيقحت لجأ نم ليحتسملا لذبا

 طاقسا وا مهبذجل ىعسا يناف اوسعاقت وا نورخآلا
 ةعيرذ يأ نم خهدرجأ نا دعب مهجارحا وا مهتارربم

 .«.. قكلتلل

 :ةلثمألا ضعب برضن نا دون انهو
 هيهلت قارعلا لامش يف لكاشم كانه تناك اذا ١

 هذه ةلحلحل يعسوب ام لك لذبا .ةياجتسالا نع

 لكب جزا نا نم الدب ٠ .ءاهلالا لماع طقسأل لكاشملا

 ناك امك) لكاشملا كلت رارمتسا نامضل يتادناكمأ

 .(امئاد لعفد يروسلا ماظنلا

 ناربا نيبو قارعلا نيب تاقالعلا تناك اذا ١"

 ءاقباب همزلتو قارعلا ضرا ددهت ثيحب ةرتوتم هاشلا
 نم هاشلا عم يتقادص دنجأ :كانه ةرفنتسم هتاوق

 نم ةبقع يأ ةحازاو .رتوتلا ةلازاو تافالخلا لح لجأ

 فلاحتلا نم الدب .ةيقرشلا ةهبحلا ءانب ةيلمع هجو

 .(91١/ه لبق آمئاق ناك امك قارعلا دض هاشلا عم

 قيدص ماظن ءاجو .هاشلا ماظن بلقنا اذاو “'"' 

 نم هلك يدهج لذبا .تافالخ قارعلا نيبو هنيب تماقو

 اهب عفدلاو اهئاكذإ نم لدب) «تافالخلا هذه لح لجأ

 هذه رارمتسا نامضل نكمي ام لك لذبو برحلا وحن
 نع نارياو قارعلا تاثاكما لطعت يتلا برحلا

 ردتعي يتلا برحلا هذه ..ينودهصلا ودعلا ةهجاوم

 وه امم ريثكب ربكأ ةيبرعلا ةمألل ةبوقع اهرارمتسا
 نع لوؤسملا نوكي نا نكمي يذلا فرطلل ةبوقع
 .(!اهعالدنا

 9 مادنمالا امل

 ال ام ىلا ةلثمالا هذه عم لاسرتسالا نكمي عيطلاب و

 يتلا ةيخيراتلا ةصرفلا نع ثيدحلا نكمي -
 تلخد امدنع ةردان فورظ يف ةدحاو ةرم ترفوت
 تلبوقف ..نيرشت برح يف ةيروس ىلا ةيقارعلا تاوقلا
 ,؟/. رارقلاو رانلا قالطا فقو ىلع ةدرفنملا ةقفاوملاب
 اهداعبال ..ةلصاوتمو ةدوصقم زازفتسا تابلمعبو
 .ينودهصلا  يبرعلا عارصلا ةحاس نع

 نع تارفلا هايم عطق ةيلمع نع ثيدحلا نكميو
 .191/4 ماع قارغلا

 عئارذلا قلخ يف بوانتلا نع ثيدحلا نكميو -
 عم ءاقللا مدع ةجحب ةرم ,ةيقرشلا ةهبجلا ءانب ضفرل
 ةثلاثو ..قارعلا عم ءاقللا مدع ةجحب ىرخاو ندرألا
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 ىتح اذكهو ..ةسماخو ةعئارو ..تافرع دض ونيفب

 ام تاذلاب وه ١951 يضارا لالتحا ىلع رمع ىضقنا

 48 نم) .لالتحالا كلذ دنع ينويهصلا نابكلا رمع ناك

 ماظنلا لاري امو !(45 ىلا 57 نم يواسي "ال ىلا
 نالوجلا يف ةلتحملا ةيروسلا ضرألا بحاص يروسلا
 ةهبج» لثم تاراعش ءارو ىطلتيو اطاوتيو أطابتي
 ريغو «يجيتارتسالا نزاوتلا»و «يدصتلاو دومصلا

 ةهبجلا مايق :دحاو وه بولطملا نا نيح يف كلذ
 .ةيقرشلا

 :نالوحلا لالتحا ىلع اماع ١4 رورم دعب اذكهو

 دسأ ظفاح لمحتي يذلاو .يروسلا ينطولا بارتلا

 لءاستن نا انل قحب الا .ةرشابملا هتيلوؤسم تاذلاب
 ةيساسالا ةوطخلا نع نمزملا عانتمالا اذه ببس نع
 نم نكمي يذلا ىوقلا نازيم ريفوتل ةيرورضلا
 يمال ءالج نيمأتل طغضلا نم ىتحو ..سرحتلا

 تبثا يروسلا ماظنلا نأب املع ؟ىندأ دحك لوقعم

 ةجرد تناك امهم موصخلل ديلا دم يف ةريبك ةءافك

 نم ةقيبح يليا لابقتسا دعب لهو .مهعم ةموصخلا
 ؟لاثمل ةجاح

 نمزملا عانتمالا اذه رسفت يتلا ةديحولا ةقيقحلا

 قيرطلا هذه نا يه .ةيقرشلا ةهبجلا قيرط كولس نع
 هجوتلاف ...يكريمأ - ينويهص «رمحا طخب» ةقلغم

 ىلع ةروطخ رثكأ وه :قارعلا عم ءاقللا وحن صالخاب
 تابابد ةعضب لاسرا نم ينويهصلا نايكلا نما
 .نانبل بونج يف رمحألا طخلا ءارو ام ىلا ةيروس
 وه لوألا رمحألا طخلاب مازتلالا نا يف كش كانه سيلو
 نمآلا» ةلداعم يف ةيساسألا طورشلا نم دحاو

 .ينويهصلا نايكلاو يروسلا ماظنلا نيب ,لدابتملا
 زايتجا الف .اعم نينثألل ةيسنلاب ءاقبلا ةلداعم اهنا

 لياقم ,«ليئارسإ» نمأ ددهب يذلا رمحألا طخلل يروس

 ةدحتملا تايالولاو ينويهصلا نايكلا ددهي الآ

 .مكحلا يف ىلاحلا يروسلا ماظنلا ءاقب عوضوم

 ضوخي نا قالطالا ىلع ةفداصملا ليبق نم سيلو
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 ينوبدهصلا ودعلا عم ةريساح بورح ةثالث ماظنلا اذه

 نا نود (لشرشت طاقسال ةيفاك اهنم ةدحاو لك تناك)
 !روكذملا ماظنلا سأر نم ةرعش طقست

 ىلع ينويهصلا رمحألا طخلاب مازتلالا نا ..نذا
 ةسايسل ةيجيتارتسالا ةدعاقلا وه ةيقرشلا ةهبجلا
 ءانب ةيناكمإ هاجتو قارعلا هاجت يىروسلا ماظنلا

 .ةينانبل  ةينيطسلف  ةيندرأ - ةيقارع- ةيروس ةهبج
 ؟رخألا ةحلاصملا ىعسمد كلذ ةقالعام

 ةلحرم يف أرخؤم لخد هنا رعشب يروسلا ماظنلا نا

 ال ةيصعتسملا هتامزا ةرمغ يف هناو .ةروطخلا ةغلاب
 ةلداغملا يف ىرخألا فارطألا وا فرطلا نم أصرح دحب

 هزازتبال تالواحم دجو سكعلا ىلع لب .هذاقنإ ىلع

 .هدوجو ددهي لكشب
 ةيداصتقالا هتامزأب هلاغشنا ةرمغ يفف ١

 ةيلخادلا ةيسايسلاو ةمقافتملا ةينمألاو ةقناخلا
 طغضلا نم ًالدي) ةدحتملا تايالولا تماق .ةمطالتملا
 ناك امك يلام هداجنال ةرداقلا ةيبرعلا لودلا ىلع

 ةقرو يهو هيدي نيب ةمواسم ةقرورخآب هبلاطت تادبو
 .ةيروس يف يتايفوسلا دوجولا

 ًاديدهت رمآلا اذه ىف يروسلا ماظنلا ىار دقل

 ةلداعم دعاوق نع رخآلا فرطلا لبق نم جورخلاب
 ..اماع 5١و فين ذنم امهنيب ةمئاقلا ةجودزملا نمألا
 درلا ةيناكمإب .هفرط نم :حولي نا يعيبطلا نم ناكو
 .اهسقن ةلداعملا ىلع لئامم جورخب

 بناجلل هيلع نويدلا مكارت نا كلذ ىلا فاضي - ١
 ناريا ةردق لؤاضن عم) اهديدست نع هزجعو يناريالا

 تناك ةيروسلا ةلودلا قدانف يف ءالؤه تاباسح نا

 نع ناريا زجع كلذكو (ناريال ةيروس تاعوفدم رينعت
 طفنلا راعسا ضافخناو طفنلا نم ديزملا ريدصت
  ةيتاردالا تاقالعلا يف ةيلعف ةلكشم قلخ .ًاضيأ

 ىلع ةردق لقا يناريالا بناجلا تابف .ةيروسلا
 ىذلا يروسلا بناجلا عم يطفنلاو يلاملا لهاستلا
 نم ديزملاب ناربا ةيلاطمل ةقناخلا هتمزا هيلع طغضت
 .تاليهستلا

 يف ةحلصم نودجي قشمد ماكح لعج عقاولا اذه

 عم ةحلاصملا ةيناكماب يناريالا بناجلل حيولتلا
 ىلع اهنم لوصحلاو ناريا زازتبال ةليسوك قارعلا
 .!زازتمالا اذه نودب هل اهمدقت نا نكمس ال تاليهست

 رمتؤم نم هفقوم نا يروسلا ماظنلا رعشي -
 هلرفوت ام لك مغر ,يبرعلا نماضتلا ةعوضومو ةمقلا
 باحصا ىلع ائبع لكشي تاب ,ةيبرع ةيمسر ةيامح نم
 ..نيبرقملا برقا ىدل ىتح مهجرحيو ةيامحلا كلت
 ةبقع ةلازإ و قارعلا عم ءاقللاب حيولتلا ناف يلاتلابو
 نيينعملا حيرت ةوطخ نوكي نا نكمي .ةمقلا قيرط نم
 يف وه .هل ةلجاع ةدعاسمب كلذ نولباقي مهلعجتو كلذب
 .اهيلا ةجاحلا سمأ

 ماظنلا تلعج يتلا يه ةثالثلا زفاوحلا هذه
 دادعتسا يأ ءادبا نودو ؛ايكيشكن حولب يروسلا

 ءاقللا ةيناكماب :حيولتلا زواجتي ام ىلا لوصولل يدج
 .قارعلا عم

 ىضم يتلا ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا فاقيا الف
 يه .اهرارمتسا ىلع لمعي وهو .تاونس تس اهيلع
 ةهبجلا ءانب الو ..يروسلا ماظنلا كرحتل زفاحلا

 يه ًاماع ١4 ذنم اهليطعت ىلع لمعي يتلا ةيقرشلا
 .نآلا هزفاح ىرخالا

 ءاقللا لامتحاب يروسلا ماظنلا حول نا ام لعفلابو
  ةيروسلا ةهبجلا تدهش ىتح .قارعلا عم
 ةدراب ةمسن بويه نانبل يف ةرتوتملا ؛ةيليئارسالا»
 ةدحتملا تايالولا تنلعا .كلذ نم رثكأ لب .ةئجافم
 نابكلاو يروسلا ماظنلا نيب طسوخت اهنا ةيمسر
 تدهشو !نانبل بونج يف رومألا بيترتل ينويهصلا
 يف ىلجت ًاحيرم ًانوكس ةيكريمألا «باهرالا» برح
 دوجو مدع لوح يكريمألا يمسرلا قطانلا تاحيرصت
 انييف تايلمع يف يروسلا ماظنلا طروت ىلع نئارق
 .ندنل يف «لاعلا» ةرئاط فسن ةلواحمو امورو

 يتراشب يناريالا ةيجراخلا ريزو بئان ماق مث
 داعو .نيفرطلا نيب تاقالعلا شقانو قشمد ةرايزب
 ةيجيتارتسالا تاقالعلا ىلع دسأ ظفاح ديكأتب ادوزم
 ! ,ةيلبقتسم فادها قيدقحت لجأ نم» ناردا عم

 ةبه يروسلا ماظنلا يقلت نع ءابنا ترشنو
 ..رالود نويلم ٠٠١ رادقمب ةلجاع ةيدوعس

 يروسلا ماظنلا زفاوح تفتنا جئاتنلا هذهبو
 نا يعيبطلا نم ناكو ..قارعلا عم ءاقللاب حيولتلل
 ..ةيجراخلا يريزو ءاقلل ةحاحلا يفتنت

 يروسلا ماظنلا اهيف دكؤي ىرخا ةرم يهو
 ,ةيريصم ةيجيتارتسا اياضقب بعالتلل هدادعتسا
 تايدحتلا ةروطخب ةيبرعلا ريهامجلا روعش نع ربعت
 نم بعالتلا اذه رمثتسيو اههجاوت يتلا ةيريصملا
 ةينآلا هتحلصم مدخت ةيكيتكت ضارغا قيقحت لجأ
 لدايتملا نمألا ةلداعم لخاد هطورش نسسحتو .,ةرشابملا
 .يدويهصلا ودعلاو ةدحتملا تايالولا عم

 طورشب يروسلا ماظنلا مارتلا دكأتي ىرخا ةرمو
 [].!ينويدهصلا نمألا ةلداعم

 ردن ناندع
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 ةيضاملا ةليلقلا رهشالا لالخ نانبل دهش كأني
 ةيسايسلا هتطيرخ يف ةظوحلم تاريغت | 5
 لشف اهتايطعم زربا نم ناك .ةيعامتجالاو |
 نيب يروسلا ماظنلا هاعر يذلا «يثالثلا قافتالا»
 :ةيساسالا ةيفئاطلا ةحلسملا ىوقلل ثالثلا تادادقلا
 «يكارتشالا يمدقنلا بزحلا» و «ةينانبللا تاوقلا»

 يلالاقتسا عوزن كلذ رثا ىلع رهظو ...«لمأ» ةكرحو

 فئاوطلا فلتخم يف ةيبعشلا طاسوالا ىدل ظوحلم
 يتلا ةنمدهلا تحت نم طاسب بحس ةيلمع زرفي أدب

 .فارظطالا لك ىلع اهضرف ىلا يروسلا ماظنلا ىعس
 ,ةينانبللا تاوقلا» بالقناب ةيلمعلا هذه تادب دقو

 كلتل ةقباسلا ةدايقلا ىلع ةماع ينوراملا قيرفلاو

 «,لطيب» ةقيبح يليا اهيلع رطيسي ناك يتلا تاوقلا
 دح ىلا ريخآلا قاسنا نا دعب :اليتاشو اربص رزاجم
 ةقيثو ىلع عقوو «ةيروسلا» ةنميهلا عورشم يف ديعب
 .يثالثلا قافتالا

 ةحضاو ةيلالقتسا ةكرح بالقنالا اذه قلطأ دقو

 «ةيعرشلا» لوح تقلحت ينوراملا قيرفلا فوفص يف
 تبكاوتو ...ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئرب ةلثمم
 ةصاخ ينوراملا فصلا ةدحول ةيوق ةوعد عم
 ةوعدلا هذه نمض نم كرحتيو .ةماع يحيسملاو

 ةيكريرطبلل تاذلابو ةسينكلل رودلاو رابتعالا ةداعال
 ةيالو لظ يف صلقتو اهرود تهب نا دعب ةينوراملا
 .شيرخ قباسلا كريرطبلا

 اك ناريزح 15# ودعلا ب ةيبرعلا ةعبلطلا_أ

 دنع ةاركح ادب فسم

 فرطتلا ةكرح نم فوخلا نا ركذلاب ريدجلا نمو
 ةمهاسم مهاس دق ةماع يمالسالاو ةصاخ يعبشلا

 ةينوراملا ةيسايسلا ةدايقلا ىدل زفاوح قلخ يف ةريبك
 يحورلا ءاطغلا ديدجت ةيفيك نع ثحبلا لجأ نم
 .اهتكرحل

 هسفن ابابلل ددجتم كرحت كانه ناك لاجملا اذه يفو

 توريب راز يذلا ينيرتسفلس هثوعبم قيرط نع
 فوخلا ىدم افشكتسم ةفلتخملا اهتادابقب عمتجاو

 نم ةفلتخملا ةيفئاطلا تادايقلا هرعشتست ىذلا

 .ناريا همعدت يذلا فرطتملا يعيشلا كرحتلا

 ةيقيقح فواخم يوبابلا ثوعبملا سمل لعفلابو
 تادايقلا ىدل تاذلابو ةنراوملا ريغ نم ضعبلا ىدل

 ؛ةيبرغلا توريب يف ةيمالسالا ةينيدلاو ةيسايسلا
 ديلو ديسلا لوح ةفتلملا ةيزردلا ةدابقلا ىدلو

 ابابلا عم عمتجاو ارخؤم ناكيتافلا راز يذلا طالبنج

 ةنميبلا هجو يف ديدج غانم
 ةنجولويدبا لالخ نم ةأيعملا ةيفئاطلا تامظنملاف

 ذوفنو يملا يناربا يسايبس فقومو ةيصعتم

 ىلع ىوقلا فلتخم ددهت تتاب يروس يتارباخم
 توريب ىلع ةرطيسلا ديعص ىلع ءاوس ةحاسلا

 نم وا اهيف يبهذم يتايشيليم مكح ضرفو ةيبرغلا
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 تول ةبعل ن جورخلل

 دوجولا برض لالخ نم وا ءفوشلا ةرصاحم لالخ

 تاميخملا ةيفصت ةيلمع يف لوخدلاو ينيطسلفلا
 .ةيلودو ةيميلقا تاكرحمو داعبا تاذ ةمهمك

 كرتشملا مساقلا نم اعون فواخملا هذه لكشت له

 ؟قافو ةدعاق ىلا روطتد نا نكمي يذلا

 ددصن تناك ةيوبابلا ةردابملا نا ودبي ام اذه
 كريرطبلا باختنا ةيسانم تناكو .هفاشكتسا
 باختنا نع نلغا نا امف هناحتمال ةصرف ةديدجلا
 حشرم وهو) ةينوراملا ةسينكلل اسيئر ريفص كريرطبلا
 ةيرهاظت ةلاح هلوح قلحتت تحار ىتح (يلعفلا ابابلا
 ,هردحعم

 اديؤم يكركي ىلا جح همظعمب ينوراملا طسولاف

 نا نكمي يلالقتسا يسايس رودلو ديدجلا كريرطبلل
 .مدهع يف ةسيئكلا هيعلت

 يمالسالا عراشلا بواحت ناك كلذ نم مهالا نكل

 قربخا يذلا دلاخ يتفملا ةرايزب اهتورذ تغلب ةريثك

 ديدجلا كريرطبلا ءىنهدل اهلك ةيقرشلا ةقطنملا

 يحانجي فرعي امل يحور ةمق ءاقل ىلا ةيسانملا لوحتتو

 .نانبل

 ؛ةرمثتتست فيك تفرعو ديدحلا حافملا اذه تطقتلا

 ى وتفلا راد ىلا مهتملسو نيفوطخملا نم اددع تقلطأف

 ءاقللا ربع رمي برحلا نم جورخلا قيرط نأب ةيحوم
 ةينسلاو ةينوراملا نيتفئاطلا ينكرل لقتسملا يحورلا

 كريرطبلا ةردايم عم كرحتلا اذه ةريتو تدعاصتو

 رمالا .ةنيرغلا توردب يف ىوتفلا راد ىلا ةراجزلا درل

 هكرح تادايقإو يروسلا مصعلا بقع هس يذلا

 ةقطنملا ةبعل نع ةلوزعم ريغ توملا ةبعل ...نانبل

 10 - [: مكر ىرح عا مهملات -



 نود لاح امم ةرايزلا موي يف نونجم فصقب سامتلا
 مل يكارتشالا يمدقتلا نا رظنلل اتفلم ناكو .اهلوصح

 ديربت ةيلمع سرامي أدبو فصقلا ةيلمع ف كراشي
 «ةيعرشلا» و يبئاتكلا قيرفلا دض ةيركسعلا ةهبجلل
 ةهبجلا ىلع ةيمالكلا برحلا يف هرارمتسا نم مغرلاب

 نا وديب ثيح .ةيفئاطلا ىوقلا ديعص ىلع اذه

 تا دب دق ةيزردلاو ةينسلاو ةينوراملا ثالثلا فئاوطلا

 توملا ةبعل نم جورخلا ديعص ىلع ةيلمع تاوطخ
 ظفحي ميدق  ديدج قافول ةديدج ةغيص نع ثحبلاو
 ةدايس نم يضاملا يف هل ناك امم اضعب نانبللو اهل
 صصحلا عيزوت ىلع مئاق نايكو تايرحو لالقنساو
 .يجراخلا رودلا ديعص ىلع اذام نكل فئاوطلا نيب

 رودلا راطا نع اديعب يلخادلا كرحتلا اذه متي لهو
 ؟ةينانبللا ةحاسلا ىف ةلعافلا هتالعافتو روكذملا

 ةيعللا تداق ينلا ةدحتملا تادالولا نا حضاولا نم

 تطعا امدنع تاذلابو .اهلحارم عيمجب نانبل يف
 ىلا هتاوقب لخدي يك يروسلا ماظنلل رضخالا ءوضلا
 ةلود ةماقا عورشم ىلع يضقيو ةينانبللا ةحاسلا

 عساولا ينطولا فلاحتلا اهماوق هضرا قوف ةيلاكيدار

 لامك موحرملا ةماعزب ةينانبللا ةينطولا ةكرحلا نيب
 نا ...تافرع ةماعزي ةينيطسلفلا ةمواقملاو طالبنح

 هتيلعافب رودلا اذهل ةحاترم تناك ةدحتملا تادالولا
 .ينويهصلا ودعلا تضرا يتلا ةداحلا ةيميسقتلا

 ينطولا شياعتلا برضل هططخم حاجنا يف تمهساو
 نم ىرخا نكاما يف هبرضل ةمدقمو ةبرجتك نانبل يف
 .يبرعلا نطولا

 . [:هامردو ننعم مجممع- 11

 ةنميه بيصي امل ايلاح حايتراب رظنت تناك اذاو
 هبف ىرت اهنأل الا كلذ امف ةحاسلا ىلع يروسلا ماظنلا

 يف ادب يذلا ميسقتلاف هسفن رودلل ايعيبط ادادتما

 وه هحلاصل همدختسي هنا يروسلا ماظنلا نظو نانبل

 جراخ ىلا عسوتت نا اهل ططخم ةيلمع هرهوج يف

 نا امك  اهسفن ةيروس لخاد ىلا تاذلابو .نانبل

 ةلاحلا رامثتسا يف اهنام ىرت ال ةدحنملا تايالولا

 اضيا موقت يه املاط) نانبل يف ةديدجلا ةيلالقتسالا
 يروسلا مكحلا ىلع طغض ةقروك (ةيفئاط سسا ىلع
 هعم اهسرامت يتلا ضيورتلاو طغضلا ةبعل نمض نم
 .اهلك ةقطنملا عاستا ىلع اهحلاصمل ةمدخ

 ديعص ىلع اما ؛ةدجتملا تايالولا ديعص ىلع اذه

 رطاخمب رعشي تاب هنا ودبيف يتايفوسلا داحتالا
 يتلاو ةقياسلا ةلحرملا يف نانبل اهدهش يتلا ةبعللا

 اهرابتعاب اهل نيحاترم هيلع نيبوسحملا ضعب ناك

 ةديدج ةجهل يواح جروج

 ىلا هءافلحو هتادايقو ينانبللا يعويشلا بزحلا تداق
 كلذ ناك ناو .ثادحألل ةيمالعالاو ةدسايسلا ةهجاولا
 .حومجلا ةيفئاطلا ىوقلا ناصح قوف

 تذخا ثيح هنروص تيلقنا ام ناعرس رمالا نكل

 درمتلا ىلع ةرداق اهسفنن رعشت ةيفئاطلا ىوقلا هذه

 .ةحاسلا نم «ةرفك» و «جراوخ» مهربتعت نم لك درطو

 ف مهسفنا تايفوسلا نقذ ىلا سوملا تلصوو

 مث .مهدحا لتقو مهييسامولبد نم ةعيرا فطخ ةيلمع
 رداوكلاو تادايقلا ىلع «هللا بزح» و «لمأ» ةلمح تناك

 .توريبو بونجلا ف ةيعويشلا

 نا نكمي ال ىربكلا لودلا تاسايس نا نم مغرلابو
 ,ةيلحم ثادحا ةعومجم وأ دحاو ثدح ءوض يف ررقت

 عم تبكاوت دق ثادحالا هذه نا ادج رظنلل تفلم هناف

 ةمزالا عم يتايفوسلا داحتالا يطاعت بولسا يف رييغت
 رييغتلا فصو يف كلذ نم رثكا دعتبن ال ىتح .ةينانبللا

 ملف .ةحاسلا ىلع ةيساموليدلا هتكرح هتدهش يذلا
 نا ءاريبك اريغت تدهش دق ةكرحلا هذه نا اريس دعب

 ةديدج تايطعمب ةيعرشلاو ةلودلا وحن هجوتن تحار
 ديدمتلا يف هبلطم ديياتو يعرشلا نانبل دييات اهزربا
 دادعتسا نع رييعتلاو بوذجلا يف ةيلودلا تاوقلل

 تحارو .اهليومت يف ةمهاسملل يتايفوسلا داحتالا
 ماظنلا تاحورط نع اريثك اهتاحورط يف فلتخت

 نا ارخؤم يشن دقو ةحاسلا ىلع هعابتاو يروسلا
 مغرلاب وكسوم ةرايز ىلع مزاع هسفن ليمجلا سيئرلا
 نمثلا عفديس هنأب ةيوق ةيروس تاديدهن ىقلت هنا نم
 رهظ ءارو نم ةوطخلا هذه لثم ىلع ارجت ام اذا .ايلاغ
 .قشمد

 ازاعيا ىقلت ينانبللا يعويشلا برحلا ىتح
 دعي ادبو يتايفوسلا فقوملا يف ديدجلا رييغتلاب
 رييغتلا اذه عم ماجسنالل هفقاومو ةيلخادلا هعاضوأ

 رمتؤم دقع لجا نم هفوفص يف ايلاح ةيوق ةوعد كانهف
 هطخ نم بزحلاب جرخت ةديدج ةدايق باختنال ديدج
 تتاب اهسفن ةيلاحلا ةدايقلا ىتحو ...قباسلا طروتملا
 تايطعملا عم بسانتي لقتسم رهظمب رهظت نا لواحت
 عم ةريخالا يواح جروج ةلباقم تنفل دقو .ةديدجلا
 رييغت نم اهيف امب راظنالا .«يلودلاو يبرعلا راهنلا»
 يثالثلا قافتالل حيرصلا داقتنالا ْق ءاوس عيوكتو

 ةيروسلا ةنميهلل نطبملا دقنلا وا ةيفئاطلا ىوقلاو
 مالكلا يف وا .ةينانبللا ةينطولا ةكرحلا رارق ىلع
 يا نود ةينيطسلفلا ةكرحلا نع لدتعملاو يباجيالا
 قياسلا جهنلا ناك يتلا تافرع ةدايق دض ةيبلس ةملك

 هتايبدا مزاول نم اهيلع مجهتلاو اهمتش ربتعي بزحلل
 ظ .ةيمويلا

 يف نوراحي ةينانبللا ةحاسلا ىلع نوبقارملا لازي امو
 وا كرحت لكش يف ديدجلا قفاوتلا اذه ريسفت ةلواحم

 .ةينانبللا ةحاسلا ىلع نييمظعلا نيتلودلا فقوم

 لوح امهنيب مهافت نع اريبعت هيف ىري نم كانهف
 عسوا مهافت نم اءزِجح وا ةمدقم نوكي دق نانبل ةمزا

 لقث تحت طقست ةيؤرلا هذه نكل .ةقطنملا ةمزا لوح

 لك يف نييمظعلا نيتلودلا نيب ةيلاحلا رتوتلا ءاوجا
 .امهتاقالع بناوج

 يف نانبل عقومل امهترظن يف اقفاوت ىري نم كادهو
 ناف يلاتلابو ...اهل ايساسا احاتفم هرابتعاب :ةقطنملا
 هل ذختب اهلك ةقطنملل ادددح اعورشم أدب امهنم الك

 نآلا «ةينانيللا ةيلالقتسالا» تناك اذاف .الخدم نانبل
 ةريتو عيرستل طغض ةادا اكريمأل ةيسنلاب لثمن

 هذه ناف ...ةقطنملا ف ديدجلا  ميدقلا اهعورشم

 يتايفوسلا داحتالل ةبسنلاب يلمت اهسفن ةيلالقتسالا
 عورشمب يبرعلا عضولا ةبطاخمل احلاص اخانم
 ةلحرملا يف هتوص ناك نا دعب ةلقتسم ةسايسو لقتسم

 هيفضت ام لالخ نم ءاشوشم» و «ءاثولم» لصي ةقباسلا

 بازحالا يديا ىلع ءاوس ةيلحملا ةمجرتلا هيلع
 اهتمدقم يف و ةقيدصلا ةمظنالا يديا ىلع وا ةيعويشلا
 توصلا اذه رخست تناك يتلا ءيروسلا ماظنلا

 .يه اهحلاصمو اهتاسايس حلاصل
 ايلاح نانبل يف يرجي ام نا ىقبي ريسفتلا ناك اياو

 ةبعل» نع ةلوزعم ةيلحم تاروطن درجم سيل
 دودح دنع هجئاتنو هراثآ فقوتت نلو ..ةقطنملا
 ىلع ةريبك راثآ هل نوكتس لب ...ةينانبللا ةحاسلا
 0...اهلك ةقطنملا يف عقاوملاو تاسايسلا نم ريثكلا
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 يف أدبت :يرب هيبن «لمأ» ايشيليم ميعز ةصق
 يهتنتو .ةينيطسلفلا تاميخملا عم .توريب هك

 / ناريزح رهش يفف .ةينيطسلفلا تاميخم اب [
 تاميخملا دض ةدمعتم ًأبرح رّجف 11/6 ماع نم وينوي
 قافتا» ب فرع قافتا دقعب تهتنا ةينيطسلفلا
 دض ةديدج برخبي اهعيتتسا نا ثيلي مل مث .«قشمد

 وينوي /ناريزح رهش يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 ةكرح» مساب فرعي يلحم ينانبل ميظنت دضو .يراجلا
 تاديقعتلا نم داز يذلا رمالا . طانش نم سداسلا

 بهذيو .ةينانبللا ةمصاعلا يف ةيركسعلاو ةيسايسلا
 لكب همعدت يتلا قشمدو يرب نا ىلا نيبقارملا مظعم
 ىلا تدا جئاتن نم هقيقحت ادارا ام ىلا اقفوي مل ءاهتوق

 صخلتت ةديدج ةيركسعو ةيسايس ىوق نيزاوم زورب
 :ةيلاتلا ةيساسالا طاقنلا يف

 يف نيينيطسلفلا نا ايئاهنو ًاتياث حبصأ دقل-١

 فالتخا ىلع .اليتاشو اربصو ةنجاربلا جرب تاميخم
 ,عافدلاو لاثتقلا ٍِق اوكراش .مهتاءامتناو مهلئاصف

 :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةيار تحت اودحونو

 ةيركسع عقاوم هاجنا يف اومدقتي نا اوعاطتساو

 ةمظنم سيئر تبثاو .«لمأ١ يحلسم نم اهوعزتنا

 نم افدهتسم ناك يذلا تافرع رساي ديسلا ريرحتلا
 ةمظنملل يعرشلا دئاقلا سيل لازي ال هنا برحلا هذه
 يذلا تقولا يف .يوقلا دئاقلاو لب طقف نيينيطسلفلاو

 ,تاميخملا هاجتا يف ايركسع مدقتلا يف «لمأ» هيف تلشف

 نم ةيركسعلا عقاوملا دادرتساب اهفادها قيقحت يف وأ

 اهتحتف ينلا برحلا نم جورخلل .نيينيطسلفلا يديأ
 .ةنكمملا رئاسخلا لقأب

 ل

 ضرالا ىلع تثدح يتلا تايطعملاو جئاتنلا تتبثا  ؟
 انسانتس كادحالا ناسمم كسمم لازم ال تاقرع رسام نأ

 نيل رس قافتا ناو .ايركسعو
 -- نبي قافما هنآ ع ىلا ةقيرظ دحب نل

 يونس ىلع مهتانهارتعا نوفحي ال نيذلا نينانتلل
 ةينمالا تامزالا ةجلاعم ىف يروسلا ماظنلا

 زجعب هفارتعا يرب هيبن فخُي ملو .ةيسايسلاو
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 ةرركتملا هور مسح ل لشني يرب

 هدادعتسا نلعأ امدنع «ينيطسلفلا ذاقنالا ةهبج»

 ةهبج نا رابتعاب .تافرع رسادل لثمم عم ضوافتلا

 ربح جس

 «لمأ» ينعت ع يهو ' :ةثلاثلا ةقيقحلا

 ةريخالا برحلا يفف .يسايسلا هاج جعلإب

 ةيبتك» ادعام دراما دة ددخو خا : اهشيلبم ترهظ

 ةوق دجت ملو .يروسلا شيجلا نم ةزورفملا «دسالا
 ,ءاهقلاحت وا .اهعم نماضتت ةنبركسع وا ةيسايس

 يف ىوقلا ضعب اهل تضرعت يتلا طوغضلا نم مغرلاب
 راصحلا قوط كف فدهب .ةيروس لبق نم توريب
 تفشكو .نانيل يف اهتفيلح «لمأ» ايشيليم نع ةلزعلاو

 ا لع ةرزكتملا كسل هن عب ا كفا

 هذهب تددن يتلا ةيسايسلا تاحيرصتلاو تاماهتالا

 ىدم .ةينيطسلفلا تاميخملا دض ةلعتفملا برحلا

 هسفن تقولا ف تفشك امك .,لمأ» اهشيعت يتلا ةلزعلا

 توريب يف طويخلا لماكب كاسمالا نع ةيروس زجع
 ةحاسلا ىلع يناريالا زوفنلا رهظ اميف .ةيبرغلا
 لالخ نم .ةيروس هتفيلح ةعمس ذقني نا الواحم
 يناريالا ةيجراخلا ريزو بئان اهب ماق يتلا ةطاسولا
 .يناراشب يلع دمحم

 هاجت «لمأ» اهتقلت اهتقلت يتلا ةيركسعلا ةميزهلا ءازاو
 تاداقتنالا دعاصت لظ يفو :ةينيطسلفلا تاميخملا

 هيبن دجو ؛ةيسيلوبلاو ةيوئفلا تاسرامملل ةيسايسلا
 نم سداسلا ةكرح» دض ىرخا ايرح حتفي هسفن يرب
 ةضراعم ةيا نم صلختلل :ةيبرغلا توريب يف ؛طابش
 يف ةضراعملا ىوقلل ادكؤمو :ةيسايس وا ةيركسع
 نم يركسعلا جورخلل هدادعتسا مدع هسفن تقولا

 نم هجورخ ينعي فوس كلذ نآل .ةيبرغلا توريب
 نم اميرو ...ايلاخ ةمئاقلا ةيسايسلا ةلداعملا
 .ةيئاهن ةروصب يسايسلا لبقتسملا

 اهحتف يتلا ةكرعملا نا نيبقارملا عيمج فرتعبو

 ,ةيبرغلا توريبب ةديدجلا قيرطلا ةقطنم يف يرب هيبن
 ,طابش نم سداسلا ةكرح» ىلع ءاضقلا ىف اهيف حجنو
 ةلواحم تناك يأ ...مامأ ىلا بورهلا نم اعون تناك
 تاميخملا دض اهحتف يتلا ةكرعملا نم صلختلل
 .هتحلصمل ايركسع اهمسح يف لشفو .ةينيطسلفلا

 يرب هيبن ههجاوب ام يف ىربكلا ةلكشملا نوكت دقو
 ىوقو ةحنجأ «لمأ١ نم تلعج ؛ةيلخاد تاعارص نم
 اهلمحتت نا عيطتست نل :ةيميلقا تاعارصب ةطبترم
 تاماسقناو ةيماد تاهجاوم ىلا يدؤت نا ريغ نم

 يرب هيبن لواحيو .روظنملا ىدملا يف اهب يدوت فوس
 ةيسايسلا عوقلا ةهجاوم ةداحلا هتاعارص يف

 خيشلا همعزتي يذلا ,هللا بزح» لثم .هب ةطيحملا
 يخيطلا كالا سلحملاو .هللا لضف نياسح دمحم
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 يذلا نيدلا سمش يدهم دمحم حيشلا ةماعزب ىلعالا

 عم هتافالخو هتاعارص يف اديعب بهذ يرب نا ىري
 يباينلا سلجملا سيئر فقيو .ىرخألا ىوقلا

 يف ةبقع لكشب تاب يذلا يرب ةحازا فدهب نيدلا

 .ينانبللا  ينانبللا قافولا قيرط
 يذلا :لمأ» ايشيلبمل ربخالا رمتؤملا داقعنا لبقو

 .ةيلبقتسم تاروطت راظتناب اهل ددمو يرب ةماعز سرك
 زكارم لكشت نعو تافالخ نع ثدحتت تامولعملا تناك

 ةدايقلا رييغتو يرب ىلع ضاضقنالا ديرت ىوق
 رهش يف رمتؤملا ءاهتنا ذنمو .ةنركسعلاو ةيسايسلا

 نع ثدحتت تامولعملاو .يضاملا ليربا /ناسين

 يف كرحتت ينلا ءامسالا ضعب ددزتنو .تافالخلا

 دواد دواد ءامسالا هذه ربا نوكي دقو .نلعلاو ءعافخلا

 ينانبللا بونجلا نم لعج يذلا يركسعلا لوؤسملا
 شيج. اهماقا يتلا ةليودلا لباقم .اهتاذب ةمئاق ةليود
 فقيو .ينويهصلا نايكلا نم معدب ءيبونجلا نانبل
 ةيذيفنتلا ةئيهلا سيئر مشاه نسح دواد بناج ىلا
 .بونجلا يف نآلا مدقب يذلاو .«لمأ» ل قباسلا

 نوع فطاع يلاحلا ةيذيفنتلا ةئيهلا سيئر لكشيو
 نا رظتنملا نم ذا .يرب قيرط يف ةيساسا ةبقع ربكأ

 يمالسالا سلجملا نم يسايس معدب ىظحي هرايتعاب
 نيسح يباينلا سلجملا سيئرو ىلعالا يعيشلا
 .هسفن تقولا ىف ينيسحلا

 نايسايس نارايت ءلمأ» مكحي .كلذ بناج ىلاو
 :نازراب

 دض ةيناودعلا بورحلا فقو ىلا وعدي لوالا رايتلا

 .ريرحتلا ةمظنم نم ماقتنالا ديرت يتلا ةيميلقالا
 نم ديزم ىلا وعدي يذلا وهو .يناثلا رايتلاو -
 ىتح ةكرعملا يف ريسلاو يروسلا ماظنلا عم قيسنتلا

 يدؤي فوس قيرطلا فصتنم يف فوقولا نآل .اهتياهن
 فوفص نيب قزمتلا» و يلخادلا ءارتهالا ىلا
 .:نيدلسملا

 نذوفنلا عجارت يدم كردي يذلا يربي ناريغ

 ميسحلا نا فرعي ,ةيبرغلا توريب ةحاس ىلع يروسلا

 طقسو «قشمد قافتا» حنرت نا دعب .اليحتسم تاب

 يف ليمجلا نيما ينانبللا سيئرلا هضفر امدنع ًيلك
 برحلا نا .لوقلا نكميو .يضاملا رياني / يناثلا نوناك
 ,.ةيبرغلا توريب يف يرب هيبن اهحتف يتلا ةريخالا
 ةردخالا ةيرضلا تناك .ةينيطسلفلا تاميخملا دضو
 ريغ ةنم قبب حل يذلا « قسمد قافتا» ىلا تهحو يتلا

 .حملألاو مدلاب ةجوزمملا تايركذلاو ...مالكلاو ربحلا

 :ةيبرفغلا توريب يف عضولا نا ريشن نا ىقبيو
 لواحي يتلا ةيبناجلا ةيسايسلا كراعملا نم مغرلاب
 اديقعت رثكا تاب .اهحتف يمارك ديشر ةموكحلا سيئر
 احوتفم حبصا ةييرغلا توريب فلمو ...ةلاحتساو

 اهزربا نوكي دق .ةيركسعو ةيسايس تآجافم ماما
 يكارتشالا يمدقتلا برحلا نيب بقترملا مادصلا

 ,.هتايادب ىف لازي ال تامادصلا قيرطو ...«لمأ» و
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 يف ..ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا طاشن يف ازيمم | هلل

 .اضيا هيناعمو .هجئاتن 11
 يمويلا اهطاشن بناج ىلا ةيوجلا ةوقلا تماق دقف

 تاوقلا تاعمجت برض  ةهبجلا ىلغ فثكملا
 نم تارشعلا عفدب  اهدادما قرطو .ةيناريالا

 ةرمتسملا ةلواحملا تيوكلا فادهتسا

 دحاو تيقوتب ترمدو .يناريالا قمعلا ىلا اهتارئاط
 تاشنم عيس - ةقيقد نورشعو ةيناثلا ةعاسلا

 .هرغ لوقح يف خضلا تاطحم :يه ..ةيناريا ةيطفن
 يف ةيبرغلا خضلا ةطحمو 7 مقر نارس جانو ءنورامو
 يب يب تاطحم يف تالزاعلاو ." مقر زاوحالا لقح
 .” مقر نارس جاتو جنركو ,يميكح

 تسيل اهزيمت ىلع يهو ,ةجيتنلا ثيح نم اذه
 يتلا ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا ىلع ةديدج وا ةبيرغ
 برحلا تاونس لالخ ةيلاع ةيلاعفو ةردق تتبثا
 .ةيضاملا تسلا

 موي دعب تاراغلا هذه تيقون لعلف .يناعملا اما

 ةنيدم يف ةيتيوكلا ةيطفنلا تاشنملا ضرعت ىلع دحاو

 تارشؤملا لك لدت ةريبك قئارحو تاراجفنال يدمحالا

 تاعامجلل ةيبيرخت تايلمع نع ةجتان اهنا ىلع
 مزجت مل ةيتيوكلا تاطلسلا تناك ناو .ناريال ةيلاوملا
 .تلاق امك قيقحتلا جئاتن راظنناب ماهتالا هيجوتب دعب

 اهيلا راشا ةحضاو يناعم تاراغلا هذهل يطعي

 تايلمعلا نع هنالعا يف يقارعلا يركسعلا قطانلا

 اذكه ىقبي فوسلو اندر وه اذه» :لاق ثيح .ةيوجلا

 كلبسم ىلع رصيو ..ةمالا هذه يداعب نم لك ىلع

 .«...ريشلا

 رخاوا انركذت اذا .دكاتيو .دادزي اهحوضو لعلو
 لايتغا ةلواحم ترج نيح يضاملا ماعلا نم ويام /رايا
 ماظنلا عابتا دحا اهذفن ةيراحتنا ةيلمعي تيوكلا ريما

 اذه نا قارعلا نالعا روفلا ىلع اهغبتف .يناريالا
 دعيو لعفلايو باقع نود رمي نل يمارجالا لمعلا
 ةئام نم رثكا تناك ةعاس نيرشعو عبرا نم لقا رورم
 ررقملا باقعلا فذقتو ناريا ءامس يطغت ةيقارع ةرئاط

 .نارنا لخاد ةيويح فادها ىلع

 زربا دحا عضي امنا .هذه هتسرامم يف قارعلا نا

 هنع عافدلل تسيل هتوقف ,عيبطتلا عضوم يف هئدايم

 وه امك .اهراطقا ةفاكب ةمالل ةوق يه امناو رطقك هدحو

 يناربالا ناودعلل هيدصت يف تاونس تس ذنم لصاح

 ةمالا فدهتسمد هنا ىلع ينادلاو يصاقلا عمجي يذلا

 ,يبرعلا جيلخلا لودب اءدب ءاهراطقا ةفاكب ةييرعلا

 ..نيرشت برح يف اضيا كلذ قبس امكو
 نم لينلا لواحي نم بقاعي نيح قارعلا ناو

 تاهجلا فرعب كلذ ىلا ةفاضا هناف تاذلاب تيوكلا

 ..اهعفاودو اهبايساو تاءادتعالا هذه ءارو فقت يذلا

 ةيبرعلا اياضقلا نم زيمتم .يبعش فقوم تيوكللف
 يمسر فقومو ,ةصاخ قارعلا ىلع يناردالا ناودعلاو

 فقاوم ىلا سايقلاب اياضقلا هذه ءازا امدقتم ريدتعب

 تالواحم ناو .يبرعلا جيلخلا ُْق ةيبرعلا راطقالا

 فقوملا اذه فدهتست ام لوا فدهتست هذه بيرختلا
 فقاوم دعب امئاد ينأت اهنا امك ,يمسرلاو يبعشلا

 الثم ةريخالا ةييديرختلا تايلمعلاف ..ةزيمتم ةيتيوك

 قادغاب رارمتسالا نع تيوكلا عانتما دعب تءاج
 يف يناردالا ماظنلا كيرش ديسا ظفاح ماظن ىلع لاومالا

 تناك لاومالا هذه نا رابتعاب :قارعلا ىلع ناودعلا

 نايكلا ةهجاوم ىلع ةيروس ةرذق زيزعت فدهب عفدت
 ماظنلا نا حضاولا نم حبصا املو .ينويهصلا

 رريم ناف .هاجتالا اذهب لمعلا دراو يف سيل يروسلا
 [1.امئاق دعب مل هل لاؤمالا عفد

 يواعبيسلا دمحم
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 وبا» ةقالع نع ثيدحو ..ةمجهلا ناردصتب «مودلا رابخادو ,ةعاس رخآ»
 يملا ناددعو يريص سوم ميعزلا

 22 ا ا ل 1 وو رب يجو جرجس عبو

 :يركن ىفطصم ةرهاقلا

 هذه ةرهاقلا ِق احورطم حيصا لاوس ةمث

 ىل وتي نمو .«ميعزلا وبا» فلخ فقي نم :مايالا
 يه امو ءرصم نم هرابخا جيورتو هنع عافدلا |( ٠

 ضعب عم ؛ميعزلا وبا» اهيرجي يتلا تالاصتالا ةقيقح
 ةيبيرختلا هراكفأل جيورتلا دصقب ةيرصملا رضانعلا
 .؟ةيرصملا ةحاسلا ىلع

 هذه وه اهعيمج ةلئسالا هذه ثعبم نوكي امبر
 رخآ» ةلجم اهرشنت يتلا ةيراضلاو ةمظنملا ةلمحلا

 «رابخالا» ةديرجو ةيعوبسالا ةيرصملا «ةعاس
 ةسسؤم يه ةدحاو ةسسؤمل ناتعبات امهو .ةيمويلا
 رسع ةعاس رخآ ةلجم ترجا ةرتف ذنمف .موبلا رابخا

 ىلع هيف لواطت «ميعزلا وبا» عم اراوح اهيفاحص دحا
 ضعبو ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر
 اهددرب :ةلطاب تاماهتا هيف مهمهتاو .ةمظنملا تادابق
 يف ةيكريمالا ةيزكرملا تارباخملاو داسسوملا ءالمع
 ءايتسا راثا ثيدحلا رشن امدنعو .يبرعلا نطولا
 .ماهفتسالا تامالع نم ريثكلا حرطو :نيريثكلا
 يف ةيرصملا ةموكحلا فقوم نع اذامو ضعبلا لءاستو
 جهنلا اذه اقح ةيرصملا ةموكحلا ديؤت له .كلذ ءوض

 اذه ءارجال اهييفاحص دحأب تعفد لهو .ديدجلا

 ةقروك هما دختسا دصقب .«ميعزلا قؤداد عم ثيدحلا

 ال ةيضقلا نا ما :تافرع رساي ةهجاوم يف طغضلل
 سيل ةفاحصلا ةيرح قوقح نم اقح اهنوك نع جرخت
 حرط داعا امو .هيف رفاس لخدت يا ةيرصملا ةموكحلل

 يف ةلجملا هذه رارمتسا ءاضيا ىرخا ةرم ةلئسالا هذه

 ىلا رابخالا ةفيحص مامضناو :هتاذ جهنلا عابتا
 ««ميعزلا وبا» راكفال جيورتلا دصقب ؛هناز فقوملا

 ءانبا هلوح فتلي يذلا يوقلا لجرلا رهظمب هراهظاو
 !!ندرالا يف ينيطسلفلا بعشلا

 عراشلا لجر لؤاست لحم رمالا كلذ نكي ملو
 ةدابق لؤاست لحم اضيا ناك امناو .بسحف يرصملا
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 ريرحتلا ةمظنم ىلع ةمجهلا دايدزا للظ

 يديم حج

 ,فقوملا يي بتاع 3 يا .ريرختلا ةمظنم

 رضم نيب طبرت يتلا ةيخيراتلا ةقالغلا ىلا سايقلاب
 نيد ايلاح ةمئاقلا ةقالعلا ةعيبطو ريرحتلا ةمظنمو
 نيلوؤسملا ىلع ناكو .ةيرصملا ةدايقلاو ةمظنملا ةدايق
 نع اضيا اولءاستي نا ةرهاقلاب ريرحتلا ةمظنم يف
 فحصلا ضعب هب موقت يذلا رودلا اذه ةقيقح
 ثداحت امدنعو .هفلخ نوفقي نيذلاو هداعباو ةيرصملا

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لثمم ميحرلا دبع بيطلا
 هنم بلط .ع وضوملا لوح ةعاس رخآ ريرحت سيئر عم
 تاحفص ىلع هرظن ةهجو يدبي نا ريرحتلا سيئر

 تاميخملا ف امس ابل 0 دجي مل :ميعزلا وبا

 دري اثيدح هعم يرجيل ايفاحص هيلا لسراو .ةلجملا

 ىرج دقف لعفلابو .«ميعزلا وبا» هددر ام ىلع هيف
 ميعزلا يبال جيورتلا ةلمح نكلو .رشنو ثيدحلا
 تادادزأ ريرحتلا ةمظنم ىلع ةمجهلاو .ةوق تدادزا
 .ةسارش

 ؟ةلمحلا فلخ فذد نم

 رابخالا ةديرج ريرحت سيئر نا نآلا احضاو تاب
 ةياعدلا فلخ فقي يذلا وه يربص ىسوم قباسلا
 تاحفص ىلع الاقم بتك دقو :ةرهاقلا يف ميعزلا يبال
 فقوم هدييأت نع ةحارص هيف ثدحت رابخالا ةديرج
 ىسومل قبس دقو .ةيقاقشنالا هتوعد يف ميعزلا وبا
 ميعزلا يبآب كانه ىقتلاو نامع ىلا رفاس نا يربص
 هتقفريو ةينيطسلفلا تاميخملا دحا ةرايز لواح يذلا
 ىلعو هيلع رياطتت راجحالا الا دجي ملف يريص ىسوم
 داع كلذ نم مغرلابو .ميخملا ءاحنا ىتش نم هقيفر
 هنا لب هديؤيو ميعزلا يبال ج وريل ةرهاقلا ىلا يربص
 يبال ةيفاحصلا ثيداحالا ةغايص هسفنب ىلوتي
 وا بيرق نم هب قلعتت ينلا رابخالاو ريراقتلاو ميعزلا

 قف دوجوم ينانبل لامعا لجر-موقي هسفن تقولا يف
 هتمهم نوكت لقتسم يمالعا رينمل دادعالاب ةرهاقلا

 وه صخشلا اذه نا ليق دقو . ميعزلا يبال ةوعدلا
 ناندع رينويملاو ؛ميعزلا.وبا» نيب لصولا ةقلح
 نابكلا عم ةهوبشملا تاقالعلا بحاص يجفشاه

 مامخا ْق اومهاس نيذلا دحاو .اكردماو ينويهصلا

 ددرت دقو .عولخملا يريمنلا ماظن عض اشالافلا ةقفص

 هردق معد ىلع لصح دق ينانبللا لامعالا لجر نا
 ىلا هليصوت دصقب يجقشاخ نامدع نم رالود نويلم
 تاهجلا ىدحا بلط ىلع ءانب مت كلذ ناو :ميعرلا يبا
 ىلا اضيا فقت ينلاو .ررختلا ةمظنمل ةثوانملا ةيلودلا

 .يرس لكشب هراوج

 رقه مكقنلا فقوم
 يف بجعلا نم سيل .رصمي ةفاحصلا ةيرح لظ يف

 رظن ةهجو نم رثكا ةدحاو ةفيحص يف دجت نا ءيش
 نم له :حرطي يذلا لاؤسلا نكلو .اهنيعب ةيضق هاجت
 رضم ةسايس ىلا :ةءاسالا نيدقاحصلا ضعب قخح
 فقاوملا ضعبل مهدييأت ربع اهتاهجوتو ةيجراخلا
 لب ةيجراخلا مهدالب ةسايس عم ةيلك ضراعتت يتلا
 ةيفانم كاذو اذه لبق نوكتو مهبوعش حلاصم عمو
 حلاصمب اما طبترم اهفلخ ساسالا فدهلاو ؛ةقيقحلل
 .اهنيعب تاطابتراب وا ةيتاذ

 ريرحتلا ةمظنم تادابق ضعب هتحرط لاؤسلا اذه
 نا مغرو ..رصم لخاد ةلوؤسملا رئاودلا نم ريثكلا ىلع
 ال ؛منعزلا وبا» راصنا اهددرب يتلا ةلطابلا تاءاعدالا

 ةجاحب كلذ نا الا .رصم لخاد ركذي بواجت يا دجت
 تاءارتفالا ةلمخ تديازت نا دعب ةصاخ .مسحلا ىلا
 نم جورخلا ىلا نيريثكلاب عفدي دق امم :مايالا هذه
 اهفقاومو ةمظحلملا ةدادقل ةءاسالا ةلواحمو روححلا

 كلذ يف نيلغتسم ؛يكريمالا  ينويهصلا لحلا ةحلصمل
 يف قحلا مهل نمضت ةفاحصلل ةيرح رصم يف نا لوقلا

 ! تمت ال ينلا تاءاعدالاو ةيذاكلا ليطابالا جيورت

 []؟ىتم ىلا لاؤسلاو ءيشب ةيقادصملا

 14 - 1[ : مارب 1 ىد عطلت ماعهقات -



 ةينادوسلا  ةيرصملا تاقالعلا روطن ماما ةبقع يريمنلا

 نايقتلت ةرهاقلاو موطرخلا
 .ياهلدحم اممرغه 4 ٠

 :انسركلا ةعدلطل 9 ام عوطرشتلا

 تارواشملاو تادادعتسالا نوبقارملا دصرب

 ةيمارلا موطرخلاو ةرهاقلا نيب نآلا ةيراجلا ا
 ىلا ىلوالا يدهملا فداصلا ةرايز بيترت ىلا

 «نادوسلا َءارزو سيئر بصنم هيلوت دعب رصم
 نيب تاقالعلل ةديدج ةحفص حتف ىلع ارشؤم اهرابتعاب
 .نيدلبلا

 نيركفملا تاييدا يف تاقالعلا كلت فصو مغرو

 ةيجيتارتسالاو ةرات ةيلزالاب نييسايسلاو نيخرؤملاو
 يبعش نيب ةقالعلا ةيصوصخ نا الا ءىرخا ةران

 يذلا تاسايسلا حامج حبك يف حجنت مل لدنلا يداو

 لماوعلا ةراثإ نع يريمنو تاداسلا نم لك اهجهتنا
 يباجيالا اهراسم نع اهب فرحنتو اهيلا ءيست يتلا
 !ردقملا يئاقلتلاو يعيبطلا اهومن نود لوحتو

 /ناسين نم سداسلا ةضافتنا تعلدنا امدنعو

 ضوقنتو يريمن مكح علتقتل ؛نادوسلا يف 1186 ليربا
 تءاش .هتاثورومو هتاسايسو هتاسسؤمو هدهع

 ءوجللا قح يريمن تحنم يتلا تاسيالملاو فورظلا

  ةيرصملا تاقالعلا ديعت نا .رصم يف يسايسلا
 .ءاوضالا ةهجاو ىلا ةينادوسلا

 يف ةيبزحلاو ةيبعشلا ةيبلغالا فقوم ناك اميفو
 قيرط نم ةبقعلا كلت ةلازاب رصم بلاطت نادوسلا
 ىلع هتمكاحمو يريمن ميلستب ةكرتشملا تاقالعلا

 قباوسلاو فارعالاو روتسدلاب رصم تكسمت .همئارج
 هحنمو هءاقبتسا نا ىوعدب يريمن ميلست تضفرو
 ءادنل ةباجتسا ءاج ءاهيضارا يف يسايسلا ءوجللا قح
 سلجملا سيئر بهذلا راوس لوا قيرفلا نم لجاع
 ءاليتسالا ةيلمع ةدايق ىلوت يذلا يلاقتنالا يركسعلا
 بناج ىلا ةحلسملا تاوقلا زايحناو ةطلسلا ىلع
 .ةيدعشلا ةضافتنالا

 ىلع بذجلاو دشلا رهاظم نا نوفصنملا ركني الو
 ماظنلا هاجت نادوسلا يف يبعشلاو يمسرلا ىوتسملا
 ةيتاع ةجوم ىلا تضرعت .يريمن ميلست لوح رصف يف
 يف تداو :ةيلحملا اهزئاكرو ةيبنجالا تالخدتلا نم

 يف ةيولطملا راهدزالا تاناكما بدبغت ىلا اهلمجم

 يطارقميدلا جهنلا ةصرف نا ةصاخ :نيدلبلا تاقالع

 نم كانهو انه يسايسلا خانملا دوسي يذلا نهارلا

 ةيسايسلا ةكرحلل الاعف ارود نمؤت نا اهنأش
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 !هداحتالا اذه ٍْق لدنلا يداو ٍِق ةنيعشلاو

 ؛نادوسلا ىف ةيباينلا تاباختنالا ءارجا نا ىلع

 ةيعمجلا يف ةيددعلا ةيرثكالاب ةمالا بزح زوفو
 ةموكحلا ةسائر ىدهملا قداصلا يىلونو .ةسيسأتلا

 ناك ءيطارقميدلا يداحتالا بزحلا عم ةيفالتئالا
 - ةيرصملا تاقالعلا ةيضق يف ثيدحلا ةداعاب اناذبا

 يمسرلا يسايسلا رارقلا عنص عقوم نم ةينادوسلا
 .موطرخلاو ةرهاقلا يف يبعشلاو

 هترابز تبتر دق تناك يدهملا قداصلا نا فورعملاو

 ةيسائر بصنم هيلوت لدبق ةرهاقلا ىلا  ةيمسرلا ريغ

 ةيئاهنلا جئاتنلا نالعا ليبق ىتح .ةموكحلا

 ةوعدلا هجو دقو ..نادوسلا يف ةيباينلا تاباختنالل

 يذلا ةرهاقلا ةعماج ف سيردتلا ةثيه يدان كاذنا

 تايصخشلا نم ةزاتمم ةيخن هتسائر يف مضي ناك

 .ةيموقلاو ةيمدقتلاو ةرينتسملا ةيعماجلا
 اهليجان ىلع قافتالا مق وا تيغلأ ةرايزلا نكل

 ةرضاحمل ةوعدلا لئاسر تهحو دق تناك نا دعب .ةأجف

 - ةيرصملا تاقالعلاةيضق لوح يدهملا قداصلا اهيقلي
 نيدنادوسلاو نييرصملا نم مكض ددع ىلا ةينادوسلا

 .مالعالا لاجرو يسامولبيدلا كلسلا ءاضعاو
 وا ءاغلالا بايسا لوح ةضقانتم تاعئاش تددرتو

 .ةرهاقلا ىلا يدهملا قداصلا ةرايزل ءىجافملا ليجانلا

 دادعالل لوطا تقو ىلا ةجاح يف تناك ةوعدلا نا ليقو
 :نيديواز نم اهل

 مايقلا اهيلع ناك ةيرصملا نم هلا ةزهجا نا : :ىل والا

 ةماع ةيصخش ةرابز فاحت ةيولطملا تاءارجالاب

 يف ةموكحلا سيئر بصنم مايا دعب ىلوتت فوس ةزراد

 ءامسا يف قيقدتلا ةداع اهنم بولطملا ناكو ؛اهدلب
 يف يدهملا قداصلا ةرضاحم عامسل نيوعدملا تايوهو
 رهزالا يف كلذكو :ةرهاقلا ةعماج سيردت ةّئيه يدان

 ةحوتفم ىرخا ةرضاحم يقلي نا بلط ثيح فيرشلا
 ةيمالسالا ةعيرشلا ةيضق لوح روهمجلا عم راوحلل
 لبق نم تابارطضا ريثي دق يذلا رمالا ,نادوسلا يف
 ةملسأب بلاطت يتلا رصم يف ينيدلا فرطتلا تاعامج
 .ةيمالسالا ةيروهمجلا نالعاو روتسدلا

 لبق نم تمهف يدهملا قداصلا ةرايز نا :يناثلا -
 يف كلذكو نادوسلا يف يطارقميدلا يداحتالا بزحلا

 حف ىلع و ىلع :ةيمتخلا ةفئاظلا رئاود

 يف ةيبعشلاو ةيسايسلا اهتاقالع ىف عسوا قافا

 نامثع دمحم ديسلا نا ذئموي لبقو :نادونسلا

 يدهملا ةرايز مامتا نم اضاعتما ىديأ ينغريملا

 كرابم ينسح سيئرلا عم عقونملا هئاقلو ةرهاقلل

 اسيئر هباختنا متي نا لبق .نييرصملا نيلوؤسملاو
 ةمالا بزح نيب مكحلا يف فالتئالا زاجنا لبقو ءارزولل
 .يداحتالا بزحلا نيبو

 قداصلا ةرايز بيترت ةيلمع تكرت لاح يأ ىلع
 اعساو لاجملا اهلبحأت وأ اهتاغلاو ةرهاقلا ىلا يدهملا

 ,رصم عم ةيلبقتسملا ةقالعلا لوح لاقلاو ليقلل
 تاقالعلا ةريسمل ةيسايسلا يدهملا ىؤر ىلا ةفاضالاب
 .ةينادوسلا  ةيرصملا

 ناز يذلا ةريرصملا بازحالا دقو مس هئاقل فو

 ةبرجتلا ةريسم ةيادب يف ةثنهنلل نادوسلا
 ةداعا ىلا يدهملا قداصلا اعد .ةثلاثلا ةيطارقميدلا

 يبعش نيب ءاخالل قاثيم يف ةكرتشملا تاقالعلا نينقت

 ةسايسلا ىوقلا عومجم هعضو يف مهسي .ليدلا يداو
 نيدلبلا يف هةيبعسلاو

 حمست نل .ةديدجلا نادوسلا ةموكح نا لاقو
 يف ءاهيضارا ىلع ةيلحملاو ةيلودلا تاباسحلا ةيفصتب
 «ةبنروثلا ناجللا» تاسسرامم ىلا ةحضاو ةراشا

 ةقاعا وا ريبمدتل .رصمل ةئوانملا ىوقلاو .ةيبيللا

 .نادوسلاو رصم نيب تاقالعلا ةريسم

 قداصلا نا ,نادوسلا ف ةميلعلا رداصملا دكؤتو

 هترايز دنع نيلوؤسملا ىلع حرطي فوس يدمهملا
 ةحلملا اياضقلا نم اددع ةرهاقلل مايا لالخ ةعقوتملا
 :اهنمو .نيدلبلا تاقالع يف ةيلبقنسملا تاروصتلاو

 يمسر بلطمك نادوسلا ةموكح ىلا يريمن ميلست-
 .يبعشو

 تاعورشملاو لماكتلا قاثيم يف ثحبلا ةداعا -
 صوصخلا هجو ىلع ةكرتشملا ةيجاتنالا

 فورظلا ةحاتاو تايلاعفلا ةفاك قالطا
 يذلا يموقلا رمتؤملا دقع نمؤت يتلا ةيعوضوملا
 رصم ف ةيبعشلا تامظنملاو بارحالا نيب عمجي
 .نيدلبلا نيب ةوخالا قاثيم عضوو .نادوسلاو

 شياعت وا ةحلاصمب الوا قلعتت ةطاسوب مادقلا

 تاناكما ثحبو .برغلا سلبارطو ةرهاقلا نيب يسايس
 قداصلا ىري ذا ءايناث يبرعلا فصلا ىلا رصم ةداعا

 يف ءادأك ةبقع فقتن نا بجي ال : ديفيد بماك» نا يدهملا

 هنا ىلا اريشم :يبرعلا نماضتلا تارورض ةهجاوم

 .ةلأسملا هذهل يموق لح داجيا بجي

 موطرخلا نيب راودالا عيزوتو تاسايسلا قيسنت -
 .نادوسلا بونج يف مالسلا زاجنال ةرهاقلاو

 ىرصملا رودلا نا ىلع .اقبسم ديكأتلا نكمي انه نم
 ديعصلا ىلع وا يسامولييدلا ديعصلا ىلع بولطملا

 .بونجلا ىف برحلا ةلاح ءاهنا هاجتا يف يركسعلا

 ةطاسلا ءوض يف هتيقادصم بستكي اعقاو ارما تاب

 نيبو ةهج نم غنراغ نوجو موطرخلا نيب ةيرصملا
 .ىرخا ةهج نم ةينادوسلا ةمضاعلا

 هتمدق يذلا معدلل ناك يركسعلا ديعصلا ىلعو

 ريغ تادعمو حالس تاقفص لكش يف نادوسلا ىلا رصم

 اميف ءاوس ؛ةسوملم ةيباجيا جئاتن .نمثلا ةعوفدم
 حلاصل بونجلا يف يركسعلا روهدتلا فقوب قلعتي
 ةيركسعلا تادايقلا رارصا يف وا ..نيدرمتملا
 عافدلا ةيقافتال اقفو لمعلا ءاقبتسا ىلع ةينادوسلا
 0.ندا وسلا و رصم نيب كرنشملا
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 بزح سيئر نيدتلا جارس داؤق كضاملاو اجو ( م |
 عامتجا ىلا بزحلل ةيمومعلا ةيعمجلا دفولا 0 ظ
 يف رظنلل يلاحلا رهشلا ةياهن يف يداع ريغ | |
 ترمتعا دقو :ينخادلا بزحلا ماظن ليدعت عورشم

 ىلع بلغتلا اهب لواحي ةديدج ةروانم ةوعدلا هذه
 يف هبزح تهجاو يتلا تاقافخالاو لكاشملا نم ديدعلا

 قيقحت يف ءاشابلا» حجني له نكل ..ةريخالا عيباسالا
 ؟هفيلح لشفلا نوكيس ما .هفادها

 ىلع فرعتلا مهملا نم لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا لبق
 هتقالع اهلواو .دفولا هحاوت يتلا تايدحتلاو لكاشملا
 باون نع اديعب نوكرحتي ناوخالا باونف .ناوخالاب
 هبزح عجارت دعب ةصاخ نيدلا جارس تاميلعتو دفولا

 نا دعبو .ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطتب ةبلاطملا نع
 ةددشتملا ةيمالسالا تاعامجلا تاداقتنا تلاعت

 باون قسني انه نم .دفولا عم ناوخالا فلاحتل
 لاقتسا يذلا ليعامسا وبا حالص مهليمز عم ناوخالا

 دفولا نم جورخلل هتوعدب مهبلغا بحريو .دفولا نم
 .رارخالا بزحل مامضنالاو

 ديعصت نيدلا جارس ضفر فقوملا اذه لباقم يف
 مض وأ ,دفولل ايلعلا ةئيهلا ىلا ناوخالا تادايق ضعب
 ملو :نادوسلا ىلا هبزح دفو ىلا ناوخالا نم وضع يا
 قياسلا ديشرملا يناسملتلا رمع حمشلا ةزانج يف كراشنب

 ةفاضالاب ةلدابتملا ةقثلا ةمزا نا ودمدو .ناوخالل
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 نالجعيس يناسملتلا دعب ناوخالا ةدايق رييغتل
 .دفولاو ناوخالا نبي ةحلصملا فلاحت ةياهنب

 ةرثكلا نم يهف دفولا بزح لخاد تاعارصلا اما

 :هرارمتساو هدوجو ددهب دحت ربكا لكشت ثيحب

 . بزحلا لخاد ةديدج ةروانم :نيدلا جارس ءاشابلا»

 نييدفولا عم دقولا ىمادق تامادصو تافالخ كانهف
 ةروث لبق بزحلا طاشن يف اوكراشي مل نيذلا ددجلا
 بزحلا لخاد ةضراعم تلكشت امك ,1461؟ ويلوي
 .نييطارقميدلا نييدفولا ةهبج اهسفن ىلع تقلطا
 .برحلا تادايق نم اددعو .ءباون ةيئامث حمضتو
 ,ةماعزلا نع ءاشابلا» ةيحنتب ةهبجلا بلاطتو
 عفدو .ديدج سيئر رايتخا عم ايفرش اسيئر هبيصنتو
 .ميدقلا ليجلا نم الدب ةيدايق عقاوم ىلا بابشلا

 ءادا ىلع ترثا دق تاعارصلا هذه نا ةقدقحلاو

 يف هتيقادصم نم فعضا امم :هققاوم ةدحوو بحلا
 هتداعك لواح نيدلا جارس ناو ةصاخ .عراشلا

 ةدئاس تناك ةيسادس تاروانميب لكاشملا هذه ةهحاوم

 .ويلوي ةروث لبق ةيبزحلا ةايحلا يف
 مغر تقفخا دق هتاروانم بلغا نا نوبقارملا ىريو

 ةنحربملا بطش لواحت اهثال ةيسايسلا هتكنح
 عقاولا يعارت ال امك ءيرصملا خيراتلا نم ةيرصانلا
 مكحت يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تانزاوتلاو

 .يرصملا عمتجملا
 سلجملا لح ىلا ةؤغد

 مكحلا جارحال نددلا جارس تاروانم رخآ تناكو
 ءارجاو .يلاحلا بعشلا سلجم لح ىلا هتوعد

 عضت ةسيسأت ةيعمج رايتخال ةديدج تاباختنا
 ماع رداصلا يلاحلا روتسدلا نم الدب اديدج اروتسد

 ,عقوتب ناك امم عرساب تلشف هتروانم نكلو ١.

 ريغ بازحالا اهنف امب  ةضراعملا بازحاو ةموكحلاف
 ضعب تحجنو :ةوعدلا تضفر  سلجملا يف ةلثمملا
 هتفصب هتبلاط نا ,دفولا جارحا يف ةضراعملا مالقالا

 هباون مدقي ناب بعشلا سلجم يف ضراعم بزح ربكا
 ةموكحلا ىدل رريم ىقبي نل يلاتلابو .ةيعامج ةلاقتسا
 نيدلا جارس ضفر دقو .ةضراعم نودب سلجملا ءاقبل
 دصقب ناك هنا لاقو .هتوعد نع عجارتو :ةركفلا هذه

 ةيبلغالا ناو ةصاخ هلك يناملربلا خانملا رييغت

 ريثأت ناو .ةموكحلا هضرعت ام لك ىلع قفاوت تحيضا

 .ريبكلا ةيبلغالا مجح عم بوذي ةضراعملا
 ليدعتب ,ءاشابلا» كسمت نا رداصملا ضعب تدكاو

 يطارقميدلا شماهلا عيسوت ىلا فدهي ال روتسدلا
 امناو - ةضراعملا لئاصف هيلع عمجت بلطم وهو
 يتلا ويلوي ةروث بساكم ىلع ءاضقلا ىلا فدهي

 نا فورعملاو .نيحالفلاو لامعلل روتسدلا اهنمضي
 ةينطولا ماهملا ةمدقم يف روتسدلا رييغت عضي دفولا
 - كرابم سيئرلا ىري امنيب .ةلحرملا هذه يف ةبولطملا
 ليدعت نا  ةضراعملا بازحا ةيقب هعم قفتتو
 ,ينطولا لمعلا تايولوا نيب نم سيل روتسدلا
 يا عمتجملا بنجيو رارقتسالا ىلع ظفاحي هرارمتساف
 .يعامتجاو يداصتقاو يسايس عارص

 ليدعت ةلأسم يف دفولا بزح فقوم درفت نا كش الو
 .ءويلوي ةروث ةيعورشم يف مئادلا هنعطو .روتسدلا
 ةبعللا دعاوق ىلع نيجراخلا دحأك هروصي

 رارقتسا مدعو قلق ردصم لقالا ىلع وا :ةيطارقميدلا
 ةيداصتقالا هفقاوم نا مغر كلذو .ةيعرشلا لخاد

 ينطولا ٍبزحلا تاسايس ىلا برقا ودبت ةيعامتجالاو
 دعاوق نع دفولا جورخ ءارو نا ودبيو .مكاحلا
 يتلا ةديدشلا تاداقتنالا .ةيطارقميدلا ةسرامملا
 تحتف يتلاو .دفولا ىلا ةيموكحلا فحصلا اههجوت
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 نيدلا جاريس فقاومو ةميدقلا دفولا تالجس اهلالخ

 مكح ءانثاو 1407 ويلوي ةروث لبق ةيطارقميدلا ريغ
 ةضراغملا فحص نا رظنلل تفاللاو . تاداسلا سيئرلا

 .تاداقتنالا هذه ىف كراشن

 تحيصا تاداقتنالا ةحوم نا نويسايسلا ىريو

 لخاد ةيدرفلا هنماعز ىلع نودرمتم اف «اسشاعلا» قلقت

 هفقد يذلا بعصلا فقوملا ةيلوؤسم هنولمحبي دفولا

 دعب ةيسايسلا ةحاسلا يف اديحو هيف ودبيو :بزحلا
 ناوخالاو ةضرامعملا بتازحا هنع تدعتنا نا

 عم ةفطامتملا تاعاطقلا ضعب تذخا كلذك .نوملسملا

 ريثأت فعض نا دعب اميس ال هنع فرصنت دفولا

 . هتفدحص

 اشادلا» ةدطارقميد وا +ويشلا بعالت
 هتاقافخاو دفولا لكاشم زربا يه هذه تناك اذاو

 بعصي .دفولا بزحل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ناف
 بزحلا ءامد ديدجت يف لبق نم قفخا دقو اهلحي نا
 نسحا يف ءعامتجالا اذه نكلو .هجمارب ريوطتو
 لجؤي وا دفولا لكاشم ةدح نم ففخي دق .لاوخالا
 .ةماعزلا يسرك ءاشابلل» ظفحيو .اهراجفنا

 بازحالا لك نا ظحال يكذلا روانملا نيدلا جاريسف

 تارمتؤم دقعت ,ينطولا بزحلا اهيف امب ةيرصملا
 مل يذلا دفولا بزح جرحي امم ةيرود هيش ةيلخاد

 ماع فيص ف ةيسايسلا ةايحلل هتدوع ذنم دقعي
 تاباختنا يرجب وا .هئاضعال رمتؤم يا 14

 ةيلخاد ةحئال عضي وا .هتادايق رايتخال ةيلخاد
 عامتجا ىلع «ءاشايلا» قفاو هلك كلذل .ةروطنم

 «بزحلل ماعلا رمتؤملا لثمت يتلا ةيمومعلا ةيعمجلا
 لخاد ةيطارقميدلا مادعنا حضفي رمتسملا اهليجأت نال
 .دفولا

 ناختا ىلع هسفن تقولا ْق نيدلا جارس صرحو

 ةبآأ ثودح مدع نمضت تاءارحالا نم ةعومجم

 نوكت نا ىعار امك .برحلا ىلع هتنميهب رضت تارييغت
 ىمادق نم ةيمومعلا ةيعمجلا يف نيرضاحلا ةيبلغا
 ديدست تايلمع يف بعالتلا لالخ نم كلذو .نييدفولا

 روضحل ديحولا طرشلا وهو ةيوضعلا تاكارتش
 كانه نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملعو .عامتجالا

 ردصت ناب نيدلا جارس نم نوبرقملا هسردي احارتقا
 دييأت نايب اهعامتجا ةياهن يف ةيمومعلا ةيعمجلا
 م.يشد امم يسايسلا بزحلا طخلو نيدلا جارس داؤفل

 ,«ءاسثابلا» يضراعم ىلع درلل ةلواحم هنا هنم
 دض ةيسايسلا ةحاسلا ىف ةراثملا تاداقتنالاو
 .ةريخالا هفقاومو دفولا تاسايس

 حيتتس ةيلكشلا ةيطارقميدلا هذه ناف لاح لك ىلع
 امم ةديدجلا ةحئاللا لوح لدجلاو ةشقانملا نم اردق
 ءاشايلا٠ تاروانم لشف نع دفولا دعاوق راظنا تفلي دق
 نا ضعبلا مهوتس امك .دفولا هجاوت يتلا لكاشملاو
 لصخيس نيدلا جاريس ناف كلذك .كرحتبي أدب بزحلا

 .هفقوم يوقي امم ةيمومعلا ةيعمجلا ةيبلغا دييأت ىلع
 لخاد ةيطارقميدلا سرامب هناب ءاعدالا نم هنكميو

 .هبرح
 ةيلكشلا ةيطارقميدلا هذه يدؤت نا نكمي الا نكلو

 ةرطيس نا ريغ ,ثدحي دق لامتحا .؟ةرياغم جئاتن ىلا

 ناو::بيرق.تقو يف هغوقو.نم لقت ىمادقلا نييدفولا
 م.ةلتاقلا هلكاشم نم دفولا جرخت نل تناك
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 ةدونش ابابلا عم باّتكلا نم ددعو يناطيغلا لامج ليمزلا

 ::ةيدرعلا ةعيلطلا»ل ةدونش ادنالا
 في م 2 ع نا ةنيييوبلا وو نيج: او" هنا: يصح :نتينيزتم نسا نشحن اا نا سس يس لا ااا

 ةينطولا ةدحولا

 اهيا
 7 15 12 2 ا 8

 ”يئاطيغلا للحد 5: ةرهاقلا

 يخيرات ةفص قالطا نكمي ؛اماه اثدح ناضمر
 اباب وعدي ةرم لوألف .ظفحت نود نم هيلع . 

 يف ماقت راطفإ ةبدأم ىلا ثلاثلا ةدونش ابنالا طابقالا
 ةعاقلا روصت ثيح ,طابقالا ةيئاردتاكب يوبابلا رقملا
 راطإ يف ةقيمع ةمالع ربتعا امم .بيلصلاو لالهلا زمر
 .ةينطولا ةدحولا

 يفو ؛ةلودلا يف نيلوؤسملا ىلا ابابلا اههجو ةوعدلا
 سيئرو كرابم ينسح يرصملا سيئرلا مهتمدقم
 بعشلا سلجم سيئرو يفطل يلع روتكدلا ءارزولا
 بئان يلاو فسوي روتكدلاو بوجحملا تعفر روتكدلا
 ةضراعملا بازحا ءاسؤرو ينطولا بزحلا سيئر
 ةمظنمل ماعلا ريتركسلاو يمالسالا نيدلا ءاملعو
 ةفاحصلا لاجرو يقيرفالا  يويسآلا نماضتلا
 نم نووعدملا ىدا راطفالا لوانت دعبو .مالعألاو
 تلدوبت مث ,تاعاقلا ىدحا يف برغملا ةالص نيملسملا
 نيذللا يفطل يلع روتكدلاو ةدونش اينالا نيب تاملكلا

 عيمج نيب طيرت ينلا ةينطولا ةدحولا ىلع اددش

 .نييرصملا

 ِق ةوعدلا تبل دق تناك يتلا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا»

 باّتكلا نم ددع عم نورصضنلا يداو ةرايز

 رهش نم ةريخآلا مايألا لالخ .ةرهاقلا تدهش :
 لنا

 تاروطتلا رخآ نع ةدونش اينالا تلأاس :نييفاحصلاو
 ًاصوصخ .ةلتخم لا سدقلا ىف ناطلسلا ريدب ةصاخلا
 شابحالا نايهرلل تلهس ةينويهصلا تاطلسلا نا
 .1951/ ماع وينود /ناريزح باقعا يف هيلع ءالبتسالا
 ةيطبقلا ةسينكلا عبتي ريدلا اذه نا نم مغرلاب
 .انرق ريشع ةسمخ ننم ةيرصملا

 ريد عوضوم نا لاق ثلاثلا ةدونش ءابنالا

 «ةيليشارسالا» ةموكحلا ناو .دعب مسحب حل ناطلسلا

 نولتحي نيذلا شابحالا نابهرلل رومألا لهست لازت ام
 ال كلذل .ةيرصم ًضرا ربتعي ريدلا نا لاقو .ريدلا
 رهوج وه ينينعي ام نكلو :هتاذ دح يقف ريدلا ينينعي

 ,ع وضوملا يف يسايس دعب كانهو ءاهتاذ دح يف ةيضقلا

 ريجهتل ايبويثاو «ليئارسا» نيب تالص كانه نا ذا
 ْيف» :فاضاو .اشالفلاب نيفورعملا ايبويثا دوهي
 ءاشالفلا ريجهت :نيرمالا نيب ةقالع ةمث نا يريدقت

 .ناطلسلا ريدب شابحالا نابهرلا ظافتحا ليهستو
 هنكلو ,شابحالا نابهرلا ةزوح يف ريدلا نا :لاقو

 ةيخيرات قئاثو ةيرصملا ةسينكلا ىدلو .مهكلم سيل
 ةموكحلا نا لاقو .ريدلل اهتيكلم تيثن ةغماد ةلدأو

 اهتدناسمب اهيلع بسحي اطخ يف تعقو «ةيليئارسالا»
 انقوقحب بلاطن لظنس انتهج نمو ؛شابحالا نابهرلل
 دقف ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلا ءوجللا ةركف نع اما

 تنادا اهتاذ ةدحتملا ممألا نا لاقو ءابابلا اهدعبتسا

 رمآلا اهنعي مل «ليئارسا» نكل ,تارم «ليئارسا»
 ام ةدونش ابنألا «ةيبرعلا ةعيلطلا» لسارم لأسو

 سدقلا ةرابزب نييرصملا طابقالل حمسي فوس ناك اذا

 ,؟ةيطبقلا ةسينكلا ىلا ريدلا ةداعا ةلاح يف ةلتحملا
 ملعن امدنعف ءنهارلا عضولا نع ثدحتا ينعد لاقف
 ةلتحملا سدقلا ىلا نوهجوتب فوس طابقالا ضعب نا
 لعفلاب تثدح دقو :مهعنمب موقن ةيحايس تالحر يف
 نا ةسينكلا ملع ىلا امن امدنع ءاينملا ةظفاحم ف ةعقاو
 ةلتحملا سدقلا ىلا هجوتلا نوعمزي طابقالا نم ةعبرا
 لبق سيبوتوألا نم مهلازنا متو .ةيحايس ةلحر يف
 ةسينكلا لثمم سويليساب اينالا نا املع .هكرحت
 طابقالا لبقتسي ال .ةلتحملا سدقلا يف ةيطبقلا
 ىلا ىرخاب وأ ةقيرطب مهنم يا ةرايز ةلاح يف نييرصملا
 قطانملا يف اقالطإ مهلبقتسي الف ةلتحملا سدقلا
 ء .ةيطبقلا

 ناف لبقتسملا نع اما :ثلاثلا ةدونش ابابلا لاق مث
 لح مت اذا الا ءليئارسا» ىلا اوبهذي نل رصم طابقا
 ,نييرصملا لك بهذي امدنعف .اهتيمومع يف ةيضقلا
 .طابقالا بهذيس

 ثلاثلا ةدونش ايابلا دكأ .بضتقملا ءاقللا اذه فو

 قيمعت لجا نم اهدي دمت ,ةيطبقلا ةسينكلا نا ىلع
 ,ظفحت نود نم ةدعتسمو .ةيرصملا ةينطولا ةدحولا

 انتدحو قمعي يلمع حارتقا يآل طورش يأ نود نمو
 قناعي يذلا لالهلا راعش نا لاق :ةياهنلا يف و .ةينطولا
 كلذ نم مدقا وه امنا : 1419 ةروث ىف رهظي مل .بيلصلا
 ةلمح ءانثا رطخلل رصم تضرعت امدنع رهظ دقف .ريثكدب

 راثآلا نم ددع يف دجويو .ةروصنملا ىلع عساتلا سيول
 نكميو ,ةديعبلا روصعلا كلت نم انتلصو يتلا
 فحتملا كلذ يف هاري نا ةرهاقلا راطم ربع رفاسملل

 ةبرصملا راثآلا نم جذامن ضرعي يذلا ريغصلا

 ةوق رس لظتسو ةينطولا ةدحولا تناك دقف .ةميدقلا

 [].اهيعشو رصم
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 يهيج © ؟<4 يف ف وقاسا و سنان

 ةحيضف ىلا تلّوحت ينلا «ةعشملا ةقفصلا»ل ةلماكلا ةصقلا
 ل ا ا ا ل ا ل م

 ! ةيمهو ..ةيو ود ةلمسف يفادقلا ن اقوا
 نيديلا يلاخ دوعيف نيصلل دولج لسرُيو ؛ةيوونلا نانسالا» ىلع لوصحلل ةيلادخ غلابم ةيمهو تاكرش فلسي يفاذقلا ديقعلا

 هتامازتلاب في مل نوعرف نزامو ةثلاثلا ةئفلا نم اراسمس تسل نيولوك

 ريد بك لاجد يروكو يتبل لراخا داع ل راوب نويبع ترسخ :نوعرف

 وبس ؛ةيمرلا ريثيب ,يتاولخ يك يع لو نيرا | 8

 راجشاب رّدزملا يرثالا ىذبملا ناكل ةيركسعلا «ةيبهلا»

 يفو .؛:ةعشم» اياون ةيا نع اديعب حيرتسي ةقساب
 مغرلا ىلع .ةريثو ريغ فقاوم يف حيرنسي لجر لخادلا

 يف :ةيلمخملا شوف ةداج يف ةئداه ةقشلا 1

 _ ريثولا عوذلا نم يه هتيب ألمت يتلا دعاقملا نا نم

 لييونريبشت تاعاعشا ةدراطت ال دقو .ادح

 لواح يتلا ةيرذلا ةلبنقلا تاعاعشا لب .ةيتايفوسلا
 ةبا) «ةمظعلا ةدقع» نم اديفتسم .ايبيل ىلا اهعيب
 هشطعت الفغتسمو ,ئفاذقلا نطوتست يتلا (!ةمظع
 .يمهو يوون جمانرب نمث رالود يرايلم وحن عازنمال

 نم ؛يرونت لييرباغ ناوطنا ينانبللا وه لجرلا اذه
 .يماناب رفس زاوج لماحو ةيعاقبلا تاماش تيب ةيرق
 حالسلاب هراجتال تاهبشلا هلوح موحتو ضماغ يرث
 تاركذم تارشع هقح ىف تردص دقو .تاردخملاو

 وتنرت اتمكحم) ايلاطيا نم .درطلاو فيقوتلا
 يه فيقوت ةركذمرخآو .ةدحتملا تايالولاو (تسيرتو
 لوالا نوناك 18 يف يرونت قح يف تردصو .ةيكريما
 تيوس دق رومالا نا كلذ دعب ادبو .1984 (ربمسيد)
 تامارغ نم هيلع بترت ام لجرلا ددسو .ايئاضق
 نكل .يبيللا ماظنلا اهنمو :كلذب هبلاطت يتلا تاهجلل

 اذه يف ديدجلاو .دعب بترتي مل ايئاهن ائيش نا عقاولا
 قئاثو ملست يسنرفلا ءاسضقلا نا وه ميىدقلا فلملا

 تدعص .يضاملا (ليربا) ناسين 7١ فو :ةحيضفلا
 هتعدواو ؛ضماغلا ينانيللا يرثلا ةقش ىلا ةطرشلا

 قلطا مث .سيراب ةمكحم يف ةيربجلا ةماقالا ديق
 ةيلام ةنامض لياقم يف :يضاملا (ويام) رايا 7 يف هحارس
 رايا 78 ةحيبص ىفو .يسنرف كنرف فلا 7٠٠١ اهردق
 ٠ هيلع ضنقلا ةيسنرفلا ةطرشلا تدواع .هتاذ (ويام)

 لواح املو .ينانجلا ءاضقلا نع ةرداص ةركذم ىلع ءانب

 يسيلوبلا دصرلا تارغشث ضعب نم اديفتسم .برهلا

 لزنم ىلا الا للستلا نم نكمتي مل .هلوح بورضملا

 يقلاو .اونروت فيا ديسلا هيماحم رقم نم بدرق

 ينلا سيراي تابانج ةمكحم ىلا دينقاو هيلع ضيقلا

 قدقحتلا بتكم نع رداص ليحرت بلط يف رظنت

 .يكريمالا ىلارديفلا
 يف و ءديدج نم يرونت ةحيضف ترجفت اذامل نكل

 نم رثكا اهءافطا تلواح نا دعب .تاذلاب تقولا اذه
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 نظارغأ قف اهريمتت نود: ةلوليحلل :ةيبرع هج
 مقافتمو ٠ .حطسلا ىلع فلملا وفطن اذاملو ؟ةفلتخم

 .ةغمادلا قئاثولاو ججحلا «ءشتام» هبشي ام يف طغللا
 يتلا ؛يرونت ةيضق» يف حيدصلا طيخلا وه نياو
 نم رثكاو ,نوعرف نزام وه .يدوعس لومتم اهيف علض
 .؟ىلودو يبرع راسمس

 «يرونت ةحيضف» طويخ فشك نم لوا نا ىلا ريشن
 نم ةبيرقلا «شناميد ود لانروجول» ةفيحص يه
 رشن ىف تصصخت يتلاو .ةيسنرفلا ةطرشلا رئاود
 يف نوعقي نيذلاو .ةمسدلا تاقفصلا يعناص رابخا
 (ربمسيد) لوالا نوناك 15 يف كلذ ناك .ءاضقلا كابش
 علطم يف تظقيتسا نا ىلا ةحيضفلا تمان مثل
 نبكا و ةييوح تاكولعم عما :ياحلا (وقوي) ناريزك
 :ينانيللا لامعالاو لاملا لجر نا هداقم ربخ راشتنا
 هيلعو :ةمكاحملا ىلا ديتقا .يرونت لييرباغ  ناوطنا
 ةفرغ رارق ضن امك .نجسلا ىف الماك اماع ةماقالا
 ىوعد رثا كلذو ,ةرشع ةيناثلا ةيئاضقلا سيراب
 .ميدقلا يدوعسلا هكيرش :نوعرف نزام هدض اهماقا

 ىلا ةيئاضقلا ةطلسلا ترداب :نجسلل زاوم طخ فو
 ه٠ وحنب ردقت يتلا هفحتو يرونت ةقش ثاثا ةرداصم
 عرذت يذلا نوعرف نزام بلط ىلع ءانب .رالود نويلم
 :1987 ماعلا نذنم يرونت ىدل ةقحتسم انويد هل نام

 نم امسق نا نم مغرلا ىلع ءاهديدست نع فلخت دقو
 يناثلا نيرشت يف :ينلعلا دازملا يف هعيب ىرج ثاثالا
 عويسالا تمسح ةيضقلا نا لاقبو . 1187 (ريمفون)

 ؟فيك نكل .ةيسنرفلا مكاحملاو نوعرف نيب .يضاملا

 اديدل مق ةيمهإلا ةذفصلا

 ةمكحم تالوادم نع فشكت امو .ةظحللا ىتح

 «يرونت فلم قاروا لك اهراطا يف ترصح يتلا سيراب
 نم مغرلا ىلعو .«ءضماغلا» ينانبللا لجرلا نا تبثي
 رابكب هتاقالع لالخ نم اهرمتعا يتلا ةقابللا رهاظم
 رارقلاو (اديجيرب ولول انيج ؛هيميا كونا) نفلا لها
 ناك (راب نومير .زرجور مايلو .نوسكين) يسايسلا
 لجر راتس تحت اهريرمتو تاقفصلا بينرت يف «ةنلف»
 ام :ةرماقم وا ةرماغم ةبا ماما ددرتي ال وهو .لامعالا
 يتلا ,ةأفطملا فرغلا» ةيروطاربما يف بصت تماد
 تايبالولا نم دنمت يهو .اهقوفو ضرالا تحت اهماقا
 نايكلاو ناريا ىلا الوصو .ادومرب ثلثم ىنح ةدحتملا

 عيونتو .ةورثلا ريودت وه مهملاو ةيعينو ,يثوووسلا
 لك يف ةذللا نع بيقنتلا» لوح رودت يتلا عيراشملا

 ينانبللا» اذه طاشن نالو .«ليللا ايجولويج تاقبط
 نزام عم كرتشا دقف ء.دودح دنع فقوتي ال «رطاشلا
 ةلينقلا ادبدل عبب :رصعلا ةقفص بدكرت يف نوعرف

 يذلا بصخملا موينارويلا وا .ةزهاجلا ةيوونلا
 طرتشاو .ةمزاللا تاريخلا عم .اهعينصت ىلا يدؤب

 لفكتو .رالود نويلم ٠٠١ و رايلم غلبم ىلع لوصحلا
 ,عورشملا ميوعتل رالود نويلم ٠١ غلبم عفد نوعرف
 الجعتسم .يقابلا غلبملا عفد ىلا يفاذقلا عراس اميف

 نا ريغ .«ةعدارلا ةيوونلا نانسالا» ىلع لوصحلا
 نم مغرلا ىلع ءايبيل ىلا ادبا لصت مل ةيرذلا ةنحشلا
 ةينورتكلا داومد ب ةوشحم . تابع وتسم ةثالث نا

 ةكرش باسحل رالود نويلم 55٠ اهنمث ددس ..ةفثكم
 تفتخا اهنا دعب اميف ملُعَو .«سكينورتكلا وزين

 .ةيرسيوسلا دودحلا نم برقلاب ءىراط لكشب
 ةيا نمو :غلبملا ىضاقت نمو ؟نم عدخ نم :لاؤسلاو
 ةناحلا نم قوستي «نوبز» ةقيقح يه ايبيل لهو ؟ةهج
 ؟يرونت اهماقا ينلا ةيوونلا

 .اونروت فيا ىعدي .اسنرف ف يرونت يماحم
 مدع لضفب هنا لاق ةلئسالا هذه هيلع تحرط امدنعو

 .يطايتحالا فيقوتلا ديق .هلكومف .اهنع ةباجالا
 رس» ىلع اصرح رهظا ناو هنكل .رذحلا ضرتفت ةنهملاو
 .دوحوم ةيوونلا ةنحشلا عيب دقع نا لاق ,«ةنهملا

 نا ريغ .«ديمع» وه ةرفيشلاب امسا لمحت ةيلمعلاو
 .نآلا ىتح ةحضاو تسيل ةيحضلا

 علطم ذنم لمكتسا يسنرفلا ءاضقلا نا تفاللا

 .يرونن ةحيضف تافلم يلاحلا (وينوي) 9
 ةداج ةقش يف شاع ثيح .سيراب ىف لجرلا بقعت

 ينلاو .عبرم رثتم ٠٠٠١ اهتحاسم غلبت يتلا قو
 يف يسنرف كنرف فلا 5٠6١ وحن اهراجيا ةفلكت تردق

 هداج يف :هينبتا ازالب قدنف ىلا لقتنا مث .ماعلا

 ةماقألا نمث ءيسنرف كنرف 4٠٠١ وحن عفديل ,يناتنوم
 ىلع كلمي هنا امك .مخفلا قدنقلا اذه يف ةيمويلا
 ةقيدحو «تاليف عيس يسنرفلا يدروزاللا ءىطاشلا

 .هتخي وسري ثيح .وكانوم ةراما دودح سمالت
 ضفري وهو .ردقت ال هتورث نا نولوقي نوفراعلاو
 عدصتنت ةورثلا هذه نكل .انلع اهباستحا عبطلاب

 يف امكو .ةيحئاضفلا اهايافخ ىلع وحصتو .مويلا
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 سار يا ىلع روثعلا ناف .دوسالا يوايفاملا ملاعلا

 يرونت ةقفصو .ةريبك حئاضف ىلا انايحا دوقي طيخ
 ءالجتسا ىلع ١187 ذنم يسنرفلا ءاضقلا فكع يتلا
 ىهتنم يف مويلا ودبت اهترفيش كفو اهضماوغ
 تافلم امك .:نييساسالا نيعلاضلا تافلمف .حوضولا
 ةلواط ىلع ةعوضوم لظلا يبعال وا «سرايموكلا»
 ةريبكلا اهطوطخو اهتالومعو اهلالظب ,سيراب ةمكحم
 .ةردغصلاو

 اهمامتها نمض عقي ال يتلا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا»و
 لالخ نم لواحت اهناف .سانلا نم طمنلا اذه

 رادقم ىلا هينت نا اهتلصو يتلا تامولعملا ضارعتسا
 يموقلا يبرعلا نمالا ىلع رطاخم نم ءالؤه هقحلب ام
 ,ماع لكشب ةيبرعلا ةعمسلل تاءاسا نم هنوقحلي امو

 .مهنومعدي نيذلاو مه
 ,ةغمادو ةيئاهن قيقحتلا جئاتن نا تامولعملا لوقت

 ناو .ةدكؤم ةيقيقحلاو ةيمهولا تاكرشلا ءامساو
 زومر ضعب نم برقملا وهو ءساسالا يف قلطنا يرودت
 عورشمو ةقفص نم رثكاب مهب طبترملاو .يفاذقلا ماظن
 يف يفاذقلا اهادبا يتلا ةحماجلا ةبغرلا نم .لامعا

 ةيرذلا ةيتسجوللا نع الضف .ةيوونلا ةلبنقلا ءانتقا
 حالسلا جاتنا ىلع رداق لعافم ءانب هل حبتت يتلا
 . عيشملا

 ىلع قرطيل دولج مالسلا دبع لسرا ,راطالا اذه فو
 مل هنكل .ةلبنقلا ءارو ايعس ,ةيوونلا لودلا باوبا
 طبضت ةيلود قيثاوم ةمث نال .لشفلا الا دصحي

 ش يمهو حالسل بعشلا لام :يقاذقلا

 دولج نا فورعملاو .يمسرلا ىوتسملا ىلع ءاهلوادت
 ماعلا نيمالا در اهموي ناكو .ةياهنلا يف نيصلا دصق
 مسرب اندنع ءيش لك» :ينيصلا يعويشلا بزحلل

 ىلع ذئدنع يفاذقلا يأر ٌرقو .«ةيرذلا ةلينقلا الا عيبلا
 ناوطناب دجنتساو .ءادوسلا قوسلا وحن فاظعنالا

 عربتو ,«ةءورملا» ردو ىلع رقن يذلا يرونت لييرباغ
 ,ةيوون تاينقت نم هجاتحت امب ايبيل ديوزتب
 رايلم ىلع لوصحلا طرتشاو .ةبولطملا ةعرسلابو
 لوالا :نيفرصم يف علبملا عادياو :رالود نويلم ١٠٠٠و
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 وهو سيراب يف يناثلاو «كنيب شتود» وه فينج يف
 .«سئارف ود يديرك»

 ليصافنلاو ..تادجتسملا
 يفاذقلا نا تبثت يسنرفلا يئاضقلا قيقحتلا عئاقو

 ,عورشملا لطعتي ال يكلو .غلبملا لك عفد نع عنتما
 نوعرف نزام يدوعسلا لامعالا لجرب لاصتا ىرج
 ةلمح هعم دقع نا دعب اديح يىرونت هفرعي يذلا

 ةينابسالا ايبرام يف عيراشم ةدع اعم الومو .تاقفص

 يرونت نا اضيا تامولعملا تبثتو .ةيسنرفلا «ناك»و
 ةيوونلا ةشرولا يف كارتشالا ىودجب نوعرف عنقا
 عزتناو ,«ةيلايخ» تالومعو حابرا لباقم ف «ةيبيللا
 ؛باسحلا ىلع ىلوا ةعفدك .رالود نويلم ١4 غلبم هنم
 ةيليوزنف نيتكرشب لاصتالا متو .ةيلمعلا يف عورشللو
 ف هناقوستو .يوونلا دوقولا ةرودب ناينعت ةيسنرفو

 امك .سيرايو فينج يف قرصم دامتعا حتفو .ملاعلا
 نيب «عشملا» طيسولا نوكي نا يف حجن يرونق نا
 ايرس ادقع اتمربا نينللا ةيريهامجلاو اليوزنف
 .تازيهجتلاو ةريخلا ىوتسم ىلع امهنيب نواعتلل
 ,يسنرفلا يئاضقلا قيقحتلا قاروال اعبت .دقعلاو

 وهو .نازول ةفيدم يف .يرسيوس فرصم يف عدوا
 ؛«ةيوونلا ةقفصلا» تايثدح ىلع ليصفتلاب يوطنب

 ةيقيكو ميلستخلا خبرات ىتح ءاطسولاو نيلومملاب اعدب

 ءايرس دعب مل دقعلاو .تالومعلاو ةفلكتلا باستحا
 ةبكريما تايلاعف هنع ةخسن تملست نا دعب

 رحبلا يف يوونلا نمالاب ةقالع ىلع .ةيسنرفو

 يريدم ىلا تاماهتا تهجو نا دعبو .طسوتملا
 ,موينارويلاب راجتالا ىطاعتتن تاكرش ةعومجم
 اناعماو .ايناتيرومو رجينلا يف مجانم نم هجرختستو
 ةيمهو تاكرش نيب يرونت جواز .هيومتلا يف
 عم همريا يذلا دقعلا نيفنت ىف ىضمو ,ةيقيقحو
 نيليمع نيب اهيف فالخلا بد ينلا ةظحللا ىلا :يفاذقلا

 ببسب .«نيسكير» ةكرش نم هنا ليق :يسنرفو يليورنف
 باآرل يرونت لخدتو .ةقلاع ريتاوف ديدست يف رخآنلا

 نا دعب ءنوعرف هقيدصب ديدج نم انيعتسم .عدصلا
 تامْزلتسم ىلع قبطني مل يبيللا لقحلا باسح نا رهظ
 قيقحتلا ايافخ ىلع نوعلطملاو .يوونلا رديبلا
 نيماتلا تاكرش باسح يف اطخا يرونت نا نولوقي
 «ةينوناق» ةيطغت ءاطعال ةيلايخ تالومع ىضاقتت يتلا

 نوقرسيو .يوون دوقو ءارشي قلعتت تايلمع ةيال
 ةينقتو فثكملا موينارودلا نامثا فاعضاب قوفت غلابم
 ةيلوألا ماقرالا نيب قراوفلا سملت املو .ايوون هعينصت
 ىلا أجل ,ةلينقلا ةزايح ماقراو سلبارط يف اهحرط ينلا
 :ران نم رثكا نيب حيصاو .هتامازتلاب ءافولا يف ٌؤكلتلا
 يف 11 ةلبنقلا ىلع لوصحلل هثحتسا يذلا يفاذقلا ران

 ةيسنرفلا ,نيتكرشلا رانو ؛هل هبرض يذلا دعوملا
 ةمغن نم رثكا ةمث ناب اترعش نيتللا ؛ةيليوزنفلاو
 نيذلا لظلا ءالمعو ءاطسولا رانو ,ةفوزعملا يف زاشن

 نكي ملو .ةلئاط احابرا اوعقوتو :مهنانسا اوذحش
 رثكا نوعرف ءسيطغت» ىوس يرونت ماما جرخم كانه
 اذه نم يدوعسلا يرثلا سجوتف .قزأملا يف رثكاف

 فيلوت ةقيرط ىلع ضرتعا املو .هل رعق ال يذلا رثبلا
 فرصملاب لصتاو .هلاوما ةداعتساب دده .ةقفصلا

 مدعب يضقت ةيرسلا نا درلا ناكف ,فينج يف يناملالا
 حوتفملا دامتعالا نا امك .يرونت باسحب ساسملا

 صاصتخا نم «ةيجيتارتسالا ةقفصلا» ليومتل
 .ةيرسلا هذه قارتخا هل قحي دحا الو .هتاذ عدوملا

 ءارش ةيلمع نا نوعرف دكأتو .اهيف اكيرش ناك ولو
 ,ءانثالا هذه يف و ءرثعتت ةيريهامجلل ةيوونلا ةلينقلا

 ةماقا ىلع مزعلا دقعو .يرونت بويج يف دئاوفلا بصت

 نوعرف نا انه لوقي نم ةمثو .هدض :لايتحا» ىوعد
 .ةيادبلا ذنم .ةلينقلا هذه عورشمب ملع ىلع نكي مل
 ريودت ىلا ىعسي لامعا لجرك يرونت عم فرصن هناو
 ررغ ينانبللا يرثلا ناو .ةحبرم عيراشم نم هدئاوع
 .هصاصتخا نم سيل ناديم قوف جلزتي هلعجو .هب
 :نوعرف نا دكؤيو .ةعلاطملا هذه فلاخي نم كانهو

 ةقفصلاب ملع ىلع ناك :ةيفيفختلا بابسالا نع اديعبو
 يتلا ةعشملا حابرالا ماما لاس هباعل ناو .ةيوونلا
 5٠١٠ دودح يف حابرا يهو .هماما يرونت اهروص
 اعبتو :دعتي مل ءارشلا نمث نا اصوصخ .رالود نويلم
 نويلم 7٠١ نم رثكا ينانبللا لامعالا لجر ماقرال
 دكأتن يسنرفلا قيقحتلا قئاثو يف أرقن امدنعو .رالود

 فافتلا ةيلمعب مايقلا هنكمي ال يدوعسلا يرثلا نا نم
 ةمثو .فيقوتلا ديق وه يذلا هكيرش لوح داضم
 ةعباتم ةيلوؤسم طانا نوعرف نا دكؤت تايثيح
 نم ؛:يسنرف وهو .هلامعا لاجر دحاب يرسلا عورشملا
 هيبش تاءارجا ناو .سيراب يف ميقمو .زولون ةنيدم
 ةكرشو ةيسيرابلا فراصملا دحا نيب تذختا ةيئاهن

 لعاقم ءازجا نحشل تاينورتكلالا ىطاعهتن ةيرسيوس
 تدمجت .ةريخالا ةظحللا يفو .ايبيل ىلا يوون
 ةعومجم نيب تالومعلا ىلع فالخ ببسب .ةيلمعلا
 سيرابو ايفورنم نيب نولمعي .نييلود ءاطسو
 ةيحض بهذ هنا نوعرفل دكأت امدنعو .فينجو
 :يرونت هكيرش ىلع ىوعد ماقا ؛«يجهنم لايتحا»
 يتلا ةيرسلا قاروالا لك ءاضقلا فرصت يف عضوو
 ف «ينانبللا رطاشلا» عولض تبثت ينلاو .اهكلمي
 ةيئورتكلا تادعمو ةحلسا بيرهتو سالتخا تادئلمع

 ءاضقلا ناك اذاو .طسوالا قرشلا داحتا ُِق ةدقعم

 هدي عضو هنافق .يرونت ؛ةيوه» مويلا مسح يسنرفلا
 -4 نم رثكا عولض دكؤت طويخ ىلع .اهتاذ ةيسانملا فو
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 اهروحم :ةلئاه حئاضف يف ةيسنرفو ةيبرع ةيصخش
 لمعلا ىهتنا ةعاسلا ىتحو .تاردخملاو حالسلا

 يرونت نيب ةنخاسلا ةارايملا تأددو ,يئاضقلا

 لراشو اونروت فيا :امهيماحم لالخ نمو .نوعرفو
 راودا حاضتفا دعب الا اهيلع راتسلا لدسنب ال دقو .ارب

 تحت يرجي ام لزتخت .ةلئاه تايلمعو عيراشمو
 قرشلا نيب ةهوبشم تاقفصو تالدابم نم حطسلا
 .ايقيرفاو ابورواو طسوالا

 قرخا ليصافن

 مهمادقا تحت بشعلا ناف :ةليفلا عراصتت امدنع
 ججحلا برح علدنت امدنعو .لوالا رساخلا وه

 ةيوونلا ةلبنقلا ناف نوعرفو يرونت نيب قئاثولاو
 وه يرونت نكل .ىلوالا ةررضتملا يه ةيمهولا ةيبيللا
 «ساسالا اذه ىلعو .ةروهشم ةيبيل تاقفص بحاص

 ةنهارلا ةينمالا ةماودلا يف :تمصلا ىلع يفاذقلا ظفاح
 بهذ هنا لوقي نوعرف نزام ناك اذاو .اهشيعي يتلا
 ,لاق عشملا هكيرش ناف .«ةيلود لايتحا ةيلمع ةيحض»
 (وينوي) نايسؤح علطم يف :هدايتقا نم نيموي لبقو
 هنا ةيتوبثلا ةلدالا لامتكا دعب .ةمكاحملا ىلا يلاحلا
 اذامل لئس امدنعو .ةضماغو ةدقعم ةيعل ةيحض اضيا
 نا» :لاق ءىجافم لكشب شوف ةداج ىف هتقش رداغ

 يه نوعرف نزام تايلمع ضعب تنمض يتلا ةكرشلا
 كراشت هنا» :فاضاو «ةقشلا ىلع اهدي تعضو يتلا
 تنحشو .يسنرف أشنم تاذ ةعلس عيب يف نوعرفو

 .«رفاهلا» ىلا يسنرفلا ءىداهلا طيحملا نم تيزنارتلاب
 ةقطنملا ىلا تلصو امدنع الا ةعاضبلا ملستي ملو
 ىلع ةتبثملا تامالعلا تريغت انهو .ارسيوس يف ةرحلا

 داوم» :تبتك ةيسنرفلا كرامجلاف .بعوتسملا
 ,.ةيرسيوسلا كرامحجلا اما .,ةنصخم ةينورتكلا

 ظفحتيو .,(126ع2ع«45) «تايافن» ب ةرايعلا تلديتساف

 ىلع يوطنت دق :لوقيو .تابعوتسملا ىوتحم ىلع
 ةددحم ةمهمبو .ةددحم ةيلمعب تمق يننا .ركاكس

 روهزلاب امك حالسلاب قلعتي رمالا نوكي دق .ةيعرسشو
 نمو .نوعرسف ديسلا نم كلذ ءارش تناك يتمهمو
 تناك اذام لوقي وهف .هيلع لاؤسلا حرط لضفالا
 51١١ علبمب اهابا ينعاب اذاملو .تادعوتسملا يوتحت

 - «هينويل يديرك» فرصم عيقوت عم .رالود نويلم
 .«...هعيقوت ىلع دكؤي يذلا رمالا .- اسنرف

 ريفوت يف لثمت نوعرف رود نا ىلا يرونت تفلي
 بترتي امب مقي مل هنا ىلع دكؤاو .ةيلمعلل يلوا ليومت
 تايلا ىف ؛هرود ناو .يتانامض نم دافتسا دقل .هيلع

 .ليماسرلا نيمأت ىف رصحني .ةصاخلا هلامعا بيكرت
 .ليومتلا يف كيرش نع ةروص ءاطعا ىلع صرحو
 نم اراسمس يسفن ربتعا ال .لاملا ىلع اقلطم اديس تنكو

 لالخ نم امئاد رمي نا هيلع بجي يذلا ةثلاثلا ةئفلا
 .نوعرفب قثا تنكو عيراشم بحاص اناف لمعلا بر
 ىلع ةلماك ةيكيناكيم نيمات يف طقف رصحنا يمهو
 .ةيلمعلل ريخالا فدهلاو ءاضقلاو ليومتلا ىوتسم
 .«...اهويشم ارجات تسل اناف

 توصب لوقيو تمصلا يف قدنختي ال نوعرف نزام
 يف رالود نويلم ٠١ ترسخ دقل» :يرونت ىلع ادر لاع
 ةحفصلا هذه يطب يل اوحمساو .لايتحا ةيلمع

 يسري كلذلو .ريبك لاجد يرونت ديسلاو ...ايئاهن
 0.:نجسسلا عاق يف مويلا
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 «ليشارسا» رود يف يناضقلا قيقحتلا ىرجم "5

 دق ةروظحملا ةحلسالاب نارنا دي وزت يف يرسلا ا

 رودلا ناب عطقت ةديدج نيهارب ىلا لصوت |...
 اهملع زيريب نوغمش ةموكح تركنا يذلا «يليئارسالا»
 قاروا تحضوا ذقف :نيبكو يمسرو يساسما هب
 طياض نا كرويوين يف اهتاسلج دقعت ينلا ةمكاحملا

 نايكلل هسسجتب فرتعا يذلا ةيكريمالا ةيرحبلا
 هسيئر نم ةيمسر تاميلعت ىقلت دق ينويهصلا
 ةمظنال اقيقد اليلحت يرجي ناب ؛يليئارسالا»

 يك اهيلع لوصحلا نكمي يتلا ةيبنجالا خيراوصلا
 .ناربا ىلا اهعيبب «ليشارسا» موقت

 نيققحملا» نا علطم يكريما ردصم دكا دقو

 نا تبثت ةديدج تانيب ىلا اولصوت دق نييكريمالا
 راجت نم لدع عم لماعتلا ٍِق ادمسر ةعلاص «ليتاربسا»

 اهريدصت مرُخ ةيكريما ةحلسا نوعيبي نيذلا حالسلا

 تافلم يف شينفتلا درالوب سوساجلا فلكت داسوملا

 .طخلا سفن ىلع لمعت ةريثك لمع تاطحمو ..يناريالا موجهلا ةمظنا ديفب

 م 7 0 5 - 1 ا هي

 امع ةكرسالا تارئاخملا

 2 انف ب ا بيبا : 7200000 21210111

1 001 1 1 
 ا ا 11111

 نيب نا دقتعملاو .«ناريا ىف ينيمخلا ماظنل .انوناق

 نييدوعسلاو نيينانويلا و زيلكنالا ضعب راجتلا ءالؤه
 .نيينانبللاو نييروسلاو

 ةمكحملا يف نوققحملا حمس يضاملا عوبسالا يفف
 قاووالا نمنخعم يلع ماعلا يارا عنطي ناك ةيداجتالا
 ناتانوج تاقالع حرشل ةاضقلا ىلا ةمدقملا ةيمسرلا
 يذلا ةيكريمالا ةيرحبلا يف تارياخملا طباض .درالوب
 طابضلاب ينويهصلا نايكلا باسحل هسسجت تبث
 حالسلا لقن ىلع نوفرشي نيذلا «نييليئارسالا»

 نيبلؤدلا راجتلا ءالؤه ةنوعمب :ناريا ىلا يكريمالا

 تايلمع نوهجويو .مهتاوطخ نوقسنيو .نييلحملاو
 عاونا رايتخاو .حيلستلا اذه ليومتو ناريا حيلست

 هلقنل ةمزاللا تالصلا نورحبو :هريداقمو حالسلا

 .ةنومضملا تاونقلاو يضارالا ربع

 هدحو نكي مل در] ود
 نيفرشملا نا ةمكاحملا قئاثو ىدحا يف ءاجو

 20) - [ ماب مرت] نراجع م8 مفتت -



 درالوب سوساجلا طاشن ىلع ,نييليئارسالا»
 نع لماش ليلد دادعا ىلع نيفكاع اوناك .هقيسنتو
 يتلا تايطعملاو :ةيرسلا :ةيكريمالا ةحلسالا ةمظنا
 يتلا ىرخالا نادلبلا يف يلاتقلا اهءادا حضوت
 اويبسانب يك :ةدحتملا تايالولا جراخ مدختست

 يف ةيركسعلا ناريا تاجايتحال اقفو اهنيب نم راينخالا
 ركذ دقو .هكاهنا ىلا يعسلاو يقارعلا شيجلا لاغشا

 نا وه كلذ نم ضرغلا نا نطنشاو ف يبرع بقارم
 قرشملا تيتفت يف ةرح دي ينويهصلا ناكيلل ىقبي

 ىرخالا ةليمعلا ىوقلا عم بيترتلا ةداعاو يبرعلا

 ةداعاو تيتفتلا تايلمع ىف ايلمع بيبا لت معدن يتلا

 ضرفلا اذه نا» بقارملا فاضاو .هذه بيترتلا

 باهرالاو ةينيدلا ةيفئاطلا نيب جرمي يذلا يركسعلا
 بماك عورشم نم ةديدجلا ةلحرملا لكشُي يسايسلا
 برح تناك سدقلا ىلا تاداسلا روبع دعبف :ديفيد

 يرورضلا نم تاب دقو نانبل برح تناكو جيلخلا
 .:امهنيب لصب ام داجباب ططخملا لامكا

 سوساجلا نا اضيا ةمكاحملا قاروا يف رهظ دقو
 دق ةريثك لمع تاطحم ناو .هدحو لمعي ال درالوب

 قرشلاو ابوروا يف نارياو ةدحتملا تايالولا نيب تميقا
 فرشب يذلا «يليئارسالا» طباضلا بلط دقف .طسوالا
 تارباخملا تافلم يف شتفي نا درالوب لمع ىلع
 ةمظنا ديفت ينلا خيراوصلا نع اثحبي ةيكريمالا

 ماظن راتخا دق اذه درالوب ناو ؛ةيناربالا موجهلا
 باسحل اسنرف هينبت يذلا ,©64601115 سوتكاك»

 .ةيبونجلا ايقيرفا ف ناريطلا حالس

 نكل وج - ضرا خيراوص نم عون «سوتكاك»و
 اقيسم سوساجلا هراتخا ازمر تمدختسا دق ةملكلا

 هلاقتعا دنع أطخأ دقو .هعم نولمعي نيذلا عم مهافتلل

 هتجوز ىلا اهب ثعب ةلاسر يف ةملكلا هذه مادختساب
 دق ناك يتلا قئاثولا ضعيب ةئيلم ةييقح فالتال
 قئاثولا هذه نمو .ةيكريمالا تاطلسلا نم اهقرس
 مهل دعي نا «نويليئارسالا» هؤاسؤر اهيف بلطي ةلاسر
 .ناريا ىلا اهلاسرا نكمي خيراوص نع تامولعم

 يكريفالا فقوملا و ؛ليئارسلا» رود ةقيقح
 نا ينويهصلا نايكلا يف نولوؤسملا ركنا دقل

 وا .ىسسحتلا طاشنلا اذه لثملل تصخر دق مهتموكح

 اهنموكح معزت ينلا ناريا حيلستب ةطروتم اهنا
 حرص دقو .«ةنياهصلا نم سدقلا ريرحت» ىلع اهصرح
 عافدلا» ةرازو يف قباسلا ماعلا ريدملا .نوريم ميخانم
 عيب نع تفقوت دق تناك ليئاريسا نا» :«ةيليتارسالا
 ١181١ ماع يا :؛تاونس عبرا لبق ناريا ىلا ةحلسالا
 يف ءاوفشتكا» نييكريمألا نيبقحملا نكل .197 وا
 ءاطسولا اهب ماق تالواحم ثالث» ةيضاملا ةنسلا
 ةطساوب اما .يكريمالا حالسلاب ناريا دادماب

 ىمسي ام يف نيلماعلاو نييليئارسالا نييركسعلا
 .مهتفرعمي اماو .«ةيليئارسالا عافذلا» تاعانصب

 ريغو انايحا ةرشابم ينويهصلا نايكلا ةقالعف
 يف لاح يا ىلع ةسمغنم اهنكل .ىرخا انايحا ةرشابم
 هذهب فرتعا دقو .ةيكريمالا ةحلسالاب ناربا نادما
 ةدحتملا تايالولا ريفس .سنكتا سميح ديسلا ةلصلا
 اهاقلا ةرضاحم يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ىلا دعاقتملا
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 ,ةلقتسملا لورتيلا ةطبار» ءاضعا عماسم ىلع ارخؤم
 :اهيف لاق يسنت ةيالوب ليسشان يف

 لوقن اميفف .انتاضقانت نم ةلماك ةريح يف سانلا ناد
 ادادعا اهيف لتقنو سلبارط مجاهنو يفاذقلا هركن اننا
 طفنلا لوقح ىلع موجهلا بنجتن .نييندملا نم ةريبك
 .يناذقلا نعطب اقح نيمقلا لمعلا هنا نم مغرلاب ةيبيللا
 اننا لوقن  ةدحتملا تايالؤلا ةموكح يا انناف كلذك
 عجشن لب حماستن اننكل ,باهرالل ناربا معد ضراعن

 قارعلا دض اهيرح يف ناريا ةدعاسم ىلع ليئارسا
 ةلحجم ماهلا حيرصتلا اذه تدروا دقو .«برعلاو

 ,0أ1 ةصل 645 101081141. لانروج زاغ دنا ليوا»
 نم يناثلا موي روشنملا باطخلا صن يف ةيكريمالا
 )8١(. ةحفضلا ١1985 وينوي /ناريزح

 حيلست معد يف «ةيليئارسالا» تالواحملا هذه نمو

 ماهاربا لاقتعا نم نيبت ام .برعلاو قارعلا دض ناريا
 هناب ةيكريمالا كرامجلا ةطباض هتفصو دقو .ماراب
 يف يلامشلا شيجلا ةدايقل راشتسمو دعاقتم لارنج
 ,ددصلا اذه ىف ادج ةمهم يلامش ةملكو .«ليئارسا»
 اياضقب نيصصختملا نييرسلا ءالكولا ضعب ناكو

 «نييليئارساو» لارنجلا اذه اوجردتسا دق .سسحجنتلا

 ةريزج ىلا نيرخآ نيصخشو لامعالا لاجر نم نيرخاآ
 ةحلسا عيبب مايقلا نوديري اوناك ثيح ادومرب
 لازي الو .رالود نويلم 47 ةميقب ناريا ىلا ةيكريما
 نجس ىف لاقتعالا نهر ةسمخلا نومهنملا ءالؤه

 يف مهتيضق ىلا عامتسالا يرجي امئير كروبوينب
 .ةيداحتالا ةمكحملا

 ةرازو نم ةلاسر لمحي ناك ماراب لارنجلا نا عمو
 ءارجا ةيحالص هلوخت «ةيليئارسالا عافدلا»
 لت ةموكح تعراس ةحلسالا ةلدايم ىلع تاضوافم
 ةقالع اهل تسيل اهنا تمعزف داتعملا اهراكنا ىلا بيبا

 .اهءارجا عمزي ناك يتلا ةقفصلاب

 ادذخو ..ناذفص

 ةيداحتالا ةيئاضقلا تاقيقحتلا بتكم لقتعا كلذك
 طايتحالا شيج يف امدقم يضاملا ويام /رايا يف
 7,15:1:17 110155 سير فيز مساب :يليئارسالا»
 دعب 11, 511:14 افلس ليج مساب رخآ ءايليئارسا»و

 بيبا لت نم ةرئاط نتم ىلع كرويوين ىلا امهلوصو
 اخوراص 819 ريدصت ةلواحمب نالجرلا مهتاو

 ىعس دقو .ةبمسر ةصخر نود تابايدلل اداضم

 ىلا تمدق قئاتوب ةقفصلا ةيطغت ىلا نايركسعلا
 نازيال ةدعم تناك خيراوصلا نا اهيف ركذ ةمكاحملا
 نايكلل تناك اهنا عقاولا اميف (اذك) اعم قارعلاو
 قرطلا ربع ناريا ىلا لسرت هنمو .ينويهصلا
 تاطلسلا تركنا ةداعلاكو :ةنمآلا ةيلحملا تاونقلاو

 .رمالاب اهتقالع «ةيليئارسالا»
 لوب ناكريمالا مهتا 1985 سطسغا / بأ يفو

 ْق هيزوحخ ناس نم طوسنا 5زءاءاوعطق اخولكحس

 نم (08:2165 54. (نآد1» ربلك ناس زلراشتو اينروفيلاك

 ناريا عيب ةلواحمب نيرخا ةسمخ عم سولجنا سنول
 .وددارلاب اريسم تابايدلل اداضم اخوراص

 هذهب ةقيثو ةقالع ىلع اهناب «:ليئارسا» تمهتاو
 يف هليمزو نيدا يذلا اخولكجس ركذو .ةقفصلا
 هنا سسحجتلا اذهب نيققحملا ماما ةمهتلا هذهب ةمكحملا
 لماعتلا نم نيتنس لالخ نييناريالا نم لصح دق
 .يكريما رالود نييالم ةتس نع لقي ال ام ىلع حالسلاب

 وهو رخا امسا اذه اخولكجسل نا كلذ نم مهالا نكلو

 يف وضع عقاولا يف هضاو هنأ (نانأ1ء رتك لوب

 نوؤشل ةيدوهيلا ةسسؤملاب يراشتسالا سلجملا
 يف زكرم تاز ةعومجم ةسسؤملا هذهو .يموقلا نمالا

 .«ةيليئارسالا» ةيركسعلا تاعانصلل جورت نطنشاو
 ةرددم ٠ كطمواقسو 8ءورعس نيارب اناشوش تركذ دقو

 ةسبلاطم ىلا ترطضا دق اهنا ةيذيفنتلا ةسسسؤملا

 ةسسؤملا هذه يف يراشتسالا سلجملا كرتب اخولكجس
 نا اذه يف مهملا نكل . هلاقتعاب تملع امدعب ةيدوهيلا
 , 5(ع9عم 81368 نيارب نفيتس ةجوز يه ةأرملا هذه

 نع لوؤسملا ةيكريمالا عافدلا ةرازو يف دعاسملا ريزولا
 .ةيلودلا ةراجتلا يف ةينمالا ةسايسلا

 ةراجتلا هذه عاستا نا وه هيف ءارم ال امف

 ىلا يعسلا يف ءنييليئارسالا» عشجو ةيرغملا
 ةدكرتمالا ةرادالا دده ادح اغلب دق .اهحابرا صاصتما

 اهعئاقو نع ءايمع انيع رخآتم دهع ىتح ترادا يتلا
 يأرلا ماما يرجي ام ريربت بعصلا نم تابف ةلهذملا

 ةسائرلاو مالعالا ةزهجا تئتف ام يذلا يكريمالا ماعلا
 لباوب هرطمت ناغير دلانور ىلا رتراك يميج نم اهسفن
 يمالسالا فرطتلا ىلع ةطخاس اهنا معزت بيذاكالا نم
 يف ينيمخلا مكح ىلعو [تادرست "نسل سس( ملتكسل

 قرطلا ىتشب همعد لصاون عقاولا يف يه اميف ناريا

 جيلخ يف و اهسفن ناريا لخاد يبيرخنتلا هرود لصاوبل

 .هلك برعلا

 ةحئار تحاف دقل» :برعلا نيبقارملا دحا لاق

 رودقم يف دعي ملف .ةيكريمالا ةحلسالاب ةراجنلا
 ءزج حضفب اهيلع رتستلا الا ةيكريمالا ةموكحلا
 رارمتسا رسفن فدكف الاو :عقاولا ف يرجي امم ريغص

 [1.«ةليوطلا ةدملا هذه لك لاتقلا يف ناريا
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 نونجلا نم برض
 ١ ؟ةيلها برح ةيادب ما

 | يفناطيشلالسر ىلع
 مل ا ا ا 1 210 1 11

 برحلا نإ
 !ليئارسا
 0 ا رب ع

 برعلا عم ضقادنلا لودح لدغ فوت نديدتملاو نييناملعلا 9 .تاضقانتلا

 "7 ينودهتعلا ناتكلا لقباد ةافوهتلا قوينيمحلا»

 يف ريست دوهبلا «نينيدتملا» نم تاعومجم "د
 ةلماح .بيبا لتو ةلتحملا سدقلا عراوش ْ 5

 نع ثحبت يهو .ةظيلغلا تاوارهلا | ٠

 نكامالا ميطحتو اهقيزمتل :ةيعالخلا تاقصلملا»
 مجاهت «نييناملعلا» نم ةلوهجم رصانع .اهيف ةعوفرملا
 قزمتف .بيبا لت يحاوض ىدحا يف ايدوهي اسينك
 ىرخالا ةينيدلا بتكلا ضعيبو دوملتلاو ةاروتلا

 مهموصخ نومهتي نونيدتملا .دوهبلا ىدل ةسدقملا

 اذه ىلع نويناملعلا دريف «ناطيشلا لسر» مهناب
 دوهنلا نينتيمخلا» دوتجو نوضفري مهنا ماهتإلا
 لوقي زيريب نوعمش ةموكحلا سيئر .«ليئارسا لخاد

 نل هنا نيفرطلا نيب تانحاشملا دعاصت ىلع اقيلعت
 رصنتع ىلا يأرلا نع ريبعتلا ةدح لوحتت ناب عصي

 عيمجلا وعدي غوزتريه ةلودلا سيئرو .نمالاب لالخا
 مقافتي نا لبق كلذو ؛ةنهارلا ةنحملا زواجتو عفرتلا ىلا
 اما :هجالع بعصلا نم حبصي يذلا دحلا ىلا عازنلا
 نم اهفواخم يدبتف ىرخالا ةيسايسلا طاسوالا ضعب
 ..ةيلها برح ىلا ةهجاوملا هذه لوحت

 يه له !؟ينوبيهصلا نابكلا لخاد ثدحبي اذام
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 طاسوالا ضعب ترذخ امك العف ةيلهالا برحلا ةيادب

 ةعبوز اهنوك ىدعتت ال اهلك ةيضقلا نا ما ةيسايسلا
 !؟ايلاح مقافت اذاملو .عارصلا ةصقام نكلو !؟ناجنف يف

 ..ةدالم ولف

 ةطيسب ةيادبلا نوكت .عارص يا يف ثدحي امك
 مادختسا ىلع نيضرتعملا نييماخاحلا دحا .ةباغلل
 عم ماق :تانالعالا تاشيفا ىف تايراعلا تايتفلا روص

 طسو تاشيفالا هذه ضعب قيزمتب هراصنا ضعب
 .:ندروصملا تاسدع اهبف تكراش ةديمالعا ةرهاظت

 تناك يتلا ةيناملعلا طاسوالا راثا ثدحلا اذه
 تالواحم نم :تقولا ضعب ذنم اهءايتسا يديت

 مهنا نيمعاز مهريغ ىلع ةوقلاب مهئارآ ضرفل نينيدتملا
 «ىربكلا ليئارسا» ةامح مهو ؛نويقيقحلا دوهيلا مه
 تججا يتلا ةرارشلا ةباثمب ثدحلا اذه ناكف
 تادلمع ىلا ةلدابتملا تاديدهتلا تلوحتو .تافالخلا

 الاقتعا نيفرظلا نم تارشعلا لاقتعا ىلا تدا فنع
 ةرئاح ةيادبلا يف تاطلسلا تفقو نا دعب ءايزارتحا

 نا دعب اصوضخو .ةعراستملا ثادحالا تاروطت ماما

 ىلع موجهلاب نييئاملعلا مايق دح ىلا رومالا تلصو
 ىتحو بينا لتو ةلئخملا سدقلا ٍِق ةيدوهب دياعم ةدع

 .ةلتحملا نيطسلف يلامش يف

 .ةوهلا
 ام نا لاق تاحال ومولش بيبا لت ةيدلب سيئر

 يه ةلكشملاو .نونجلا نم بريض ةطاسبب وه» ثدحي
 :مالكلا اذهو .«نيبناجلا نم لك ىدل نيناجم كانه نا

 نيب لصفت ةريبك ةوه ةمث نا ىلع رشؤي هنا مغر
 تافالخلا بايسا نع ةروص مدقبي ال :نيفرطلا

 .ةمقافتملا

 نوربتعي نينيدتملا دوهيلا نا ايلاح حضاولا نم
 ؛«ةيردعلا ةلودلا» نع نييقدقحلا نيعفادملا مهيسفنا

 اذه نم اقالطناو .ةينويهصلا ةيجولويديالا نعو
 نايكلا ءانب ةداعا لجا نم نولمعي روصتلا
 يتلا ميشافملا عم امجسنم حيصميل ينويهصلا

 ىلع ةاروتلا يف تدرو امك .عمتجملاو ةلودلل اهنولمحي

 نينيدتملا دوهيلا عم نوفلتخي ال نويناملعلا دوهيلا
 تارورضلا لوح الو ءينويهصلا نايكلا دوجو لوح
 ىلع هتماقا يف مهدانتسا لوح ال و :نابكلا اذهل ةدنمالا

 ةلود ةيدوهي نا نوري مهنكلو .ةيبيغ ماهوأ
 مكح مايق اعنمي نا يغبني ال اهتينودهصو «ليئارسا»
 نآب عيمجلل حمسي ؛يرددعت»و «يناملعدو «يفاربيل»

 نوناقلا دودح نمض مهئارآ نع ةيرحب اورّبعي
 .«ليئارسا» دوجوو نمآب سملا مدع ةطيرشو

 قشل نوعسي مهناب نينيدتملا نومهتي نويناملعلا
 لالخ نم هتائف نيب نيفسا قدو .«يدوهيلا بعشلا»
 اراذعأ امئاد اهل دجت يتلا :ةددعتملا مهتاحورطا

 تاداقتنالا نويناملعلا درويو .ةزهاج ةينيد اججحو
 : نينيدتملا دض ةدلاتلا

 .يدوهيلا وه نم نوئاق حرط ىلع رارصالا - الوا
 نم .يدوهي يا ةبدوهبب رظنلا ةداعا ىلا فدهب يذلا

 بجي اهنا نويماخاحلا ىرب تارايتعاو ريباعم لالخ

 نيمداقلا دوهنلا سينجت تايلمع يف اساسا نوكت نا

 .جراخلا نم

 دض نوناق عورشم ىلع ضارتعالا اي
 تسينكلا لخاد هلاشفاو يرصنعلا ضيرحتلا
 ريئام ماخاحلا نا نويناملعلا لوقيو .ينويهصلا
 طاسوالا رئاس هيف ركفت ام لاع توصي ملكتي اناهاك
 اذه ضفر نا نولوقي امك .«ليئارسا» يف ةنيدتملا
 ةيرعت وه ؛ةريبك ةنويل» نم هيف ام مغر عورشملا
 .مهتلود ةيرصنعل

 .يفيصلا تيقوتلا ىلع ديدشلا ضارتغالا  اثلاث
 اذه ساسا ىلع لمعلا ناب اورقأ ءاربخلا عيمج نا مغر

 يف ضيفختو ةقاطلا يف ريفوت ىلا يدؤي تيقوتلا
 .خلا ..ريسلا ثداوح

 تايرفحلا عنمو راثآلا نع ثحبلا ضفر  اعبار
 لباقملاب و .رباقملا ةمرح ىلا ءيست اهنا ةجحب ةيرثالا
 ريغ مهنا نوريتعي نيذلا رباقم شين ىلا نونيدتملا أجلي
 ضعب ءالؤه نيبو .ةينيدلا ةيحانلا نم ءايقنا
 .نييماخاحلا

 راظتنالاو فوقولا تاطحم قارحا  اسماخ

 طالتخال يدؤت ةليسو ةبا عضم ةجحب تاصايلل

 .نيسنحلا
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 ريغ ردوهبلاب ةلصاوتملا تاشرحنتلا - اننيدانس

 نويماخاحلا ىرد نيذلا اشالافلا ندوهبلابو .نيئيدنملا

 لبق رهطتلاو ديوهتلا تاءارجال مهعوضخ بوجو

 ةعيرشلا نيناوق قددطت ضرغل يعسلا  اعباس

 محل عنمب قلعتي اميف ةصاخو ٠ ,ةوقلاب ةيدوهنلا
 روصلا ُِق ىتح ةماعلا ةادحلا ْق يرعلاو ريزنخلا

 .اهريغو مالفالاو

 سدفللا فلحلا

 ديازت ىلا ةيلاربيللاو ةيناملعلا طاسوالا رظنتو
 نم كلذ هسكعي امل غلاب قلقب دوهيلا نينيدتملا ةوق

 عفترم توصب ركقي : اناهاك ريئام

 نابكلا لخاد تاقالمعلا ىلع ةيبلس تاريثات

 ءاضيا تاذلاب يه اهعاضوا ىلعو .ينويهصلا

 افلح نينيدتملا دوهدلا بازحا تماقا نا دعب اصوصخ

 ليئارسي تادوعا  ينيدلا يموقلا بزحلا) اهنيب اميف
 .. مينوميا شوغ - خاك - ساش  لحاش هاشروم -
 ةامسملا ةفرطتملا ةينيدلا فارطالا هيلا تمضو ؛(خلا
 نيبصقعتملا نينيدتملا كلذكو :«انراك يروطان»

 ةنياهصلا نينيدتملاو ؛ميديرحلا» مساب نيفورعملا
 يف ةنياهصلا نينطوتسملا طاسوا يف ةرثكب نيرشتنملا
 .نالوجلاو ليلجلاو ةزغو ةيبرغلا ةفضلا

 ريبكلا فطاعتلا نيدتملا رايتلا ةوق نم ديزي اممو
 نايكلا مكحت ةريبك ةينويهص بازرحا ىدل هاقلي يذلا
 ةيساسا تاعومجم مضي ؛دوكيللا» لتكتف ءينويهصلا

 بزح اما .رايتلا اذه ةوقب معدت ةيدعاقو ةيدايق
 عم هتيرثكاب رايتلا اذه قلمت ىلع صرحيف ,لمعلا»
 نينيدتملا راكفا ديؤتو معدت هلخاد ةماش فارطا دوجو

 .دوهبلا

 دوهيلا نونيدتملا سرامي هلوصاو نيدلا مسابو
 اباهرا نيماخاحلا مهتمدقم يفو .مهئامعز ةدايقب
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 نييلاربيللا نم مهموصخ عيمج ىلع ايركفو ايسايس
 يركفلاو يسابسلا باشهرالا اذه نكلو ,نيدناملعلاو

 تاءادتعالاب ةنورقملا ةيشحولا ةجرد ىلا لصي
 نا كلذ .ينويهصلا نايكلا لخاد برعلا دض ةيدسجلا
 لامكتسا لقرعبي .دوهنلا ءالؤه رظن ىف برعلا دوجو

 .«ىربكلا ليئارسا» يف لماكلا ينويهضلا ططخملا

 لخاد ةيموق ةيجاودزا ءوشن نم فواخم قلخيو
 ءاقنلا ىلا لوصولا عنمي امك :ينويهصلا نايكلا
 .ةيربعلا ةلودلا لخاد يدوهبلا

 ةطقنلا هذه لوح نوفلتخي ال نويناملعلا دوهيلا
 مهنا يهو .ةدحاو ةيحان يف الا :نينيدتملا دوهيلا عم
 ةدعب اهمضهو ةيبرعلا ةيلقالا نم ضلختلل نوططخي

 لحلا نا نوري كلوا نا نبح يف ٠ .بدلاساو لئاسو

 .ةدحاو ةرملو ةوقلاب مهدرط يف وه ديحولا
 نيب ةماه تاضقانت ةمث ,ءءيش لك مغر نكلو

 ريضقلا دمالا يف لح ىلا لوصولا نكمي لهف .نيرايتلا
 بعصلا نم !؟امهنيب مئاقلا عارصلل طبسوتملا ىتح وا

 تافالتخالا وه امهنمس ضقانتلا ساسا نال ؛كلذ لوق
 لصت حمل تافالتخالا هذه تناك ناو ةيركفلا و ةيفاقثلا

 يتلا ةينودهصلا ةيجولويديالا ىلع جورخلا دح ىلا
 وه عارصلا نا .نيرايتلا الكل كرتشملا مساقلا لكشت

 يا يف نيدتم رخآو يناملع رايت يا نيب فالخلل ةمجرت
 نابكلا لخاد فالخلا اذه ةيصوصخ عم .دلب
 .ينودهصلا

 نالعا دح ىلا عارصلاو ضقانتلا لصي له اريخاو
 نايكلا لخاد طاسوالا ضعب عّيشت امك ةيلهالا برحلا

 ودبي نيرايتلا نيب عارصلا نا كش ال !؟ينويهصلا
 تامحهلا لدابت ىلا امهي لصو هنا دح ىلا .امدتحم
 اذه لظ ىفو .ةراجحلاو تامكللا ىتحو .مئاتشلاو

 ىصقا رخآلاب قصلب نا فرط لك لواحي نوحشملا وجلا
 مهوصخ نومهتي نويناملعلاف :تاماهتالا نم ةجرد

 عمتجملا ميسقتل لمعلا»,و :ةينيمخلا»و «ةيزانلا» ب
 ؛«ىضوفلاو باهرالا نم ةلاح قلخ»و «يليئارسالا
 لوصا عم مجسني مهفقوم ناب نودري نونيدنملاو
 لسر»و «مالظلا ىوق» دض ةيحورلا ميقلا نا عافدلا

 .«ناطيشلا
 ةريتو نم نويماخاحلا دعصي كلذ نم رثكا

 سرامب اياهرا ةمث نا نولوقيف :.مهموصخل مهتاماهتا

 لوقي سنريب قحسا ماخاحلا ريزولاف .نينيدتملا دض
 يف نودهطضمو نوقحالم نينيدتملا دوهيلا نا
 ةيا يف نودهطضم وا نوقحالم مه امم رثكا «ليئارسأ»
 ربكالا ماخاحلا نا امك .ملاعلا لود نم ىرخا ةلود
 نورعشي نينيدتملا دوهنلا نا لوقد اريباش ماهاربا

 لالخ هب نورعشي دوهيلا ناك يذلا هسفن روعشلا نآلا
 !ةيزانلا ايناملا ف يداهطضالا بقعتلاو ةقحالملا ةرنف

 نكل .تاديدهتلا قلطي تاهجلا لك نمو .عيمجلا
 فقس دنع فقوتت تاضقانتلا عيمج نا تيباثلا نم

 ام اذاو .ينودهصلا ناسكلا نماو دوحو ىلع ظافحلا

 ناف مقافتت نا لمتحملا نمو . تاضقاننلا هذه تمقافن

 ديدج ناودع نشي امئاد لاحلا وه امك .نوكي اهزواجت
 .اهردغو تاضقانتلا هذه ءاوتحال .ةيبرعلا ةمالا ىلع
 تاوصا عافترال ةفاضملا بتايبسالا دحا اذه ناك امدرو

 [1.ديدج ناودعل ةديدج ةعيرذ وا,برحلا

 دعسا ىلع حجان

 ريغي نل قيقحنلا
 بيبأ لتو نطنشاو نيب تاقالعلا

 !فيص ةناحس ..هةراإب ةيضن
 يف «يليئارسالا» سوساجلا ةيضق ترثا له

 تاقالع ىلع درالوب ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا !

 سسجتلا لاجم يف نيدلبلا نيب نواعتلا ٠
 !؟تارايختسالاو

 نيب نواعتلا نا ىلا ةيسانملا هذه يف ةراشالا نم دب ال
 ناغير دلانور سيئرلا دهع يف ذختا بيبا لتو نطنشاو
 ىحنم ؛زتلوش جروج يلاحلا هتيجراخ ريزو لظ يفو
 هسفن زتلوشو .ىضم تقو يا يف هيلا لصي مل اديدج
 نواعتلا نا ىلع ةمئاد ةروصب ًاصاخ ًاديكات دكؤي

 نع , بسحف انمك ال .ابع ون فلتخم نيدلبلا نيب مئاقلا

 تانيتسلاو تانيسمخلا يف امئاق ناك يذلا نواعتلا
 .تانبعبسلا ىتحو

 تاقالع نا نودكؤي نويسايسلا نوبقارملاو
 دقلف :هيصنم زتلوش ملست رثا ايرذج تلوحت نواعتلا
 ةفاك ةلازا فدهب ةرخلا ةراجتلا ةقطنم تميقا
 نواعتلا لصؤوو .نيدلللا نيب ةيراجتلا زحاوحلا

 نواعتلا قافتا ىلع عيقوتلا ةلحرم ىلا ىركسعلا
 نابكلل ناحيتي نيذللا موجنلا برحو يدي تسلا |

 ةموعدملا ةيركسعلا تاردقلا نم ديزملا ينوؤد

 نويسايسلا نوبقارملا لوقيو .ةيكريمالا 0

 نم لعجت ةلحرملا ةدئراو اهديدنب هيروتلا سسالا نإ

 ربزو يا وا يكريما سيئر يا ىلع ادح بعصلا

 .ةلبقملا لحارملا يف اهرييغت وا اهلادبتسا ةيجراخ

 نوكت نل درالوب سوساجلا ةحيضف نا دكؤي ام اذهو
 2 .«ناجنف يف ةعبوز» نم رثكا

 يشبك مايلنو نلعيا نأ برغتساملا نم نكي مل كلذلا
 .يس) ةيكريمالا ةيزكرملا تارابختسالا راهج سيئر
 ةدحتملا تايالولا نيب ةكرتشملا حلاصملا نأ (يآ .يأ
 نواعت دوجو متحت :طسوألا قرشلا يف «ليئارسا» و
 زاهجو (يآ :يأ ٠ يس) لا نيب ديطو يتارابختسا

 .(ناسوملا) «ةيليئارسالا» تارايختسالا

 ةبا ةنكرتمالا تارايختسالا طاسوا يديت الو

 «يليئارسالا» يسسجتلا قارتخالا مجح ةفرعملا دوهجا

 نا ساسسا ىلع فرصتتو .ةدحتملا تايالولا لخاد

 ال ,فيص ةباحس» درجم نم رثكا تسيل درالوب ةيضق
 نواعتلا ىلع رثؤت نلو تاقالعلا ونص ركعت نا نكمي
 . ةدعصالا عيمج يف مئاقلا ديطولا

 جئاستن نم ةينويهصلا طاسوالا فوختت ال كلذل
 نسسجتلا ةكيشو درال وب عم ايلاح ةيراجلا تاقيقحتلا

 فارشإبو . ينويهصلا نايكلا باسحل اهماقا يتلا

 ناك يذلاو يىلاحلا تسينكلا وضع ناتبا ليئافار

 , ةمث نا دقتعتو .ينويهصلا شيجلا ناكرأل اسيئر
 ةيكريمالا ةرادالا ىلع يلم بسحف ةينوناق تادلكش

 اهكاردا عم ٠ .تاقيقحتلا ةعباتم ةينمآألا تاطلسلا ىلعو

 ةراض جئاتن ةبا ىلا اقالطا يدؤت نل ةتاروطت نا افلس

 ' [).ةينويهضلا حلاصملاب
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 هدب همر همنوتسم بع جرحعج مووت دحر يو هربرت هور وبسس بوو ع مربوط

 0 ا و يم

 يي ملا حم نافل ةدوعلا ارق دار [ يف
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 يروخاف ليبن
 عسب هيعجستس# هيورح همس دمجها جحد وسس وجو جم رج جتا جم قب جة بوو جوا

 برح يف مسحلا تارابتعا نع ةقباس ةسارد يف "

 لكشي برحلا رايخ نا تددح دق تنك .جيلخلا

 يف مكحلا رارمتسال مزاللا ديحولا طرشلا

 هفادهأب طرشلا كلذ يناريالا ماظنلا طير دقلو .ناريا

 نع امامت زجامعلاو .برحلا نم ةنلعملاو ةماعلا

 يف ةيسايسلا ةطلسلا ضيوقتب ةلثمتملاو .اهقدقحت

 ترم يتلا ةفلتخملا لحارملا لالخو .يقارعلا رطقلا

 , وه امك يناريالا ماظنلا فده يقب برحلا هذه اهبف

 قوف ةدجاوتم ةيقارعلا تاوقلا تناك امدنع ىتح

 رارق لبق ناريا يضارا نم ةمهمو ةعساش تاحاسم
 نم ناريزح يف ةيقارعلا تاوقلل يعوطلا باحسنالا
 .7'/19 ماع

 ةئيبلا لكشي يذلا فدهلا اذه ىلع اهسسيسأت

 يذلاو ,يناريالا مكحلا رارمتسال ةديحولا ةيتايحلا
 يضارا لالتحأو وزغ ةلواحم يف رارمتسالا متحي

 ةريرج هبش ىلع تيبملا يناريالا ناودعلا ءاج :ةيقارع
 نم ةيناريالا تاوقلا نكم يذلا ناودعلا اذه .وافلا

 هبش يف ةروصحم ةحاسم يف اهل دجاوت قيقحت
 ال ينلاو ,ةزسمتملا هجئاتنو هتالولدم هل .ةريزجلا

 ةهجوملا ةماعلا تارابتعالا نع هسفن تقولا ىف جرخت

 لباقملا فو .قارعلا ىلع هرارمتساو يناريالا ناودعلل
 ةزيمتم ةيعون ةلقن لكشت امنا وافلا ريرحت ةكرعم ناف
 برحلا مسحل ةيلومشلا تارابتعالا قايس يف جردنت
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 .ةيقارعلا رظنلا ةهجو نم
 بعص رايخك ءاج وافلا ىلع يناريدالا موجهلا

 دراوم كالهتساو ديشحت يناريالا ماظنلا ىلع متحي

 تالاجملا ىف هيدل ةرفوتملا ناودعلا تازكترمو

 ةيعامتجالا .؛ةدسايسلا :ةيداصتقالا .ةيركسعلا

 مسحلا تارايتعا ةهجاوم ْق كلذو ,ةيناسفنلاو

 يف اهروطيو قارعلا اهكلتمي يتلا .برحلل ةيلومشلا
 صاقتنا لماوع لكشت تذخا :ةدعاصتم تاراسم

 ُْق يناريالا ماظنلا ءاقب ةلداعمل ةعراستم فازرنتساو

 .برحلاب هرارمتسا ساسا ىلع طقف ةدنتسملاو .مكحلا

 مل وافلا ىلع هموجه نم يناربالا ماظنلا تاناهر نا

 فرعي نم لوا وهف .ةيركسعلا بناوجلاب طقف لثمتت
 هل نوكت نل فوس فلكملاو يساقلا موجهلا اذه لثم نأب

 تايناكما نأل .ةيركسعلا نيبزاوملا يف ةريبكلا هحئاتن

 ةماه ةيقوس فادشها هاجتأب موجهلا اذهل هريوطت

 .ةمودعم يه .ةرصبلا لالتحا وا قدوطتك .ةرتؤمو

 ةيويعتلاو ةيقوسلا هتايناكما ةيدودحم ببسب

 تايناكمالا قوفتن لعفيو ءريوطتلا اذه لثمل ةمزاللا

 ينلاو : :ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا بناج يف ةلياقملا

 ما ةريزج ىلع ةلمكملاو ةفيدرلا هنكرح تضهحا

 تالولدملا نأف كلذل .يسابق تقو يف صاصرلا

 هلحارم يف وافلا ىلع هموجهل ىرخألاو ةيسانسلا

 .صاصرلا مأ ةريزج يف هريمدت دعب ىتحو .ةفلتخملا

 هيعمل رسب عبوس »رج سجو بج مج جمجوم

 ف ؛موسرملا هرود ءايحأ» هلالخ نم لواح اناهر تلكش
 ىلع هبرح نم يناريالا ماظنلا فادهاو اهحلاصم نيب تطير دق تناك يتلا ةيلودلاو ةيميلقالا تارابتعالا
 قارعلا

 اهجئاتنو ...«ؤفلا» تالالد
 دراومو تارابتعا لكل يناربالا ماظنلا ديشحت نأ

 ,وافلا ىلع هموجه يف اهمادختساو ةرفوتملا ناودعلا

 ديدهتو ؛قاروالا ةطبرخل هنم ةسئاي ةلواحم يف ءاج دق
 يعدتسي دق امم :ءقارعلل ةرواجم لود ةدايسو نمأ
 نا ىخوتي ناك :ةضرتفم ةيميلقاو ةيلود تالخدت

 نيعب ذخات نا نكمي ثيحب ؛ةحلملا هيلاطم اهعمسي
 تابيترتلا يف موسرملا هرود ىرخا ةرم رابتعالا
 ديرت امك هب مايقلا نع زجع يذلاو .ةقطنملل ةيميلقالا
 ىلع هبرح فادها ليشف بيسب .ةيلودلا ىوقلا كلت
 .تاونس تس ذنم ةرمتسملاو قارعلا

 هموحم ءانثا يناريالا ماظنلا تاحورط نآف كلذكو

 ,طفنلا راعسا يندتب موجهلا كلذ ةقالع لوح وافلا ىلع
 جيلخلا ىف ةيطفنلا لودلا ىلع ريثأتلل هفادهتساو
 فقو لالخ نم راعسالا عفر ىلع لمعلا لجأل يبرعغلا
 هنافنتسا ىلع للدتل تءاج امنا .ةنيعم ةرتفل جاتنالا
 وهو الا .هيدل ناودعلا تازكترم- مها نم دحاوسل

 عيب ىلع هتردقب ةرشابم طبترملاو يداصتقالا رابتعالا
 ناك هنآأل :ةيلاع راعسأب سيلو ةريبك تايمكب هطفن
 يف راعسالا هذه ضافخنال ةيسيئرلا بايسالا دحا
 نا دعب ةيندتم راعسأب هطفنل هضرع لالخ نم ,قوسلا
 يقارعلا راصحلا لعقب هعابتبا نع قوسلا مجحا
 .جرخ ةريزج ريمدتو برضو ةيطفنلا هدراومل

 بعصلا هرايخب ذخا دقو يناردالا ماظنلل دب ال ناك

 رامثتسأ ادهاج لواخحي نا نم .وافلا ىلع هموحه يف

 ةقطنملا نم ةروصحم ةحاسم ْيف دجاوتلا نم هنكمت
 فرعب لازي الو ناك قايسلا اذه يف وهو .ةمجاهملا
 كلهتساو دشح هنا ساسا ىلع .هتايناكما ةيدودحم
 كلت ىف ةيركسعلا تايناكمالا نم هل نكمي ام لضفا
 عرش نا ناكف .ريوطتلل ةلياقلا ريغو ةقلغملا ةكرعملا
 ريغ فلك ءوانقلا راش عظاوق قف ىرخأ تايفرعشي
 .وافلا ىلع يساسالا هموجهل ةفيدر الو ةمغانتم
 ناك ام ردقب هنا :نآلا ةدكؤم تتاب يتلا ةقيقحلاو
 ةدايقلا كابرا كلت هتاضرعت نم لواحي يناريالا ماظنلا'
 هسقن تقولا ىف لواحب ناك هنأف .ةبقارعلا ةيركسعلا

 تارربملا ركتييو :وافلا يف قناخلا هقرأم ىلع رتستلا

 يف بضنت تأدب ينلا ةثبعتلا ةيلمع رارمتسال ةمزاللا

 .ناردا

 اننكمي هنأف .مدقت امل انضارعتسا لالخ نم

  :ةيلاتلا جئاتنلا صالختسا

 ةيحانلا نم هتاروطتو وافلا ىلع يناربالا موجهلا_-١

 ىلع ناريا هب درت نا نكمي ام ىصقأ لكشي ؛ةيركسعلا
 يتلا برحلل ةيلومشلا مسحلا لماوعو تارايتعا

 امكو لكشت تحبصا يتلاو . اهروطيو قارعلا اهكلتمي
 ةلداعمل ةعراستم كالهتساو صاقتنا لماوع انفلسا

 هرارمتسا لالخ نم .مكحلا يف يناريالا ماظنلا ءاقب

 .تزحجلاب
 دق وافلا ةكرعم نآف .ةقباسلا ةحدتنلا ىلع اسيسأت- ؟

 ,يناريالا ماظنلا ءاقب ةكرعم رخآب وا لكشب تحبصا
 هتاحورطل ةديحولاو ةبعضلا ةيلمعلا ةمحرتلاو

 دق تناك ينلاو .برحلا نم ةنلعملا هفادهاو ةماعلا
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 تاونسلا لالخ اهقدقحت ىف هلشف لالخ نم تذفنتسا

 .:ةرمتسملا برخلا رمع نم ةتسلا
 ةلقنلا لكشتس وافلا ربرحت ةكرعم نأف كلذكو - "“

 رسكو برحلا مسحل قارعلا يعس يف ةمدقتملا ةيعونلا
 ءاقب ةلداعمب اهطايترا لالخ نم اهرارمتسأ ةلاح

 .مكحلا يف يناريالا ماظنلا
 اهبلا تلا يتلا ةيركسعلا تاروطتلا تناك اذاو - ؛

 ماظنلا هققحي نا نكمي ام ىصقا لثمت وافلا ةكرعم

 لماوعو تارابتعا ىلع درلل هتلواحم يف يناربالا

 فيظوتو مادختسا نآف .برحلل ةنقارفلا حسحلا

 فوس .ةيلومشلا مسحلا لماوعو تارابتعال قارعلا
 يضاراو افادها اهتيلومش يطغتل .واغفلا دودح زواحتت

 ايعون اديعصت اهلالتحاو اهبرض لكشي .ةيناريا
 ِق تارايتعالاو لماوعلا كلت راثال اسوردمو اريدم

 طرشلا لكشت يتلا .برحلا ءاهنال يعسلا قايس

 .ناريا يف مكحلا رارمتسال مزاللا ديحولا

 اهراثا ىدعتت فونسس وافلا ريرحت ةكرعم نا

  يقارعلا عارصلا قاطن ةيسايسلاو ةيركسعلا

 بابساو تارابتعا عم لماعتت ناو دب ال اهنال يناريالا
 ماظنلا ءىبجم ذنم ةموسرملا هفادهاو ناودعلا

 ةيلودلا ىوقلا تابيترت ىلع ءانب مكحلل يناردالا
 ةلواحم لكش دق وافلا ىلع موجهلا ناك اذاف .ةرماتملا
 يف موسرملا يناريالا ماظنلا رودل ةايحلا ةداعأل ةسئاي

 واقلا ريرحت ةكرعم ناف :ةيلودلاو ةيميلقالا تابيترنلا
 كلت ريقت ناو دي ال .ةفدهتسملا اهتاروطت فارشتساو
 ع ورشلا ىلع يقارعلا رارقلا رارصا لالخ نم :ةلواحملا

 .اهئاهناو برحلا مسح :تايضنقمل اقفو اهي رارمتسالاو
 ناودعلا ةهجاوم يف ةيقارعلا ةيركسعلا تارايخلاف

 ,وافلا ىلع موجهلا دعب ةضاخو .رمتسملا يناربالا

 يف يركسعلا رايخلا تاناكما ةقيقح نم ززعت فوس
 فوسو .ينويهصلا ودعلا عم ةيبرعلا ةمالا عارص
 يموقلا نمالا تارابتعا نم .هسفن تقولا يف زرعت

 لذاختو زجع لعفب تعادت دق تناك يتلا :يبرعلا

 لعفبو .ةهج نم ينويهصلا ناودعلا عم ةهجاوملا
 .ىرخا ةهج نم يناريالا ناودعلا عم ؤطاوتلا

 ,ةنبعم ةيبرع افارطا نا نآلا احضاو حبصا دقل

 موجهلا فادها ىلع تنهار دق ىرخالا يه تناك

 اهقزام نم جورخلل اهتاينمت قفو .وافلا ىلع يناريالا
 قوقحلا هاجتاب دشلا لماوع راثآ نم صلختلاو
 دومصف .نيطسلف يف ةصاخو ةيبرعلا ةمالل ةيموقلا
 ,ةرمتسملا اهتاونس لاوط ةيعافدلا هبرح يف قارعلا

 اكلم انوكت ناو دب ال .نيتزيمتم ةلاحو اجذومن لكش
 يلاحلا اهيدصت يف ةيبرعلا ةمالا ريهامجل اعاشم
 يف و ,ميسقنلاو ةيوستلا تاريرمتو تاططخمل

 ةمالا ءادعا عم قحلا ةكرعمل روبصلا اهراظتنا
 ةكرعمل ةحجانلا قارعلا ةرادا نا .نييجيتارتسالا
 ةيناودعلا ةيناردالا تاناهرلا تطقسا املتم وافلا

 ةيبرغلا تاناهرلا اضدا تطقسا اهناف :ةرساخلا
 باحصا ىلع تمتحو .ةملستسملاو ةنئاخلاو ةزجاعلا
 ةداضملا مدعاطملا نقحب اوأدبب نا تاناهرلا هذه

 اودروتسا نا ناكف :نيتزيمتملا قارعلا جذومنو ةلاحل
 ,ةمالا ءادعا نم ميعاطملا هذه ءامئاد لاحلا وه امكو»

 يف يبرعلا بعشلا سوؤر قوف مهتارئاط تلاص نيذلا
 يبرعلا بعشلا ريهامج دعوتتو ددهت يه اهو .ايبيل
 .ايروس يف
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 ىلا ةدوعلا راوق

 مسحلا عيرستو يتاريالا قيعلا
 ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا اهشيعت يتلا ةلحرملا

 يف ةيقارعلا ةدايقلل ةيقوسلا تارارقلا اهمكحت نآلا

 ديب ةأدابملا يقيت كلذيب يهو .برحلا حمسحل اهيعيس

 لماوع فيظوت نم روطتو .يقارعلا يركسعلا لعفلا
 قيبطت لالخ نم .برحلل ةيلومشلا مسحلا تارابتعاو
 اياونو فادهال يدصتلا ةطخ يف ىرخا ةحفص

 دق تناك ةحفصلا هذه .اهريمدتو يناريالا ناودعلا

 قفارملل ةيوجلا تابرضلا يف ىلوالا اهرطسا تأدب
 «ناربا قمع ٍْق ةيداصتقالاو ةيركسفلا فادهالاو

 فدهف .ؤافلا ىلع يناربالا موجهلا ءدب لبقو ىتح

 لوحتلا ةطقن لكش ناودعلا تارابتعاو دراوم ريمدت
 موجهلا ءاج يتلاو «نآلا برحلا ةلاح اهشيعت ىنلا

 ىلع ناريا هب درت نا نكمي ام ىصقأك وافلا ىلع يناريالا

 ةطقنلا كلتل برحلا لصوا يذلا يقارعلا رارقلا

 ةكرعملاو وافلا يف قونخملا يناريالا دجاوتلاف .ةحرحلا

 يف كرحتملا عافدنالاب نآلا قارعلا ههجاوي ,هنف ةقلغملا

 ةحوتفملا كراعملا ةراداو ضرفو يناريالا قمعلا
 يتلاو ,ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا بناج نم ةاقتنملاو

 امب :ناريا يضارا نم ةمهم تاحاسم لالتحا ىلا تدا

 يناريالا دجاوتلا رحد مت نا دعبو ؛نارهم ةنيدم اهيف
 .ةفلتخملا تايلمعلا عطاوق يف ةرثعبم مدق ءىطاوم نم

 ةيقارعلا ةدايقلا رارق اهدلا دنتسمي يتلا تارربملا نأ

 ةدرك اهيلا رظنلا نكمي ال ,يناريالا قمعلا ىلا ةدوعلاب

 هبش يف ةروصحم ةحاسمل ناريا لالتحا ىلع ةنكمم لعف

 برحلا مسحل يقارعلا يعسلاف .وافلا ةريزج

 تاودا ريوطت ىلا دوقي ناو دب ال ناك .اهئاهناو
 هتالواحمو ,رمتسملا ناودغلا ىلع درلا بيلاساو

 لاحلا عقاو يف و .ةيقارع ضارا لالتحاو وزغل ةدلاتنملا

 ,وافلا ةكرعم تاروطت هشوشت مل يقارعلا رارقلا نأف

 ساسا ىلع وافلا ريرحت ةكرعم ينبت ىلا هدقت ملو
 مسح يف هططخم قايس نع ةيجراخ ةكرعم اهرابتعا
 كلذب وهو .رمتسملا يناربالا ناودعلا ءاهناو برحلا
 .ةرمأتملاو ةيداعملا تاناهرلا طقسي نا عاطتسا

 يقبيو ةكرعملا كلت ىلع ةقلعملا ةيسابسلا و ةيركسعلا

 .هيديد ةأدابملا مامز

 قارعلا قبيطت جئاتن نع قبسملا ءوبنتلا نا
 نكمي ال .ناريا عم برحلا يف ديدجلا يقوسلا هجهنل
 تباوثلاب ةطاحالاو ذخالا سادسا ىلع الا ىنين نا

 عارصلا يف قارعلا ةسايسل ةيساسالا تاهجوملاو

 قيبطت راسم مكحت ينلاو :ناريا عم هيلع ضورفملا
 ةفدهتسملا .ىرخالاو ةيركسعلاو ةيسايسلا هنارارق
 هك ددصلا اذه يفو .برحلا ةلاح ءاهناو مالبسلا ضرف

 :ةيلانلا ةيساسالا طاقنلاب ريكذتلا نم دب

 نوك ةقيقحل ركبملا اهكارداو ةيقارعلا ةدايقلا يعو- ١
 ةيناربالا بوعشلا ىلع 4 ةئراط ةلاحد يناربالا ماظنلا

 ةيلمع يف رشابم فرط (ماظنلا يا) هنكلو ةقطنملا ىلعو
 يف ةروثلا برض ةفدهتسملاو ةرمتسملا ةهباجملا

 .قارعلا
 ةيداعملا تاططخملاب يناريالا ماظنلا طابترا ةقيقح- ؟١

 ,ةيموقلا اهقوقحو ةيبرعلا ةمالا لبقتسمو نمال
 ةمالا ءادعا عم ماظنلا اذه فلاحت يلاتلابو

 .نييجيتارتسالا

 يموقلا نمالا تارابتعا يف هيجاوو قارعلا رود - "'
 نم ةنلعم ةيناودع اياون ةهجاوم يف ةصاخو .يبرعلا
 ةريزجلاو جيلتلا ةقطنم ٍِق يناربالا مالظدلا ليق

 .ةيبرعلا

 ةيقارع تاقالعل ةنكمملا صرفلا لك ةنايصو نبيمأت - ؛

 ساسملا بنجت لالخ نم .لبقتسملا يف ةنزاوتم ةيناريا
 ,ةيموقلا اهقوقحو ةيناريالا بوعشلا ةيرحو ةماركب
 .انلاح ةشاعملا برحلا ةلاح لظ يف ىتح

 قيبطت نم ةيقارعلا ةدايقلا فادها ناف :هيلعو
 اهيرح مسح يف بصنت امنا ديدجلا يقوسلا اهجهنم
 : يلب ام قدقحت لالخ نم :يناربالا ماظنلا ناودع عم

 :يركسعلا ددعصلا ىلع 8

 ريوطتلل ةلياقلاو ةحوقفملا كراعملا ضرف ١

 قطانم ف ةيناردالا تاوقلا ىلع مسحلا تاهاجتاب

 نع عفادملا ةلاح يف اههضوو .اهدشحتو اهدجاوت

  ةيعامتجالا هتازكنرم نعو ءالوا ةيلاتقلا هعقاوم
 ندملا لالتحا يعدتسي اذهو .ايناث ةيداصتقالا

 .ةيناردالا تابصقلاو

 نم :يناريالا بناجلا ىلا ضرالا ىلع ةكرعملا لقن - ١
 اهتيمها اهل ةيناريا ضارا كسمو لالتحا لالخ
 عافدلا يتلاح ف ةيقوسلاو ةيوبعتلا اهتامادختساو

 .موجهلا ييوطتو
 تالصاوملاو دادمالا قرطو دقع ريمدتو برض “" 

 .فلخلا ىف يوبعتلا هدهج وا ودعلا ةهبجل ةمداخلا

 يف قونخملا اهدجاوت نم ةيناريالا تاوقلا درط - ؛
 يقوسلا جهنملا تايلاعف لمجم قيبطت قايس ف .وافلا
 .اهمسحل يعاسلاو برحلل ديدجلا

 :يداصتقالا ديعصلا ىلع 8

 هدراومو ناودعلا تازكترم برض ريوطتو ةمادآ ١

 ذفانم قنخ ةيلمع ريوطتو ةمادا اهيف امي ,.ةيداصتقالا

 ىلع ةحشلاب سكعني امم .طفنلل هريدصتو هجاتنا

 زيهجتو ةبعصلا ةلمعلا نيمأت يتانق يف ناريا
 .يلخادلا كالهتسالل ةيطفنلا تاقتشملا

 ةدقارعلا ةدايقلا نأف .دالعا )١( ىلع اسسيسأنو ١"

 ةيداصتقالا ةمزالا سكعو ديعصت لجا نم لمعتس
 لالخ نم :ماعلا رارقلا تاقلح ىلع نارسا يف ةشاعملا

 قيبطتل ةمزاللا ةيداملا تامزلتسملا رييدت نع اهزيجعت

 ةيعامتجالاو ةيركسعلا يحاونلا يف :رارقلا كلذ
 عطقلا ثادحا ىلا يدؤي امم .ةيونعملاو ةيسايسلاو
 كلت نيبو ,ةهج نم اهتاسسؤمو ةطلسلا نيب يلكيهلا
 ةهج نم ةيناريالا بوعشلا ريهامجو تاسسفؤملا
 .ةدناث

 :يسايسلا ديعصلا ىلع أد

 ماظنلا ناقنتسا نع ةئشانلا ةلاحلا ريوطت ١
 ةنلعملا هفادهأ و .مكحلا ىف ةماعلا هناحورطل يناريالا

 ىلوأب مايقلا نع هزجع ديكأت لالخ نم .برحلا نم
 بارتلا ةيامح يهو الا ,ةينطولا هتابجاو مهأو
 كلذبو .يجراخلا لالتحالا نم يناريآلا ينطولا
 عمو هتاذ عم ةريرملا ةهجاوملا هيلع ضرفت فوسف
 .ناريا بوعش

 دعصلا يف ؛:تاءارجا نم مدقت ام لك ىلع اسيسأتو - ؟

 ماظنلا رود نآف :ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيركسعلا
 ةيلودلاو ةيمدلقالا تارايتعالا ْق موسرملا يناريالا

 ىلع ةيعادتملا هتردق ءاهتنأب يهتند ناو دب ال ,ةمئاقلا

 ةلاحلا» لاوز ىلا دوقتس يتلاو .برخلاب رارمتسالا
 ح.ةقطنملا ىلعو ةيناريالا بوعشلا ىلع «ةئراطلا
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 3 ودسلا

 ١ ا او نيبقارملا عيمجا ذل اتباثو ادكؤم ْ

 0 نو
 1 وع ايبيلا اهشيعن ينلا ةمرزألا ودم ِْ
 0 دق ءيعاضتجالاو يدابصتقالا نييوتسملا
 عادلا ,تلخفتسا 1

 ١ . داكت ةدح تدلدو

2 

 ولكل از رب مب نيا نييبيلل ةيرورضلاو

 : 0 ةعيبس ذنم تعبتا 0022 مه داقننا

 وي بدلا رابهنالا نا ريراقتلا لوقتو .
 5 - تعراست ٠ .يضاملا م ماعلا 5 دالبلا هبارمت تناك

 اد يضل ريركهشلا وب هقاواطعخا

 0.ةيلاحلا ةيبيللا ةمزالل

 : "رص اهنا .
 ١ حا نيران ل ةيِبرَع حدا مادارا

 .ةمكاحلا 1 ا
يروس لوخد نم قشمد يف .

 ّ ١ . لازت ام بايسال ,ة

 رار قلا اذه ناك اذا ام فرعي ملو د دي

 7-6 نيب ةسوردم ةروانم :نمض ادكيتكت

 .لوعفملا يراس عشملا زارق لظيبس ىتم ىلاو

 00 ةكسنرفلا وكلا نا كولا

 تسع و ثدح .. ..ندنل قد «.تيرتس

 >0 0.ةيعويسالا

 يوحر لوعسمل ناسح مادص سئرلا لابقتسا يف

 راوشلا مح تالالعإ مالا: وهلا نسمح تاقالعو مالع ءافل
0 

 لابقتسا :ةضراعملا ةيناربالا «قلخ يدهاجم» ةمظنمل يمالعالا بنكملا فضو

 مالبسلا لحا نم لمعلا: ىلع ديكأت هنا 'ي وجر ل كيم ديسلل نيسح مادص سيئرلا

 ميعزلاب هبيحرت نع قارعلا برعأ دقو .«نارياو قارعلا :نيدلبلا نيب راوجلا نسحو
 يف ةيناريالا ةمواقملا همارتحا ىلع ادكؤم :لضانمو فيرش فيدضك ضراعملا يناريالا
 قيقحت لجا نم لاضتلاو لمعلا يف اهتيرحو يسايسلاو يجولويديالا اهلالقتسا
 قارغلا نيب لدابتملا مارتحالا راطا يف يوجر ديسلاب دادغب بيحرت يتايو :اهفادهأ
 .ةقطنملا يف رارقتسالاو مالسلا ءاسرا لجا نم ةيناردالا ةمواقملاو

 نا هرودب دكاو .دادغب يف هتفايض ىلع يقارعلا سيئرلا ركش يوجر دوعسم

 سسيبسأتو .نارداو قارعلا نيد مالسلا ةداعتسا لحا نم لضانت ةيناريالا ةمواقملا

 نادو .فرط يأل ةيلخادلا َقوؤشلا يف لخدتلا مدعو ةنسحلا ةريجلا اهدامع تاقالع

 ةيساسالا حلاصملا ضرعت يتلا برحلا ةلصاوم ىلع ينيمخ رارضإ ةدشب يوجر
 نا ىلا يوجر راشأ و .ةليلق تارايخو بعص قزام يف نارئا عضتو ءرظخلا ىلا نيدلبلل
 قارعلا تدئثا نا دعب :خالسلا هاحتا ْق ىضم تقو يا نم رثكا ,نوعلظتب «نيدناربالا

 هنا دكؤي ىذلا رسمالا راوحلا نسح تاقالعو مالسلاب هةكسمت ملاعللو نيناردالل

 .برحلا ةلصاوم نم هعنمو ينيمخ ةرصاحم ىلع لمعت نا ىوقلا عيمج ىلع يغبنب

 نسيئرلا عم هئاقل يف نييناردالا ىرنسالا عوضوم يوجر ديسلا راثا ,ةيناث ههج نم
 سيئرلا دكأف .يصخشلا همامتهاب عوضوملا اذه ىظحب نا اينمتم .نيسح مادص
 ةلماعم لكب نوظحب مهناو قارعلا يف فويض مه نيدناردالا ىربسالا نا يقارعلا
 ,نييقارعلا ىرسالا حارس قالطا ىلع ةيناريالا تاطلسلا تقفاو اذاو .ةقئال ةيناسنا
 .اروف اهيدل نيدوجوملا ئزسالا عيمج نع جرفت فوس دادغب ناف

 بئان روضح يف .تاعاس ثالث «مالسلا ءاقلد ب فصو يذلا ءاقللا رمتسا دقو

 ةيروهمجلا ةسائر بتكم ريدمو زيزع قراط ديسلا ةيجراخلا ريزو ءارزولا سمئر

 ةنحللا ءاضعا نم ددعو .ةروثلا ةدايق سلحم يف ررحتلا تاكرح سمئئر بئانو

 .«قلخ يدهاجم» ةمظنم يف ةيذيفننلا

 :نيظخ ىلع مهيعس نولصاوي «,قلخ يدهاجم» ناف .,ةلدقملا تاروطتلا راظتنانو

 6 اهسفن ناريا يف مالسلا لالخال يناربالا ماظنلا ريدغتو .. .برحلا فقو

 . يسع ا ا

 ملا ينادوسلا 1
 0 يايدللا ءارزولا نسير لا قداصلا 1

 ب سينا ويام ارب 78 فلاي 0

 ١ / سيراب فق يدي ةداج بتاكما م لفق ىلا اهترادا. 23
 تنبجير نم 65 .سواه يربك لوتحلاو 0

 * قطاشلا سوخاب تسغوا ينانبللا بئانلا راز .

 ةنراوملا باونلا. عمجت مساب يمسرلا
 عغمتجاو .يضاملا عوبسالا يف .قشمد ,نيلقتسملا
 .مادخ ميلحلا ديع يروسلا سيئئرلا بئان عم

 نا نولوقي :ةرايزلا جئاتن ىلع نوعلطملا .
 ال ةيروسلا ةمصاعلل سوخاب ةرايز نم فدهلا
 0 ةيميلقألا فورظلا نا هغلدأ مادخ ند ا .,ققحتب ٠

 نيب راوحلا فانّتتسال دعب جضنت مل ةيلودلاو

 ةاراع) . يروسلاو يتلنبللا نيشيئرلا

 ا رارحالا تزح ىلا ةوعد

 ا ةدئرج ريرحت سيئر رساع 0

 تهجو دق ناردا 5 .ةيناربالا .ةموكحلا

 ان ةدشب ةرايزلا ىلع ةيروهمجلا ةديرج

 ١ ناكو . ايمسر يريمن رفعج عو : ' 0 سيفرعلا ا ةينادونشلا ةموكحلا تبلظ ظ

 لقن دق .هيِلا ةطلسلا لاقتناب ينادوسلا بعشلا
 1 ةدايقلا ىلإ يريمت 2 صايخلا بلطلا

 00 ةدنرج تركذ .ةيناث ةهج نم.
 نم هنا :يتطولا عمجتلا بزح ناسلب ةقطانلا
 | قاثيم حرطب ةيرصملا ةموكحلا موقت نا عقوتملا
 0 3 ينادوسلاو يرصملا نيبعشلا نيس ءاخالا

 ١ يدهملا قرداصلا سارا 5

 . نهرا وعي
 0 اهاضيلا ٠

 8 ديلا ةفطاخلا ةرايزلا 1 تن

 ىلا روثوكوا نوج لانيدراكلا كرويوين ةفقاسا
 / يتلا ةيناكيئاغلا .ةديابلايااهلأ ةقالع ال توريب

 كلم لعرونوعوازعر الل روش ةدلش وح نم دي
 يمدقتلا ا ةكيمتلا بزح 0

 يتلا عابشالا هيف ىفن ةرهاقلا يف انايب يودحولا 5

 نم نارهط ةراتزل ةوعد هبقلت نع تددرف

 ةوريب نيد .نيزجتحملا نيدكريمالا نئاهرلا

 دقو 5 .ايصخش ناغير سيئرلا نم افلكم ٠ ,قشدو

 ,نئاهرلا تالئاع تورين 0 هلوصو لبق لباق

 ١ لاع هنكل .يكريمألا سيئرلا ىلا الوطم عمتجاو

 نع اريرقت عضوو ضافولا يلاخ توريب نم .
 نيبكريمالا 6 نا هنم فشتسد 0

 ...نارهطو قشمدو ْ 0

 .ىلغ اباوج رظتني غندلوف
 [بوغحلا نم باتسالل ةعيرالا بيبا لق فرش

 ماق دق ناك يتلا هتاراز نع غندلوغ كرام ةدحتملا ممالل دعاسملا ماعلا نيمالا.فقوت
 يتلا هتاثداحم جئاتن لقنيل كرويوين ىلا داعو ,بينا لتو ..قشمدو توريب نيب اهب

 اهعفردس يذلا رالليوك يد ةدحتملا حمالل داعلا نيمالا ىلا ثالثلا مصاوعلا ٍِق اهارحا

 ديدجتلل ليقملا ويلوي /زومت /١١ يف هتسلج دقعيس يذلا يل ودلا نمالا سلجم ىلا هرودب
 .ينانبللا بونجلا يف ةدوجوملا ةيلودلا تاوقلل

 نانبل ىلا دوعيس غندلوغ نا نولوقب .اهارجا يتلا تالاصتالا ايافخ ىلع نوعلطملا

 ,ةليوط ةرتف ةقطنملا يف ماقا امبرو .لجاعلا بيرقلا يف .ينويهصلا نانكلاو ةيروسو
 نم تانامضلا نوكت ناطرش ةيساسا بيبا لت اهربتعت يتلا ةدنمالا تاييترتلا نيماتل

 .ةقرممو ةفيعض نانبل يف ةموكحلا نا رابتعاب .ةيروسلا ةموكحلا
 قسمد ىلا عندلوغ اهلقن ةعيزا طورشب ,ةيليئارسالا ةموكحلا+ تمدقت دقو

 باحسبالل ةعيزالا طورشلا اما :نيتمضاعلا نيب ٍلادجو شاقن روجم يهو:توريبو

 دض ةينطولا ةمواقملل ةيركسع تايلمع ةيا عنمت نأب تانامض ةيروس مدقت- ١
 تاعفترم ىف دوقعملا قافتالا رارغ ىلع .ينانبللا بونجلا نم اقالظنا ؛ليئارنسا»
 ةلتحملا ةيروسلا نالوجلا

 .ةيروسلا ةموكحلا عم قافتالاب ةلثامم تانامفض ةينانبللا ةموكحلا مدقت ١

 عم نواعتملا ءيبونجلا نانبل شيج» دئاق عم ةينانبللا ةموكحلا قفتت - ؟
 :ينانبللا شيجلا ىلا مهمض ىلع لمعتف .هعم نيلماعلا دونجلا ريصم ىلع ؛ليئارسا»

 ةينطولا ةمواقملا نلعت ٍبونجلا نم «ةيليثارسالا» تاوقلا بحسنت نا لبق - ؛
 ىلع قفتي ةدمل رانلا قالطا فق وب اهلوبق ,ةمواقملا ف ةكراشملا ىرخالا بازحالا عيمجو

 .قافتالا ذيفنت يف عرشي مث ..اقحال اهديدحت
 وه ذا .توريبو قشمد نم اهيلع اباوج غندلوغ قلتي مل ةعبرالا طورشلا هذه

 عطتسي مل ام ققحي نا لما ىلع ةيكوكملا هتمهم فناتسيل .بيرق تقو يف امهيلا دوعيس
 تاوقلل ديدجتلا متد نا :نويقارملا عقوتي .هحاجن مدع لاح يفو .هفالسا هقيقحت

 تامهم رييغت ىلع فعست ةيلودو ةيميلقا تاروطت راظتناب ءىرخا رهشا ةثالث ةيلودلا
 نيطسلف عم ةيلودلا دودحلا داجتا ف يأ ءاي ونحو الامش اهعبسوتل ..ةيلودلا تاوقلا

 0.رارقتسالاو نمالا ةعاشال !اديصو نيزج هاجتا ىفو ,ةلتحملا



 ١ حجعج لابتغا تااادم
 دئاق عجعج ريمس نا توريب نم نومداق دكا

 ةرتفلا ف ضرعت ,ةينانبللا تاوقلا» ايشدليم

 نيب قيرطلا ىلع لايتغا ةلواحم نم رثكال ةريخالا
 ةنيدمو توري ف يبئاتكلا يبرحلا سلجملا
 :هل ةيلاوملا ىوقلا ةييلاغ ركرمنن ثيح .ليبج

 نامتكلا نم راتس اهيلع لدسا تالواحملا
 ةيقرشلا قطانملا ىف ةدئاسلا عاضوالا ةيساسحل
 .ةينانبللا ةمصاعلا نم

 زكارم تافالخ نا ةينانبل رداصم لوقتو
 ىلع وفظتل تداع يبئاتكلا ركسعملا يف ىوقلا

 يف فده نم تكإ عجعج لكس نإ ذعب حطسلا
 جروج باختنا هرخآ ...ليمجلا سيئرلا ىمرم
 ةميزه هلازناو .بئاتكلا بزحل اسيئر ةداعس
 [0.ةمارك يلبأ «ةلئاعلا ٠ حيشرمب

 !ايئاسا ىطخ ىلع نانؤبلا
 نانويلا نا تلاق ةيبرع ةيسامولبد رداصم

 تاقالع ةماقا هاجتا يف ؛اينابسا ىطُخ ىلع ريست

 تراشاو .ينويهصلا نايكلاب ةيسامولبد
 يرجت يتلا تالاصتالا نا ىلا اهسفن رداصملا
 .اديعب اطوش تعطق بيبا لتو انشا نيب اريس

 ماهاربا «يليئارسالا٠ ةحايسلا ريزو ناك نا دعب
 نيلوؤسملا عم ثحب دق نانويلا رار يذلا ريراش
 ةيفاقثلا تاقالعلا عيسوت ناكما يف كانه
 [1.نيدلبلا نيب ةمئاقلا ةيحايسلاو

 ؛«لها» وسان

 يومهم ةوؤنره
 «لصمأ, رصانع ةيوه نع تامولعم تئدحت

 توريب يف ةينيطسلفلا تاميخملا تمجاه يتلا

 «ةديدجلا قيرط, يف ةعورملا تايفصتلاب تماقو
 اوناك مهنا يا . ؛ةبوتلا, بزح نم مهنا تلاقو |

 ةليمعلا دادح دعس انشيلبم فوفص يف الضا

 «لمأ» ىلا اواجل هتوم دعبو ينويهصلا نايكلل
 ىلع مهتطلسف «مهتبوت» رابتخا تلواح يتلا
 توردب يف لاقدو .نينمآلا اهناكس حبذل تاميخملا

 ىلع ةاقلملا ةمهملا» ف تحجن رصانعلا هذه نا

 يف ينويهصلا دقحلا ةموثرح تدسج ذا ءاهقتاع
 .ثثجلاب اليثمتو !ديرشتو التق .هروص ىلجا
 [.ضارعالاو تامرحلل اكاهتناو

 ا كقأ

 يلبإ ره يف
 ةنيدم يف ةيروسلا تارباخملا رصانع تمهاد

 نيوضنملا نم ددع تويب .نانبل يلاهشب سلبارط
 .يكارتشالا يبرعلا ثعبلا برح فوفص يف
 ضعي طاسوأ تالاقتعالا تلاط امك , مهتلقتعاو

 صضعب فوفص يف يروسلا ماظنلل نيضراعملا

 تامولعملا دكؤتو .ىرخالا ةيسايسلا ىوقلا
 ةلمح نا سلبارط نم نومداق اهلقن ينلا

 ىرح اصخش نيعبرا ىلاوح تلاط تالاقتعالا
 .ةيروسلا نوجسلا ىلا مهلقن

 نع اهسفن تامولعملا تثدحت ةيناث ةهج نم
 رصانع دض ةديدع ةيركسع تايلمع عوقو
 ببسب سليارط ةنيذم يف ةيروسلا تارباخملا
 هذه نم ةنيذملا ناكس اهاقلد ينلا تاقياضملا

 0.رصانغلا
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 ؟وتسؤم يف ءاده حس اذه
 ةقوثوم رداصم نم «ةيبرعلا ةعيلطلا, تملع

 لودلا ىدحا ْف يتايفوسلا داحتالا ريفس نا

 تاقالع وكسومب اهطبرت يتلا ةرثؤملا ةيبرعلا
 نا :ةلودلا هذه ةيجراخ ريزو غلبا .ةبوق
 سف مهتاثداحم ٍِق اوركر تايفوسلا نيلوؤسبملا

 ءانثا مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان

 :نيتطقن ىلع .وكسوم ىلا ةريخالا هترايز
 ةيقارعلا برحلا ءاهنا ةرورض :ىلوالا

 ةرورض :ةيناثلاو ءضوافتلا قيرط نع ةيناريالا
 مدعو ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدحو ريزعن
 ىري يذلا .اهتسائر عوضوم يف لخدنلا
 ؛هريرقت فرط يا قح نم سيل هنا تايفوسلا
 .اهسفن ةمظنملا ىروس

 !ذمد يف دعا تعفر
 رداصم نم «:ةيبرعلا ةميلطلا» تملع

 ءدسا تعفر يروسلا سيئرلا بئان نا .ةقوثوم
 نلعي مل ,قشمد ىلا ةريصق ةرايزب ارخؤم ماق
 ةرايزلا ببس نا .رداصملا هذه فيضتو .اهنع
 ةهجاومل تعفرو ظفاح نيوخالا نيب رواشتلا وه
 نم ماظنلا ىلع طغضت تذخا ينلا تادجتسملا

 قزاملا نم جرخم داجيال ةلواحم يف :ةهج نم رثكا
 60 .ءيجافم لكشب ماظنلا ىلع تمكارت يتلا

 !نوربس اهت رافع رفم ريفت ناربا
 توريبب اهترافس رقم لقن ناريا تررق

 ,حانجلا ةقطنم ىلا ةبطيصملا نم .ةيبرغلا
 قلعتت لاقتنالا بابسا نا تامولعملا دكؤتو
 ىنبم برق رارمتساب عقت يتلا تاكابتشالاب
 ةحلسم رصانع هسرحت يذلا ةيناريالا ةرافسلا
 ل. للا بزح» نم

 نرخ ىرهادم»
 انايب يمالعالا ,قلخ يدهاجم» بتكم ردصأ

 تذفئ يتلا ةيركسعلا تايلمعلا ليصافت هيف لقن

 نيدهاجملا نيب ةيماد تاهجاوم لالخ «ناريا يف
 .ينيمخ سرح رصانعو

 ةماعلا ةدابقلا ربرقت ىلا !دانتساو
 سرح نم ًاريصنع 5١ ناف «قلخ يدهاجم» ل

 يف كراعم ءاثثا اوحرج وأ اولتق دق ينيمخ

 .يضاملا عوبسالا لالخ .ةفلتخم ةيناريا قطان»
 ىلع تممغ دق ةيناربإلا تاطلسلا تناكو

 يف ءرذحلاو ةطيحلا ةرورض ةيركسعلا اهتادحو
 ىلا سيراب نم يوجر دوعسم لاقتنا باقعا
 تايلمعلا ديازت لامتحا نم ةرذحم .دادغب
 0:ةيركسعلا

 يأ ريف قالعلا
 !جوك جول رمق

 وحن ةريخألا ةرتفلا يف هجوتت ناريا تذخا

 رايغلا عطقو ةحلسالا ىلع لوضحلل غنوك غنوه
 لوقتو .ةيكريمالا قاوسالا نم اهجاتحت يتلا
 حالسلا راجتو ةصاخلا تاكرشلا نا تامولعملا
 نيلوؤسملاب نوقتاي ءادوسلا قوسلا يف
 ,غنوك غنوه يف حالسلا نع نيثحابلا نييناربالا
 حالسلا ريفوتب تاكرشلا ضعب موقت ثيح
 ةدحتملا تايالولا نم هيرتشت نا دعب ناريال
 ةيبونجلا ايروكو دنالياتو ينويهصلا نايكلاو
 (00.نابايلاو

 اا رس [] ةعىت
 نموت | خ)

 : ةطحتسما هب ؤغلا 8 » 78 3
 نم تلذب يتلا دوهجلا نا ىلا ريشت ةيبرعلا انتقطنم اهدهشت يتلا تاروطتلا لك لني

 يبرعلا عارصلل ةيسايسلا ةيوستلا قيرط ىلع ةديدج تاوطخ مدقتلا لجا قف
 .دودسم قيرط ىلا الا دؤت مل ينويهصلا !

 يعاسم جرخي ام روطت ثودح لامتحاي الئافتم نطنشاو ىلا رفاس يذلا نييسح كلملا

 نويكريمالا نولوؤسملا هحراص نا دعب امؤاشت رثكا اهنم داع .رفصلا ةطقن نم ةيوستلا
 ضوافتلا قيرط وه هماما حاتملا ديحولا قيرطلا ناو ؛ناشلا اذه يف مهيدل ديدج ال نأب
 .«ديفدد بماك» يف تاداسلا رونا عم ثدح امك امامن .ينودهصلا نابكلا عم درفنملا

 لصو يتلا ةياهنلا نا. مث :ندرالا ريغ يه.رصمو .تاداسلا رونآ ريغ نيسح كلملا عبطلاب
 ةيوستلا يف هتردابم ءارج نم اهيلع لصح يتلا ةليزهلا جئاتنلا دعب ؛تاداسلا اهيلا
 .رخاآ لوؤسسم يا هوذح وذحي نا نكمي الثم حلصت ال .ينودهصلا نابكلا عم ةدرفنملا

 ماما لوقلا ىلا رشتات تيرغرام ايناطيرب ءارزو ةسيئرب ادح ام طبضلاب وه اذه امبرو
 ضوافتلا ىلع نيسح كلملا عيجشت ةلواحم نم ىودج ال» هنا ,يناطيربلا مومعلا سلجم

 ظ .«ةيبرعلا لودلا دييأت نود كلذ يف ركفيس هنا دقتعا الو .ليئارسا ءارزو سيئر عم
 ةردابملا .ةنهارلا فورظلا نمض . هيف يعنت امنا ؛لوقلا اذه رشتات لوقت امدنعو

 ١ نيسح كلملاب اهتالاصتا لالخ نم .اهقالطا يف ىلوالا ةجردلاب تمهاس يتلا ةيسايسلا

 || اهئاقلو ينويهصلا نايكلا ىلا اهترايز لالخ نمو .ةهج نم برعلا ءامعزلا نم ددعبو
 .ةيناث ةهج نم ةنياهصلا نيلوؤسملاب

 يف حجنت نا نكمملا نم اهنا ينعت نا نكمي ال .رفصلا ةطقن ىلا ةيلاحلا دوهحلا ةدوعو

 يف فقت - لازت الو - تناك يتلا ةيساسالا ةدقعلاف .ةفلتخم فورظ لظ يفو :ةلبقم ةلحرم
 هضرا نم درط يذلا بعشلا ةيضق «ةينيطسلفلا ةيضقلا, يه ةيسانس ةيوست ةبا ليبس

 باسح ىلع انايكو ةلود ضرألا عاقب ىتش نم نيمداقلا دوهيلا اهيلع ميقي يكل ءاهنم دّرشو
 ظ .ةيخيراتلاو ةيعرشلاو ةيموقلا اهباحصا قوقح

 ١( هعوضخ وا نيضيقنلا دحا لاوزب الا هلح نكمي ال اضقانت ةمث نا دكؤملا نم تاب دقل

 ١' :ةهج نم مهريغ ضرا ىلع مهتلود اوماقا نيذلا ةنياهصلا :امه ضقانتلا اذه افرطو .رخآلل
 نابكلا ةداقو . هتطوو هضرا نمو هتلود نم مرح يذلا ينيطسلفلا يبرعلا بعشلاو

 مهتاعزن فالتخا مغر .نوقفتي مهف كلذلو .اهنوعيو ةقيقحلا هذه نوكردي ينويهصلا
 ءزج نع لزانتلل هيف نورطضي .ةيوستلل عورشم يا دض ةدشب فوقولا ىلع :مهبراشمو
 نم ؛لكلا نع لزانتلل ةيادب مهيار يف ينعي ءزجلا نع لزانتلا نآل .نيينيطسلفلل نيطسلف نم
 .ضرالا هذه يف ايخيراتو ايعرش نيينيطسلفلا قحب ,ةرشابم ريغ ةروصب ولو رارقالا لالخ
 ةعساو برح نش ىلا ودعلا ةداق دمع مهرظن يف ليحتسملا رايخلا اذه زواجت لجا نمو
 ةريسايبسلا مهتدابق دصو ,نييسيطسلفلا دض لئاسولاو بيلاسالا ةددعنمو ةلصاوتمو

 ىلع ينويهصلا نايكلا ةداق نا حضاولا نم ادبو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ف ةلثمتملا
 يف هقحو ينيطسلفلا بعشلا دوجوب فارتعالا رايخ ريغ رخآ رايخ يا لوبقل دادعتسا
 .هنطوو ةضرا

 ةلكشم يه نمث يأب ةيوسخلا ءارو نيعاسلا برعلا ضعب رظن يف ةلكشملا تناك اذاو

 ةداقف يلاتلابو .ىلوالا ةجردلاب دوجو ةلكشم ينويهصلا نايكلا تاباسح يف اهنإف .دودح
 دوجو نامض طورش عم ةمجسنم نكت مل ام .ةيسايس ةيوسن يأب اولبقي نا نكمي ال ودعلا
 ايلك لئاملا ىلاحلا ىوقلا نازيم ناو اصوصخ .اضيا هنما نامضو ينويهصلا نانكلا
 زازتبا ىلعو مهطورشب كسمتلا ىلع رثكأف رثكا هتداق عجشي ينويهصلا نايكلا حلاصل
 .ةيسايسلا ةبوستلا أديمب ةلباقلا ةيبرعلا فارطالا

 ةيضقلا ءبع نم صلختلا لجا نم مهدنع ام ىصقا ميدقتب برعلا «ضعب» ةبغر مغرو
 مهئاقب يف مهديفت ةقطنملا عاضوا يف رارقتسالا نم ةلاح ىلا لوصولاو :ةينيطسلفلا
 دومصو , ع ورشملا هقح ليبس ف لاضنلا ىلع ينيطسلفلا بعشلا رارصا ناف .مهرارمنساو

 ءاقيو اهرود ءاهناو اهتيفصت دصقب اهدض كاحت يتلا تارماؤملا هجو ىف ريرحتلا ةمظنم

 .قيقحتلا بعص افده اهنم صالخلا لعجي ,يموقلا روعشلا

 يف هتاعلطت نع ريعي يسادس دوجو ينيطسلفلا بعشلل مادام ,نذا ةليحتسم ةيوسخلا

 ةدايق ىلع ةنهارلا تارماؤملا ريس وه اذهو .كاذ وا لكشلا اذه قفو هضرا ىلا ةدوعلا

 ينيطسلفلا بعشلا نال ةليحتسم كلذ لبق يهو .ريرحتلا ةمظنم يف ينيطسلفلا بعشلا

 امم .ةينيطسلف يه ام رادقمب ةيموق قوقح يه هقوقح ناف يلاتلاب و :ةيبرعلا ةمألا نم ءَْج
 دوجولل ضيقن .ةريخالا ةلداعملا ف هدوجو نا كردي يذلا ينودهصلا قزأملا قيمعت يف ديزي

 .هلك يبرعلا يموقلا

 جرخم ىوس ةنياهصلا قطنم يف هل سبل :نآلا ةقطنملا هدهشت يذلا دومجلاف ؛نذاو

 ىلع ةديدج برح نش يا ...مامالا ىلا بورهلا وه ,تقؤم هنا نوكردي اوناك ناو .ديحو
 .ةيبرعلا ةمالا

 يبعرملا زياف 01؟؟لامتحالا اذه ةهجاومل اولعف اذامو .كلذ برعلا ةداقلا كردي لهف
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 بناجألا ةماقال ديدجلا نوناقلا ىلع قيدصتلا دعب

0 

 هتشالج يقف يمترقلا يم عبرا موب ةيعوبسالا كلا
 ىلع )/857/5/1١1( ءاعبرألا مودل ةيعوبسالا
 لراش ةيلخادلا ريزو هدعأ يذلا درفت:

 «اسنرف يف بناجألا ةماقاو لوخد طورش» لوح 0
 ىلع صئخيو .طورشلا هذه يف رظنلا ديعي يذلاو

 .اسنرف يف ةرجهلا ةلكشم صوصخب ةديدج تايضتقم
 ةيساسألا دونبلا نم ةعومجم ىلع عورشملا صني

 :يلب ام ىف اهزربأ مدقن

 عورشملا لظ يف حبصأ اسنرف ىلا بناجألا لوخد

 يتلا .دودحلا ةطرش :ةطرشلا تايحالص.نم ديدجلا
 ىلع رفوتي ال هنا ربتعت نم لك لوخد ضفر اهناكماب
 قئاثو هارت ام ىلع رفوتي ال وأ ءشيعلل ةيفاك ةيناكما
 لكشيام هدوجو يف ىرت وأ .,ةعنقم»و «ةحيحص»

 .«ماعلا نمألل اديدهت»

 درطلا ةرطسم دامتعاو .:ةيرسلا ةرحجهلا ةحفاكم

 ةطلسلا لحم لحي يذلا يرادالا زاهجلا ىلع رشابملا
 .باعلا اذه ىف ةيئاضقلا

 ةديدجلا ةموكحلا نا نم اقباس عيشأ امل افالخ -
 ةدمل ةيحالصلا تاذ ةماقالا ةقاطب ءاغلا ىلا دمعتس
 :ةقحال طورشن نكل اهب ظافتحالا مت هناف .تاونس رشع
 تائفلا ضعبل ةبسنلاب .دعي مل ةقاطبلا هذه حنمف
 هنا :اهنم ةدع ليصافت نآأشلا اذه يفو .ابستكم ءاقح»
 نهربي نا اسنرف يف دلو لفطل بألا يبذجألا ىلع حبصأ
 .ةيئرج ةفصب ولو «ةيوبألا ةطلسلا»ل هتسرامم ىلع
 حبصت ةطلسلا هذه ناف نيجوزتملا ريغل ةيسنلاب اما
 قلعتي دجوي ام رطخا نا نيح يف اهدحو مألا قح نم
 .ةرجهلا ءانثا نيرجاهملا ءانبا نم نيدولوملا ريصمب
 ةماقالا ةقاطب حنم ىلع صني اقباس نوناقلاف
 لح يذلا يبنجألا بابشلل ١5 نس يف ابكيتاموتوا

 نوناقلا صني نيح يف ةرشاعلا نس لبق اسنرفب
 يف شيعي هنا يبنجألا نهربي نا ىلع ديدجلا يموكحلا
 رشع نم رثكأ ذنم ةينوناق ةيعضو لظ يف, اسنرف
 19853 ناريزح ١77 ٠ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 1,

 هرعلا اهنأ د يضرعم ينج

 باجألا جورخو لوخد تايحالص لونن طرقا
 دعبالااياضق يف تبلل ءافقلا لا لحم لحي بيان زيجل و
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 وأ ةيمارجا ةنادا ةبا هدض ردصت نا نود :تاونس
 رشعلا ةماقا ةقاطب ىلع لصاحلا يبنجألا نا مث .ةحنج
 قح نم نامرحلا وأ درطلا نم انصحم سيل تاوئس

 اذإ «أاديدج ًارجاهم» ريتعي هنا كلذ أددجم ةماقالا

 .ةنس نم ديزا يسنرفلا بارتلا نع بيغت
 :اهنأشي تاءارحالا لدهستو درطلا تاصاصتخا -

 يفف .هب هبتشم صخش ىلا آامكح يبنجا لك نالوحب

 نوناك 14 يف راسيلا ةموكح دهع ىلع رداصلا نوناقلا
 اهزاجتحا ىدل ةطرشلا تناك 148١ (ربوتكا) لوألا
 ,ةيرس ةفصب ميقم يأ :ةماقالا ةقاطب كلتمي ال صخشل

 صني اميف صاصتخالا ةيحاص ةمكحملا ىلع هليحت

 «ينوب» نوناقل ةحيرص ةدوع ىلع ديدجلا عورشملا
 عورشملا صنيو 11٠. لوألا نوناك يف رداصلا
 ةطلسلا ةعطاقملا ظفاحن حبصا هنا ىلع ديدجلا
 بارتلا لوخد نم عنميو .دودحلا ىلا داتقيل ةلماكلا

 ةدودحم ريغ ةدمل ًانايحاو .تاونس ثالث ةدمل يسنرفلا
 ةماقا ةقاطب ىلع رفوتي يبنجألا ناك اذا ام ةلاح يف
 .ةروزم وأ ةفرحم

 بناجألا ةماقا نوناق ناف ءىرخا ةهج نمو
 نم تائف عيس درط ناكما مدع ىلع صني ناك (15545)

 ,ةعبرا ىلا اهصلقي ديدجلا نوناقلا نا دجن بناجألا

 .بناجألا ىلع قييضتلا نم ديزم : اوكساب لراش

 نيلصاحلا درطي احومسم نكي مل ءالثم ,قباسلا يفف
 ام وهو لمع ثداح يف مهتباصا دعب زجعلا شاعم ىلع
 درط اذا نيرصاقلا درط ازئاح حبصا امك .نآلا يغلأ

 اسنرف يف ميقب يذلا يبنجألا نا اذه ىلا فضا .مهؤابا

 يف ردص دق نوكي نا بجي ال تاونس رشع نم ربكأ ذنم

 .هتماقال ةريخألا
 ةرستف ءاضقل مهيلع موكحملا بناجألا ةداعا

 دنبلا اذه طبتريو .ةيلصألا مهنادلب يف نجسلا
 ةحفاكم عورشمو .ديدجلا يسنرفلا ينمألا ططخملاب
 نم انيجس )4700٠0 ةيسنرفلا نوجسلا ءالزن مخضت
 ةموكحلا تعرش دقو .(بناجألا نم /؟5 مهنيب

 برغملا مصاوع عم تارواشملا ءارجاب ةيسنرفلا
 موكحملا ةرتفلل نجسلا ءاضق ةرطسم قيبطنل يبرعلا

 .اسنرف يف هتماقا ءاهنا يلاتلاب و .هدلب يف اهب هيلع
 ةقلعتملا دونبلا مها :لامجالا هجو ىلع .هذه

 اهيلع قداص يتلا نيرجاهملا ةماقال ديدجلا نوناقلاب
 سيئر ةدشب اهيلع ظفحت امنيب يموكحلا سلجملا
 ,مويلا :كلمي ال يذلا :نارتيم اوسنارف ةيروهمجلا
 ناكو .اهفقو ةطلس .ناملربلا يف هفيبلغأل هنادقف ببسب
 قلعتملا نوناقلا عوضوم يف ءاضيأ .تبلا رظتني
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 مت هنأشب ةشقانملا نكل ءيسايسلا ءىجاللا ةيعضوب

 ببسب كلذو .دعب ددحي مل خيرات ىلا اهؤاجرا
 ةعومجملا لخاد هنأشب تراث يتلا ةديدعلا تافالخلا

 ىلوألا لعفلا دودرل ًارظنو .ةمكاحلا ةيفالتئالا

 سملا ىلع ةدشب ضرتعت يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا
 .هطورش نم قييضتلا وأ قحلا اذهب

 راثا نيرجاهملل ديدجلا نوناقلا نا ركذلاب ريدجو
 ةيمالعالاو ةيسايسلا طاسوألا يف اعساو اشاقن

 نيب هلابقتسا حوارتو ءاسنرف يف ةفلتخملا ةيقوقحلاو
 هردتعا ؛الثم ,فرطتملا نيميلاف ,راكنتسالاو ذيبحتلا
 نيرجاهملا ددع صيلقتل بولطملاب يفي الو ارصقم
 يف نويكارتشالا هاسرا ام صيلقنو مهقوقح نم لينلاو
 يهو ىرخا تاهج ربتعت نيح يف ؛قباسلا مهمكح دهع
 ىلع ةغلاب ةروطخ لكشي نوناقلا اذه نا ةيبلغالا
 داقتفاو يسفنلا قلقلل مهضرعيو .بناجألا عضو
 .رجاهم لكف ,مهتماقا يف نييقيقحلا رارقتسالاو نامألا
 درطللو ,تاهبشلل اضرعم حبصا .نوناقلا اذه قفو
 يف اهب ةيحضتلا نكمي ةينوناق تانامض ةيا بايغ عم
 ىرتو .صتخملا وه يرادالا زاهجلا مادام تقو يأ

 ةغفيص نا (85/5/11) نويساربيل» ةفيحص
 درطلا ىلع ايلوأ أزفاح دعت يتلا «ماعلا نمألل ديدهتلا»
 يا نا ؛ىتش تاريسفت لمتحتو ةيميمعتو ةطاطم

 هذه نمض اهجاردا نكمي .الثم .ريسلا نوناقل ةفلاخم
 .!ةفيصلا

 ديعي ديدجلا نوناقلا نأب اهسفن ةفيحصلا ىرنو
 كلذو .اسنرف يف بناجألا روضح موهفم يف ايرذج رظنلا
 دقعلا» ناب لئاقلاو .هتجابيد يف هيلع صني امم ًاقالطنا
 هذه ذختت ناب مزلي ةيبنجألا تايلاجلا عم يقالخألا
 ءاندالب يف ةدئاسلا ةيعامتجالا ةايحلا دعاوقب مزتلتو
 ىلع حرتقت ةموكحلا نأب ديفي ام ةرابعلا هذه ءاروو
 وأ يلكلا جامدنالا نبي اما اوراتخي نا نيدرحاهملا

 .ةرداغملا

 نوناقلا نأب ةيناسناو ةيقوقح تاهج ىشختو
 ًاحداف ًاررض قحليو .ةيرصنعلا ةعزنلا يمني فوس
 :ناسنالا قوقح ةدام ىف اسنرفل ىربكلا تامازتلالاب
 ًافقوم تذختا ةيسنرفلا ةسينكلا ناف جهنلا اذه فو

 تعد ىرخأ تايعمج نا امك :نيرجاهملا حلاصل اديج
 .هتاذ هاجتالا يف ىرخا تاردايم ىلا

 ةباثمب ديدجلا نوناقلا رابتعا نكمي الامجاو
 اسنرف ىف نيرجاهملاو ةرجهلا خيرات يف مساح فطعنم

 مهنادلب ىلا نيريثكلا ةدوع وا درط دنع هراثآ فقت نل

 نيب تاقالعلا ةعيبط هعم ريغتت نا رظتني لب ةيلصالا
 ةيلاربيللا ةروصلاو ,ةهج نم ,نادلبلا هذهو اسنرف
 ميراتلا تقفار ينلا ةيصوصخلا ؛ةيناسنالا»و

 .دلبلا اذهل ثيدحلا
 يلاربيللا نيميلا نأب ءاذه دعب .فيضن نا دب ال

 سرامي يلمع هنأل أدحأ ءىجافي ال مويلا مكاحلا
 ينلا ةدسايسألا يسايسلا بعللا قاروا ئدحا قديطت

 :ةينمألا ةقرولا بناج ىلا .ةيباختنالا هتبعج يف اهلمح
 رهشل ةيعيرشتلا تاباختنالا يف اهتطساوب زاف يتلاو
 نم ةطلسلا درتساو ١41485, (سرام) راذآ
 0 .نييكارتشالا

 ي واوزلا ناميلس

 ما مرج يد مرطات مهفقع 19-١

 مالكلاب نماضتي نرغلا

 رس دليرسوتلاو
 2 جج ++ ا ك2

 عا ةرمعب موي
 نو حو رمح جلا ا دقت

 10121 رج 0

 ونيوس دوب ةرشاعلا ىو
 دعما يرونيرب معا دا
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 نيعوبسالا ىف ثادحالا ةرادص ىلا ايقيرفا

 تماق يتلا تاراغلا بقع )١( كلذو :نيريخالا

 ءاهل ةمخاتملا نادلبلا ىلع ايروتيرب ماظن تاوق اهب
 ينطولا بزحلا) ةضراعملا ةكرح ءاوياب ةمهتملاو
 يوجلا موجهلا دعب (؟). اهتدعاسمو (يقيرفألا
 نع رفساو ؛يلوفنالا ايبيمان ءانيم فدهتسا يذلا
 نيترخابب رارضا قاحلاو .ةيبوك ةرخاب قارغا
 ضرفب يرصنعلا ماظنلا رارق رثا مث (7) .نييتايفوس
 نا نكمي امل ايسحت دالبلا عومجم يف ءىراوطلا ةلاح

 .وتيوس ىركذ يف ثداوح نم علدني
 نيب ةقالعلا يف يسايسلا ىوتسملا ىلع رومالا نكل

 يقيرفالا ينطولا بزحلاو ايقيرفا بونج ةموكح
 نم رشاعلا ذنم دودسملا قيرطلا ىلا امامت تلصو

 اذه ةيجراخ ريزو نلعا نيح يراجلا (ويدوي) ناريزح
 ريبسي ةينعم دعن مل هدالب نا اموي كيب ماظنلا

 بونج يف 1 يبايسلا ا لقتنا 2

 ل

 فنعلا تالمحل ٍبيرغ موهفم :انوب

 ءعيجيم

 عم ةيبسادس ةحلاصم رارقا ةدغب ةيراحلا تاضوافملا

 ررقملا خيراتلا نم نيموي لبق كلذو .نيضراعملا دوسلا

 نع ضرغلا اذهل ةبدتنملا ثليونموكلا ةنجل نالعال
 .اهرثعت بايساو تاضوافملا لوح لماكلا اهريرقت

 يمتحلا نم نا ىلا تلصوت دق ةنجللا تناكو

 نيعزانتملا نيفرطلا نيب موقت ةنده ةرئف ىلع قافنالا

 ام وهو :تاضوافملا ريوطتل لضفا طورش ةثيهنل

 بزحلاو ةنجللا نيب اؤطاوت ايروتيرب يف ربتعا
 ىلع ةقفاوملا نكمت ال اتوب رظن يفف .يقيرفالا ينطولا

 نيضراعملل دب ال لب .ةددحم ةرتفل فنعلا ديمحت

 فنع يا نع ةيلك يىلختلاب اومزتلي نا مهبزح يف دوسلا

 عضول ادادعتسا ملسلا ىلا اوحنجي ناو ,ديدهت وا

 ةموكحلا اهسرامت يتلا فنعلا تالمح اما

 ىلع لعف در درجحم ءانوي» اهريتعيف ةيرصتنعلا

 هدالب كسمت نع ارييعتو :ةهج نم ؛.هلضراعم

 بونج يف دارفالا ةيرحو ماظنلا ةيامحل اهتيلوؤسمب
 .ةيناث ةهج نم ايقيرفا

 ةطيسولا ثلونموكلا ءامكح ةنجل ريرقتل اقبطو
 راوحلل دادعتسا يا ايروتيرب دنع دجوي ال هناف

 وا دوسلا ىلا ةطلسلا لاقتنا أدبم لوح يدحلا
 شاقنلل لباق ريغ اتوب هربتعي ام وهو .اهيف مهتكراشم
 يف ثدح امع ةيلك فلتخم ,انه عضولا نا ىلا اريشم

 .اقباس ايسيدور

 ىلع لوصحلا نود .ةنجللا تبلاط اذه ىلع ةوالعو

 نيلقتعملا نف ددع حارس قالطاب .ءركذت ةجينن

 صيخرتلاو .اليدنام نوسلين مهسار ىلعو نييسايسلا
 نم ءىراوطلا نما تاوق بحسو .تاعامتجالا ةيرحب

 ينطولا بزحلا حنم ,قايسلا اذه يفو .دوسلا ءايحا
 .ةيعرشلا ةفص يقيرفالا

 يرصنعلا ماظنلا تاوق اهتنش يتلا تاراغلا ذنمو

 لك نا ادب ءاكاسول»و ءرادح» ىلع ويام /رايا 14 يف
 لعج امم .عطقنا دق ضوافتلاو ةطاسولا وحن قيرط
 ايرويترب اياون لك نم اهدي ضفنت ثليونموكلا ةنجل
 يا هل نا رهظي ال يذلا لشفلا فلم دعتو ةيملسلا
 .بيدرق ليدب

 ,عارصلا اذه نم ةدتحملاو ىلوالا ةقلحلا ةياهن دعب
 ديعصت ةلحرم ىلا ايقيرفا بونجح ةموكح تلقتنا

 رادصضتساو :ءىراوطلا ةلاح رارقاب ءفنعلاو عمقلا
 يف دوسلا قوقح نم صلقت نيناوقلا نم ةعومجم
 اهيلع ديرَم ال ةسارش يدبتو ,عمجتلاو كرحتلا
 .ةيزايتمالا ءاضيبلا ةيلقالا قوقح ةيامحو مهقيوطتل
 ةرسشاعلا ىركذلا ةيسانم عم دعاصتلا اذه ءاجو

 ناريزح 15 يف اهتشاع يتلا ةبيهرلا ةيومدلا ثادحالل
 نم رثكا اهيف لققو وتيوس ةنيدم 118١ وينوي /
 بيرختلا ثادحاو ىحرجلا ادع .دوسلا نم ةئامتس

 يتلا ؛ناسنالا قوقح تابلطتم ىندأب راتهتسالاو
 تايالولاو ايئاطيرب ةيامح تحت عقي ماظن اهب حجبتي
 .ةيكربمالا ةدحتملا

 ,ءايثالا تالاكوو فحصلا ولسارم فصو دقو

 ةسرامم ىلع ضرف يذلا ديدشلا قييضتلا نم مغرلاب
 ةعوضوملا ةرهاقلا ةينمالا طورشلا اوفصو ؛مهماهم

 نيعبرالا براق يذلا ىلنقلا ددعو ؛ىركذلا ةبسانمب
 يسفنلا ءاضيبلا ةئلقالا جييهتو :ناربزح ١5 موي لبق

 وه ام لك ءانتقا ىلا تدمع ينلا ٠ غرويسناهوب يف
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 تاموجه نم اهسفن نع عافدلا معزب ةحلسا نمرفوتم مه
 تدمعت دقو .دوسلا نونطاوملا اهب موقي ةلمتحم
 عفرتل قلقلاو عزفلا وج زيكرت ةيرصنعلا ةموكحلا
 اهرارقل ارربم يطعتو :نمالا ىلع ظافحلا تاراعش
 ةيفاكلا ةيطغتلا دجتو .ءىراوطلا ةلاح ضرفب
 ةكرحل نيلاوملا دض ةيعمقلا اهتسرامم ديعصتل
 .يقيرفالا ينطولا بزحلا

 زئاحلا .وتوت نومز ,فقسالا ناك فورظلا هذه يف

 ةقرافالل ينيدلا لثمملاو .مالسلل لبون ةزئاج ىلع
 ءودهلا مازتلال هتوعدو هتالاصتا يلاوي .دوسلا

 طبضو نازتالا نم وج يف وتيوس ىركذب لافتحالاو
 ىلع نولسارملا عمجا ام .لعفلاب .وهو .باصعالا
 مصخلل ةعيرذ لك دوسلا نونطاوملا بحس ذا .هفصو
 يف ىربكلا ندملا لك يفو ؛هباهرا فيثكت نم يرصنعلا
 سانلا صرح .ةصاخ غرويسناهويو .ايقيرفا بودنج
 ىركذلا سوقط ءادا وا مهخاوكا يف ءاقبلا ىلع

 عراوشلا تدب اميف :سئانكلا يف تاولصلاب ةنيزحلا
 وجلاو غارفلا دصرتت يرصنعلا نمالا تاوقو .ةرفقم

 هناب فصو موي .هلماكب موي ىلع نميه يذلا شحوملا
 .ماوعا ةرشع رمعب

 ايقيرفا بونج يف يعمقلا ديعصتلا اذه لباقم
 رسعملل ىلاوتت ةيلودلاو ةيقيرفالا لعفلا دودر تناك

 تايوقعلا ضرفل ةوعدلا وا .جاجتحالا نع

 تمظن راكد يفف .ايروتيرب ماظن ىلع ةيداصتقالا
 ةيلود ةودن فويض ودبع يلاغينسلا سيئرلا فارشاب
 اهتلثئام .يرصنعلا زيدمتلا ةحفاكم عوضوم لوح

 ةنمظتم فارستاب نسراسم تمظتنا ىرخا ةودن
 اهنع تبيغت اميف .اضيا فويض اهسارتو وكسنويلا
 بقارم ةفصب اسنرف ترضحو :ةيبرغلا لودلا بلغا
 .طقف

 مل يظفللا جاتجحالاو راكنتسالا تاملك ادعو

 ةيلعف تاءارحا ةئا نآلا ىتح ةيبرغلا مضاوعلا دختت

 ,ةددحم ةيداصتقا تابوقع وحن ىلع ايروتيرب دض
 عامتجا نم ةوجرم تناك يتلا ةجيتنلا يه هذهو

 ,ةكرتشملا قوسلا نادلبل يداصتقالا سلجملا
 لعف يا نم لاخ يظفل نايب نع ةياهنلا يف ترفساو
 ةدحتملا تايالولا نع لاقي هسفن ءيشلاو .يدام

 .ضيبلا نييرصنعلل يسيئرلا فيلحلا ايناطيربو
 نيبو ايقيرفا يف ةيسايسلا لفاحملا نا عقاولاو

 نكمي ال هناب ةمات ةعانق ىلع تتاب ,زايحنالا مدع نادلب
 ملاعلا مصاوع هب موقت يدج فرصت يا راظتنا
 اذه عم ةحلصملا :ةبحاص يعانصلا يلامسارلا
 لماعتلا تالص ىوقاب هعم طبترت ينلاو :ماظنلا

 ةنايص هدوجو يف ىرتو .يداصتقالاو يراجتلا
 ثدحب نا نوبقارملا عقوتي امنيب .ةقطنملا يف اهحلاصمل
 داقعنا ىدل كلذو ثليونموكلا ةمظنم يف يوق خرش

 ,مداقلا سطسغا /باآ رسهس نم لوالا ْق اه

 عانتماو .يبلسلا ةيناطيربلا ةموكحلا فقوم ببسب
 دض ,ةيداصتقا تابوقع ةيا ذاختا نع رشتات ةديسلا
 ايقيرفا بونج يف عضولا نيحلا كلذ ىتحو ءايروتيرب
 ةيلقالا ماكح نيب مادصلاو بارطضالا نم ديزمل حمشرم
 0ْنيدهطضملا دوسلاو ةيشافلا ءاضيملا

 .يل . سب
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 . دندجلا تتتتتانَوي +ادن !دنَسإل اونانع اما ١7 نعي :وؤتتبواتو تلت

 وبر او فلخ ةراقل ةديدج ةلواحم
 0 ا

 1 وول ب ا ومر نيج ب ا ب

 و ور 1 لا ا و بوت وجوب رز جو مصب دبور بو جو

 والا عم رئابم مج ما يف وسراو ةبغر سكعبو فوفتاروغ ةطخ دعي ءانا

 1 سر و مال لور م1 ووسع تاتجتجبراا 11 جاجا

 يدعسلا ددعس تسنئادوب

 يف ةداضملا ةروثلا لشف نم ماع نيثالث دعب "1
 نخاسلا ناريزح ىفو .1467 ماع ايراغنه
 يف ةصاخلا ةيتايفوسلا ةرئاطلا طحت ءاضنا

 ليئاخيم اهنتم ىلع لمحت يهو ؛يلودلا تسبادوب راطم
 ةقادص ةرايز يف هل قفارملا دقولاو فوشتايروغ
 ةنجللا عامتجا ةدايقلو ؛نيموي تقرغتسا .ايراغنهل
 يذلا «وسراو» فلح ءامعزل ةيراشتسالا ةيسايسلا
 /ناريزح ١١ فداصملا ءاعبرالا موي هلامعا تهتنا

 .يراجلا وينوي
 ميعزلل تدعا .يتلا لابقتسالا مسارم رارغ ىلعو

 ءانثا :1585 ماع ليربا /ناسين لالخ يتايفوسلا

 يكارتشالا بزحلل رشع يداحلا رمتؤملا يف هتكراشم
 ةطاسبلا تناك . ةيطارقميدلا ايناملا يف دحوملا يناملالا
 «يروهمج مالس ال :تسبادوب مسارمل ةزرابلا ةمسلا
 ةيركسع تادحول ضارعتسا الو ؛:ةيحت تاملك الو
 دورولاو مالعالا لمحت ةيريهامج فوفص الو ؛ةيزمر
 .ةريدكلا ةيفارغ وتوقلا روصلاو ءارمحلا

 نوفيضملا عفر انه ةعلطم رداصم لوقت امكو

 ور م اب نمطرملا ا هببسو يورو 1[! محاصر بس جرم اجو 0

 باشلا يساقفقلا ميعزلا ةبيغر دنع الوزن :نويرجملا
 .لابقتسالا رهاظم نم ءارمحلا ةداجسلا

 رخا زارط نم اميعز نوكي نا ملحي فوشتابروغ
 عزتنيو ,فوخلا ةوطس نود مارتحالا ضرفي ًاميعز
 نع اديعب نوكي ال دقو .ةلودلا تاتفال نع اديعب بحلا
 ةيكارتشالا نادلبلا مومع ىف سانلا نا لوقلا ةقيقحلا
 اليوط اورظتنا دق .هسفن يتايفوسلا داحتالا يف ىتحو

 هسملتب روعشلا اذه لثم .ةدايقلا نم زارطلا اذه
 ةقيرطو ؛ةتكنلا ةيعونو ,مالكلا ةيوفع ىف بقارملا

 .ايوروا قرش بوعش مايالا هذه دوست يتلا ةيحتلا
 . ملعتلا بحي لجر هنا نولوقي هيلا نوبيرقلا

 زيمتيو :سانلاب رشابملا لاصتالا ةعاجش كلميو
 اضندا رمالا ناك اذكه .ةتكنلا حورو ةهيديبلا ةعرسب

 سشوناي يراغنهلا ميدعزلا ةقفري .ةرحلا هتهزن ءانثا

 .تسبادوب بلق ةسارتش تخارب يف :(اماع /4) راداك

 ضرالا ىلع ةيبرغ ةرمعتسم نويرجملا هريتعي يذلا
 معاطملاك ةيمدخلا هتاسسؤم يقر ببسب ةيكارتشالا
 علسلا عاونا فلتخمي ةثئدلملا لاحملاو يهاقملاو

 يداونلاو بتاكملاو .ةينفلا ضراعملاو .ةيتايحلا
 .ةنولملا ءاوضالاو .ةيلدللا
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 ينلا اياضقلاو تالكشملا دقعتن نم مغرلا ىلعو

 ,«وسراو» فلح ةداق تاشقانم ىلع اهسفن حرطن تناك

 ,بونادلا رهن بونج ؛ ةيرحلا لبج ىلع نيعمتجملا
 ملو :ةعاس فصنلا ةهزن ىلع فوشتابروغ رصا
 ههجو ريباعت ىلا للستلا ةصرف ةيدجلاو قلقلل حمسي
 دوهعم ريغ رارصاو لؤافت ةماستبا نع مني ناك يذلا

 حئاسك ودبي هنا» :يل لاق نيديرغلا نييفاحصلا دحا

 فو .«يرجملا ناريزح ءفد صانتقا يف ةظحل هتوفت ال

 ملعتي ثيح ,تسبادوب يف ةيتايفوسلا ةسردملل هترايز
 فوشتابروغ لاق ,تايفوسلا نييسامولبدلا ءانبا
 اذه ىلع ركشن نم» : سقطلا ةلاحب هعاتمتسا ىلع اقلعم

 ةيوفعبو ..!؟هلالا ما راداك قيفرلا ؟قئارلا سقطلا

 .«!راداك قيفرلا» :ةسردملا ةذمالت نم ةعومجم تدر

 انلز وجم ال نذا» :لاق نا الا نيلمركلا ديس نم ناك امف

 .«!راداك قيفرلا داقتنا نآلا دعب

 ئ رحملا جدومدلا نه ةدافنسالا

 ءازا ديدجلا يتايفوسلا فرصتلا رهاظم عيمج

 يده ىلع ريسي فوشتابروغ نا ىلا ريشت ايراغنه
 ةضراعم نم لاقتنالا قيرط ىلع يا ,فوبوردنا ةيصو
 ةدافتسالا ةلواحم ىلا ؛يراغنهلا يكارتشالا جذومنلا

 ةلوح فادهاو بايسا ريسفبام اذهو .هنم

 ايداصتقا اقفرم نيعبرأل ةيعالطتسالا فوشتابروغ
 هنا امك .مايا ةعبرا لالخ .ايفاقثو ايعامتجاو ايراداو
 نالعالا يتايفوسلا مدعزلا دارا امل ةيقدقحلا ةيفلخلا

 .رحجملا دالب ءفد القتسم هنع

 تادعملا جاتنال تسبادوب عنصمل هترايز يفو
 هجمانرب حرش فوشتابروغ لواح .تالآلاو
 لماع ةئامثالث ماما ينايفوسلا داحتالا يف يحالصالا

 ليصافتلا نم ىهتنا امدنعو .عنصملا وهب يف اودشتحا

 ناك تمصلا نكل .2«؟حضاو عيش لك له» :لعاسنت

 هرطضا يذلا رمالا ,ةيراغنهلا ةلماعلا ةقبطلا باوج

 بوجو دكؤا نا يل دب ال نذا .ال امبر» :لوقلا ىلا
 قيمع يجولوكيس رييغتو ,يرذج ديدجت ىلا لوصولا
 ميعزلا فاضأو ..«يتايفوسلا عمتجملا ةايح يف
 نم ربكا ردق ىلا ةجاحب اننا» :اضيا كلذ ىلا يتايفوسلا
 ىلا :ةدعامتجالا ةلادعلا نم ربكا ردق ىلا :ةيكيمانيدلا

 ىلا ىرخا ةملكبو ,ةيطارقميدلا نم ربكا ردق
 .«ةيكارتشالا

 ةبرجتب هباجعا يتايفوسلا ميعزلا ىلع ودبي الو
 نم ةدافتسالا ىلا هليم ردقب .يكارتشالا ءانبلل ةينيع
 .ابوروا قريش نادلب براجت مومعل ةيباجيالا يحاونلا
 تفل تايفوسلا ءاربخلا لواحب ام اريثك رمالا اذه

 فعاضت ءازا ىفلقلا ضعب نوفخي ال مهو .هبلا ةيانعلا
 تغلب دقف ةيداصتقالا اهلكاشمو ايراغنه تابوعص
 ةصاخ .رالود رائلم "١ ىلع ويري ام ١585 ماع اهنويد

 ,ريدصتلا ةسايس رثعتو تاقورحملاو ةقاطلا ناديم يف
 باسح ىلع ءضاخلا داصتقالل ةيمانتملا ةناكملاو
 داصتقالا مزيناكيم راعش عفر ذنم .ططخملا داصتقالا
 يف ةيزكرماللا قيرط ىسرأ يذلا , 1458 ماع ديدجلا
 .يعنصملا جاتنالا

 ددجلا تايفوسلا هيف يدبي يذلا تقولا ىفو
 طسولا يف ةيراغنهلا ةدايقلا ةناكمل مهريدقت
 ىلع بزحلاو ةلودلا عضاوت ةصاخو ؛يريشهامجلا
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 يسام وليد هدكا ام وهو :.سانلا عم ةقالعلا ديعص

 ىلع حابصلا ةيحت يقلي ام ابلاغ هنا» :لوقلاب يبرع
 ةيا نود هبلك عم هتهزن ءانثا راداك يراغنهلا ميعزلا
 ...,ةددشم ةسارحل رهاظم

 قلقلا نم ردق نع تايفوسلا ربعي هسفن تقولا فو
 بايغ ببسي ال ,راداك دعب درجملا دالب لبقتسم ىلع
 ,ءيش لك لبقو ءاضيا امناو :نآلا ىنح ليدنبلا فلخلا

 ىلع ظافحلا يف مساحلا يصخشلا هرودب مهتعانقل

 .«يراغنهلا نزاوتلا ةلداعم

 روطتلا جذامن ىلع يتايفوسلا حاتفنالا وج ناك دقل
 ةيدعشلا تايطارقميدلا نادلب يف ةفلتخملا يك ارتشالا

 ىلع «وسراو» فلح ةداق عاممجا ةعاق يف اضيا ارضاح

 نمو .ةفيثكلا راجشألاب لظتسملا ةيرحلا لبج
 دق يرهوجلا تسبادوب ةمق عوضوم نا فورعملا
 يف نيلرب رمتؤم يف فوشتابروغ حرتقم ىلع زكرت
 ةيركسعلا تاوقلا ضفخب ؛مرصنملا ليربا /ناسين
 فلح در كاذنآ .لاروالا ىلا يسلطالا يف ةيديلقتلا
 .ليصافتلاب ايلاطم ءوتانلا»

 مدق يراجلا وينوي /ناريزح ١١و ١١ يموي لالخ
 تاوطخل اهروصت وا وكسوم ةطخ يتايفوسلا ميعزلا
 ايكافولسوكيشتو ادنلوب ةداق ىلع نيلرب حرتقم قيبطت
 ف نيعمتجملا اينامورو ايراغنهو ةيطارقميدلا ايناملاو
 تسبادوب ءادن ردص ةمقلا هذه ماتخ فو .تسبادوب
 يبرغلا بعلملا ىلا ةركلا داعا يذلا فلحلا لود ناسسو

 .اددحم

 فوسنادروغ ةطخ
 تناك دقف ءريبك ىنعم ةيراغنهلا ةمصاعلا رابتخالو

 اهنع ردص يذلا 1١959 ماع « راو» فلح ةمق رقم

 رجح ريتعا يذلا ريهشلا تسيادوب ءادن اضيا

 ,9١ا١٠ ماعل يتايفوسلا مالسلا جمانرب ِق ساسالا

 نواعتلاو نمالا رمتؤم ةريسم يف ةماه ةنئيلو

 يكنسله تايصوتو تارارقب للكت يذلا ءيبوروالا
 . تانيعيسلا فصتنم

 جارفنالا دقعل تسيادوب ءادن نم اماع ١ دعبو

 ةمصاعلا ىلا وسراو فلح ةداق دوعي .ينيعيسلا

 هل داري يذلا ,دددحلا تسبادوب ءادن رادصال ةيرجملا

 يف يعادتلاو روهدتلا ةلاح فقو ىف مهاسي نارخآلا وه

 وكسوم نّيِب .برغلاو قرشلا نيب ةيلودلا تاقالعلا
 .نطتشاوو

 ةيدج تاحرتقم تسيادوب ءادن نمضت دقل

 ةيركسعلا تاوقلل ريبك ضيفخت ىلا لوصولل
 .اهرساب ةيبوروالا ةراقلا يف ةدجاوتملا ةيديلقتلا
 انييف تاضوافم راطال ائيرج ارواجت لكش اذكهو
 طسو ةروصحملاو ؛ةنس ةرشع ثالث ذنم ةرثعتملا

 فوشتابروغ ةطخ تنمضت دقو .طقف ابوروا
 :ةديدحلا

 ةنسلا لالخ ةيديلقتلا ةيركسعلا تاوقلا ضيفخت
 فلا )١6١( ىلا )٠١٠١( ردقب نيتمداقلا نيتنسلا وا

 .يدنج
 ىلا لوصولا لفكي ضيفختلل جمانرب ىلع قافتالا -
 دقع علطم ىتح (/70) ةبسنب تاوقلا هذهل ضيفخت
 .تانيعستلا
 ىدملا تاز ةيكيتكتلا ةيوونلا ةحلسالا ضيفخت -

 .مك ٠

 ىلا لقنت وا اهتحلسا رمدتو ةضفخملا تاوقلا حرست

 السلا تادحو ضيفختلا تاءارجا لمشت نا بجي -

 .يكيتكتلا يوحجلا

 ةيلود ةنجلب لوبقلل وسراو فلح دادزعتسا

 يلثمم ىلا ةفاضا .نيفلحلا يلثمم مضت ةيراشتسا
 ,ةينعملا وا ةبغارلا . ةزاحنملا ريغو ةدياحملا نادلبلا
 .ةحرتقملا تاوطخلا ىلع فارشالل

 هذه ةشقانمل ربانم ةثالث تسيادوب ءادن حارتقا

 ةصاخلا (اهعيسوت دعب) انييف تاضوافم يه ةطخلا
 وا ؛الوا ابوروا طسو تاوقلاو ةحلسالا ضيفختب
 نيب ةلدابتملا ةقثلا قلخ تاءارجال ملوهكتسا رمتؤم

 ديدج رمتؤم ىلا ةوعدلا وأ .ايناث اهبرغو ابوروا قرش
 ةزاحنملا ريغو ةدياحملا لودلا يلثمم اضيا مضي ايلك
 .اثلاث

 دعب ضوافتلا ىلا ةدوعلا ءادنلا حرتقا كلذك
 .اهل ةيلاتلا ةشقانمل ةحرتقملا تاوطخلا قيقحت

 هنادلا مه ردح

 دادعتسا :يماتخلا نايبلا دكا ىرخا ةيحان نمو

 ,«وتانلا» فلح عم رشابم رسج ةماقال ءوسراو» فلح
 ءدب عم وكسوم هتنلعا ا لمكم حارتقا ودبب اميف وهو
 لاصتا رسج ةماقا يف دادعتسالا نع فوشتابروغ دهع

 .نوكيموكلاو ةيبوروالا ةعومجملا نيب رشابم
 ةءانبلا حورلاو .ةرهاظلا ةيدجلا نم مغرلا ىلع

 ناديم يقف اهنع ريدعتلا ىلا تسنادوبي ةمق تعس يتلا

 ريثت يتلا هذه ,حالسلا عزنو حلستلا قابس فقو
 رتوتلاو ةهباجملا ةسايسل ةديازتم تالاكشا
 أ «يبوروالا ماعلا يارلا طاسوا قف ةصاخ .ةدكريمالا

 ضرا ىلع يعقاو لؤافت نع كلذ عم ثيدحلا نكمي
 .ةروظنملا ةيلمعلا ةايحلا

 يتلا ةديدجلا فوشتابروغ ةيجيتارتسا نا ودبيو
 يف لثمتت ءوسراو» فلح ةداق دييأتو مهفتب ىظحت
 عضولا ةجلاعم ىف ةمكحلاو لقعتلا قيرطي كسمتلا
 ديعصتلا ةسايسل دايقنالا مدعو .روهدتملا يلودلا
 دلانور يكريمالا سيئرلا ةدايق اهيلع رصت يتلا
 ةيملسلا تاحرتقملا ةفعاضم يف رارمتسالاو ؛ناغير
 طاسبلا بحسي يذلا لكشلاب .اهمكارتو اهعيونتو
 جهن ةلصاومل نطنشاو عئارذ تحت نم ايجيردت
 .ىل ودلا مداصتلا

 ؛نوتله» قدنفب يملاعلا فاحصلا زكرملا ةعاق فو
 تسبادوب ةمق مايا ةليط نويفاحصلا نولسارملا ناك
 نامتكلا ديلاقت بايغ نم مهنشهد نع نوريعي
 ةداق تاعامتجا يضاملا يف اهب تفرع يتلا ةيرسلاو
 ةيجراخلا ةرازو ليكو لاق دقف .ءوسراو» فلح
 تضفر ول اذام» :لاؤس ىلع هدر ضرعم ف ةيتايفوسلا
 اهفعاضنس» :لاق : «؟ةديدجلا مكتاحرتقم وتانلا لود

 .«! اةلبقتسم تارم رشع اهددجحنو

 ريغ نطنشاو نا ةقيقح ىلا دنتسملا هجوتلا اذه
 حلستلا قابس ربع وكسوم ةدارا رهق ىلع ةرداق
 سوفن يف لمالا نم اصيصب دقوي .يجينارتسالا
 ةصرف . موي تاذ ددهملا انملاع دهشي نأب نيبقارملا
 ةثراكلا رامد نم ةيناسنالا ذاقنال ةديكاو ةيدج
 0.ةينوكلا ةيوونلا
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 لدعلا ريزو وه  اماع 5١"  يعادوم قحسا 1 1

 .«دوكيللا» عمجت وضعو «ليئاريساد يف يلاحلا | .

 نم درط امدنع ةيلاملل اريزو ناك نيرهش لبق - ١
 ,ءارزولا سيئر زدريب نوعمش هداقتنا رثا هيصنم

 .فلاحتلا ةموكح رابهنال ايدافت يلاحلا هبصنم يف نيعو

 .ءاقل هعم كيوزوين ةلجمل ناك .يضاملا عوبسالا يف
 :هنف ءاج
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 يب ةدكالدلا لدغ ةزالؤي ا ةنيبصعت ريالات: يف أم لاوس
 ؟«ليئارسا»و ةدحتملا تايالولا

4 

 امسا درالويب ركذ نا دعب ةلئسالا نم مكلا اذه راثا

 سسجت ةيلمع يف طروت دق ناك ايفاضا «ايليئارسا»
 .اهب حومسم ريغ ةدحاو

 ىلا تأجل امل :ةيضقلاب نيمتهملا دحا تنك ول

 ةقيرطلاب روكذملا عم قيقحتلاب تبلاطلو :تانهكتلا
 يف ةيكريمالا قيقحتلا ةنجل اهتعبتا يتلا اهتاذ

 .نيرخآلا ةعبرالا «نييليئارسالا» اهباوجتسا
 عيطتسي ال يكريمالا بئارضلا عفاد نا لاقي :لاؤس

 نكل .دحلا اذه ىلا لئاسملا لصت مل .ال :باوج
 «ليئارسا» ىلع طغضلا ضعبب تماق ةدحتملا تايالولا
 .18713 يفال ةفلكت تاباسح ةداعا فدهب

 لبق ةرازولا يف ةرئاطلا جاتنا ةلأسم تشقون امدنع

 دض َتْوَص ؛ةيلاملل اريزو اهنيح تنكو .نيماع
 تقولاف نآلا اما .ةفلكتلا عافترا بيسب عورشملا

 لمع ةنسو لاملا نم ريثكلا انقفنا دقف .عجارتلل رخاأتم
 .ةيفاضا

 ل ا

 امدنع ةموكحلا يف ةيرهوج تاريغت عقوتت له :لاؤس
 /لوالا نيرشت يف ءارزولا ةسائر ىلا ريماش قحسا لصي |!

 ؟مداقلا ربوتكا
 ديسلا بولسأف .ديكأتلاب بولسالا رثاتيس :باوج

 ديسلا ليمي امنيب اضارعتساو احاتفنا رثكا زيريب
 رثاتت نا اضضيا ةسايسلل نكمي .ظفحتلا ىلا ريمامش

 .ىرخا ةرم ةماقتسالا ىلا دوعت نا ىنعمب |

 تروك لوح اهتايرحت «ليئارسا» لصاوتس له :لاؤس
 ؟مياهدلاف ١

2 ْ

 قدقحت ءدبل تاتايثالا انيدلف .ددكأتلاب :باوج 

 يفكي ام انيدل نا ذا .هانلعف ام اذهو .عسوم ١
 ىف دعاس دق هنا ساسا ىلع ءاضقلا ىلا هئاعدتسال

 هطاشن نع تامولعم نآلا ىتح كلمن ال .برحلا مئارج
 انعسو يف ام لك لمعنس اننكل :مئارجلا كلت يف رشابملا
 .ةيفاضا تامولعم ىلع لوصحلل 1

 ةدحتملا ممالل يلاحلا ماعلا ريتركسلا عم تيقتلا دقل

  - "3١ناريزح 1777-71 ددعلا  ةنيرعلا ةعيلطلا 1947

  راجقنا نكل .نآلا ىتح ابلس تاقالعلا رثاتت مل :باوج
 | دقل .يعقاولا اهمجح نم ربكا ناك فحصلا يف ةيضقلا

 ١ .آه1/1 يفال زارط نم ةلتاقملا ةرئاطلا جاتنا فيلاكت عفد

 ْ نم «ليشارسا» ىلع اطوغض ةدحتملا تايالولا تبسرام لهف

 | ؟ةظهابلا اهفيلاكت ببسب ةروكذملا ةرئاطلا جاتنا فقو لجا
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 . مهب هبتشم برح مرجم فلا نيعيرا ءامسا ةمئاق لوح

 بلط ادعاصف نآلا نم عيطتسن اننا ىلع يعم قفتا دقو

 ريبك زاجنا اذه نا .ةدحتملا ممالا فيشرا نم فلم يا
 اهقتاع ىلع تذخا دق تناك «ليئارسا» نال .هناذ دح يف

 نييزانلا نيمرجملا قوست نا  ايعرش نآلاو  ايقالخا
 0.ةمكاحملل مهفيدقتل ءاضقلا ىلا

 ادي لل

 وراغيف ول

 ةيندرلا ةظاسؤلا
 ويرول دولك :ملقب

 ةفيحص عم هل ثيدح يف يندرالا لهاعلا برعا
 نا هداقتعا نع .ةدكريمالا «تسوب نطتشاود

 ةيروس يتدجراخ يريزو نيب رظتنملا ءاقللا
 دهمي نا بجي زيزع قراطو عرشلا قوراف قارعلاو
 نيسح مادص نيسيئرلا نيب ةحلاصم ةمق ماما قيرطلا

 . دسا ظفاحو

 :ةدايقلا دقتفي و هتاضقانت يف قرغي يبرع ملاع يف
 ةبيخب روعشلا نم ففخي ال طاشنب نيسح كلملا موقي
 لوح تافرع رساي عم هتردابم لشف اهفلخ يتلا لامآلا
 .ةينيطسلفلا ةلأسملا

 تاقالعلا ةداعا ىلا ىعسي كلملاو تقولا كلذ ذنم
 هاوق لكب لواحيو  ةلدايتم ةرارح نود - ةيروس عم
 ثيدحلا لدابت ىلع نييقارعلاو نييروسلا لمح
 .اعم ةيداصتقاو ةيسامولبد ضارغال

 ندرالا رعشب .ةيبرعلا لودلا قرفتت امدنع»
 فحصلا ىدحا قيلعت اذه ناك .«قلقلاو فعضلاب

 ءاوجا ىلا جاتحب يذلا كلملا تاكرحت ىلع ةيندرالا

 .هدالب ريوطت لجا نم ةقطنملا يف ءاخرتسالا

 رظن ةهجو نم ربتعُي يبرعلا فصلا ديحوت نا
 يرتعي يذلا دوربلا لظ يفو .رارقتسالل ةنامض ناَمَع

 ةمظنم عم مهافتلا ةبوعصو نطنشاو عم ةقالعلا

 نيب براقتلا ةمهم ءودهب ندرالا كلم عباتي .ريرحتلا
 عيبطت يف ظوحلم رودب اهيف مهاس يتلا برعلا
 .نيماع ذنم ةيقارعلا  ةيرصملا تاقالعلا

 هترايز ءانثا كلملا ماق .يداصتقالا ىوتسملا ىلعو

 ةنوآلا يف نامع ىلا يروسلا سيئرلا ةرايزو قشمدل
 نا دعب ةيروس عم ةيداصتقا تاقافتا دقعب ةريخالا

 .رفصلا ةجرد ىلا نيراجلا نيب يراجتلا لداينلا لصو
 ةدئاف نوققحيس نييندرالا نيردصملا نا ينعب اذه

 .قشمد ىدل عفدلا لئاسو رفوتت امدنع

 ىناريالا رطخلا

 بحري ناريا عم برح ةلاح شيعي يذلا قارعلا نا
 نم عون يف رمت يتلا ةيروسب هتاقالع نيسحتب ديكاتلاب
 هللا بزح عم ةهجاوملاك ةطقن نم رثكا يف ىلجتت ةمزالا
 اهسفن ةيروس ضرعتو .نانبل يف  ناريال يلاوملا
 نع كيهان اهضرا ىلع تاريجفتلا نم ةلسلسل
 امبرو .«بامهرالاب» اهمهتت يتلا نطنشاو تاديدهت
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 اهيترافس لالخ نم ةطاسولا دوهجي اكريما تماق كلذل [

 ةيمسرلا ةرايزلا يف ببسلا يه تاديدهتلا هذه تناك
 ندرالا ىلاو نانويلا ىلا دسالا ظفاح اهب ماق يتلا
 ةيبرعلا لودلا عم كلملا تاقالع نم ةدافتسالا ضرغب
 .يبرغلا ملاعلا عمو ةلدتعملا

 ةيداصتقالا تابوعصلا يقلت .ىرخا ةيحان نم
 نم نوبلطي نويقشمدلاف .يروسلا ماظنلا ىلع اهلقثب
 فلتخم مهعم اولمحب نا ندرالا نم نيمداقلا مهيراقا

 .ففحملا بيلحلاو ةيودالا اهردصتت ينلا تاحتنملا

 ةيباجيا ةراشا رظتنت ضايرلا نا لاقُي ,نامع يفو
 :ءيش لك ضيوعتل اهدادعتسا يدبتل دسالا بناج نم
 .ديكأتلاب قشمد يف ابيحرت ةيلاملا ةدجنلا ىقلتسو

 نع ةيندرالا ةمصاعلا ىف سانلا لءاستي امنيبو
 نا نامع كردت ,دسا ظفاحل ةيقيقحلا اياونلاو عفاودلا
 مدطصي ةيروسو قارعلا نيب وجرملا براقتلا
 ودعلل ةيروس معد اهنيب نم ةيقيقح تابوعصب
 ريرحتلا ةمظنم نم فقوملا لوح تافالخلاو .يسرافلا
 .ةينيطسلفلا

 ةبوعص يروسلا سيئرلا دجيس .ىرخا ةيحان نم
 .نييبيللا هتاقدصالو هبعشل ديدجلا هفقوم حرش يف

 رظتني الو ءيشب كلملا دعي ال .فاطملا ةياهن يفو
 رداصم نا ريغ .ةريخالا هذوهج ةجيتن تازجحملا

 «عادعلا ةلازا» نع ضار هنا لوقت ةيندرالا ةمصاعلا

 [1.قارعلاو ةيروس :نيقيقش نييبرع نيرطق نيم
 انف مل

 ل ا

0 177 

1211100 

 تانيالولا نأ نويكربما نوساوؤسم لوقي [
 نيب ةيرسلا ةطاسولاب تماق ةدحتملا
 ةدح فيفختل ةلواحم ىف ةيروسو «ليئارسا» ١

 تاوقلا لوح قافتا ىلا لصوتلا و :نيدلبلا نيب رتوتلا

 بونجلا ىف ةدوجوملاو نيفرطلل ةعباتلا ةيركسعلا
 .ينانبللا

 نيذللا نيمصخلا نا ارخؤم ادب امدنع كلذ ناك

 :ديدج مادض ةفاح ىلع نافقي بورح ةعبرا يف اهجاون

 0111221 م ل ل ا
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 يف يروم دراشتير ماق دقو ,بيبا لتو قشمد نم لك يف
 / ناسين يف ءلقالا ىلع ةدحاو ةلحرب دوهجلا هذه راطا
 ثيح ةيروسلا ةمصاعلا ىلا .ماعلا اذه نم ليربا

 بونجلا يف عضولا رارقتسا ناممض ىلا نطنشاو تعس

 تاوق رود ءايحا قيرط نع ءصاخ لكشب ينانبللا
 تانامض ىلع لوصحلاو .نانبل ىف ةدحتملا ممالا

 .ايركسع سسفنلا طبضب «ةيليئارسا» ةيرؤس
 دودح مسر ىلع ةقفاوملا ف دسا ظفاح ددرت نا ريغ

 ةطاسولا دوهج دقع دق ينانبللا بونجلا يف هتاوق

 .ةيكريمالا
 نم ةفوختم «ليئارسا» ودبت ءىرخا ةيحان نم

 0 خ11 171111717100
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 ! ىوتسم لصفت يتلا ؛ةيجولونكتلا ةفاسملا» قييضت
 جوج
 قشمد يقلت رشا كلذو .نيدلبلا يف ةحلسملا تاوقلا +722

 ةروطتملا ةيتايفوسلا ةحلسالا نم ةديدج تانحش
 .ةيوامدكلا ةحلسالل اهجاتناو

 تاساردلل ةيلودلا ةسسؤملا تايئاصحا ريشتو

 ةبابد 4٠٠١ نآلا كلمت ةيروس نا ىلا ةيجيتارتسالا
 امنيب 1 - 72 زارط نم ةليقث ةبابد ٠٠٠١-١5١١ اهنم
 .ةيابد ٠٠" :«ليئارسا, كلمت

 لوصو لمتحُي هنا «ءنويليئارسا» نولوؤسم لوقي
 ةياهن يف 55 - 23 نارط نم ىدملا ةديعب خيراوص
 فادها برض ىلع ةرداق حبصتف ةيروس ىلا تانينامثلا

 :«ليئارسا» نم ناكم ينا يف
 لامتحا نا نييسايسلا نيللحملا ضعب لوقيو

 ىلا «ليئاربسا» ءوجل ججري ةحلسالا هذه لوصو

 []1.ةيئاقو ةبرض

 ل

 روج بوب سرب سيبو بحس جال يرجو جر يبت
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 نامستريوغ درانرب :ملقب

 ةييرعلا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا تلصوتن

 ماما قيرطلا حتفي قافتا ىلا ةيدوعسلا

 نم ةيقارم تارئاط سمخ كالتمال نييدوعسلا

 .رهشلا اذه ةياهن زواجتي ال دعوم يف سكاوا عون
 ىدل تامولعم ىلا ادانتسا تامولعملا هذه ينأت

 نولوؤسملا ءالؤه حرص دقف .ناغير ةرادا يف نيلوؤسم
 سيئرلا نا 5/١54/"١597 قفاوملا تيبسلا موي

 ع وبسالا اذه لالخ سرغنوكلا ىلا لسريس يكريمالا

 نمضتت :دوني ةسمخ نم فلأتت ةيوتكم ةداهش

 11 ب ب
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 عقتال نا ىلع دكؤتو ا ديب نستغاوإلا تارئاط

 موقت ينلا تامولعملا وا ادح ةروطدحملا ةحلسألا هذه

 راذنالا ةزهجا قيرط نع اهعمجب تارابختسالا
 .ةيداعم ديا يف تارئاطلا هذهل ةعباتلا ةبقارملاو

 يذلا دعولا ناغير سيئرلا رركيس .لاح ةيا ىلع
 تارئاط تعيب امدنع ١4/١ ماع يف سرغنوكلل هعطق
 هذه نأش نم نا انلعم نييدوعسلا ىلا سكاوالا

 .«ةقطنملا يف مالسلا تالامتحا ززعت» نا تارئاطلا
 ميلست نا دقتعت اهنا ةيكريمالا ةرادالا لوقت

 يف هيلع تيوصتلا نود متي نا نكمي سكاوإلا
 عم رتوتلا اهارتعا يتلا تاقالعلا حالصال سرغنوكلا

 لوح ةريخالا ةكرعملا ببسب ةيدوعسلا ةيبرعلا
 نا سرفنوكلا عاطتسا يتلا خيراوصلا ةقفص
 .ابيرقت اهدمجي

 علقب يكريمالا وجلا حالسو 198١, ماع ذنم

 ضايرلاب ةيوج ةدعاق نم ةروكذملا سكاوالا تارئاطب
 تالتاقملا هيجوتو راذنا ىلا فدهي جمانرب يف
 لوقح ىلع ةيناريا ةيوج ةراغ عوقو لاح يف ةيدوعسلا
 ةدوزم سكاوالا تارئاط نا ذا .ةيدوعسلا طفنلا

 ةفاسم نم يوج موجه يا بقعت عيطتسنت ةزهجأب
 . (مك 77١ ليم ١٠٠لا ىلع ديزت

 نم ىلوالا ةرئاطلا ةيدوعسلا ملستت نا ضرتفُي
 ميلست يرجي نا ىلع 1485/7/7١ خيراتب سكاوالا
 فصنو مداقلا ماعلا لالخ ىرخالا عيرالا تارئاطلا

 .هيلب يذلا

 نييدوعسلا ميلست ةروكذملا ةرتفلا لالخ متيسو

 يف ىقبي نا ىلع جيردتلاب تارئاطلا ليغشت جمانرب
 ام مهددع حوارتي نويكريما نويندم ءاربخ ةيدوعسلا
 رارسا ةيامحو ناريط يف ةدعاسملل 000 ىلا 40٠ نيب
 .سكاوالا

 معدي نمم ضعبلا ناك .يضاملا رهشلا ىتح
 ديعضت نع ثدحتي سرفغنوكلا لخاد «ليئارسا»

 نا ساسسا ىلع سكاوالا عيب فقو لحا نم دوهحلا

 وجلا نا الا .مالسلا ةيلمع يف اودعاسي مل نييدوعسلا
 ةديدج ةكرعمل سمحتم ريغ سرغنوكلا لخاد ماعلا
 .ةيدوعسلل ةنركسع تانحش لوح

 سمخلا سكاوالا تارئاط نمث نا فورعملا نمو

 ره هبا

 رالود نويلي “," اهنم رالود نويلب 68,5 غليب ا

 هذه جاتنا فيلاكتل ةيدوعسلا اهتصصخ م
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 روع
 بونج يف مدلا مامح بنجت يف لما ال نا ودبي
 | ةلأسم يف تاموكحلا ترظن اذا الا ايقيرفا
 لكش ذخأت ريكا ةيداصتقا ةعطاقم ضرف

 .ةيدرفلا تاءارجالا ال .ةقستملا ةلمحلا
 | يتلا كلت يش نآلا ىتح ةيلاعف رثكالا ةعطاقملاف
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 0 بيه
 ةديدج ضورق حنم اهضفرب ةيلودلا كونبلا اهتضرف 2

+ 
 رابهنالا ىلا ةلمعلا عفدو لاومالا سوؤر بحس نا

 ليومتو دوسلا ناكسلا لاما ةيذغت ةلاحتسا متحب '
 هسفن تقولا يف هلخاد نم ايروتيرب ماظن نع عافدلا

 نا ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ةيرجت تتبثئا دقف '

 ينيميلا حانجلا لخاد نم اتاوصا عفدت ةعطاقملا :
 عمتجملا توص ىلا ةفاضا دقنلاب عافترالا ىلا مكاحلا '

 .ىل ودلا

 طغضلا اذه ديازت لجا نم نآلا تقولا ناح دقل
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0011 
 ١ وه .لقالا ىلع ابوروال ةبسنلاب لاكشالا نا ريغ .ايدج |
 ' يف ربكالا يداصتقالا لقثلا كلمت يتلا اهنادلب نا ٠

 .كرحتلا يف اددرت رثكالا اهسفن يه ايقيرفا بونج

 كانه نييبوروالا نيرمثتسملا ربكا يه الثم ايناطيربف
 نم ٠١/ ىلا ايقيرفا بونج يف اهتارامثتسا لصت ذا

 مب وجم موس هه يي وجو ا ني

 تيت

 قوس لتحي امك .ةيلكلا ةيجراخلا اهتارامثتسا ا

 قوسلا ةيناطيربلا تارداصلل ةبسنلاب ايروتيرب |
 .7١؟ لا ةيترملا ؟

 يتاي يتلا ةيبرغلا ايناملا ىلع لاحلا قيطنيو - 444
 بونج يف يداصتقالا لقثلا ثيح نم ثلاثلا اهبيترت
 .(ةيناثلا ةلودلا يه ةدحتملا تايالولا) ايقيرفا

 ةلأسم وه يرصنعلا ماظنلا ىلع ةعطاقملا ضرف نا
 ةيداصتقالا ةحلصملا رايعمب تسبق ناو ىتح ةيقالخا
 عم فلاحتي نا يناطيربلا لاملا سأر ىلع ذا .ةدرجملا
 نم اهتءادن يف ةلدتعم «تلاز ام» يتلا ءادوسلا ةدايقلا
 يف دغلا ةدايق نوكت دق اهنال .ةعطاقملا ضرف لجا
 .ايروتيرب

 اهيلعو :ةديرف ةصرف نآلا رشتات ةديسلا ىدل
 يفو ثلونوموكلا لود لخاد اهينبتو ةردابملا طاقنلا

 ب ووجب نإ روت سس 7 مي جعجع ؟ هوم م ب ووبب بج +روووبمش

 مخ ءءجإن ٠ هوس وجم و

 .ابيرق ايناطيرب 211 سس امد اة ةيويسما نا فخ
 نكمي ال ىذلا مدلا مامح اهخطليس .لعفت مل اذا

 تاءارجا ىلا رصاحملا ماظنلا ءوجل دعب هعوقو بنجت
 .ةديازتم عمق

 ينبت نع ةجتانلا ةيلاملا ةفزاجملا تناك امهم
 ىلع رطاخملاب ةنراقم ركذُي ال ائيش لظتس .ةعطاقملا
 0.اهذيفنت مدع ةلاح ىف ديعبلا ىدملا

 سنجل

 نيسسإب

 مف و

 تينت 5-53

 نك 0 ع وول وعلا

1 

 ةججتتوج7

 هادا 0

 +١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 | هسارتتس يذلا يبوروالا نواعتلا سلجم لود

 7س جر عرب ووجسسمسس ]7 يجوورجلو

 مجد سس

 ب رب جنوط

 بوجع

 بلا معرس بج خيببججج

 ا

11 

0 

 71م7

00 
00-7 2 

 1 ل

41 

2-44 

 7س عولمة لووول و ديستتقابا 77 1713م

 ل م عت بوبا مور و ا جربو يعرج

 ا تاي



 لع رقم يشأ ةليلقلا تاونسلا لالخ "
 لكاشملا نم ديدعلا ثادحالا حطس

 ةيبرعلا لودلا اهنم يناعت يتلا ةيداصتقالا | 5

 ؛لاحلا ةعيبطب ةتوافتم بسنبو .ابيرقت اهلمجمب
 ةينبلا فعضو .عراستملا يناكسلا ومنلا ةلكشمك
 ةيبرعلا تايداصتقالا ناهتراو :ةيبرعلا ةيعانصلا
 ءاهربغ وا ةيطفنلا تارداصلا هاجت اريبك اناهترا
 يتلا يبرعلا يعامجلا يئاذغلا نمالا ةلكشم كلذكو
 .ةريخالا ةنوآلا لالخ ةريطخ اداعبا تذخا

 مامتهاب أرخؤم يظح عوضوملا اذه نا حيحص

 تاسسؤملاو تائيهلا يفو .ةيبرعلا لودلا يف نيلوؤسملا
 نم ادحاو لازي ال هنا الا ,ةكرتشملا ةيداصتقالا
 ارظن .ءيبرعلا عومجملا هحاوت يتلا تايدحتلا

 ةديازتملا ةيعبتلا لالخ نم اهيلع رشؤي يتلا ةروطخلل
 ىلعو .جراخلا هاجت يجيتارتسالا لاجملا اذه يف
 ابوروا برغ نادلب يا ,يلامسأرلا ملاعلا صوصخلا
 اذه يف ةديدعلا تاظحالملا نيب ةيلامشلا اكريمأو

 دعب اميف ربكا ليصفتب اهيلع يتانسو  قاطنلا
 ,ةيبرعلا لوذلا ةيبلاغ يف يعارزلا جاتنالا ةينب فعض

 :ةديازتملا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلت ىلع اهتردق مدعو
 ومنلا ةلجعب قاحللا نع يعارزلا ومنلا روصقو
 يف تالدعملا ىلعأ نم هلدعم ريتعي يذلا يناكسلا
 .ملاعلا

 لمهالا
 ىلع ايفاخ روصقلاو فعضلا اذه ببس ّدعي مل

 يبرعلا نطولا يف نييداصتقالا نيبقارملا نم ريثكلا
 وأ ؛دمعتملا لامهالاب ءيش لك لبق صخلتيو .هجراخو
 ةعارزلا طمنلو امومع يعارزلا عاطقلل ,يعاولا ريغ

 تاموكحلا نأ مويلا ةحضاولا رومالا نمف

 يتلا ةيمهألا يعارزلا عاطقلا لوت مل :ةيبرعلا

 جاتنالا روهدت رطاخم ىلا اركبم هبنتت ملو ,قحتسي
 ةمزاللا تاحالصالاب مقت مل يهف ,يئاذغلاو يعارزلا

 هايملا رداصم نمؤت ملو «يضارالا حئصتست ملف

 اذه :ةدمسالاو ةيرشحلا تاديدملاو ةيعارزلا تالآلاو

 ضعب ْق «يعارزلا حالصالا» تارارق ءانثتسا عص

 نم مسق عيزوت ىلع ابلاغ ترصتقا دقو ةيبرعلا لودلا
 تقولا يف دوقت نا نود نيحالفلا رافص ىلع يضارالا
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 ةرطخ ادوح غلبت ةيبعلا ةيئاغلا ويف
 ةيعارزلا ساد راولا ةدايز

 - بيرعلا لودلا ةيعبت نم فعاضت
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 يلحملا جاتنالا ةدايزك :ةيرذج لولح داجيا ىلا هسفن

 ةيلمع هاجت مهحلاصم ةيامحو نيجتنملا عيجشتو

 تالاحلا نم ريثك يف ريتعت يتلا :«جراخلا نهد زيشسمالا

 ةدودحملا براجتلا ضعب اضيا ينثتسن نا نكميو
 يف اهب سأب ال تاريغت لعفلاب تثدحأ دقف .كانهو انه
 ام ليلدلاو .هدحو فكي مل كلذ نا ريغ :جاتنالا ةيلمع

 ةلماعلا ديلا نم ةيفيرلا قطانملل غارفا نم ثدح

 ءوجللاو ةنيدملا قدرط تراتخا يتلا ةرهاملاو ةباشلا

 .ةلودلا فئاظو ىلا

 اذه يف تمهاس يتلا ةيساسالا لماوعلا نيب

 ةيبرع ةلود نم رثكا يف طفنلا ةورث روهظ هجوتلا
 ,ةيدنجالا تالمعلا ىلع لوصحلل يساسا ردصمك

 ىلع تمانت يتلا داريتسالا ةكرح ليومتل يلاتلابو

 ةيطفنلا ريغ لودلا هجوت نا امك .يلحملا جاتنالا باسح

 يريدصتلا يعارزلا جاتنالا ىلع زيكرتلا وحن

 ةعارزلا عجارت يف ايساسا ارود بعل دق (نطقلاك)

 ىنعمب امناو ؛ ,ةملكلل «يعجرلا» ىنعملاب ال ةيددلقتلا

 نطولا يف ليق نم أدئاس ناك يذلا يعارزلا طمنلا

 وهو .ثلاثلا ملاعلا نادلب نم ديدعلا قو يبرعلا

 نم يتاذلا ءافتكالا أدبم ساسا ىلع موقي يذلا طمنلا

 .ليصاحملا ةيبلاغ

 داردنسالا ومد

 ةيبرعلا لودلا لك تذخا طمنلا اذه عجارت عمو

 جراخلا نم داريتسالا ىلا اجلت اهارقو اهندم ف ابيرقن

 نابلالاو موحللاو بوبحلا نم اهتاجايتحا دبسل
 نم داربتسالا ةيلمع تذخأو .خلا ...اهتناقتشمو

 .ةعراستم رئاتود اهمجح ربكف عستتو قمعتن جراخلا

 ةيعارزلا تاجتنملا نم ريثكلا ريثكلا لمشت تذخاو

 .لبق نم اهنع ىنغ يف تناك يتلا ةيئاذغلاو

 هذه نم توق ةريثك لماوع و تايمسم نا كش نمام

 مخضت لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن ,ةيبلسلا تاهجوتلا
 نيقظوملا ةئف ددع ةدابز يلاتلابو ةنودلا ةزهجأ

 يبرغلا يكالهتسالا طمنلا وزغو ,ندروحأملا لامعلاو

 ,ددلقتلا تايلمع نم هملا ىدأ امو ةيبرعلا تاعمتجملل

 ةرهاظ ةدح عافترا نم كلذ قفار امو :كالهتسالا يف

 ومنلا ةرهاظ بناج ىلا كلذ لك .ريذبتلاو خذبلا
 تاسانس بايغو لبق نم اهيلا ريشا يتلا يناكسلا

 رابتعالاب ذخأت ةيلومش ةعيبط تاذ ةيموقو ةينطو
 ,ةروكذملا لماوعلا نبب ةلخادتملاو ةلدادتملا تارثأنلا

 .ةدئاسلا ةيبلسلا تاهجوتلا رطاخمو
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 ةعاررلا محارن

 تايئاصحالا ىلا ةدوغلا نكمي قيس ام حيضوتل

 ةيبرعلا لودلا داربتساو يعارزلا جاتنالاب ةقلعتملا

 رشؤي ماقرا نم اهيف درو امف :ةيعارزلا تاجتنملا نم
 يبرعلا نطولا يف ةعارزلا رقهقت ىلع عطاقلا ليلدلاب
 ءلمل ةيجراخلا تادراولا ىلع دامتعالا ةدايز ىلعو

 .ةمئاقلا ةوجفلا

 ضعب ىلع راصتقالا عمو .الوا جاتنالا صوصخبف
 ,جاتنالا مدقت ءطب ظحالن نا نكمي ؛ةيبرعلا لودلا
 ةرتف لالخ يبرعلا يعارزلا جاتنالا يف ةفاضملا ةميقلاف
 الا :ديكأتلاب ةقلطملا اهتميق ىف تعفترا 19871
 هذه لالخ تعفترا دقف ؛ادودحم لظ عافنرالا كلذ نا

 ١ , " ىلا ابيرقت رالود رادلم ١ , " نم نادوسلا يف ةرتفلا
 4 ,/ ىلا تارايلم 7,7 نم رصم يف تعفتراو .رايلم
 .رابلم ,١ ىلا ”,ا/ نم برغملا يفو :رالود تارايلم

 رايلم ١,7 ىلا رالود نويلم 5417 نم سنوت يفو
 رايلم ؟ , 5 ىلا رايلم ١,7 نمرئاؤجلا فو ًاييرقت رالود

 يبرعلا يعارزلا عقاولا نم هجو

 ل فلا

 يفو ءنويلم 154 ىلا نويلم 186 نم ندرالا يفو .
 نم ايبيل يفو .رايلم ؟1/ ىلا رادلملا يلاوح نم ةيروس

 نويلم /7* نم ةيدوعسلا ىفو .نويلم هال ىلا

 . (قحاللا لودجلا رظنا) رالود رايلم ١ ىلا
 يتلا تارثعلا ىدم ىلا ريشت ةروكذملا ماقرالاو

 لظت ةروكذملا ةدايزلا نأل ال يعارزلا جاتنالا ضرتعت
 ١7 يهو .ةسوردملا ةرتفلا لوطل ارظن ادجح ةدودحم

 يف درفلل ةبسنلاب جاتنالا ومن نال اضيا لب .ةنس
 ام وهو :تالاحلا بلاغ ف ضفخنا دق ةينعملا نادلبلا

 .19441“ و ١91/54 ةرتف نيب جاتنالا رشؤم هدكؤي

 1١١ - رشؤملا رابتعابو هسفن لودجلا لالخ نمف
 نم يبسنلا جاتنالا نا ظحالن 1974 ا" ةنس
 47 ىلا رصم يفو .44 ىلا نادوسلا ف ضفخنا ءاذغلا
 رئازجلا فو 810 ىلا سنوت ىفو .84 ىلا برغملا يفو

 5-١ 1م افلا تركو: معمم ع -

 اذه .طقف 4 ىلا ةيدوعسلا ىفو 84 ىلا ايبيل قو 4

 ندرالاك لاجملا اذه ْق تاءانثتتسالا ضعب دوحو عم

 راشملا ةيبسنلا تادايزلا تناك ناو قارعلاو ةيروسو
 تاجايتحالا ةدايز عم لاوحالا ىتشب بسانتت ال اهدلا

 ةقلعتملا ماقرالا هدكؤت ام اذهو .يلحملا كالهتسالاو
 هباوبا ضعبب وأ يلامجالا يعارزلا داريتسالاب
 .الثم بوبحلإا داريتساك ةيساسالا

 بوبحلا نم ةيبرعلا لودلا داريتسا صوصخبف .
 ةنس نط فلا ١7١١ نم نادوسلا تادراو تعفترا

 اهسفن ةرتفلا يف . ١1987 ماع يف نط فلا 57ه ىلا 4

 7,78 نم اضيا بوبحلا نم رصم تادراو تعفترا
 94١/ نم برغملا ىفو :تانودلم 8,١ ىلا نط تانويلم

 نم سنوت يف و ءنط نويلم ١,4 يلاوح ىلا نط فلا
 نم رئازجلا يفو ؛ءنط نويلم ”١,١ ىلا نط فالا ٠

 ها/١ ىلا نط فلا ١7١ نم ندرالا يفو ",” ىلا
 نط نويلم ١ , © ىلا نط فلا 74 نم ايروس فو فلا
 يف و .تانويلم " , ه ىلا فلا 8٠7٠١ نم قارعلا يف و ابيرقت

 يف اريخاو .فالآ 608 ىلا فلا 517 نم ايبيل
 تانويلم ", 5 يلاوح ىلا نط فلا 187 نم ةيدوعسلا
 .بوبحلا نم نط

 ةماغ ةرهاظ

 دكؤت اهنا ةقباسلا ماقرالا يف هابتنالا يعرتسي امو
 ,يبرعلا يئاذغلاو يعارزلا عضولا يف روهدتلا ةقيقح
 تادايزلا لالخ نم هتظحالم نكمت يذلا رمآلا وهو
 نم اضيا اصوصخو ,داردتسالا مجح ٍْق ةدرطضملا

 لودلا ىلع رصتقت ال يتلا ةرهاظلا هذه ةيلومش لالخ

 لودلا ةقيمعو ةريبك دودحب لمشت لب ,ةيطفنلا
 .ةيعارزلا اهتينبب ايخيرات ةفورعملا ةيبرعلا
 كلذ ىلع لاثملاو :ناديملا اذه يف ةريبكلا اهتاناكماو
 ةيروسو نادوسلاو رئازجلاو سنوتو برغملا
 .قارعلاو

 هذه ىف نمكت يبرعلا يعارزلا عقاولا ةروطخو
 تاجتنملا داريتسا ىلع ةبترتملا ءابعالا ةدايزب ةرتفلا

 مكحتت ال ةيبرعلا لودلا ناو اصوصخ ةيعارزلا

 يف ؛.ارمتسم ادوعص لجست ينلا تادراولا كلت راعسأب

 نم اهتارداص راعسا روهدت نم هيف يناعت يذلا تقولا

 .طفنلا اهرخآو ةيعارزلا ريغو ةيعارزلا ةيلوالا داوملا
 :ام دودحب موديلا رسفت .كلت ةدعاصتملا ءابعألاو

 تذخا يتلا ةيجراخلا ةيبرعلا لودلا ةينويدم ةرهاظ
 يف رشؤت امك ؛ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف ةدحب عفترت
 يذلا ,يبرعلا يعارزلا عضولا ةروطخ ىلع هسفن نآلا
 اءزج ةقالعلا ةيحاص ةيبرعلا لودلا دقفي نا هناش نم

 ذاختا ىلع اهتردق نم يلاتلابو :ةينطولا اهتدايس نم
 .يسابسلا رارقلا

 ةميق نا ىلا ارخؤم تردص يتلا ماقرالا ريسشت

 ماعلا يف غلب دق ةيعارزلا داوملا نم ةيبرعلا تارداصلا

 نادلب ناو :رالود رايلم ٠“ يىلاوح ١ خ6 يضاملا

 ةدحتملا تايالولاو ةكرتشملا ةيبيوروالا قوسلا

 عومجم نم 5١/ نع ديزيام يطغت ةيكريمالا
 نع ربعت قئاقح كلتو «ةيبرعلا ةيعارزلا تادراولا
 [].حاصفاب اهسفن

 يداصتقالا مسقلا

 ةد ودم جصخلا

 ةنومضم ةرداحملاو
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 بنا لا كاواو قلن يفوارتكلا عرضي دمتي

 تناك لييونريشت يتايفوسلا لعافملا راجفنا
 ءرصم ىلا تلصو ةبرذ ريغ تاباحسو راثآ هل |

 ىلع ًاصرح هنا يفطل يلع روتكدلا نلعا دقف | :٠
 يف رظنلا ةداعا ةموكحلا تررق نينطاوملا ةحص

 ةبوونلا ةقاطلا نم ءايرهكلا جاتنا تاعورشم
 ةقاطلاو محفلا مادختساب ءايرهكلا جاتنا يف عيسوتلاو
 .ةيسمشلا

 ديم 9 تا افلم يوونلا رايخلا نع رصم
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 نم لدجلا راثأ ةيرصملا ةموكحلا سيئر حيرصت
 تالعافملا مادختسا يضراعمو راصنا نيب ديدج
 نافرطلا هربتعا دقف .رصم يف ءابرهكلا ديلوتل ةيوونلا
 يوونلا جمانربلا ذيفنت ءدب نع ةموكحلا نم اعجارت
 ةعيضلا ةطحم ءاشناب أدبي نا ضرتفملاو .يرصملا

 لمعلا يهتني نا ررقملا نم ناك يتلا ةيردنكسالا برغ
 نوضراعملا بحر لاحلا ةعيبطنو .1 ماع اهيف

 تاطحملا رطاخم نم رصم نمؤب هنال عجارتلا اذهب

 ريفوت نع الضف .اهتايافن نم صلختلاو ةيوونلا
 رالود رايلم ؟5 غلبت يتلا ةيوونلا تاطحملا فيلاكت

 :يلودلا :كنبلا تاريدقتل اقفو
 كانه نا يوونلا رايخلا راصنا دكا لباقملا فو

 فيوختل ليبونريشت ةثداح تلغتسا ةيفخ افارظا
 .ةيوونلا ةقاطلا ادجولونكت كالتما نع اهداعباو رصم
 ىلا ةيرصملا ةفاحصلا يف مالقالا ضعب تراشاو
 يوونلا جايركلا كالتما يف ينويهصلا نايكلا ةحلضم
 .سفانم يأ نود نم ةقطنملا ىلع ةرطيسلا هلوخي يذلا

 ةيداصتقالا ايازملا يوونلا رايخلا راصنأ ىصحاو
 يوونلا جمانربلا اهققحي يتلا ةيسايسلاو ةينفلاو
 ال دقنلا نم رصم دئاوع روهدت نا اوفاضأو .يرصملا

 ذا ءىمسم ريغ لجا ىلا يوونلا جمانربلا ليجأت رربد

 ءاشنا ليجأتو ةعبضلا ةطحم ةماقاب ءدبلا نكمملا نم
 رثكا كانه نا ةصاخ .مداقلا دقعلا ىلا تاطحملا ةبقب

 ةعيضلا ةطحم ءانبو ليومتل يبنجا ضرع نم
 كنيلا يف ةعدوم رالود نويلم ٠١ دوجول ةفاضالاب
 دامتعالا نكمي يوونلا جمانربلا باسحل يزكرملا

 .اهيلع

 يف لصيس ءايرهكلا نم رصم جاقنا نا فورعملاو
 ةعاس /تاو وليك رايبلم 1١ ىلا يلاحلا ماعلا ةياهن
 ٠٠٠١ ماع لصيب نا نكمي يذلا يلحملا كالهتسالا يفكت
 5 جاتنا بولطم يا .ةعاس / تاو وليك رايلم ٠ ىلا

 تاطخملا راصنا ىري كلذلو .ةعاس /تاو وليك نودلم
 ىدل ةرفوتملا ةقاطلل ةيديلقتلا رداصملا نا ةيوونلا
 /1(145لا رفوت نل اهنا ذا .اهجتنت نا عيطتست ال رصم
 ١5٠١٠١. ماع ةقاطلا نم رصم تاجابتحا نم

 جمانربلا موصخو راصنا نيب فالخلا ريثيو
 ةينفو ةيداصتقاو ةيسايس بناوج رصم يف يوونلا
 ماقرالاو تامولعملا ةدعاق نا اهنم فعاضي ةدقعم

 نم ريبك ردق ىلع هفقوم حيجرنل نافرطلا اهمدقي يتلا
 ,يسايس فالخلا رهوجح نا دكوملا نمو .ضقانتلا

 ايجولونكتلا لاجم يف لوخدلا رصم رارقب قلعتيو
 يه امو ؟نادمملا اذه لخدت ىتمو ..؟ال ها ةيوونلا

 كنبلا هيف حصني يذلا تقولا ىف ؟ةحاتملا لئادبلا

 الدب محفلاب نادت تاطخم ىلع دامتعإلاب كم يلودلا
 رصم ىلع تضرع وكسوم نا امك .ةيوونلا تاطحملا نم
 ةيوون تاطحم ءاشنا يف ةدعاسملا ةدع رهشا لبق

 .ءايرهكلا ديلوتل
 تذختا دق ةيرصملا ةموكحلا نا ودبي لاح لك ىلع

 ريغ لجا ىلا يرصملا يوونلا جماخربلا ليجأتب اهرارق
 راجفناب هل ةقذلع هل لدحأتلا اذه نا حجرالاو « ىمسم

 رطاخملا هذهف :يووتلا نامالا نطاخم وا :لييوتريشت
 داحتالا يف لمعت يتلا تاطحملا قالغا ىلا دؤت مل

 نا رمالا يف ام لكو .ىرخا نادلب يف وا يتايفوسلا
 بقعأ يذلا يسفنلا خانملا تلغتسا ةيرصملا ةموكحلا

 جمانربلا ذيفنت ليجأت نع نالعالل ليبونريشت راجفنا
 .يوونلا

 /رياربف يف ترشن دق ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تناكو
 نع ةيرصملا ةموكحلا عجارت ليصافت يضاملا طابش
 ذيفنتب مامتهالا ةدايزو .ةعبضلا ةطحم ءاشنا

 اقفو كلذو محفلا نم ةقاطلا جاتنا تاعورشم
 رهشالا لالخ رصم دعاس يذلا ىلودلا كنبلا تايصوتل
 رادت ءابرهك تاطحم ءاشنا تاقافتا عيقوت ىلع ةيضاملا
 [].اهيسفن ةياغلل ةيئاملا تاطحملا ريوطتو محغفلاب
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 ليزاريلاو /برعلا

 ةيبرعلا لودلا نم ةيليزاربلا
 ةنراجتلا تايئاصحالا نم حضي

 وريناج يد وير يف ارخؤم ترشن يتلا
 لودلا نم ةيليزاربلا تادراولا نا

 اضافخنا تضفخنا دق ةيبرعلا

 ,.19/65 يضاملا ماعلا لالخ اظوحلم

 نم اعون تارداصلا تلحس امثيب

 .رارقتسالا

 ةميق تغلب يضاملا ماعلا لالخف

 نظولا نف ةنلئزارفلا تادراولا
 ةنراقم رالود رابيلم 5,44 يبرعلا

 قياسلا ماعلل رالود تارابلم ” م٠8 ب

 ./7 4 هردق ضافخناب يا س15

 تارداصلا ةمدق تعفترا لباقملا يف

 اسابق ءرايلم ,١ 177 ىلا ةيليزاربلا

 يا.984١ ةثسل رابيلم ١,1١5 ب

 9/ , ١ يىلاوحب ردقت ةليئض ةدادزب

 نا قبنس امم جكنتسن نا نكميو
 احضاو اصدلقت تصضلق دق ليزارمبلا

 نمو .برعلا عم يراجتلا ءاهرجع»

 لالخ هاجتالا اذه ززعتب نا حجرملا

 فشقتلا ةسايس لعفي ةيلاحلا ةنسلا

 ,ةيليزاربلا ةموكحلا اهعبتت يتلا

 ,طفنلا راعسا يف ديدشلا ضافخنالاو

 بناجلا لكشت راعسالا هذه ناو اميس

 ىلا ةيبيرعلا تارداصلا نم يسيئرلا

 .ايليزارب

 ددصب هتظحالم بجحوتت ام نا ربغ

 وه نييناجلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا

 ةقدقح سكعت ال تايئاصحالا نا

 ماقرالا نا عقاولاف ءاهمجحو تالدابملا

 تارداصلا رابتعالاب ذخأت ال ةروكذملا

 لودلا ىلا ةيلبزاربلا ةيركسعلا

 تارايلم ةعضيدب ردقتو ٠ :ةببرعلا |

 يراجتلا نازيملا نا ينعي امم ٠ ءايونس

 حلاصل دكؤم لكشي ليدمد يىلعفلا

 3 1«ليزاربلا
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 يف بقنرم نسحت
 ةيطفنلا عاضوالا

 عامتجا نم نيعوبسا يلاوح لبق
 ررقملا طفنلل ةردصملا نادلبلا ةمظنم

 ف يراجلا رهشلا نم ١5 يف هدقع

 ماب مله تمم مهفنت -7

 داصخت ا راسا

 تاحبيرصضتلا تيقاعت .ايفالسغوي

 .طفنلا قوس لبقتسم لوح ةلئافتملا

 اهيف امب رداصم ةدع تدكا دقف

 ىلطلا نا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا
 عافترالا يف ذخا طفنلا ىلع يملاعلا
 لالخ كلذ رمتسي نا ردقملا نمو ءارخؤم
 طفنلا ريزو حرص دقو .ةمداقلا ةرتفلا

 ةدايز نا يلاحلا كبوا سيئر يليوزنفلا
 طفن ىلع ايباجيا سكعنت فوس بلطلا
 .كيوا

 طفنلا ريزو عقوت ىرخا ةهج نم
 يناميلا يكز دمحا خيشلا يدوعسلا
 لالخ عافترالا يف طفنلا راعسا ذخأت نا
 0 .بيرقلا لبقتسملا
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 يبرع نواعت

 يداصتقالا سلجملا

 مداقلا فيرخلا يف دفعب
 سلجملا دقعي نا ررقملا نم

 ةرود يبرعلا يعامتجالاو يداصتقالا

 /لوليا ةيادب يف سنوت يف ةصاخ
 يتلا ةرودلا يهو مداقلا ربمتبس
 نمالا عوضوم ةشقانل صصختس
 .يبرعلا يئاذغلا

 ةنوكم ةيعابر ةنجل نا ركذي اممو
 ةيبرعلا لودلا يف ةعارز ءارزو عبرا نم

 (ةيروس لاموصلا .رئازجلا ,سنوت)
 يضاملا عوبسالا يف تعمتجا دق تناك
 ثيح اضيا ةيسنوتلا ةمصاعلا ف
 يف يئاذغفلا نمالا جمارب تسرادت
 ةقلعتملا عيراشملاو ةيبرعلا لودلا
 ةصاخلا ةرودلا ىلا اهعفر متيس يتلاو
 (0.اهداقعنا اح سلجملل
 سس ةعاسبسس بج ور 171 ججججسج رواش ا جبججس وو جوج رو 1337ج بن جو

 ةراجت

 قيام /رايا رهش نم رشع عساتلا يف
 دحلا ةيكريمالا ةموكحلا ترقا يضاملا

 ةيعارزلا تاجتنملا ضعب لوخد نم
 ريصعو ةعجلاك اهقاوسا ىلا ةيبوروألا
 رومخلا نم عاونا ةعضبو ةهكافلا
 يف ذفنتس اهنا تنلعا امك هتالوكوشلاو
 اهديدهت مداقلا ويلوي /زومت ةيادب
 نيب حوارتت ةيكرمج بئارض قيبطتب

 ةيعارز تاجتنم ةدع ىلع /”8و ٠

 لودلا لبقت مل اذا .ةيبوروا ةيئاذغ
 ضيوعت ةكرتشملا قوسلا يف ءاضعالا

 تالدابملا يف هرئاسخ يكريمالا بناجلا

 قوسلا عيسوت ءارج نم ةيراجتلا
 اينابسا نم لك ىلا ةيبوروالا
 .لاغترملاو

 نم هعيت امو رارقلا كلذ عمو
 عارص نا احجضاو ادب تاديدهت

 يتفض ىلع نيبناجلا نيب حلاصملا
 ةجيتن نايعلا ىلا زرب دق .يسلطالا
 قوسلا ىلا ةنوبشلو ديردم مامضنا
 ةلماعتملا نادلبلا ىلع راثآ نم هفلخ امو

 ةيبرغلا ابوروا عم ايراجن

 ةيبوروالا نادلبلا تنلعا دقو
 ىلع درتس اهنا كلذ دعب لعفلاب
 ىلا تعدو ,لثملاب ةينكريمالا تاءارحالا

 لما ىلع .رمالا اذه لوح تاءاقل ةدع

 ةيا هاجت يبوروالا فقوملا حيضوت
 اياضقلا لوح ناكريمالا عم تاثحابم
 .ةقلعملا

 يف عمتجا قايسلا اذه يف

 يضاملا عوبسالا ةيادب غرويمسكيل
 ءارزو وينوي /ناريزح (١"و 15)
 يف ءاضعالا ١١ لا نادلبلا ةيجراخ
 لودج ىلع جردا دقو .ةكرتشملا قوسلا

 1١71 ندعلا  ةينبرعلا ةعيلطلا

 لوخد نم دحلا عوضوم لامعألا
 ىلا ةيعارزلا ةيكريمالا تاجتنملا ضعب
 رارقلا ىلع درك ؛ةيبوروالا قاوسألا
 أديم لوح قافتالا كلذكو .يكريمالا

 تمدقا اذا اميف «يكيتاموتوالا» درلا

 ةيادب يف اهديدهت ذيفنت ىلع نطنشاو
 .مداقلا رهشلا

 ذختي نا بعصلا نم ناك اذاو

 يف ةمساح تارارق ةيا ةيجراخلا ءارزو

 ,كلذ رطاخمل ارظن هجوتلا اذه قاطن

 لامتكا يف نيبيوروالا ةدارالو

 ررقملا نم ناو امدس .,مهتادادعتسا

 مث لسكورب يف ةعارزلا ءارزو عامتجا
 يف تارازولاو لودلا ءاسؤر عامتجا
 يلاحلا رهشلا رخاوا يف (دنلوه) ياهال
 نا حضاولا نم ناف كلذ ناك اذا

 نالذبي يبوروالاو يكريمالا نيفرطلا
 ديعصت بنجتل امهدوهج ىراصق
 ريزو نا ليلدب .ةيلاحلا تافالخلا
 غروبمسكيل ىلا بهذ يكريمالا ةعارزلا

 نيلوؤسملا عم تارواشم ءارجال
 .ةبسانملا لولحلا داجيال ءنييبوروالا

 ددصب ةراشالا قحتسي ام
 ةيبوروالا تاروانملاو تافالخلا

 نمكي نطنشاو ضارتعا نا ةيكريمالا
 يتلا رئاسخلا ىلع اهجاجتحا ف اساسا

 نيناوقلا قيبطت ءارج نم اهب تقحل
 لاغتربلا ىلا اهتارداص ىلع ةيبوروألا
 ةرذلا تارداص رئاسخ يهو :انيتايساو

 كنرف تارايلم 4 ب اهدحو ردقت يتلا
 .يسنرف

 نويبوروالا ىشخي انه نم
 ةيبلسلا راثآلا نم اسنرف اصوصخو
 ةرادالا نا امك .ةيعارزلا مهتارداص ىلع
 يدؤي نا نم فوختت ةبكريمالا

 ةيراجتلا تاثحابملا ةلقرع ىلا فالخلا
 راطا يف يرجت يتلا فارطالا ةددعتم
 امم ,647171 ةراجتلل ةيماعلا ةمظنملا

 رمتسي يراجنتلا عارصلا نا ينعي
 رما وهو .تالزانتب نافرطلا موقي ىتح
 []1.ةعرسب ثدحبي ال دق
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 ةعيلطلا» ةلجم ريرحت سيئر مرتحملا ديسلا» |
 :«ةيبرعلا لكأ#

 هنولذبت ام ىلع مكركشا دعبو .ًاريدقتو ةيحق ._
 هاياضقب اهجراخو ةيبرعلا دالبلا ْيف ءىراقلا ريودتل
 عنص تاودا ىلع رفوتلا لجا نمو ,ىربكلا ةيموقلا
 له :مكدنع يجيتارتسالا مهلا هنا .هلبقتسمو هدومص
 باوجلا ىلع تفاهتا نا ديرا ال ؟كلذك يدنغ هنا لوقا
 يننا ؛يسفن مكل مدقا نا يف اوحمسا كلذ ليق ذا

 يف لاقي امك ورمع وا سانلا نم ديز يا (نيس) نطاوملا
 جراخ شيعي يبرغم يبرع نطاوم ,ةيبرعلا دعاوقلا
 ىبأ وأ ءاسش هنا اذه ىنعمو ءاسنرف ىف اتقؤم هدالب

 .ةريثكف هتوعن اما ةيرغلا همسا يرسق عضول عضاخ
 همهتلتو ءاسملا ىلا حابصلا نم لمعي يلثم صخشو
 ةديدعلا فورظلاو ةحلملا ةرورضلاو شيعلا لغاشم

 نا عيطتست .هيلا يمتني ال رشبو ناكمو نمز ةهجاومل
 ىقبتي ال يلثم ارجاهم نا ؛اضيأ .ردقتو كردتو مهفت
 ىلا فرصني يكل هتلاح هيتاوت الو لب .تقو هدنع
 وه يمويلا هدالوا زبخ نأل ةيجينارتسالا مومهلا

 يرئازجلا قيرفلاو ...
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 وا قباس ليلحت لك نمو هنم مغرلاب هتيجيتارتسا
 ال راشحنالاو لغاشلا اذه نإف قث نكلو :قحال
 سلطألا هتايسند كل ,يبرع هنا :هءامتنا أددا هنايسنب

 لينلا الو سدقلا ال .ةكم ال ءساروالا الو .فيرلا الو

 هدسج يف ضرعلاو لوطلا طوطخ اهنا :ةلجد الو
 جراخلا ناف كلذ نع لغاشت نا ىتحو :هتركاذو

 هركذيل ةظحل لك يف هزفتسي هيف شيعي يذلا يمويلا
 ينناف .ينفرعت ال تناو .ةبسانملابو .فالتخالاب
 رقشالا يسنرفلا رشبلا اذه طسو هتاذ فالتخالا

 انرعشو .انترشبو انبارت ةرمس فرعت كنا ,سلمألاو
 تارضن الا هبشت ال يتلا انتارظنو نشخلاو دوسألا

 يسنرفلا ةيلخادلا ريزو نيناوق بسحو .اذكه ؛برعلا
 ةمهت ينلاطت نا يتافصاوم بسحو :نكمي ديدجلا
 .ةظحل لك يف «باهرالا»

 نا دعبو ينا تلق اذا اذه دعب يف اوحمساو

 ءيش نع ثحبا تحر مكتلجم نم ريخألا ددعلا تينتقا

 دجا ملو ؛رثا ىلع هل رثعا ملف .ديدحتلا يف ةباغ .ددحم

 تيمتسملا ةلجملا فارصنا ىوس بايغلا اذهل ًاريسفت

 :اهريغ لبق ةيجيتارتساو ةيويح اياضق هربتعت امل
 يف يبرعلا روضحلا نع ةلاقم وا فصضو نع ثحبا تنك

 رظتنا تنكو ,وكيسكمب مدقلا ةركل ملاعلا سأك ةلوطب
 تنكو .يليلغ ضعب يفشي ةيبرعلا ةغللاب آمالك
 نمض ةيبرعلا ةكراشملا لعجي ةحرط .كلذك ,عقوتا
 ملف ةرظنلا هذه هيلع غبسيو يجيتارتسالا قفآلا
 هريدقتو هرظن ةهجو لكلف ءاذه ىف باتع الو .دجأ

 مكل يددأ نأ يىل اوحمسا يبناج نمو .ءايشالل صاخلا

 ةيلوا حمالمو ةاطوطخ مكل مسرا ناو ءيرظن ةهجو
 .قيرطلا يف ىرخاو تلكشت روصل

 مايصلا رهش ناك وكيسكمل ىلوألا ةرودلا تآدب نيح
 - تنك هدعبو راطفالا لالخو برغملا ليبقو .ًارمتسم
 عبتتل نويزفلتلا ةشاش لوح عمتجن انك وأ

 .اهتراهمو اهتينفب ةريهشلا قرفلا كانه لجأ .تايرابملا
 برغملا .رئازجلا :ةيبرعلا قرفلا وه ناك لغاشلا نكلو
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 .قارعلاو

 رمألا فلتخي قرفلا هذه نم دحاو بعل أدبي نيح
 عراسستت بلقلاو .فورعلا يف ىلغي مدلا ذا .امامت

 جنشتلل ةلياق ةلتك ىلا لوحتي هلك دسجلاو .هتاضبن
 يف مهملا نآل اذه نم كعدو ,يرجي ام قفو صلقتلاو
 مل اميف قرفلا هذه وه يئامتنا نأب تفشتكا يننا رمألا
 فيك نكل .نيقابلا ريصم ةفيفط بسنب الا ينلغشي نكي
 قيلاعت عم رمهنت يتلا ةعنقملا ةيرخسلا يدحو هجاوا
 بعلن اننا نوظحالب مهف اذكشه :نيديرغلا نيعيذملا

 اننا :تاراهم اضيا نحن اندنع نا :اديج ةركلا
 !!,ًاكيش لعفن امبرو .كلذك» .رشب اننا ءاه .ةبوجعا

 نع سيفنتلا نكلو ةينيفوشلا تسيل يديس اي هذه
 .برعلا دض برغلا دنع امتاد رفوتملا دقحلا روعش ال
 ىلا تلوحت دق نوكا نييسنرف نم فرعا نم لباقا نيح
 ادب يماقم نا روصتو .ًاعيمج مهدض يدحو ةلتك
 :مدقلا ةرك يف اندمص لجآ .اندمص اننأل مهدنع ولعي
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 لعف ىلع نورداقو نودوجوم اننا مهدنع اذه ىنعمو

 .ريثكلا

 مغرو .عيمجلا ثيدح تحبصا ةيناثلا ةروصلا
 اذه نصقا .اهقدصي داكي ال عيمجلا ناف تققحت اهنا
 ,ميسوتلاو مييقتلا ةردقمل كلاملا فرجعتملا برغلا

 ةينيفوشلاو دقحلا لابج لك نم مغرلاب اهنكلو
 ةيناثلا ةرودلل يبرغملا قيرفلا لهات دقل :تققحت
 يقارعلا ناقيرفلا عجارت فسا نمو ,ملاعلا ساكل
 ؛نوقاب برعلا نأل انه ةاساملل رثا ال نكل .يرئازجلاو
 لكو :اعيمج برعلا زمر برغملا حيصا ةدحاو ةعفد نا

 .قيرفلا اذهب قلعتي صلاخ يبرع
 يخأ يل ىكح يبرعلا راصتنالل يلاتلا مويلا يف

 نا يل لاق .ءاضيبلا رادلا ةنيدم يف ىرج ام فتاهلاب
 تاجاردو ةاشم اوجرخ .اعيمج لجأ .اعيمج سانلا
 تاصقرو جيزاهاو آفوفدو كيباردو تارايسو
 دقتفا يذلا بعشلا نا .يل لاق :عرانشلا ىلا تاراعشو
 ناو .كلت «لايدنوملا» ةليل هب ىقتلا اليوط حرفلا
 نازحألاو ةسايسلا و شيعلا مومه نيب قزمملا بعشلا
 ,رىصنلا :ةدحاو ةدرفمب قطني ناك ةماعلاو ةصاخلا

 هنا سحيو لاط ًاتبك رجفي .هسفن ف ةقثلا درنسيو
 أزمر الا مدقلا ةرك نكت مل ,ريثكلا لعفب نا ىلع رداق
 ..«يديساب ريبك ريبك حومطل

 يبرعلا انا .نييسنرف ةباحصا تيقتلا نيح
 يتقث تددجتو مهنويع يف اريبك تودب .يبرغملا
 نم ةلتحملا انيضاراو ؛ناريزح ٠ ىركذ مغر ءانتمأب
 رم ىلع ةمكارتملا انتاييخو ,طيحملا ىلا جنيلخلا

 .ربكن فيك ملعتن تقؤم حرفب انلعل .نينسلا
 ,ادبأ ,ةريخألا نوكت نل يهو .ةثلاثلا ةروصلا يف

 يسفن يف تطلتخاو .احرفو ةبهرو ملح رمآلا يل ادب
 ىلع يتوارفتلا ىحوم يبرغملا نطاوملا ةروص .رعاشملا
 ,ةينيتاللا ةيكريمألاو ةيكريمألا دئارجلا تاحفص

 قحالب يذلا نطاوملا اذه نع اهب ةعوبتملا قيلاعتلاو
 رزي مل ,كرويوين ةنيدمب يسكاتلا قئاس ىحوم .هقيرف
 طاوشا عباتيل هلمع دمجو ؛تاوئس رشع نم هدالب
 ىلا مث .وكيسكم ىلا لصو نيحو .ينطولا قيرفلا
 :ينطولا ملعلا :ءيش مهأ يسن هنا ىلا هبتنا يريتنوم
 دصق ةليحلا هتيعأ نيحو .هيلع لوصحلاب هل نيأ نمو
 رمحأ ابوث ةعئابلا نم بلطو ,باوثأآلا عيبل ارجتم
 نا دعب ةيارلا عنص اهنم بلطو .اصقمو رضخا رخآو
 هذه لك .ءارمحلا بوثلا ةعطق طسو ةمجن اهل مسر

 مل يتلا ةيئاميالا تاكرحلاب ةعئابلا عم تمت ةيلمعلا
 بلط نيح الا (اهرواحم) ةياغ كردتو اهبارغتسا لري
 .اهيلع ةيارلا قاصلا .اضيا ءبلطو .اصع

 قيلعت يا فيضا نا يديساي فافسالا نم نوكيس
 نا .ىلوألا اهرصانع ىلا اهللحا نا ,ةروصلا هذه ىلع
 يناكباو ينلجخا دقل ؛اهداعباو اهتايفلخ زربا
 ملعلا عفري وهو .ءاذه .يتوارفتلا ىحوم ينعلوو
 ارفاسم لمحيو .هتمورأب زتعيو ؛يريتنوم يف ينطولا
 دالب نا يف ينفلاخت كبسحا امو ,هيبنج نيب نطولاب
 لمحل نيقاوتلا نم ىحوم نييالمب ةصاغ برعلا
 ملعلا عفري وهو يتوارفتلا ىحوم نأ وأ .ةيارلا
 .!ةلماك ةيجيتارتسا ينطولا
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 ناضل لانسإ .اهرإل
 نابسالا لفتحي .تمصلا نم اماع نيسمح دعب ءنآلا |(

 رابتعالا نوديعي مهنا .اكرول ايسراغ مه رعاشب

 مهبهو دقل يي رت لح قل تام لا وه وهو .هيلا

 ةدرو هربق ىلع اوعضي نا نآلا قحتساف , دئاصقلا دزو لك

 .ةدحاو

 ال يك اع راق عام ير نق «نوكن ءامبر

 ىلا ةمحرتم هدئاصقو .ةئس ني رشع نم رثكا ذنمف . مهسفنا

 ءارعشلا لك هيلع فرعت دقلو ءاضيا هتريصو لب .ةيب رعلا

 .ازمر ناك دقف « تائيتسلاو تانيسمخلا ةرتف يف .بربعلا

 . ةيغابلا ىوقلا ةلزانمل ازمرو .ةيرحلاو ةروثلاب علوملا رعاشلل

 لالخ ضرف يذلا وكنارف لارنجلا مكحب .همايا يف تلثمت ىتلا

 .اكرول رعش ىلع ارظح همكح نم ىلوالا نيرشعلا تاونسلا

 م وهو لبي ا علا اريصني لب «سانلا نيب هلواذت اعنام

 . هرمغ نم نيعبرالا زواجتي
 هولزنأ ةقيروهتجلاو ةيرخلاو رعشلا لجا نم اكرول تام

 .تالقتعملاو نوحسلا بهايغ لبا نييروهمجلا نم تائم عم

 م وسلا ر سول رهو ءارختنلاةناقدصا 11-0 انك نينعو
 ناتسب لخاد هولتق مث نمو هولقتعاف . هتيامح ريخالا اذه عطتسي

 0  روتكوم
 وه (نونيزلا راجيشأ هيفارزكت ىدلا روحهملا ناتسبلا اذه

 0 ءاكرول ىركذ يف ةيمسرلا تالافتحالا عقوم نآلا
 .لوحت دقلو لب .ةطانرغ نم يقرشلا لامشلا ىلا ةلطملا لولا

 نم اذادلا هاعافرعي يذلا وتابلاوا هموت ةفرغا .فحعتم ىلا هتين

 ناك يذلا وه وهو .هرعش لثم اما ؛ةيبرعلا ىق ىقيسوملا 0 2

 . .هقورع يف يرجي ايبرع ابسن هل نا رخفي
 0 ةيبرغلا درا .ةعساولا هتراد تناك ةطانرغ

 ابنا و ل اهتاءاحا

 ءطقف اماع "4 اهرمع يتلا هتركاذ يف تشاع ىقلا سلدنالا

 نوكي نااالا اكرول عطتسي مل ة ةريصقلا تاوئسلا هذه ةليطو
 . خيراتلا عمو هسفن عم اقداص ءايررخت ءايروث اتوص

 ىلا بهذي يبرسع لك ةعاطتساب ءنآلا نم ءادتبا نوكيس

 ايطتمم رعاشلا ىري ناو ءاكرول فحتم يف لوجتي نا اينابسا

 ,ةيبرعلا ةنيدملا موت دنع هزئتي وهو . ليهص يبرع داوج ةوهص

 يف نوتيزلا راخإلا هيمي ىكل ةريخالا هتديصق الماح

 6 . هيف هومدعا يذلا ناتبسلا+
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 اهون
 لخاد هذيفنت متي ىنيطسلف مليف لو

 مليف نوكيس احلا ةينيطسلفلا 0

 سفنب ةياور نع ذوخأملا «اقيح ىلا دئاعو

 ناسغ ديهشلا ىنيطسلفلا بتاكلل مسالا

 .روطان ناملس مليفلا ويرانيس بتك

 يف ةرداصلا ؛ديدجلا» ةلجم ريرحت ريدم
 مت تاهويرانيس ةدع لبق نم هلو ءافيح
 مليف وي رانيس اهنم ةيقئاثو مالفا ىلا اهليوحت
 . «رحبلا ىلع ةنيدم»

 وه نوكيس .افيح يف ؛ةصيلخحلا» يح
 وهو .مليفلا ثادحال ريوصتلا عقوم
 ةياورلا ثادحا هيف رودت يذلا ناكملا
 اي يع حصل يب ءاضيا

 اههلفط لمح اعيطتسي ملو ١9 4/ ماع افيح

 هللا مار نم ناوبالا دوعي نيحو , عيضرلا

 ةلئاع هتنبت دق ايبعبا نا نافشتكي افيح ىلا
 ىلع هتبر دقو .ينالا لصا نم ةيدوبي
 ةياورلاو «ينويهصلا نايكلل صالخالا
 ودعلل ةيركسعلا ةهجاوملا ةرو رض حرطت
 ةينفلا اهتاحورط نع الضف .بصاغلا

 .ةيركفلاو

 هذه جرخا نا هل قبس .لوح مساق

 يف هضرعو تاونس لبق امتيسلل ةياورلا
 [ل . تاناجرهم ةدع

 «يضرأا» ةياؤر
 رؤفخود يف هيه رعد

 نمحرلا دبع بتاكلل ضرالا ةياور
 لمع ىلا ارخؤم اهليوحت مت يواقرشلا
 ةئام نم رثكا هيف راودالا يدؤي يحرسم

 . ةنانفو نانف

 يف هضرع أدب يحرسملا لمعلا اذه
 ءرصم اتلدب ةيسيئرلا ندملا ىدحا روهنمد
 ةنيما ةبتاكلا ايحرسم هدادعاب تماقو
 ل. دال

 ٠ ةلهرللا تاريفتمو رعشلا .
 ىبع ةرم لوال تمظن ىتلا ةودنلا

 تحت يرعشلا دبرملا ناجرهم شفاه
 كراشو «ةلحرملا تاريغتمو رعشلا» راعش

 يف اهرواخم عمج مت برع داقن ةدع اهيف

 ارخؤم ردصو :ةودنلا ناونع لمح باتك
 .ذادغب ف

 ىتلا ةيدقنلا تابراقملا باتكلا 1
 ابع .د .يدسملا مالسلا دبع .د اهمدق
 .يطساولا ناملس -ة ةْؤلُول دحاولا

 عوضوم يف تروحمت ىتلاو رماث لضاف

 ةيرعشلا لاكشالا راوحو ةثادحلا»

 .«ةديدحلا

 دقع ريخالا ديرملا نا افلس فو رعم

 15/68 ماع لوا نوناك 7١ ١ نم ةرتفلل

 بيداو دقانو رعاش فلا نم رثكا هرضحو

 ةيبرعلا راطقالاو قارعلا نم يقاحصو

 [ل . ةيبنجالاو

 ديرملا باتك

 ةييبرعلا ةراضهلا نك ةييقطبإ وف
 ايلاطيا فيضتست لبقملا ماعلا علطم عم

 راثاو ةراضحو خيرات نع ةيملاع ةودن

 نم ءاربخ اهرضحيسو .يبرعلا نطولا
 ىلع ءاوضالا ءاقلا فدب ةيبرع راظقا ةدع
 هتمدق ام ز ربا لالخس نم سرعلا ةراضح

 .ىرخالا ملاعلا تاراضحل
 فرعي م يتلا ةودنلا تاعوضوم نم

 ,داصتقالا يف ةيرحلا ءرامعتسالا ةحفاكم

 .مولعلا يف ةيرحلا

 تنقع ةودت ةَمث نأ فورعملا خم
 ناكو ,ةيلاطيالا ومريلاب ةعماج ىف ارخؤم

 [] .؛ةيرحلا ةركفو برعلا» اهعوضوم
 2ك زر م 1 و 0 ا

 يب رغلا برفملا نه ةيبما رد ةقلخ
 .ةثلاثلا سيراب ةعماج نيب نواعتلاب

 «ةيمالسالاو ةيبرعلا تاساردلا زكرم

 .ةيطسونملا ةيبرعلا تاساردلا زكرمو

 رسهشلا طساوا مايا ةثالئ ىدم ىلعو

 ةعبارلا ةقلحلا سيراب يف تدقع . يراجلا

 ُق يندملا عسمتجملاو ةلودلا) عوصضوم ُْق

 يف هحرط مت ام لصاوت ىتلاو «برغملا

 ةلاحلا :ابنم ةدع تارواحم ربع .مرصتنملا

 ةلاحلا ,.ةيفاقثلا  ةيعامتجالا
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 ةلاح ا .ةيداصتقالا ةلاحلا ,ةيجولويديالا
 :ةطاسلا

 هذه ىف ةمدقملا تاحورطالا شقانت
 نع تاعوسفوم ةيسارالللا ةقلخلا
 تاكرح لكاشم «هتاريثأتو .رامعتسالا

 ىسايسلا باطخلا .ةينطولا ررحتلا
 «برغلا ىف ةيمالسالا رهاوظلا رصاعملا
 برغملا ةقالع .ةيبرغملا ايجولوبورتنالا
 يف يبرعلا برشغملا مث نمو .قرشملاب
 [ل . ةرصاعملا ةيفاقثلا تاباتكلا

 يه رس ليش يف ..اياطهإ يأن
 ةرهاقلا يف أدب ريبك يحرسم ضرع

 «(ةياهنو ةيادب» ةياور نع ذوخأم ارخؤم
 موجن عملأ هيف كرتشيو .ظوفحم بيجنل
 . رصم يف !نيسلاو حرسملا

 : ضرعلا اذه يف ةكراشملا ءامسالا نم

 .راتخم ةميرك ,نيساي دومحم .يفوش ديرف
 ,يواشيفلا قوراف ءارسي .يمهف نيسح
 ىوجن .تزع ركب وبا ,ناحرس نسحم

 ,قأرملا» رود فو

 فيفي اسهال ذرجخألا ذا لدا
 نع عروتت ال ىتلاو ىسايسلا اهاضنب ةفورعملا ةيناطيربلا ةلثمملا فيرغ دير اسيناف

 اهبهاوم تابثا الا يأرلا يف اهعم نوقتلي ال نيذلل ىتح نكمي الو ءاهتاعانقب حيرصتلا
 ةارابملا» ريخالا اهمليف يف هتمق غلب حاجنب ةعونتملا راودالا صمقت يف ةينفلا

 .«ةريخالا

 سفنب زدراشتير هينير رود ليثمت نوعيطتسي نيذلا نولثمملا مه ادج نوليلق
 ةيسفن يف لغلغتلا ةيناكما نيدهاشملل رفوت ىتلا فيرغدير تلعف ابك ةقرلاو ةعانقلا
 يف هترهش تقلطنا يذلا يواها سئتلا لطبو .سنجلا يئانث .نويعلا حارج
 .ةأرمأك سنتلا بعلب (تأدب) أدب امدنع تانيعبسلا

 هتايح فصي هيفو زدراشتي ر باتك ىلا دئتسيو سا . يب . ىسلا ةكرش هتجتنا مليفلا
 حفاكي كلذ دعبو .يبمنالا جيتس با « لجر دسج يف تسبحنا ةأرماب

 . ءاسنلا عم ةأرمأك سنتلا بعل قح ىلع لوصحلل
 هاناع يذلا حربملا ملالاو يسفنلا يعولا ىلع هيف ادكؤم جيب ينوطنا مليفلا جرخا

 مليفلا يف فيرغ دير ىلع ناك دقلو :هسنج ربيغتل حارجلا ىلا هجتي وهو زدراشتير
 . لجر يز يف ةأرما رودو .ةأرما بايث يدتري لجر رود .اعم نيرودلا بعلت نا

 توص هبشيل اينورتكلا اهتوص ليوحت مت دق هنا املع .نيتلاحلا يف ةعنقم تناكو
 . لجر

 ليثمتلا نييناطيربلا نيلثمملا ةعطاقم ىلا ارخؤم تعد اهنا فيرغدير رابخا
 نكمي الو ءايناطي رب يلثمت داحتا نم اوضع 70 اهيلع عقو ةضيرعب ينويهصلا نايكلا يف
 فصن ةاتف رود تلثم امدنع اهوح تريثا يتلا ىربكلا ةجضلا ىستن نا ادبا انل
 ةايح يف هيلا راشي ام ز ربا لعلو «نييزانلا يديا ىلع دوهيلا قحل امع مليف يف ةيدوب
 [ل . نيطسلف يف يبرعلا قحلل ةرصانملا اهفقاوم ةنانفلا هذه

 «لجرلا» رود ف

 - انها محلا 6 مططاع مهمات -1

 [0 . برغلاو قرشلا نيب ام ةيسيئر

 . حلاص ديعسو ,فيرشلا ىلع .داّؤف

 ,ةدوع رافغلا دبع اهجرخا ةيحرسملا
 ميدقت نم فدهلاو ءاريبك احاجن ىقلتو
 يداملا دئاعلا صيصخت ىنفلا دشحلا اذه

 ةمسب رغلا هنأ رفلا يف رد
 نوشل يف

 ابنمضت ةيبرعلا ةريزسجلا نع ةردانو

 يف هرتروب ناتانوج» ةلاص ضرعم
 , ةيناطيربلا ةمصاعلا

 ىلا ةردانلا طئارخلا هذه ضعب دوعت
 الضن اهو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا مايا

 ةيسايس ةيمها ةيفارفغحلا اهتيمها نع
 تمسر ىتلا ةقيرطلا اهدكؤت ةيداصتقاو

 .ابورواو ارتلكنا نم لك يف ءاهب
 اهاوسو طئارخلا هذه نا فو رعملا نم

 ىراجتلاو ةلاحرلا مامتهاب ىظحمن تناك

 تالصاوملا قرط ىلا ريشت اهناو ةصاخ
 لصو ةقلح لكشت يتلا ةقطنملا يف ةكلاسلا

 001 يا

 تجب رب الإ لبشر 0
 جرخملا اماع ١ نع كرويوين يف يثوت

 لصاللا يواسمنلا رجنميرب وتوا يكريمألا
 ذنم ةينويهصلا رظنلا ةهجو ىنبتي يذلاو
 : ١94 ماع

 ماع همالفا لوا رحنميرب جرخا

 ماع ءارول» همالفا مها نمو ,( 5

 نابصلا قيفر هاحوتسا يذلا 5
 «رجفلا رئاز» مليف يف يركش حودمتو
 نمراك»و .ورنوم نيلرامل «ةدوع الب ربغ»و
 وذ لجرلا»و ١466 ماع امههالكو ؛روج
 .١ةها/ «ةيبهذلا عارذلا

 ملايف اضيامضت همالفاةمئاق

 يذلا مديفلا وهو ماع «جورخلا»

 يتلا هرظن ةهجو رجنميرب وتوا هيف ضرعي
 برح يف ةينويهصلا راكفالا ىنبتن
0-10 

 سيرأبإ يف ١ ربصتت «ليطغ»

 «ليطع» اهناونع ىتلاو 1١١ 4 ماع لوصف
 ةيسيراب ةيفاقث تويب ةدع ىف نآلا ضرعت

 ةتوافتم تاقوأبو
 ديدج يرصع بولساب ةيحرسملا دعأ

 بتاكلا ىلصالا صنلا رواحم ىلع ظفاحي
 تاريسيد ليشيم ناج ىسنرفلا يحرسملا
 © .زوكل رتيب زناه يناملالا اهجرخاو

000 
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 ةيراع رحب لإ يضق رياصمل
 ةئاسملا فاصتنأ يف ينمو تنل انأو

 . .رحبلاو ةديبصقلا ن ا

 اهطنارخ ريدت يك ةصرف يدب يلعأ
 .؛صفرلا ءىلشنأو .الطلا يف

 يدسج يف زم ثبح ىلإ ولعأ
 .ىرب ل رجش

 1547 ناريزح ١77-1" ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 5

 رعبا ابج نم لع
 لوقو ع

 ةطانرغ دوار لأ يذسح ينال

 ايحسلا
 ةمبخاهلبل يف برضأت
 رجلا ملام لا ةلصلا ميئأو
 . .لدؤلا دان

 ؛راوشلا ممرغ كب
 .دابأز 0 ف لاس

 رحببلا ىلا يضفي سيل ؟راش نعو

1 

 د ا / ف

 / 1 |[ / , 7 4 / ١ 0 1 1/00 / 0 ا 3 ١ ع 1101 / 0 / 1 1 م : 1 : ْ / ١
 ا : 0 ١ ر لل ا 1 1

 "ا 3

 .رارفلل عمتم ضرللاو
 ١ حم ةنيدم لالظإ

 .ّليلا فاصتلا رغ ىزنال نع
 صعب ن اوصالاو ءارعشلا اهفاغ اخ

 اص

 ملاوف نع فشكب لبللا يف جراخ مجنو
 ًاملف ا 55006 ءا حصلا نا

 دلت ول ضرألا نون

 ءارضخلا ا ةيدنألا ولاا 5

 .ةيراج قاوسألا | 1

 دوو
 .مونلل ةااسو نوكت ام ملصأ تايإرلاو

 (اوهد لذ ءارعشلاو

1 
 مدنا لع بدلا أ
 دلحتلا كاب نم لطاو

 ةلئام ضرألا ريصت ولا
 ارمله مهل

 راسكلاو ةلابصلا نيب قفقو أدنأ

 لل رخأ ةارما مد يف لخدأ

 نيفاولا راظنلا اه لوطب ةأرما هله

 يلسح لماذ

 .دالسلا ىلا دالبلا ةرطنق كيف ربغأو

 قناهابص تلكأ يتلا ضرألا حتا
 . .لدنحلا راظنلا

 ادلب لصاوت ١

 طنا رلا دسحلا ١ ةشعر نوه

 اررش هذحو
 محللا نيب لوصولا لصاوتما ينل

 يمن ف كنبونحا .فيسلاو
 ؛ارد لع تأكلاو .ةيوخسلا رطم
 (دنحلا

 .قانخلا ةلرتا مذ يف لخدأ

3 

 اهتمص نع ضرألا جرت قد
 .بلقلا لغو الكلا ريدتو

 راجتسي يذلا نوفل اجعل ين

 .طبأ رلا ءاضفلا انام ريت

 9 نافل توا ب ا

0 
 هيارو ميلقلا يثيس لآلا يعم
 .زواشلا ٍِط 54

 ءا شا اهبذ نطلان الد ٍِض

 ..ثب يلا
 ىلبل ةدبصف هبذ تبجبم اياتكو
 . .تاحوتفلا

 انسلجم نألا اخدت ةطان رغ

 اهم نع بوثلا عرطت
 صفرلا ىلإ موفتو

 .حورلا ةنئاف ءارضخ

 .ترطا ليل يقانهبشت
 42 1 مان مري نمرعمرع مفتت -



 روضحل ا! نم هضرم هعنم . .روكدم ميهاربا 3

 ةيبرعلا ةيفاقثلا ةزئاجلا ابعا د

 قب همكم 4 نم ميم امال الل“

 :ةيبرعو ةلر >2 ةنحل اهب نيزئافلا
 .ةفاقثلل ةيلودلا دادغب ةزئاج ناف اذهو

 وا ةفاقثلل ةرازو اهمدقت ةيلحم ةزئاج تسيل

 .ةددعتملا اهتازاجنا ىلا دادغب هفيضت ىملاع

 لا .كلتمت ال اهنا نم مغرلا ىلع
 نا يغبني يذلا ةيايتالملاو يمداسالا

 ىرخا ةيملاع : زئاوج رارغ ىلع :ةعساولا

 حنمت ىلا ةزئاحلا هذه ىلع لصح دقل

 د 0 نم :نيتجبم 00-0-

 امهو 9 بناجالاو 0 ءايدالا

 هذه اما .«كريب كاج .2ةميعن : ليئاخيم

 ركفملاو بتاكلا اهيلع لصح دقف ةنسلا

 ىرج دقو . زيموغ ايسراغ ويليما ينابسالا
 صاخ لاشتحا ل ةزئاحلاب امهزوف نالعا

 1 "مامر نمزج مهم - 3

 .وبما راتخت

 لتا ةات
06 61 10065" 

 532171 ظماامقللا
 00 وج 3

0 

 لافقتحالا ىعر :

 روضحبو ؛ كسول ةملظتم 5 تعد

 لثشمنو ماعلا اهسيئر وبما راتخم دما

 .د ةيلودلا ةمظنملا ىدل مئادلا قارعلا
 رهشلا نم رشاعلا ءاسم ميقا . جاحلا زيزع

 برعلا نيفقثملا نم ةبخن هرضح .يراجلا
 هيف رضح يذلا تقولا فو «بناجالاو

 رذعت دقف ةزئاحلا مدس ايصخش زيموغ

 ىلا روضحلا روكدم ميهاربا روتكدلا ىلع

 هنغ بانأف .هب ملأ يضرم ءىراطل سيراب

 مالتسا يف وكسنويلا ىدل مئادلا رصم لثم

 . ةوئاجلا
 داشا ةملك وبمأ روتكذلا ىقلا ءدبلا ىف

 اهمدقت ىتلا ةزئاجلا هذه ةيمهأب اهيف
 ةفاقثلا ةكرحل ةمدخ ةيقارعلا ةموكحلا
 ميكحت ةنح لالخ نمو , ملاعلا يف ةيب رعلا

 نيزئافلا رايتخال اهتيمست ثمت ةيلود
 ديمح رعاشلا :نم ةنوكم يهو ةزئاجلاب
 .برغعلا ءايدالا داحملا سيئر ديعس

 .يواقرشلا نمحرلا دبع يرصملا بتاكلا
 ءيراوه رساي يبرعلا يناحصلا

 شتيفوك توشو .اليفش وب نيقرشتسملاو
 ةةيسن بقلا يوسلا داع ربطلا لوقت

 ودخل مئادلا رصم لثمن مدقت دقو

 ىلع اهيف ىنثا ةملكب ,ةزئاحلا مالتسال

 نال ايعاد .بادآلاو مولعلا نيدايم يف

 ةديدج ةيبرع ةرخفم ةزئاحلا هذه نوكت
 ىقلا مث .ةيبرعلا ةفاقثلا رثام ىلا فاضت

 لينل ه هوبختنا نيذلا اهيف ركش :ةيب رعلاو

 نمو اه هرايتخا مش اردقم .ةزئاحلا هذه

 يراضحلا دادغي رود نع اليوط ثدحت مث

 اجرعم ءرضاحلا تقولا ىتح اهسيسأت ذنم

 ناك نيح اهيف اهاضف يتلا ةرتفلا ىلع

 يغبني امو كانه اينابسا هدلبل اريفس

 :هلوق هذه ةرثؤملا هتملك نم هب ذخالا

 اينابسا ةيجراخ ريزو ىنم بلط نيح يننا»

 تأت مل ؛هيف اريفس نوكأل ام ادلب راتخا نا
 اهيف ترز ىتلا .دادغب ةئيدم الا ىنهذ يف

 . «جالخلا ربق نوينيسام قرشتسملا عم

 ةقئوم تن ارانيخا

 روكدم ميهاربا روتكدلا رايتخا نا

 هل .ةفاقثلل ةيلودلا دادغب ةزئاج لينل

 ءاطع ةميق اهزربا ىتلا ةديدعلا هتالالد

 بادآلاو ةيبرتلا نيدايم يف لجرلا اذه

 ميلعتلا ةدمعا نم دحاو وهف .ةغللاو

 ةدع يف كراشمو .رصم يف يعماجلا

 مولعلا لوح ةيلودو ةيبرع تارمتؤم
 اذوحلا ةمظنملا رقم يف ةصاخو .ةفاقثلاو

 اويحأ نمث وهو .. ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل

 ةيفسلفلا هلامعأ لالخ نم ديدحتلا ةكرح

 اهنمو يبرعلا يفسلفلا ثازردلل هرشنو

 نبال ةيكملا تاحوتفلاو انيس نبال تافلؤم

 ةيبرعلا ةغللا عمجم يف وضع وهو ءيبرع
 حبصا نيح !١ ماع ىّتح ,ةرهاقلا يف

 ليحر دعبو ,عمجملل ماعلا نيماللا

 روكدم روتكدلا راص نيسح هط زوتكدلا
 نم ادحاو ربتعي يذلا عمجملا اذهل اسيئر

 الضف وهو .ةيبرعلا ةيوغللا عماجملا زربا
 عماجم ةدع يف كراشم وضع كلذ نع

 هلو ,ىرخا ةيبرع راطقأب ةيوغل
 يبرعلا ركفلا لئاسم يف ةديدع تاداهتجا

 .ةيبرعلا ةغللاو

 ديردم يف دلو دقف زيموغ ايسراغ امأ
 ةغللا مسقب اهتعماج يف سردو 110 ماع

 ةنس ةطانرغ ةعماجب اذاتسا نيعو ةيب رعلا

 ماع ديردم ةعماج يف مث نمو لف

 بختتنا دحاو ماعي اهدعبو 05

 .«ينابسالا ىكلملا عمجملا يف اوضع
 قرسفلا ةرايزل ةيملع ةثعب يف لسراو

 يف سردو ةيروسو نانبلو رصم .يبرعلا
 هطو يكز دمحا نم همولع ىقلتو ىرهزالا

 «ردنكسالا ةروطسا» هثحب ناكو نيسح

 ىقاال لق 045 ماع هاروتكدلا ةجرد لينل

 لانو .ةيملعلا راسو الا ف اعنساو ىدص

 ةيكلملا ةيميداكالا ةزئاج ثحب نسحأك هنع

 ةطان رغ يف سساو 151 ماع ةينابسالا

 اريفغس حبصأو :ةيب رعلا تاساردلل ادهعم
 نمو ١45 زومت لبق قارعلا ُِق اينابسال

 : هتافلؤم ز ربا

 2 مزح نبال ةمامحلا قوط ةمحرت ©

 ١5657 ماع ديردم

 :ىيلدتالا رتعشلا نم تاّختنم ©

 ْ ل
 ١9784 «ةيسلدنا ةيبرع دئاصق ©

 4١ه .رصانلا نمحرلا دبع ©

 نباو نوديز نبا رعش نم تابختنم ©

 ف ءجرفلا نب او دابع ن نباو رامع

 هوس 8 ىلا اهمح رت . ميكحلا

 96١ه دنردم

 اجرتم ردص .نيسح هظل مايالا كك

 ١67 ماع ةينابسالاب

 .ةيسلدنالا تاحشوملا نع ةسارد ©

 ١42١

 474|١ .اينايسا يف مالسالا ©

 46١غ ءسلدنالا حتف ©

 ١و5 ءافصلا تاوخا ©

 ١974 .فئاوطلا كولمو دادغب ©

 ١46٠ ءيناه ن نباو يبنتملا ©

 لظتس ةيلودلا ةزئاحلا هذه ناف .دعبو

 اهبحاصت ملام وكسنويلا ناردج ةريسا
 ىلا ىعست ةيملاعو ةيب رع ةيمالعا ةيطغت
 ةيلود ةعمس اهل ميقتو اهقح اهئاطعا
 ةيبرعلا ةزئاحجلا اهناو ةصاخ «,ةيلاع

 هذه نم تفلسا امك  حنمت :ت ىتلا ةديحولا

 ةريبك ةيراضح ةيمها اهو "< ةيلودلا ةمظنملا

 ام لكب «دادغبا مسا لالخ نم اه قات

 ةراضحلا خيرات يف ةنيدملا هذه هلثمت

 [] .اهرضاحو اهميدق .ةيبرعلا

 مساج لصيف
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 10 تا اخ

 ديرو وسو من وس م ديراب فود تتد  اوجو هر ل تن حو اج يووم
 0س ا هل مت

 210111000111010 0 مت

 7 بهذت ا 9

 ىسوم ماقأ نأ موي ىل والا هدوهع

 برلا هيف هل رهظ يذلا ناكملا يف هتميخ
 مايق ىلع ىضم دقو .يلاحلا اننمز ىتح

 ةغبرالا براقي ام ةينويهصلا ةلودلا

 .دوهع
 فشكت يذلا زمرلا ىلع ةبتاكلا زكرت

 نكسم) .ءانيس يف ىسوم ةميخ هلع

 ِق .روضحلا اذه .«برلا روضح

 حبصأ دقو .يرمر هناكمو .هرهوجح

 .ةدابعلل ىقيقحلا زكرملا

 ؛وا .ةدابعلا ناكم :«نكسملا» ناك اذاو

 لئابقلا ةايحب طبترا دق .سادقالاس دق

 ىلا لاقتنالا ةلاح عم ىفتخاو .ةيودبلا

 توبات ناف ءاهيف ةماقالاو ةنيدملا

 دق ؛«سادقالا سدقب ىمحملا .«دهعلا

 ربع ىنيدلا ديلقتلا لصاوت زمر ربتعا

 ىلا انب لصيس ةبتاكلا هلوقت ام ريسفت
 برلا روضح :ةلهذم تاجاتنتسا

 ناكم يا يف نوكي نا هناكماب يداماللا

 ام اذهو .الثم سدقلا يف ( ءانيس ريغ رخآ

 ىلع هراصتنا دعب ةرشابم دوواد هلعف

 «ةديدحلا ةيندملا ةايحلا اقفاوتم .برلل

 .دهعلا توبات ةيامحل . ةصاخو .نكلو

 اينامزو ايحور ازكرم سدقلا لعجو
  هتكلمم ىطعأ  اهاطعا نا دعب . هتكلممل
 دق .كلذب .دووادو .ىههالا قحلا ةيعرش

 ييدقاو ةظطلسلا ناب ةقكملا سوك
 اننمز ىتح اهتمدخ يف ريخالا اذه لعجو

 .اذه

 كصو لأ كرت تفاعلا :تياك ذو
 مساسب هامسسو ءدوواد هأنب يذلا لكيشا

 يهف .ناميلس لكيه «ناميلس هدلو

 الأ ,ةينويهصلل ةّرم ةقيقح نع فشكت
 (يقب دق لكيلا نم رجح ال نأ» يهو

 ةنس نويروشآلا همده نأ دعب ٠( ص)

 ىيسايس رارقك يتأي لكيشا مدهوا ٠ هما

 ةظلسلاب همايق طبترا و امسك

 كلذ يف .ةدوعلا ينامأ نأ ىتح . ةيدوهيلا
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 راو امل طخ

 نم مخول م تربيع يع 0-0-0

 ناكملا هنال .هئانب ةداعا لجال ىفنملا

 ايجولويديالا ريرمتلو .تاتشلل عمجملا
 ِق ةينويهصلا هتلعف ام اذهو .ةلوهسب

 مايا لكيشا ءانب . عبطلاب «داغيس

 ءامود ةيسايس بابسال .ريبكلا دو ريه

 «هينطاوم ىلع ةرطيسلل) كلذو

 نم ىبي مل ؛ةبتاكلا بسحو ١8(. ص)
 ءىكبمللا طئاح ريغ يناغلا لكيشأ اذه

 ىلا يدؤي اريخا فشتكا يبصن جردو

 مغرو .بونحلا وحن روسلا يذاحت ةقورا
 نم الا لكيفا دوجو ىفنت ةبتاكلا نا

 رسمالل ضرعت اهنا الا .ءهاياقب ضعب
 ركنتي يذلا ينويهصلا راثآلا ملاع ؛ةءاربب»

 نم .معزيو .ىصقالا دجسم دوجول
 ةنكمم لكيهلا ءانب ةداعا نا .ىرخآ ةيحان
 «ةيبدالا رداصملا ضعب ببسب»

 ةينويهصلل لكيهلا ءانب ةداعاف ١8(. ص)
 «ينطولا بارتلا ىلع» ةدوعلا سيركت ىنعي
 وحمو :ةيسايسلا اهتاسسؤم لالخ نم
 .يبرغلا ءىراقلل ييطسلنلا دوجولا

 ديلاقتل ةفلاخملا تايرفحلا لكل رربيس

 . ةيعرشلا مهقوقحو نيينيطسلفلا

 مامتها» يمن ةبتاكلا لواحتو اذه

 ابوس ىلا ٌرومرلاب يدوهبلا خول
 «نابرقلا ةلواطو زبخلاو عومشلاك لكيفلا
 كلذب اهنا يردت نا نود :(77 ص)

 تلعج نإ لعب .ةطلسلل نيدلا مضخم

 ىتلا ايندلا تاقالع نع ثحبلا اهمه
 تغضواو .«(ةينامز» ب دوواد اهامس

 نازل .ةيسايس ةبغل يف فرط سانأ رئابصم
 . رضاحلا انتقول ةرمتسم

 هتروص تيقبو .لكيفا بهذ دقل
 عضخو  فورظلا ريغت بسح - ةريغتملا

 .ةبتاكلا لوقت املثم . يدوهيلا نفلا اه

 ىذلا ,ىدوهيلا ناسنالا ءاضيا .نكلو

 هتالصب هجتي ملف .نايحالا ضعب يف درمت
 :دوملتلا ثحي (لثم سدقلا ىلىلا

 حاتفنا ةلحرم شاع هنا يا . ةينويهصلاو

 ةيسنرفلا ةروثلا ءيجم عم ةصاخ ءيحور

 هتلغجو .ةنطاوملا قوقح هتطعأ ىتلا

 ,قاتعنالا ةكرح يف .يلاتلاب .مهاسي

 ضصوصخلا ىلع ىنفلا
 «نويسكذوئرالا» ةلانه 5 مسرلا يف ُِق

 يدناح وتل انوبغلا يتلا ند وامس ريفا

 عيضاوملا نيب قيفوتلا اولواح نيذلا كانهو
 نيذلا كانهو :ةديدحلا لاكشالاو ةينيدلا
 ةيعابطنالا .عادبالا ةكرح يف اوطرخنا

 نود اهيف ةلعاف رصانع اوناكو .اقيقدت

 . ةينيد ةيعج رم

 لاجاش كرام جذومنلا
 .طسولا جذومنلا لثمي لاجاش كرام

 نآ دعبف . كلذ: ىلا .ةقاضا نؤيهضلا
 ىلا رداغ .ربوتكا ةروث عم فلتخا

 نيطسلف ىلا ١41 ةئدسا قو ءاسنرف
 2( 19 ص) «قرشلا ءاوجا ىحوتسيل)

 ةيدوسهيلا ىف ةيدل قرشلا فلشكت قا دعي
 ةنس يفو ءميدقلا دهعلا تاميلعتو

 اع مث ,ةدحتملا تايالولا ىلا اج 0
 ىلع مسريل سدقلا ىلا مث ءاسنرف ىلا
 ليئارسا ينب لئابق اساداه ىفشتسم جاجز
 قوز يذلا وهو ءةرشع ىتنثالا
 هيلع قلطت . تبيسيتكلا:ناردج َكيَناَووملاِ

 ؛«يرقبعلا يدوهيلا» بقل ةبتاكلا
 ةيصخشو ةديرف ةجيتنل» الثم هربتعتو
 ةيلاعلا ةينقتلاو يدوهيلا ملاع نيب تعمج
 نرقلا يب ةيبوروالا ةينفلا ةفاقثلل
 هتاحول نأل . ١٠١(. ض) «نيرشعلا

 . ةينويهصلا ةسايسلا تمدخ
 «تسوكو لوم لا نفد ناونع تحتو

 نيبذعملا تاموسر نع ةيتاكلا مدخل

 انركتدلا :ةيزاننلا نوجس قا دوهتلا
 دئاصقو صصقو ةباشم تاموسرب

 ةومججسلا يف نيييطساف نيلتسل
 كلت وه مهآلا نكلو .«ةيليئارسألا»
 يف نييليئارسالا نيماسرلل «ةدوعلا»

 لالتحا ريربتو .ميدقلا دهعلا ماهلتسا

 .اهئاد ةسايسلا ىلا ةدوع . .نيطسلف

 ةفاقثلا نيب جزملا» نع ةبتاكلا ملكتت نيحو
 .(١؟7؟ ص) «ةيلحملا ةفاقثلاو ةيبوروالا

 : ةقيقحلا فيزت تاحورطا ماما نم اندجن

 فرعن امدنع ىنعت ةيلحم ةيدوب ةفاقث ةبأف

 ةفاقثلا ربغ كانه ةيلحم ةفاقث ال نا

 ل! ؟ةيئيطسلفلا

 02 2 2 7 د ا

 : ىف لافتحالا انشدم ينابسالا كلملا

 ءمرصنملا رايا /ويام رهش ةياهغ يف
 سولراك ناوخ كلملا ماق

 لفح روضحب ءايفوص .هتنيرقو | ٠

 ةرشع ةيناثلا ةيوثملا ىركذلاب صاخ
 يذلا .ةبطرقب عماجلا دجسملا كيِيبشتَل

 ثرإ ةباشمب ارخؤم «وكسنويلا» هتنلعا

 .لافتحالا نيشدت . . هتجوزو سولراك

 [4 1[ :مادرإ] نذر مهفتقت



 نكي مل لفحلا اذه .اهلك ةيرشبلل يخيرات

 تاالافتحالا ةلسلس 8 ريخألا الو لوألا

 هذه ةصاخلا ةيفاقثلا تاطاشنلاو

 هذه ةليط ماقتسو تميقا ىتلا .ىركذلا
 اذه متي نا ضورفملا نم ناك . هيما

 نم رياني / يناثلا نوناك رهش ىف لافتحالا

 هب نيب عفو افالخ نا الا . يضاملا ماعلا

 : ويل بخ اا ةبطرق ةيدلب 2
 .اهتاعتا ىلع ًاماع ٠

 2 0ع ولا جا لفات او ب7 ا م

7 
7 

 جججاد

 0-ما تح جدخ ما 5

 ع انا نت و

 0 خنانا

0 

 0 ا
200 

 ع

 ملا لت هاو ب ج7 ف ححكجخو 7 0©ذ0|5أ7711710 01 1 01 1--77477و+ رطحرم دةيمع

 باستا الا مدت
 راخبجإلاب كقنلا يبرعلا

 سبي ديب انيب سولراك ناوخ هةييبلا . ةطان رغب - بكتملا  راكيينوملا ةدلب ةدمع ماق

 «ثلاثلا .يرعلا ب ينايضالا ءاقلاا جمانربو دعوم ميدقتب يضاملا ويام /رايا موي

 .19485 يناث نيرشت /ربمفون ١١ - "١ نم ةرتفلا يف ةدلبلا هذه يف دقعيس يذلاو

 - ةينايسالا ةمصاعلاب ةيبرعلا  ةينابسالا ةقادصلا ةيعمج رقم يف ميدقتلا ناكو

 تاعاذالا نع نيبودنمو نييفاحصلا نم ريفغ ددع هرضح ثيح .ديردم

 «ةينابسالاو ةيبرعلا ندملا طيطخت» لوح ءاقللا روديسو .ينابسالا نويزفلتلاو
 نمو .ىرخا لودو اينابساو يبرعلا نطولا ةاختنا ميك نم ويرامعم هرضخحيسو

 مسا لمحي ,راكيينوملا ةدلب يف ىف قئاثولل يب رع - ينايسا زكرم حاتتفا متيس ىرخا ةيحان

 اف. دلع ىذلا ءاقللا تارارق كحل ناك ثيح نا باعوا دبع يرع رعاشلا

 نابسالا رغاشلا ىلا «بيطخلا نبأ» ةيرعشلا ةزئاحل | ميدقت متيس اك 5 مرصتنملا م اعلا

 نا ررقتو .ةيب رعلا لودلا ةعماج ىلا «لخادلا نمحرلا دبع» ةزئاجو يلا لئافر

 . يتربلا ليئافر رعاشلا ىلا ةيرعشلا ةزئاجلا ميدقتب يتايبلا رعاشلا موقي
 راكييسنوملا نيب خلات داق نع نالسالا تسال لع سف ديسلا دكأو

 تيغ ةحابم جاتتفاو .ريبك لولدم كلذل نوكيس ثيح .ةيئيطسلفلا ندملا ىدحاو

 ةينابسالا  ةيبرعلا طباورلاو تاقالعلا نع عفاد ىرخا ةيحان نمو «قشمد» مسا

 ىضوح ىف ةدوقفلا اهتيوه نع. ثحبلا نم الدب ابوروأ وحتت اينابسا هجوت دقتنا هتكلو
 . ةقباس نم رثكأ موي لك هنع دعتبت يذلا يبرعلا نطولا هاجتو طسوتملا ضيبألا رحبلا

 - يبرع عوضوم ليلختو ةساردل صصخبي ءاقللا اذه نأ ىلا ةراشالاب ريدجو

 يتلا .ةدليلا هذه يف .ةريدتسملا دئاوملاو تاودنلا دقع لالخ نم .ةنس لك ينابسا

 هذه اميركتو  ةينابسالا يضارألاب لخادلا نمحرلا دبع امدق تأطو ام لوا تناك
 سرافلا يمس هل لاثمت بصن .نيماع ذنم دقع يذلا .لوألا ءاقللا يف ىركذلا
 يف ترهدزا يتلا ةيبرعلا ةراضحلا ىلع فرعتلا ءاقللا اذه مدخي كلذيو . يبرعلا

 8 !:يرغلا نانولاوناينابسإ نيه قللت حلا

 0و و ور وجا جاف
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 لفحلا اذه لجأ . يكلملا رصقلاو .اتيغنا

 يضاملا ويام /رايا 78 موي ىتح
 لودلا ءارفس نم ددع لفحلا رضح

 ريزوو .ديردم يف نيدمتعملا ةيبرعلا
 سيئرو ءانالوس رييياخ ينابسالا ةفاقثلا
 ثيغيردور «سلدنالاب ةلقتسملا ةموكحلا

 تاطلسلا ىلا ةفاضاللاب ءايوبروبال يد

 ىف ةيلحملا تاطلسلا ةيقبو ةيسنكلا

 هيلع فارشألاب تفاق ةيفع .ةيظرق
 ةيدلبو ةينابسالا ةفاقثلا ةرازو هميظنتو
 ةيحايسلاو ةيفاقثلا ةرادالاو ةبطرق
 سلجملاو ةبطرق ةعماجو سلدنألاب

 . دحسملا

 ماما ةملك سولراك ناوخ كلملا ىقلا
 ىلا راشا ثيح .دحسملا لخاد .روضحلا

 ةيوامسلا نايدألا نيب مالس يف شياعتلا
 كلذل ناكو .سلدنألا ءأمسس تحت ةثالغلا

 ةميظعلا ةيسلدنألا ةراضخلا يهو ,هحاتن

 نا لاقو . دحيسملا اذه اهيلع دهشي ىتلاو

 نيب مهافتلل ديدجت الا وه ام انه انعمجت
 . نرغلاو قرشلا

 لهاعلا نا ركذلاب ريدج وه امو
 ةينابسالا تايصخشلا رثكأ نم ينابسالا
 نم هتكرت امو ةيبرعلا ةراضحلاب ازازتعا

 الا :ةبساتم ةتوفت الو .اينابسا قف راشآ
 طباورلا ىلاو هتاباطخ ىف اهيلا راش

 .يبرعلا نطولاو اينابسا نيب ةيخيراتلا

 - ةيبرعلا ةعيلطلا

 هل تناك .وغرت وينيمرا ؛ةبطرق ةدمع
 ةبطرق رارصا ىلا اهيف راشا اضيأ ةملك
 يذلا اهيضامو اهدجم ةداعتسا ىلع

 ىقتلم ديدج نم حبصت نا وهو «,هتدقتفا
 يبرعلا نطولا نيب ةطبارو تاراضح
 ارقم اهذاختاب بلاط ثيح ءابوروأو
 رافي لإ ةييبرملا باةيوردألا ةعمابسلل
 2 . اينابسا يف اهؤاشنا

 ةنعماتلا ماتا نا ربكذلاب ريدجو
 مت عورشم وه ةيبرعلا  ةيبوروألا
 ناملربلا نيب تاونس ةدع ذنم هيلع قافتالا
 ةعماجو ةينابسالا ةموكحلاو يوروألا
 ردصم ارخؤم حرص دقو .ةيبرعلا لودلا

 اينابسا نأب سلدنألاب ةيلحملا ةموكحلا نم
 ناملربلا ىلبع مايا ةانع لَدَم تحرستتفا

 ارقم ةطانرغ ةئيدم نوكت نا يوروألا

 ةسفانم كانه هنا فورعملاو .ةعماجلا هذه

 ةبطرقوؤ. ةطانرغ :ةيئابسألا: .ندملا نيب
 نا الا .ةلطيلطو ةيليبشإو ايسنلفو
 رايتخا لضفت ةينعملا ةيبرعلا تاهجلا

 . ةطانرغ وا ةبطرق
 لوح ىمسر تمص كانه نآلا ىتح

 نا لاق ردصملا اذه نكلو .ريخألا رقملا
 هذهل ارقم ةطانرغ ذاختاب ينابسالا حارتقالا
 عامتجا يف بيرق امع شقاني فوس ةعماجلا
 ةعماج ولثمت هرضحي ةيكيجلبلا ةمصاعلاب
 ةنيئابسالا ةمونكلباو:ةيبرعلا:لوكتلا
 0 .يبوروألا ناملربلاو
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 ةئياهن يهتنت نا تداك ىتلاو .ئقرخا

 ضعب فصو نا دعب ةصاخ .ةفسؤم

 ضومغلاب «نومئاشا» مليف نيرضاحلا
 رمألا .راهالا ءارو يرجلاو لاعتفالاو
 حتفب  زفتسملا جرخملا نلعي نا ىدا يذلا

 همليف مدقي اال هنا  اضيا اهرسكو ءافلا

 امنيسلا نهوا نا دعب هقوذ دسف روهمجل
 لابقتسالا اذه دوعت هناو ..ةيبرعلا
 قشمد ِق مجوه يذلا همليفل يبصعلا

 يذلا تقولا يف اهتاذ سنوتو ةرهاقلاو

 بيحرتب ةيبوروألا مصاوعلا هتلبقتسا
 يف ةعيفر زئاوج لانو لب .مايغلا دح غلبي
 . ايسنيلافو تنان لثم ةيلود تاناجرهم

 لوح ةباجالا سملت وه انه انمبع ام

 نويبوروألا بجعا اذامل : ةلئسا ةثالث
 روهمجلا جعزا اذاملو ,نومئاهلاب
 ةيقيقحلا ةميقلا يه ام مث . .يبرعلا

0 

 لالخ نم يتأت لوألا لاؤسلا ةباجا
 لازت ال ىتلا ةيقرشلا ليصافتلا تارشع
 روخبلا :يبرغلا جرفتملا بل بلخت

 ريراوقلاو تايب رشملاو ةفرخزملا سبالملاو
 ءاسضيبلا ىحللاو حباسملاو ةيجاحزلا

 ةموشوملا ةاتفلاو ةمخضلا مئامعلاو
 ةبارغلا وج نع الضف «ةافحلا لافطالاو

 ١53 قازيزح## 3537 فدعلا--:ةنبرعلا ةعبلطلا - 5"

 الب ةدتمملا ءارحصلا . مسالطلاو رحسلاو

 باتك لوح ضماغلا ثيدحلاو .دودح

 هنع ثحبي زنك ىلا قيرطلا فشكي لوهجم
 .. ةيلمر نانفتك طسو ةعئاسف ةيرقا ناكس
 ءللتمملا . مهبملا قرفشلا ةروص ابغا

 زيه تتونيس

 «ةوفئاهلا»:قنسلم

 اهلضفي يتلاو ءزاغلالاو يجاحالاب

 هنهذل ديعت يتلاو ءيبوروألا جرفتم لا
 ِِق ةلاحرلا تاحولو نيقرشتسملا روص

 ةليل فلأل يمتنت ىتلاو ةقباسلا نورقلا

 .رضاحلل اهئامتنا نم رثكأ ةليلو
 تايلامح لالخ نم ةصاخ .انه نم

 رصانلا جرخملل ةزيمملا ةيئامنيسلا ةغللا
 ءالصا يليكشتلا نانفلاو رعاشلا .ريمخ

 ةدهاشم ىلع دوعت .يبرعلا جرفتملا

 ةصق نمضتي يذلاو .يديلقتلا مليفغلا

 ةحضاولا .ةيامنو طسوو ةيادب تاذ

 اذهو :تاديقعت الب ىورت ىتلاو ءايركف
 عليف نع يزيهامجلا نضارعألا رقي ام
 .مالسلا دبع يداشل «ءايموملا» لثم

 . .«ضرألا» ريبكلا همليف دعب أدبت ىتلا

 انب ردجني يبرعلا جرفتملا نع اعاقدو

 يعدت يتلا ةئطاخلا ةلوقملا كلتب فارتعالا

 حاجن نا كلذ .ءافالا نف ىلا ليما هنا

 قيفوتو خيشلا لامكو نيهاش فسوي

 ةغلب هثدحي نم عم بواجتي هنا ءالحب
 يف رفوتي مل يذلا رمألا ,ةموهفم ةيلامح

 ةيليكشت تاحول نم نوكتي لمع ءازاب
 : لءاست هنكل «ينرخز عباط تاذ :ةعيدب

 ىلا برقا تايصخش ..؟دعب اذام

 ءرربم الب يفتختو ةأجف رهظت .حابشالا
 ملحلا نيب ةيبابض ةقطنم يف متت ثادحا
 برقا .ةروتبم تارابعو لمح .ةظقيلاو
 ةددحمل ناعم ىلا يدؤت ال .ةمهمهملا ىلا
 مومو لكاشم نع ربعت الو .ةححضاو
 نيب مادصلا ءاج انه نمو . .يقلتملا
 يقشمدلاو يرهاقلا روهمجلاو جرخملا
 فلتخيس رمألا نا دقتعا الو ءىسنوتلاو
 مصاوعلا ةيقب يف مليفلا ضرع اذا
 .ةيبرغلا

 ,لمأتلا نم ءىشب .«نومئاهلا» نكل
 ءاهداعبا كردن نا اننكمي ةيؤر نع : 5

 ثايئزج بيترت ةداعا لالخ نم .ةيوعصب
 هحور لالخ نم اضياو .هليصافتو مليفلا
 يف يرست ىتلا ةيؤرلا هذهو ,ةماعلا
 فقوم اهرسفي ال ىتلاو . مليفلا نييارش

 ءام وحن ىلع . عضخن ىدحاو دهشم وا

 ال ادحا ناف يلاتلابو .يقلتملا داهتجال
 هذه لوح هلوقي ام نأب يعدي نا نكمي
 . طبضلاب «:نومئاهلا» هدضقي اموه ةيؤرلا

 سلانألا ىلا ةدوغ

 هتدج ىلا همليف ريمخ رصانلا يدب

 انعلاطي ىلوألا دهاشملا يفو . . ةيسلدنألا

 هقيرط يف  جرخملا هليثمتب موقي - سردملا
 دوجو ال نا صابلا قئاس دكؤي ةيرق ىلا
 اهن

 يف ريسيو صابلا نم ملعملا لزني

 رفحي زوجع ىريو ءاه ةياهن ال ءارحص
 ام ناعرسو . عئاض ءيش نع اثحب لامرلا
 . . ةيرقلا نع سردملا هلأسي امدنع بربع
 امنا هنا زوحعلا دكؤي ةقحال دهاشم يفو

 ىتلا نيتاسبلاو قئادحلا كلت نع ثحبي
 يف زوجعلا ىرنو .ام موي يف ةرفوتم تناك
 ةيرقلا خيش لأسي وهو فقاوملا دحا
 ال خيشلا نكل ,رارسالا باتك نع ليلجلا
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 0 ميهذلج "ني :ةتكالاخيف توملا

 ليحرلا موي .هعم ذخا يذلا - سلدنألا
 جتيتاسفتو كيلمتلا قلاتو .ةبطرق نع

 قودنص يف اهعضوو تويبلاو 6
 ؛لامرلا قمعو بلق يف نمزلا عم
 ثحبت .ةهئاتلا هيما 2
 . هنع

 دحا هلصوي «ةيرقلا ىلا سردملا لصي

 هحنمي يذلا ليلحجلا خيشلا تيب ىلا ةيبصلا
 ءانبا نع هشيم :«رادلا تارعصس ىدحا
 .هلك ناكملا اوكرت نيذلا ,نيمئاهلا ةيرقلا

 ام هيتفد نيب نا اباتك هيطعي وهو .هرطخيو

 هيلع اوعلطا اذا ءءانبالا اج

 ىلع باتكلا مدعملا حتفي ودوعيس

 ا ا يقف و

 ,ةبالخلا جاحلا ةنبا ريبك دح ىلا هبشت

 تناك ول امك ودبت ىلا . ةضماغلا .ةرسآلا

 اه ميمو ٠ اوبن سلدتتألا نم ةيتا

 لدابتل ل اهنا نم مغرلا ىلعو . سردملا

 انا او اةعنك ريغ راع خيو هم

 ةدوصتوسسا ءريثم يول روبفحي عجمت
 فيطك ةأحف رهظت .دحاو نا 3 ةيثاغو

 ةفلت :ىشالتت ام ناعرس نكل «شهدم
 .هناذجوو ملعملا حور ألمي اعاعشا

 نم ةبطرقب ملحلا قلطني ىرخا ةرم
 .ءاكذلا دقوتملا ءيقشلا يبصلا لالخ
 زنكو ءرحبلا نع ارارم لأسي ىذلا

 ةرفللا فارت ىذدلاو : قتاداو نتاسلا
 ربق بناج ىلا امئان ؛ةياهلا برق .ةريخألا
 نا اهتم ابلاط ءاثيدح تتام ىتلا هتدج

 .ةبطرق نع نيثحابلل اركبم هظفوت
 اهل ةقالع ال ةقطنم ىف رودي «نومئاشا»

 الا كلذ الا مهللا .رضاحلا وا عقاولاب
 ءرورغملا .هقاتلا طباضلا كلذ

 نع ثحبيل ةأجف رهظي يذلا . سرطغتملا

 ىلا مضنا نا دعب ىفتخا يذلا ملعملا
 هسيالمت طباضلا لثمي امبرو . .نيمئاهلا
 ةقيرطلابو ؛ةيمسرلا .ةيرصعلا

 فقوم .اهب رهظ ىتلا ,ةرخاسلا ؛ةهيركلا
 عقاولاو .رضاحلل ضفارلا مليفلا

 مدقي .ءودبي ايف :مليفلاف نذا
 رضاحلاو بدجملا عقاولا ىلع ام اجاجتتحا
 .هنكلو .امامت عو رشم رما وهو فاحلا

 هدجت لبقتسملا ىلا هيئيعب ونري نا نم الدب
 الب ءاثحاب .ءايكاب ههجو ىلع ءىفكني
 اذه .«ليمحلا ىضاملا» كلذ نع ىودج

 نل هنا يبرعلا جرفتملا كردي يذلا يضاملا
 ,هئاثرل هبناج ىلا دوعقلا يدجي نلو .دوعي
 «نومئاطلا» ناو ةصاخ هبقاتم ذيدعتلو
 فقوتي اال يلاوخلا مايالا ىلا ضكري يذلا

 نسم انه نم. . لبقتسملا ىلا رظنيل ةظحل

 ةسئايلا .ةسئابلا ةيؤرلا رهوج

 ارهيم ًايظرعم نروييوروألا هيف جيو ىذلا

 0 . هفلختو . . هقبعو قرشلا رحسل
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 رعاد لبرسش ل ايمَزلا هعضو يذلا بانك

 ,وبمار رثزا رعشلا نم براهلا . .وبما

 نوعلملا رعاشلا تاباطخ

 «يورقلا هيب نم وسار جرحي |
 وهو .ةريخالا هتديصق اطبأتم 1

 راطقلا تالجع نارود ىلا علطتي |_. .

 قيرطلا يف ينحني . .قرشلا ىلا بهاذلا

 .كانه: نم:ةرهزو انه نم:ةرهز علتقيل

 رخا يف .يبشخلا هدعقم قوف |امههكرتيل
 ىلا دعاصلا راطقلا تابرع نم ةبرع

 ةيبرعلا لامرلا ىلا ابنم براطلاو .سيراب
 !ندع ىف

 ميحج ىلا تاذلا ميحج نم 1

 ناح وص الماح ويمار جر . . ةعامجلا

 قرن هثرواو هباصعا ده يذلا رعشلا
 ىلا يضفي (لس دعصي . ةمسلا تاظحللا

 .هناديد ضارمأو هكسحو ضرالا بشع

 ال ةنج ةمث مي -و ميحج نيبامو

 .هلاكما نم. ءارعشلا الا اهنكتس
 ال ىتلا .ةعداولا ةنيدملا كلت ليفلراش

 تراص .راطقلا توص ريغ .اهيف توص
 اهسفن ىلع ةقلغنم يهف : .فركذ» الا

 لبرش نا الولو .دحاو نا ين وبمار ىلعو
 .انتليخم اهعدواو .ءابنع فشك ءرغاد

 جراخو .وبمار جراخ اهنع ثحبن انللظل
 .اضيا هميحح

 نم لاعنب لئاها ريباعلا» . .وبمار

 .رغاد لب رش رعاشلا باتك وه «حير
 ةيعماجلا ةسسؤملا نع مايا ل امق ردص يذلا

 سيل وهو :؛توريبب رشئلاو تاساردلل

 ةفرعت ئذلا اهاتعمت . رعاشلل'ةّيتاذ ةريس
 ناتك وه امنا «هدئاصقل ةمجرت سيل هنا امك
 اهبتك ىتلا ةيصخشلا هلئاسر نم ةلمج مضي

 . .ندع يف ناك مايا هلها ىلا
 ءوبمارل ةبسنلاب ةنج نكت مل ندع

 ىلا اميحج تناك : هلئاسر نم مهفن اذكه

 امك :لئاشا رباعلا» وهو .صاخلا هميحج

 لاق امك ؛ حير نم لاعني»و هيمرالام هفصو
 مدقي ليمجو قيش بولسابو .نيلزم هنع
 رعاشلا اذه لئاسرل هتمحرت رغاد انل

 ةسيتع كرت يذلا .نوعلملا يبسنرمفلا

 ءةوردشلا ةنبثع أظيل .ةرغاش ة ةديصقلا

 ق .زره يف .ندع يف 0... نسينا

 ارجاتم ,نبلا عيبي . .ايريترا يف ءايبويثا
 . . ىنغلاو ءارثلا ملح املستسمو هيف

 كلذ .وبمارل ةياور مدي ال باتكلا

 رداصملا ةبوعصل اال :ةليحتسم» هتياور

 ىلع ةروفوم يهف .ءاهتردنو عجارملاو
 داقتعالا هيلا بهذي نا نكميام سكع

 انم دحاو لك نأل لب .عرستب عئاشلا
 ناف اذه عمو .؛ابنع ةصاخلا هتياور كلتمي

 ,هتلئاع ةايح نع ةضيفتسم ةمدقم ةمث
 ةرماغمو ارعشو ةلوفط ءاضيا وه هتايحو

 . ةيصقلا ىضارالا ىلا بوره لاب اعلوو
 روزا» :ةيلاتلا ةرابعلا ةمدقملا يف

 ةيبباهروا . روكيجب كفا اناو ليفلرابش
 نيرشعلا ىركذلا ىلع طقف مايا ةعبرا
 امو .19179-1954 تايسلا ركاش ةافول
 نفد هبشأ ام !ليفلراشب روكيج هبشأ
 لطب ايف اهروزا . !وبمار نفدب بايسلا

 نفد اورضح ةسمخ .يبلق يف رطملا

 دبع داؤف هتجوز .لانقآ :بايسلا

 ,ىتبسلا ىلع .هتجوز وخا «ليلجلا
 ةطقيلا ةلع ماض: :ىووكلا رعاشلا
 رفوشلا هترايسب لحارلا نامثج لقن يذلا
 تيوكلاب يريمالا ىفشتسملا نم ءاضيبلا
 ,رطلا , ,..ق..هنبا «ناليف .ةزضتلا لا
 هما «نيرتاك :وبمار نفد اورضح ةثالث

 مايا تشياع يتلا ىرغصلا هتخا «ليبازيا
 ءايليسراغع ىقيفتسملا ِق ريخآلا 3

 ,رطملا .

 ررهو ندع نع وبمار لوقي اذانما
 هلئاسر:ق:«قرستلا قالس. نم اهاوسو

 نا ررقي هنا .؟هيوذو هلها ىلا «ةيبرعلا»
 ناك اذا الا اهيف ىنكسلا عيطتسي دحا ال
 عمجل ارطضم وبمار ناك دقلو ءارطضم

 ىلا ةلاسر يف لوقي . .لاملا نم غلبم يا
 ١1817: ىناث نيرشت ١١ ىف اهبتك هلها

 دجال آنفا ءاسنرف ىلإ ةدوعلا نع امأ)
 نم . .رضاحلا تقولا يف اهيلا يتدوعل اببس
 ررقا نا ىلع ءانه ةورث رخّدا نا لضفالا
 وه يدنع مهما .ةدوعلا ةلأسم كلذ دغب

 ءىيش ال : تنك امنيا القتسم نوكا نا

 ةقرو ىتح الو .ندع يف ءانه .ركذي
 وهو .اعبط اهبلج مت اذا الا ؛ةدحاو
 ايف .«ءارطضم الا دحا هيف ميقي ال ناكم

 ءاقبلل .نذا .ءوبمار رارزططضاوه

 .بدجلا ىلا رعشلا نم ايراه . . ؟كانه
 ىلا رجشلا نمو .لبالا ىلا تاراطقلا نم
 ةيبدالا باتكلا ةميق نع الضفو .بابيلا

 ءوبمار ةايح ىلا فرعتلا يف ةيخيراتلاو
 ةمك ناف «قربقلا ىلإ ةبيرقلا هجلحرو
 ىخرؤم ديفت ةينغ تاراشاو تالالد

 رججاوؤا «:ةيخغراتلا ةبقحلا كلت ىتزادو
 6 .قرشلا يف ءرشع عساتلا نرقلا

 مساج لصيف

 5ا/- ١95 ناريزح ١55-7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نا رقي نا الا يبرعلل نكمي ال

 عيمج يف امدقت زرحا برغلا هب
 يف .ةضبعلا رصع ذنم نيدايملا [ 8

 تابس يف دقري يبرعلا نطولا ناك نيح
 نكميو ماتلا هسيش فلختلا نم قيمع

 لوغملا يديا ىلع دادغب طوقس رابتعا
 «ىطسولا نورقلا» ةيادب (ه565)
 يف مجاعالا مهسأو ةيبرعلا ةمألل ةبسنلاب
 نورقلا نا امك .فلختلا اذه قيمعت

 نوينامثعلا اهلالخ مكح ىتلا ةسمخلا
 مهترطيسل يبرعلا نطولا مظعم اوعضخاو
 نارقلا ظفح دقو .ةملظم ةرتف تاق

 رصع ةيادب قو: تربعلا ةنغل ميرشلا

 هج برغلا ُِق ةعانصلا ءوشنو ةضبنلا

 نيلواحم يبرعلا نطولا ىلا نويبوروألا
 يهو ينيد اهرهظم عفاودي هيلع ةرطيسلا

 ددصب انسلو ةيرامعتسا عفاود عق ةاولا ىف

 اسود تعبشأ ىلا رومألا هذه يف ليصفتلا

 .ةيضاملا تاوئسلا لالخ نيثحابلا لبق نم

 رود ىلع ءاوضا ءاقلا دون اننا ريغ

 يذلا يبرعلا انثارت بهن يف نيقرشتسملا

 فخحاتملاو تايتكملا مظعم مويلا ردصتي

 . ةيكريمألاو ةيبوروألا

 اريبك ارود نيقرشتبسملا مظعم بعل دقل
 ملاعلاو يبرعلا نطولا رامعتسال ديهمتلا يف

 هباتك يف ديعس دراودإ شقان دقو «ثلاثلا

 صضحدو رودلا اذه «قارشتسالا» ماهللا

 قرشتسم لك لواح يتلا ةقبسملا راكفالا

 لوانتو «يبرعلا ركفلا ىلع اهطاقسا

 " نومتتني اقرشتسم عرما* وحن لامعا

 . ةفلتخم تايسنج

 اولغتسا نيقرشتسملا ةيبلاغ نا عقاولاو
 ليحرتل يبرعلا نطولا يف مهدجاوت ةصرف
 ءارسشلاب يبرعلا ثارتلاو ةيبرعلا راثآلا
 ةيساموليدلابو .ىرخا ةرات ءارغالاو ةرات

 ليدنرأ» ةرابع نم مهفن نا فيك اذامو

 ةبتكم) هباتك ةمدقم اهب ردص ىتلا ليدسيإ
 :لاق نيح (يناطيربلا فحتملا

 دعب يتأي يناطيربلا فحتملا نإ -
 ةييج. نم. .عيظلاب  ناطيرتلا كؤطتتالا
 . .هي ةيناطيربلا ةموكحا ةيانع

 ناك دقل ءةحضاوو ةحيرص ةرابعلا

 ةوحجو طابض نم ديدعلا لافتا
 راثآلا ليحرعب يناطيربلا لوطسالا

 « مهتابجاو نم اءزج .يبرعلا ثارتلاو

 ىف ناكسلا دض كراعم اوضاخ ام اريثكو
 راثآلا عازتنال نييناطيربلا نم ةلواحم
  ةرمعتسملا دالبلا لها قطانم يف ةدوجوملا
 - متفلاب

 ارود لازت امو ةيسامولبدلا تبعل دقل

 نمو .هبيرغتو ثارتلا بير لاجم يف
 لكشبو تعزو ةلاسر نا رظنلل تفلملا

 ضعب لبق نم ١84٠ ماع عساو
 يتلا بتكلا سرهف» اهناونعو نيقرشتسملا

 اهيلع لرمللا بغرن يتلا بتكلا يتق

 ملع يف ىتلا لئاسملاو اهءامسا لهجن امنا
 . .«برحلا

 يف نيقرشتسملا ةبغر كلذ نم دصقلا

 شوبيجلاو بورحلاب قلعتي ام لك ةفرعم
 بكارملاو نفسلا ةعانصو برحلا تاوداو

 كارتلا ببن ةيلمع تدتشا دقو. .ةيبرحلا
 بابسال شع عسانلا نرقلا يف يبرعلا
 .ةيسايسو ةيداضتقاو ةيطرات

 سراهف تامدقم حفصت نا

 تابتكملا اهتنتقا ىتلا تاطوطخنملا
 ةلدألا ىطعت ةيكريمألاو ةيبوروألا

 تاطوطخملا هذه نا ىلع نيهاربلاو
 برغملاو ماشلاو نميلاو رصم نم تعزتنا
 زاجحلاو ةيكرتو نيطسلفو نانبلو ةيروسو
 قرطب ثارتلا اذه بهن مت دقو ءاهريغو
 ىلع ركذن كلذ ىلع ةلثمألا نمو «.ةميئل

 : لاثملا ليبس

 نيعبرأب ظفتحي يناطي ربأ١ فحتملا نا -
 ةراضحلا لشمت نيطلا نم ميقر فلا

 الب ٍيهو .ةيروشالاو ةلئالاو ةيرموسلا

 مهأ نمو .ةحداف ةيموق ةراسخ بير
 ةعومجم .فحتملا اهمضي ىتلا تاعومجملا

 زلراشت ريسلا ةعومجمو ءاباج ردتكسالا
 يرنه ريسلا لارنجلا ةعومجمو .«يرويام

 ةعومجمو رميرك درفلأ ةعومجمو .نسنلور
 زليم ديقعلا ةعومجمو رزالج روتكدلا
 عياطلا نيبتي ءامسالا ضارعتسا نمو
 نم ثارتلا اولمح نيذلا ءالؤف يركسعلا

 . يبرعلا نطولا

 نم ةلقاع ةيمت رقوللا فتم: كالعمو
 تبهن ةيروسلاو ةيقارعلاو ةيرصملا راثآلا
 . ةفلتخم فورظ يف
 باكل ا يدربلا ا

 0 صو ميلح يو

 اهيلع لضخ دقو ةميذق ةسينكل ًابادرس
 اهبرهو 14574 ماع ةرهاقلا يف ىتيب رتسش

 "رف ماع ىتح اهنع نلعي ملو نليد ىلا

 نم ديدعلا يف يدربلا قاروا تعّزوت دقو

 فحتملا ةبتكم يفف .ةيملاعلا تابتكملا

 ةئس ىلا دوعت يدرب قاروا يناطيربلا

 زدنلير نوج ةبتكم يفو مال /هو٠

 يقرشلا دهعملا يفو ةقرو ١5" رتسشام يف
 1 نرقلا ىلا ىقرت وغاكيش ةعماجب
 يد يقرب ةعطقو يرجفملا

 رشتسالل ايسا دهعم يف مال”0//ه
 يوب وم معا

 يف ةيبرعلا تاطوطخملا مدقا» هباتك يف

 هذه نم ةريثك جذاف اعلا تابتكم
 . ةبوهنملا زونكلا

 !!ثارتلا بهنو ديدبت ةيلمع يف برعلا
 يف لكيه نينسح دمحم ذاتسالا ركذ دقف
 ةمئاق «بضغلا فيرخ» ريهشلا هباتك

 دهع يف رصم نم تلحر ىتلا (؟)ايادهاب
 اهبنمو تاداسلا رونا دمحم قباسلا سيئرلا

 سي زيا ةهالل لاثمتو سيروزوا هلالل لاثمت

 نم دقعو سروح لفطلا عاضراب موقت
 تسيتامالا نم يركسلا زرحلا

 نم لاشمتو رمرملا نم ءاناو «يدروزاللا

 زرخلا نم دقعو سيبيا رئاطلل زنوربلا
 بهذلاو رابسلفلا نم لكشلا يليمرب
 : اهريغو

 انثارت بيربت ززعت ىتلا دهاوشلا نمو
 : جذامنلا هذه

 ماع ىلع درك دمحم ذاتسالا رشن -

 ا هفلؤمل ةرزيبلا باتك 7

 ناك باتكلا نا يلع درك ركذو , يمطافلا

 دحأل عيبو قشمد تاتويب نم تيب يف
 يبرعلا يملعلا عمجملا ناكو «نيقرشتسملا



 يتلا يه ةيسمش ةروص اه ذخأ دق

 رشن دنع ىلع درك دمحم اهدمتعا

 تيثي داك هنا ىلع درك فاضاو .طوطخملا
 برغلا ىف ةماعلا تابتكملا نئازخخ نا هيدل
 .ءباتكلا اذه نم ةيلاخ قرشلاو
 تيب رتسش ةبتكم سرهفل حفصتملاو
 هذه نادجيي يربرا هعضو يذلاو

 !"/م١171 مقر تحت اهيف ةدوجوم ةطوطخملا

 جالا اهكلمي ناك ةعابملا ةحسنلا هذهو

 مثاه / خيراتب يبرغملا دمحا نب دمحم

 مث نمو يياهملا ىلع نب رمع .ىلا تاقتنا
 . 1411“ ماع تيب رتسش اهارتش

 ١ ا“ ماع نسحلا دمحا روتكدلا رشن -

 حا ةسدنهلاو نيدلا يقن) هباتك

 تالآلا يف ةيئسلا قرطلا باتك عم ةيبرعلا

 باتكلا ةمدقم يف برعا دقو (ةيناحو رلا

 باتكلا ةطوطخم فاشتكاب هرورس نع

 .ةدوقفم ابغا روصتي ناك يتلا

 يف ةظوفحم ةخسن ىلا ريشن حاضياللو
 تحت رصمب ةيموقلا قئاثولاو بتكلا راد
 اهبلطت نيحو . مسالا لمحت ه5 ةر

 لصألا نع ةذوخأم ةروص الا اهيف ل
 اهنا ىلع ةروكذملا ةبتكملا يف تفنص دقو

 يديألا نا ةطاسب لكبو ينعي اذهو ةيلصا

 تعانبو تروضف لصضألا ىلا تدتما دق
 فاالغلا ناف ةبتكملا تدرج ام اذاو لصالا

 ةروص هلخادبو ادوجوم لاز ال ليصالا

 ؟لصألا سيلو ةيسمش
 ثارتلا ببن صصق رهشأ نمو

 امدنع جربدنل اهالوت يتلا كلت : يبرعلا

 نميلا ثارت نم زونك ةقرس عاطتسا

 ايناطيرب لبق نم اهلالتحا دعب يراضحلا
 راجحالا جريدنل قرس م4 ةئس دعب

 ةدمعألاو تاكوكسملاو دوقتلاو ةيريمحلا

 بصتنلاو حاولألاو فحتلاو تاطوطخملاو

 .!اهريغو ماتخالاو ميتاوخلاو نيذاوملاو

 نايلطلاو ناملألاو زيلكنالا سفانت دقو

 ىلع لوصحلل نويديوسلاو نويسنرفلاو
 ةيناهيلا ةيثارتلا رئاخذلا

 يبرعلا ثارتلا ةروص تمستراو
 ةيناميلا ءىاوملا نم هلمحم رخاوبلاو
 اسمنلاو سيرابو نديلو ندنل يف رقتسيل
 ةجزتمت ايندلا عاقب نم اهريغو نطنشاوو
 هلمحت يذلا ىنيطسلفلا كاذ ةروصب

 شيعيل ةقرفتم قطانم ىلا اضيا رخاوبلا
 ناكم نع ادييغب ئرخا ةرم تاعشلا
 هذه ثارت نا .رمألا لمجم ناكو .هحافك

 ! يفنلاو ببنلاب هيلع موكحم ةمألا
 نإ :اةسخ ل قع فز نهمبلا لحلو

 اندنع يقب ولو ءانثارت اوظفح نييبوروألا

 فورظ يف هظفح يف محل لضفلاف :جاضل

 . قطنملا 3 شقاني ال رمألا نا لوقت
 تاساردلا ميغدت ىلا ةفاضالابف
 يف ةصاخو .ةميق تاذ رداصمب ةيبوروألا

 لماعلا نأف ؛ةيرظنلا تاساردلا لاخجم
 ميدقت دنع [نهف اناكم لتحمي يداصتقالا

 ثارتلا ءانتقا ىلع ايوروأ بتلاكت بابيسا

 ءالثم .يناطيربلا فحتملاف .يبرعلا
 ةنيزخلل مهم لخد ردصم لكشي

 لا ع اا

 راوزلا نم فولألا بلجي هنا ذا :ةينفلاو

 نيذلا نيثحابلاو ةبلطلاو حايسلاو
 ىف ارهشا نوضقيو هترايزل نوردابي

 تارشع نع كلذ لثم لقو ايناطيرب
 . ملاعلا يف ةرشتنملا فحاتملا

 ثارتلا ىلع اوظفاح نيذلا برعلاو
 دعاطتساب ناك م٠6 ماع ىتح

 ىتلا دوهجلا الول نآلا ىتح هيلع ةظفاحملا
 يبرعلا ثارتلا لقن يف نويبوروألا اهذب
 اهدروأ ةرقف ىلا ةراشالا يفكتو هبهنو
 ؛ميدقلا يبرعلا خيراتلا» هباتك يف نامو رج

 يف اههجاو يتلا ”تايدعسلا كتلي رهو

 :لوقي ةيناميلا راثآلل هتسارد

 ىلا نورظني برعلا نا اذه يف رسلا»
 ؛مارتحاو سيدقت ةرظن ةميدقلا راثآلا كلت
 ٍينابملا اياقب نا  الثم  نودقتعي مهف

 يف ةريثك نكاما يف ةرشتتملا ةميظعلا

 ريغ ىوق دييشت نم يه يراحصلا
 لقن نا برعلا ضعب دقتعيو .ةيعيبط
 ريغ عالطا وا اهعضاوم نم شوقتنلا هذه
 بارخلا دالبلل ببسي اهيلع نينمؤملا
 .«رامدلاو

 اهرشن ةريثك قئاثو تحضواو

 هباتك يف ةيحلاص ىسيع دمحم روتكدلا
 ةيسامولبدلا نيب يبرعلا ثارتلا بيرغت»
 هراثآب نميلا يف انبعش زازتعا (ةراجتلاو
 , هثارتو

 بتكلا نوفرعي ام ًابلاغ (زعت) يلاهأف

 اخملا يف نميلا ءالعو ءابدا اذاكو ؛ ءاهتميقو

 نوضفري اوناك هيقفلا تيبو ديبزو سيحو
 نسح لئاسر يف ءاج دقف .مهبتك عيب
 دبع نا جربدنال تنوكلا لإ يرافا

 هبتك عيبي نأ ضفر اخملا لهأ نم لوسرلا
 . ةيوغللاو ةيبدألاو ةيخيراتلا

 وكسنويلا ةمظنف تذختا اريخأو
 ىلا ةيفاقثلا تاكلتمملا ةداعاب ارارق ةيملاعلا
 اذه لازي ال نآلا دحلو . .ةيلصالا اهنادلب

 لعل يردي نمو . .ذيفنتلا رظتني رارقلا
 ايناطيربو .ةدحتملا تايالولا باحسنا

 نع لصتتلا هفادفها ةلمح نم ناك

 [1 . !عورشملا رارقلا اذه لثمل ةباجتسالا

 ةييرعلا اغلا راردأ

 نالف ناك) كلوقك ةدعاقلا حاضيال هب ىؤي ام وه ةيبرعلا ءاملع دنع (لاثملا)

 اما ءريخلا بصتيو مسالا عفري صقان ضام لعف ناك نا هب ًاحضوم (الضاف
 قوثوملا مالك نم نوكيو هدغاقلا تابثال هب يوي هنأل لاثما نيم سعاف (دهاسلا)

 «هيبنتلا ءاه هتمدقت يذلا ةراشالا مسا نا اوتبثي نا اودارأ امل مهنا ىرت اما . مهتغلب
 : هاجم نم ننفلا دب ةقرظ لقي اودهيكتحا هاللا نود ةهدجو فاكلاب هيف قوي

 دّدحملا فارطلا (كاذه) لهأ الو يننوركني ال ءاربغ ىنب تيأر

 اهدادضأب فصوي نا زوجي الو ىلاعت هللا اهب فصوي ىتلا يه ةيتاذلا تافصلا
 وجي ال العو لج هناف ؛اهارجم ىرج امو لالجلاو ةمظعلاو ةردقلا نم ةقتشملا يهو

 .اهوحنو ةلذلاو ةراقحلاو فهضلاك كلذ داضي امب هفصو

 طبقيسلاو ئضرلاك اهداذضاب هللا فصوي نا زوي ىلا ىهق ةيلعقلا تاقصلا اما
 . .اذه ىلا امو باقعلاو باوثلاو

 دراوتملاو فدارتملا

 : . ةدراوتمو ةفدارتم ىلا مسقت ظافلألا نا هتصالخ ام يطويسلل رهزملا ىف

 : لاقي امك ٌدحاو ّىنعم اهعمجي ةيراقتم ٍناعمل ظفل ماقُم ظفل اهنم ماقي يتلا يه ةقدارتملاف
 . . َعدصلا َبأرو تقلا ٌقترو ملا .دسافلا َحلصأ

 اعل دسألاو ؛ةفالسو ءابهصو ارامع رمخلا : يمست امك يه ةدراوتملاو

 « سفنلا يف امع رابخالا ىلا قرطلا رثكت نا اهنم دئاوف ظافلألا فدارتلو . .اماغرضو
 ابنمو .دصقلا ىلع نيعي فدارتلاف هب قطنلا رسع وأ نيظفللا دحأ يسن امبر هناف
 نأل كلذو .رثنلاو مظنلا يف ةغالبلا بيلاساو ةحاصفلا قرط كولس يف عس وتلا
 عيصرتلاو ,سينجتلاو ةيفاقلاو عبسلا رخآ ظفل عم هلامعتساب نأتي دق دحاولا ظفللا
 رخآلل اريسفت نوكيف ءرخآلا نم ىلجأ نيفدارتملا دحأ نوكي نا اهنمو .كلذ ريغو
 . ىفخلا

 ةفكلا ةكرح

 الو .فاكلا مضب (ةفك) هل لاقي بوثلا ةيشاحك ةرادتسا يف لاطتسا ام لك
 ..نا ديملا ةّفك هنمو :فاكلا رسكب (ةّقيَر ليطتسم ريغ رادتشا

 بهشأو مهدأ

 :لاقي الو .(ءابهش رججو ٌبهشأ داوج)و (ءامهد رّجِجو مهدأ داوج) لاقي
 . ءاضيبو ضيبأو ءادوسو دوسأ

 ها

 يا
 3 صصص دج ام دع و نس يا 0000

 00 . هنس تلع يأ (اربك نسلا يف ربك)و (اربك ماقملا يف نالف ربك) :لاقي



 ههجو تلعو ..هادوف ضيبا يذلا لجرلا"اذه
 زاغلا كفو فورحلا صرو مايالا ةوسق نم حمالم

 .رفصاللا قرولا

 هيلا تمدفقتو .اريخ تطبأت دقف اذه عمو

 .تاظحلل ىئاقدضاو يباحصا ضعب اكرات

 ضعب هيف لضفني :ةصرف نيختا تنك اناو ةلظاخخ
 . ليلحلا خيشلا اذه لوح قلحتملا رماسلا

 ينفرعت ال تناو ,«ينالفلا نالف انأت#: هل تلق

 لبق تملتسا يذلا دلبلا نم يننكلو .ديكأتلاب
 اناو .دادغب نم انا ؛ةيلودلا ةيفاقثلا هتزئاج قئاقد

 كلين لكَ قيموغ ايسر اع قيليموا ديس'اي ةكلدنها
 كربخا نا ينرسيو , ةفاقثلل ةيلودلا دادغب ةزئاج

 «نييقارعلا باتكلا دحال كنع هتأرق الاقم ةمث نا
 كجاتنو كرثام ضرعتسي ء يضاملا ماعلا ذنم رشن

 الو .ةينابسالا ىلا ةينازعلا: نم كتامحرتو يركفلا

 10 يناف «لاقملا اذه نم ةحسنب طظفتحا تيك

 : ةرم كب ىقتلا نا تعطتسا ول ظحلا ديعس

 .كل همدقال
 يب ىحتناو يفتك ىلع هدي ليلحجلا خيشلا عضو

 يكل «٠ ةوكشنويلا ةمظنمب عياسلا قباطلا يف ءابناج

 رفاسم هنأب ينربخيلو . ةديعب:ةلواط دنع اع فقن

 اذه ملسا نا يناكماب ناو «ديردم ىلا دغلا يف

 هل تلق الو ءاشنرف# ف :ىنابسالا ريفشلا ىلا نا

 ةمصاعلا يف هناونع ينيطعي نا هتعاطتساب نا

 ةقيرط يا نم امبر عرسا كلذ ناف «ةينابسالا

 ةوعدلا' لمحت ةقرو ىلع هناونع ,يل بتك «ئرخا
 اركش» ةرابعب هايا ايبنم «ةزئاحلا هحنم لافتحال

 .«دادغبلو كل

 هجوو نوديز نبا هجو ههجو يف أرقأ تنك

 ةحفصملا هزف

 يررحل حرب
 ندد وللا اهناتدصا وةلجملا

 يف مهئارأب هنم نولطي .اهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا بناوح فلتخم

 سكعت نأ ةرورضلاب سيلو
 .ةلجملا ةسايس مهؤارأ

 ريخلا حابص
 ىسل دنالا اهيا
 يل يييحملا

 نم ناجرخي ناسهجو . ىفكتسملا تنب ةدالو

 «زيموغ هجو ىلع |مهحمالم رقتست يكل سلدنالا
 ةقوطم مزح نبا تامامح نم ةمامح ىرا تنكو
 ةيبرعلاب ثدحتي ناك نيحو .هفتك ىلع قشعلاب

 بايرزل احشوم عمسأ يننأك تنك . ىحصفلا

 . !ةبطرق يف ةيريمالا ةعاقلا نم جرخي

 : تاغل ثالثب ناك لافتحالا يف زيموغ باطخ
 ةغللاب هلصوأو مالا هتغل . ةينابسالا ةغللاب ةأدب

 ةغللاب هاهناو ءوكسنويلا رقم ثيح «ةيسنرفلا
 مسا لمحت ىتلا ةزئاجلا باحصا ةغل «ةيبرعلا
 هيف ضرعتسا ارثؤم اباطخ ناك دقلو .دادغب

 هتايح تاونسو يبرغلا ثارتلاو ركفلا عم هبراجت

 ..توريبو دادغبو ةرهاقلا نيب ام قرشلا يف

 0008 نوديز 0 نامه ن نباو :يبنتملاب 00

 جدام او كفايآلالاا يقرابمان 0 مع

 «يفالسا قيربب هانيع عملت ٠ . سلدنالا ةراضحو

 يف شيعتو , مهتافلؤمو مهلئاصق هناسل نزتخيو

 يف نيقارولا نيكاكدو مهمايخو برعلا راها هتركاذ

 رضاوحلا يف بدالا تايدتنمو .يارسلا قوس

 برعلا نال ديعس هناف اذه لك عمو . يداوبلاو

 وهو هلضف اوسني و .ةزئاجلا هذه ربع هومركا

 مهرخافمو مهرثال# نعيبيذلا قزلشعتملا

 .بزغلا.ىلا قرشلا نم ةدتمملا مهتراضحبو

 امداخو .ةفرعملل ابلاط لاز ام هنا لوقي ناك

 نا هعم رعشت ؛ مج عضاوتبو .فرحلا ةيميداكا يف

 ركذتتو .هقالخا يفو .هئاطع يف ريبك لجرلا

 نم لكو اسومش مهسفنا نوربتعي نيذلا ككئلوا

 88 . اهرون ءىفطني ام ناعرس يتلا موجنلاك مهوح



 ةفاقثلاو مولعلاو ةيب رتلل ةيملاعلا ةمظنملا نيب نواعتلاب

 مولعلاو ةيبرتلل ةيتيوكلا ةينطولا ةنحللاو «وكسنويلا»

 لقنتملا وكسنويلا ضرعم ارخؤم تيوكلا يف ميقا ؛ةفاقثلاو
 نونفلا ةلاص يف برعلا دنع ةينفلا راثآلا روصل رشع عبارلا
 . ملاسلا هللا دبع ةيحاضب

 يبرعلا نفلا نع ةريبك ةنولم روض لع ضرغملا لمتشا
 راثآالاو دجاسملاك ملاعلاو يبرعلا نطولا نادلب ُِق يمالسالا

 نع ةيرصب ةيؤر مدقي امم .شوقتنلاب ةنيزملاو ةفرخزملا
 نيسدنهملا عادباو يخيراتلا اهقمعو ةيبرعلا نونفلا ةراضح
 رودو ةماعلا نكامالاو ةدابعلا رود ميمصت ُِق برعلا

 .!نيكتسلا
 لمح يف ةصاخ ةزيم هل ةفرخزلا نف نا فورعملا نم

 نوشاقتنلا اهشقن ىتلا تاعادبالل ارظن .ةيبرعلا نونفلا
 اهنَم ناك ام ءاوس :ةدمعالاو بشخلاو رجآلا ىلع برعلا
 اهنم ناك ام وا مكحملاو لاثمالاو ةينارقلا تايآلاو تاملكلاب

 لاكشاب وا ةيرجش وا ةيمجن فراخز لكش ىلع
 [] .رويطلاو سيواوطلا
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 سلدنالا ىلا لقتني يبرعلا ةفرعزلا نف




