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 مشق م

 جافضي 8 ىلا وس
 !باوج ىلا

 مالقألا ضعب دمعت نأ ,.عقوتُم ريغ وأ هب ةروجالا لإ
 ناك يذلا ءاقللا هئاغلا ريربت ىلإ قشمد مكاحل ةروجاملا

 نه لك ةيجراح يردرو نيد. ناودزحب طساوا .:مكي.نإ .اورقم
 ب .ةيروسو قارعلا

 فحصلا ضعب دمعت نا .عقونم ريغ وأ .ًابيرغ نكي مل امك
 ال دعبأ تاباسحل وأ ًافوخ .قشمد مكاحل ةيلاوملا تالجملاو
 .مالقألا هذ هذه هبتكت ام رشن ىلإ ءاهكردن

 ةيموق بسَسْحُت ٌفُحص دمعت نأ .,عقوتملا ريَغو .بيرغلا نكلو

 ةيعوضوملا ةححب .هيلع دودرمو هفاهحم مالك رشن ىلا .ةتمدقتو

 نيذللا جارحالاو ةبوعصلا حرشي حرشي ,!ةيلبلحتلا ةرظنلاو

 ىلا زاحنملا هفقوم رثغي نأ دارأ ام اذإ ءقشمد مكاح امههجاوب

 هفلاحت قمع ببسب .قارعلا ىلع ةيناودعلا اهبرح يف ناريا
 ,مالكلا اذه لثم بتكي يذلا نأكو .يئيمخلا ماظن عم هتاطابتراو
 اياون قدصب ءىراقلا اعنقي نا ناديري .هرشني يذلا عوبطملاو
 تابوعصلا الول .هفقوم رييغت يف هتبغرو قشمد مكاح
 !!اههجاوب يتلا تاجارحالاو

 مييقت يف انعم مهفالتخا وا ءالؤه قافتا نع رظنلا ضغبو
 مهناف .هتابغرو هاياون ةقيقح ىلع مكحلاو يروسلا مكاحلا
 :مهنال ءرفتغت ال ءاطخأ و .ةريطخ تاقلزنم يف نوعقي

 ,ةمات ةيدايحب ؛ناريا ىلا زاحنملا هفقوم نع نوملكتي :الوا
 دّرجم ْنأ عم .تايوعصلاو تاجارحالا قطنمل هنوعضخيو

 ضرفب :نييمدقت ريغ وأ نييمدقت اوناك ءاوس .يموقلا مهئامتنا

 فقاوملل نوضرعتي امدنع نييدايح اونوكي ال نا مهيلع
  ةيقارعلا برحلا ةيضق نم يروسلا مكاحلا فقومو .ةينايخلا
 يه :ةديحو ةفص ىوس .يموقلا قطنملا قفو .هل سيل ,ةيناريالا
 .ةنانخلا

 امننب .جماتنلا نع اوثدحتيل :تامدقملا نع نوزفقد :ايناك

 نودكؤي يتلا ةيليلحتلا ةرظنلاو ةيعوضوملا مهيلع ضرفت
 تافلاحتلاو تاطايترالا هذه بايسا | وشقانب نا .اهب مهكسعت

 اهفادهاو اهتايفلخ كلذكو .نارهط ماكحو قشمد مكاح نيب
 ةمالا ىلع لب .بسحف قارعلا ىلع سيل .ةريطخلا ءاهجئاتنو
 ,العف ءاوناك نا ءرخآ مالك مهل نوكي اهدنعو .اهلك ةيبرعلا
 .ةيليلحتلا ةرظنلا باحصا نمو نييعوضوم
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 ةيفيك يف كلذكو .فقاوملا ذاختا يف تايولوألا نوسني :اثلاث
 نا مهيلع ناك دقل .اهزواجتو .تاجارحالاو تابوعصلا ةهجاوم
 رثكا امهيأ :يروسلا مكاحلا مث نمو .الوا :مهسفنا اولاسي
 25 عئارذلا تناك امهم :يبرع مكاح يال اجارحاو ةيوعص

 رطق ىلع هناودع يف يبذجا فرط بناج ىلا فقي نا ءاهب عرذتب
 ىلا فوقولا :لوقن ال ىتح .فقوملا اذه نع عجارتلا ما .يبرع
 هتقالع تناك امهم ءيبذجالا ناودعلا دض يبرعلا رطقلا بناج
 ؟يبنجالا فرطلاب وا يبرعلا رطقلا كلذب

 تايوعصلا لك ةهجاوم لبق دق يروسلا مكاحلا ناك اذاف
 يتلا :ةيلودلا ىتحو ةيبرعلاو ةيلخادلا :ةيقيقحلا تاجارحالاو

 ,ةديدع يهو .اهريغو برحلا نم ةينايخلا هفقاوم هل اهتببس
 اذه حيحصت نم .ةيمهولا تاجارحالاو تايوغصلا هعنمت لهف

 ؟؟ةيغرلاو ةينلا هيدل ترفون ول فقوملا
 ىلوالا ةنسلا يف هرشنو هلوق رربي ام مالكلا اذه لثمل ناك امبر

 نم تاونس تس دعب :نآلا رشنيو لاقي نا اما .برحلا نم
 ؛نانيع مهل سيل نمل ىتح رومالا تحضتا نا دعبو .ناودعلا
 :نيرما ىوس .ريسفت نم هل سيلف

 ءازإ رّربم فوخ وهو .ةقيقحلا لوق نم فوخلا ام -
 نم دض قشمد ماظن اهيسرام يتلا ةديدعلا ةيدسجلا تايفصتلا
 .اهنم ءازجا وا هب ةقلعتملا قئاقحلا لوق ىلع اوأرجت

 ماظنلا اهدوقي يتلا ليلضتلا ةيلمع يف ماهسالا امإو -
 يف سأايلا عرزو قئاقحلا سمطل نوريثك اهيف كراشيو .يروسلا
 نويقيقحلا نويمدقتلا نويموقلا نوكي نا اشاحو .سوفنلا
 .كلذك

 يروسلا ماظنلا اههجاوي يتلا تابوعصلا نوكت دق .ُدعَبو

 عم ءاوس .ةريثك نارهط ماظن عم ةتاطايتراو هفلاحت ءارج
 هذه اهيدست يتلا تاجارحالا نوكت دقو .هييسب وا فيلحلا

 .هيبسبو فيلحلا نم .قشمد مكاحل تافلاحتلاو تاطابترالا

 هّلجس نا عم .اهلامتحا ىلع مكاحلا اذه ةردق زواجت ًاَدَح تغلب

 رهظُيو ٠ ,لعفي ام ريغ لوقي وهف .انزو جارحالل ميقي ال هنا ىلا ريشي
 .ةقادصلا ىنعم فرعي الو دحال ءافو هدنع سيل .نطبُي ام ريغ

 هيدل .«نفح هل ّفري» نا نود هضيقن ىلا فقوملا نم لقتنب
 ضيبالا نا لياقملا عنقيل ةليوط تاعاس ثدحتي نال دادعتسا
 .ضيبا دوبسالا ناو .دوبسا

 كلتو تابوعصلا هذه مكارت نع لوؤسملا وه سيلا :نكلو
 هفقوم هقحلا اًمع لوؤسملا وهس يلوا ؟ههجو يف تاجارحالا
 يف ينويهصلا نايكلا ءاكرش :نارهط ماكحل زاحنملا ينايخلا
 ببسب .برعلل يسفنو يدام ىذا نم :ةيبرعلا ةمالا ىلع ناودعلا
 ؟؟ينيمخلا ماظن عم ةهوبشملا هتاطادتراو هفلاحت

 داجيا نييمدقتلا نييموقلا بحاو نوكبأ ,كلذك رمالا ناك اذإف
 لجا نم لاضنلاو هتيرعتو هحضف ىلع لمعلا ما .هل تاريردتلا

 ؟هلاوُز
 [1.ب اوجح ىلا ةحاحد هنا دقتعنف ال «لاؤس

 ريرحتلا سنر
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 هب ليقي القتسم دجن نا :لزقيو اير ةقفانصلا عورشم ءاقب حرتقي موهافلا

 :ةينيطسلفلا نوؤشلا ررحم بتك

 تاقالعلا عيبطت برقي لؤافتلا عجارتي اميف | 7 |
 دوعي اميفو .اتقؤم ولو ةيقارعلا  ةيروسلا كنب
 دهجلا ةدواعل. اددهمت هدالب ىلا نيسح كلملا اال
 نيب طسوتلا فانئتسال ةيكوكملا تالوجلاو فثكملا
 دبلا ا ينيطسلفلا قفالا يف حولت :قشمدو دادغب
 ,ينوريبلا مدلا تامامحو ماسفتالاو ةقرفلا مويغب

 لماشلا راوحلا ةيناكماب ءاجرلاو لمالا قراوب حولت
 .ةينطولا ةدحولا برد ىلع

 ةيزكرملا ةنجللا وضع :تفار حلاص لاق نامع يف
 نامثج ةبحصنب لصو .يذتلا ::ةيطارقمعبلا ةهبجلل
 نا» ؛ارخؤم انيثا يف ليتغا يذلا لازن دلاخ ديهشلا
 ةنجللا ةرواحمب اهرارق تذختا ةيطارقميدلا ةهبجلا

 طرش نع اديعب .درفنم لكشب حتف ةكرحل ةيزكرملا
 ىلا انلصوت اذافد :فاضاو ..ذاقنالا ةهبج ةقفاوم
 ةهبج انعهضو ةيزكرملا ةنجللا عم ةكرتشم مساوق
 اهانبلاطو .ةكرتشملا مساوقلا هذه ةروص يف ذاقنالا
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 ةمظنملا نم برتقت ةيطارقمي
 ؟ نيلقتس ملا نم ليدي ىلا وعدن ةقعاصلاو

 تايفوسلا مامتها عدي

 هيت ولسمو: يرو كرو

 ا ال113 ٠111-17٠٠ 3مم 1 11 ت13

 ناك تقفاو ناف .هساسا ىلع لماش راوح يف لوخدلاب

 عم اددجم قيسنتلا ةبرجت ضوخن فوسلف الاو .هب
 ةكراشملا دواعن فوسلو ,حتف ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا
 رئاسو ينطولا سلجملاو ةيذيفنتلا ةنجللا يف
 .«ريرحتلا ةمظنم تاسسؤم

 ع وبسالا نم مايا ةعيرا دادتما ىلع راد .,سنوت يفو

 لئاصف ةعبرا يىلثمم نيب يديهمت راوح يضاملا

 دفو اهلثم حتف ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا يه ةينيطسلف

 ةهبجلاو ةيبعشلا ةهبجلا نم لكو .دايا وبا ةسائرب
 لاح يف و .ينيطسلفلا يعويشلا بزحلاو ةيطارقميدلا
 هذه ولثمم هجوتيس ةكرتشم ةيضرا ىلا لصوتلا
 نيذلا كانه نيلوؤسملا عضول سشازحلا ىلا لئاصفلا

 ةروص يف ؛:ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا راوح نوعرد

 تاوعدلا هبجوتل !دنهمت يئدبملا ينيطسلفلا قافولا

 زيزعت يف لوادتلل عامتجا دقعل لئاصضفلا فلتخم ىلا

 داقعنا نسسسا عضوو ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا

 , .ينيطسلفلا نطولا سلجملل ةديدج ةرود
 ارخؤم سنوت يف ردص يذلا يسايسلا نايبلا ناك

 فقوملا دقتنا يذلاو ,.حتف ةكرحل يروثلا سلجملا نع

 لمعلاو .ةصاخ ريرحتلا ةمظنم نم يندرالا

 مهاس دق نايبلا اذه ناك .ماع لكشب ينيطسلفلا

 فارطالا نيب رظنلا تاهجو بيرقت يف ةريبك ةمهاسم

 ةباثمب نودقارملا هريتعا دقو .ةفلاختملا ةيذيطسلفلا

 هطرتشت يذلا نامع قافتا ءاغلا قيرط ىلع ةوطخ
 .لماشلا راوحلل هنم دب ال لخدمك لئاصفلا ضعب

 فيس ترهشا املاط يتلا ةيبعشلا ةهبجلاف
 ,تافرع طاقسا تطرتشاو .حتف هجو يف ةضراعملا

 .«لما١ ةكرحل يروسلا زايحنالا ةريسا اهسفن تدجو
 تاميخم يف ةكرحلا هذه هكفست يذلا مدلا جايسو
 تافلاخم ثالث ليحست ىلا ارخؤم ترطضا «توردد

 ضفر اهلوا :ذاقنالا ةهبحو ةيروس يف اهئافلح دض
 ةيلوؤسم .«لما١ ةكرح ال .تافرع لمحبي نايب رادصا

 اهيناثو .قشمد ديرت امك :توردب تامدخم يف حباذملا

 ذاقنالا ةهبج نم تاوق ليكشتب ةكراشملا ضفر
 اهثلاثو .نانبل يف تافرع راصنال حلسملا يدصتلل
 ةقعاصلا ةمظنم هب تمدقت يذلا عورشملا ضفر
 نم ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنت ةنجل ليكشتب يضاقلاو
 .لئاصفلا ةكراشم نود طقف نيلقتسم ةعست

 ماظنلل هترياسمب فورعملا موفافلا دلاخ ىتح

 ,ةقعاصلا ةمظننم عورشم ىلع ضرتعا يروسلا
 ,حرطلا اذه مادخ ميلحلا دبع عم عامتجا يف دقتناو

 يهو .ةريبك ةفلاخم حارتقالا اذه ربتعا يننا» :لاقو

 نيلقتسم دجن نلو .ريرحتلا ةمظنم مده يف مهست
 امنيب , ةيلوؤسملا هذه لمحتب نولبقي نيينطو
 حارتقا ىقبي نا وجرا ينناف هيلعو ةديعب لئاصفلا
 اعطاق احالس هنم ذختيس تافرع نال ايرس ةقعاصلا
 اذه ريرمت مادخ لواح دقف كلذ عمو .«هب انبراحي
 نكلو .هلوبقب ءناقنالا ةهبج» يلثمم عانقاو ,حارتقالا
 جروج :مومهافلا ىلا ةفاضا عامتجالا يف نيكراشملا

 ,يناميلا دمحاو .هشوغ ريمسو ,ىسوم وباو .شبح
 ضرعلا اذه اوضفر .يجان لالطو ءبؤقعي تعلطو
 تامالع ةلمج اوحرط ناب اودازو اليصفتو ةلمج
 ةيروسلا ةيندرالا ةقالعلا ةعيبط لوح ماهفتسا
 .ةديدجلا

 هذه لذبي يتايفوسلا داحتالا ناف ةيناث ةهج نم
 قيقحت يف يرئازجلا ىعسملا حاجنال اريبك ادهج مايالا
 نا ديفت تامولعم ةمثو .ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا
 فارطاب عمتجي فوس ىوتسملا عيفر ايتايفوس ادفو
 لوقيو .سنوتو قشمد يف ينيطسلفلا فالخلا

 ماما ةصرف رخآ يه ةيرئازجلا ةردابملا نا تايفوسلا
 عايضلا ناف الاو :مهتدحو ةداعتسال نيينيطسلفلا
 تققحت يتلا مهتازاجناو مهدوهجو مهتمظنم رظتني
 .حلسملا حافكلاو مدلاب تاونس ةدع ىدم ىلع

 ٍ ...دعبو

 ةيئارجا ىطُخو ةسوملم عئاقو كانه نوكت ال امبر
 لماشلا راوحلا برد ىلع ةزراب ةيلمع تازاجناو
 ةيسفن ةئيهت كانه نا دكؤملا نكلو .ةينطولا ةدحولاو
 ينهذلا ,نيديعصلا ىلع اديدج ايعون الوحتو ةريبك
 زومرلاو لئاصفلا ةفاك ساسحا هنا ..ينادجولاو

 :ةينطولا ةدحولا قايس ىلا ةدوعلا ةرورضب ةينطولا
 نا دعب .ريبكلا فدهلا اذهل يدجلا لمعلل اهدادعتساو
 تابو .ءدؤدسملا رادجلا ىلا فارطالا عيمج تلصو
 لاضنلاو :ةمظنملا ربصم لوح اهحاتجي فوخلا

 0.اهتمرب ةسدقملا ةينيطسلفلا ةيضقلاو .ينطولا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١14 ١١ ناريزح 1١547 ©



 نابشلا بيردت تاركسعم يف نيسح مادص

 ماه رعشن ىلا ةهاضب اصل
 ارملا يف نارهط ةقرو طقسن لادغب
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 فعورشم ديعبلا عبتتملل ودبي لاؤسلا اذه لثم
 بابشلا بيردت ةرهاظ :ةرهاظلا هزه يف نعمتي وهو

 ةسسؤملا نمض مهدينجت تقو نحي مل نمم نييقارعلا

 دق مهعيمجف .مهرامعا ىلع سايق ال ؛ةيركسعلا
 فورظل امناو .دينجتلل ةررقملا نسلا اوزواجت
 .اهلامكاو مهتسارد

 مادصص سيئرلا هحرط لاؤسلا اذه ىلع باوجلا

 هذه دحأل «يضاملا عوبسالا ,.هترايز لالخ نيسح

 يساسألا ضرغلا نا» نلعا دقف .ةيبالطلا تاركسعملا

 نآ يف يبسحتو يوبرت - ةبلطلا دصقي  مكبيردت نم
 ىلا اهدعب نودوعتو ةزيجو ةرتق دعب يهتني «دحاو
 ةهج نم يوبرت وهف .مكسرادمو مكتايلكو مكدهاعم
 يبسحتو .اهتابوعص لكي ةايحلا ةهجاوم ىلع دوعتلا
 نيلتاقملاب لاتقلا ةهبج دفرل قبسملا ؤيهتلا ةهج نم
 مادص سيئرلا ناك ام اذهو .كلذل ةجاحلا نيحت امدنع

 نوكن نا امئاد ديرن» :لاق نياح هيف احضاو نيسح

 مهجتحي مل ندذلا انناوخاو انتا وخاو انؤانباو نحن

 :ًالئاق فاضاو . «فلخلا يف مهو نيبردتم . دعب شدحلا

 لاتقلل نوبهذت ةهبجلا يف شيجلا مكجاتحي امدنع»

 ماع ربفد ىلا وعدن نل
 ىلا قارعلا ءوجل نيسح مادص سيئرلا دعبتساو

 اذهب احضوم لاقو ,ءبرحلا ىف ماعلا ريقنلا دامتعا
 ءاش ناو .اماع أريفن لمعت ملو تاونس تس» :ددصلا

 دصقي  مهلتاقن .ماغلا ريفنلا ىلا جاتحن ال هللا
 نا ىلع نيرداقلاو نيدوجوملا لاجرلاب  نييناريالا
 :«مهباقعا ىلع مهودرويو مهودتب

 نم يبسحتلاو يويبرتلا فدهلا ىلا ةفاضا ىقبد

 يسفن فده :تقولا اذه يف ؛قارعلا يف ةبلطلا بيردت
 لالخ نم :ناريا عم رئادلا عارصلا تايرجمب قلعتي
 نهاري يذلا ,يناكسلا يددعلا قوفتلا لماع طاقسا
 ارصنع دعي مل هنا مغر .ىرخاو ةرتف نيب ينيمخ هيلع
 ةفاثكلا تاذ ةحلسالاو ةثيدحلا برحلا يف ازيمم

 نيقرم نيسح مادص سيئرلا هيلع دكأ ام اذهو .ةيرانلا

 ءادعالا دقفي نا ديرن نحند :امهادحا يف لاق نيتيلاتتم

 دتمي لاجرلا نم روباط انه .انيلا نورظني امدنع لمالا
 نيذلا لاجرلا طقف ءالؤه سكعلاب و وخاز ىلا وافلا نم
 .«دعب مهم دجتسن ملو حالسلا تحت

 تدكأ ناريا عم تسلا برحلا تاونس نا ةقيقحلاو

 لاتقلا ةهبج دفر يف ناريا ىلع قارعلا قوفت ةقيقح
 نع ديزي ناريا ناكس مجح نا مغر .أددع نيلتاقملاب

 ,لثمألا مادختسالل كلذ دوعيو .نيترم قارعلا يف هليثم
 لباقم ,لاتقلاو برحلا يف يرشبلا رصنعلل ينالقعلاو
 يرشبلا دشحلا ادبم ىلع ناريا يف مكحلا ماظن دامتعا

 ماماو ماغلالا لوقح يف هبلغا طقسي يذلا لئاهلا
 ىلع :ةلهذم ةيران ةفاثك كلتمت يتلا ةيقارعلا تاعافدلا
 وافلا كراعم نابا زيلكنالا نييفاحصلا دحا ريبعت دح
 .ةريخألا

 نارهم ةنيدمل ًاددجم قارعلا لالقحا ةيلمع ٌتءاجو
 تاوقلا تناك اميف .ةقيقحلا هذه تيبثتل ةيناردالا
 اهعقاومب ديدح نم ديب كسمت ةيقارعلا ةحلسملا

 لالخ تنكمتو ناريا عم دودحلا ىلع ةلصافلا

 نم يعوطلا باحسنالا رارق تيقعا ينلا تاونسلا

 ةيناريالا تاموجهلا لك ريمدت نم .ةيناريالا يضارألا
 لك تواهت دقف .دودحلا هذه قارتخال ةريبكلا
 يقارعلا مدقتلا ماما رصبلا حملب و ةينارنالا تاعافدلا

 وأ ادبم قفو ةيناريالا يضارألا يف ديدجلا
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 .ةديدجلا ةيقارعلا ؛لاعفلا عافدلا ةبجيتارتسا»

 ,ةيناربالا تاعافدلا ةشاشه اهلالخ نم حضتاو

 يفاكلا يرشبلا رصنعلا ريفوت ىلع ناريا زجع كلذكو
 ةيأ نم ,قمعلا وأ ,ةيدودحلا يضارألا ةيامحل بردملاو

 هجاوي وا يزاوي لكشبو ,ةلمتحم ةيقارع ةعافدنا
 بحاصيس يذلا ةحلبسالل ينقتلاو يرانلا قوفتلا

 ارخؤم ىوتف ردصي ينيمخ لعج امم :ةعافدنالا هذه

 لافطالا مهنيب نمو «ناريا يف نم لك دينجت ةرورضب
 يف ةديدجلا قارعلا ةيجينارتسا ةهجاومل خويشلاو
 أجل امك .اهيضارا قمع يف ةيناريالا تاوقلا ةدراطم
 ظاقنلا نم هتاعطق نم ءْرِح بحس ىلا ارارطضا هماظن
 .دودحلا ىلع اهعيزوتل ةهبجلا يف ةنخاسلا

 هلباقي يرشبلا رصنعلا يف يناريآلا زجعلا اذه لك
 كلذ :لاجملا اذه يف ظوحلم قوفت اناكس لقالا قارعلا يف
 يف لاري ال طقف يقارعلا شيجلا فصن براقي ام نا
 لوق دح ىلع ءدعب لاتقلا ةهبج ىلا لصي ملو فلخلا

 ءالؤه مهيلا انفضأ اذاو .هسفن نيسح مادص سيئرلا

 ال نمم انس ربكألا نيعوطتملاو ةبلطلا نم نابشلا
 ىلا لصن انناف ؛دينجتلل ةررقملا نسلا نيناوق مهلاطت
 ديعض ىلع ناريا ماظن ةقرو نا لوقت ةحضاو ةحمتن

 نمو .امامت تطقس دق يرشبلا رصنعلا ىلع ةنهارملا
 ناكرا مهنيب نمو .نييناريالا نم ةقيقحلا هذه كردي
 ,طابحالاب اوباصي نا دب ال ,مهريغ لبق مكاحلا ماظنلا
 لمألا اودقفي نا :نيسح مادص سيئرلا لاق امك وا
 .امامت
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 يبرع ميخم
 رادغب

 ,يقارعلا رمحألا لالهلا بابش بتكم مظني
 لالهلا بابشل دادغب يف ايحايس ايبرع اميخم
 ١١ ةرتفلا لالخ :برعلا ,رمحالا بيلصلاو

 .يراجلا زومت 1
 ةرشع هيف كراشيس يذلا بتكملا دعا دقو

 :افثكمو اينغ اجمانرب ,يبرع رطق لك نم نابش
 ,ةيعغامتجالا تاطاشنلا بناج ىلا نمضتد

 ةياقولا بطو ةرسالا ةياعر يف ةفثكم تارود
 تارضاحملا ءاقلال بدتناو .ةئيوالا ةحفاكمو

 رمحالا بيلصلا ةمظنم نم نيراشتسم اهيف

 ةماعلا ةنامالاو ةيلودلا ةطبارلاو ةيلودلا
 ,ةيبرعلا رمحالا بيلصلاو لالهلا تايعمجل
 امك .ةيقارعلا تاعماجلا ةذتاسا نم اددعو

 بيلصلاو لالهلا بابش رود نع ةودن دقعيس
 [.يبرعلا عمتجملا يف رمحالا

 يناردألا لاهرأا ريدصن

 قيتسن نا ديرن ال ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» يف انهو
 ىلع ةلبقمو ىلبح تتاب يتلا ةقطنملا يف ثادحألا

 يذلا طابحالاب روعشلا اذه ببسي ,ةديدج تاروطت
 .هتارارق يف يرشتسيو ينيمخ ماظن يرتعي العف ذخا

 يوسع يوود دوو
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 حبصأ دق طابحالا اذه نا ىلا ربشن نا عيطتسن اننكلو

 ةيبرحلا ناريا ةلآ ىلع ةدحب سكعنيو ؛اسوملم
 ىلع اهرارصال ةصاخ ؛لاتقلا ةهبج يف كبترملا اهئاداو

 تاليلحتلاو تارشؤملا لك نا مغر وافلا قناخ ف ءاقبلا
 تربع يتلا ةيناردالا تاوقلا نا دكؤت .ةيملاعلا اهنمو

 ةريزج هبش ثلثم يف نيح ىلا تزكرمتو برعلا طش
 لك يف فزنتستو جرح عضو يف تناب ,ةيقارعلا وافلا
 باق تاب ودبي امك اهيلع يقارعلا زاهجالاو .ةعاس
 نع ريبعتك طابحالا اذه سكعني امك .ىندا وأ نيسوق

 ىلا فثكم لكشبو ينيمخ ماظن ءوجل يف يناريالا قزاملا

 بيرختلا جهن يف ةديدج ةلحرم ءدبو :باهرالا ريدصت
 ريسجفت ةلواحم يف ينلع لكشب اهادتبا .ةقطنملا يف
 يف عوقملاو يدمحألا ةقطنم يف طفنلا تاعدوتسم

 نم ةيريدصتلا تيوكلا ةقاط ليطعت فدهب .تيوكلا
 يف هزجع ةارادمل ةلواحملا هذه نم يساسا جتانك طفنلا

 ببسب ةيلورتبلا هدئاوع صقنو .هطفن قيوست ةيلمع
 قفارملاو تاشنملل ةلصضاوتملا ةيقارغلا تانرضلا
 ماما ةحالملا قيرط دس ىلا ةفاضا .ةيناردالا ةطفنلا
 ىلا ىدا امم .طقنلا اذه لمحب فزاجت يتلا تالقانلا
 .ريبك لكشب طفنلا ريدصت ىلع ناريا ةردق يندت

 ةيناربالا ةنصرقلا ًاضيا قايسلا اذه يف يتأنو

 يتلا يضاملا عوبسالا ةينيبلفلا ةلقانلا دض ةديدجلا

 تايلمعلا ةقطنم جراخ يبرعلا جيلخلا يف رحبت تناك

 دحأل دوعت طفنلا نم ةنحش لمحت يهو :ةيبرحلا

 .يبرعلا جيلخلا راطقا

 بيرختلا ةيلمع سرامت يهو ناريا نا انريدقت يفو
 ىلا اضيأ يمرت :حضاو وه امك .يداصتقا فدهل هذه

 تزجع يتلا لاتقلا ةهبج جراخ ةكرعملا ةحاسم لقن

 يقف ضارغا ةدع غولبل كلذو ءاهيف ءيش يأ قيقحت نع

 :دحاو نا

 يذلا طايبحالا ةلاح ىلع فافنلالا ةلواحم لوألا

 ةهبج ىلع ةلصاوتملا تاقافخالا بيسب ناريا يرتعت

 جيلخلا راطقا ىلع ةوقلا تالضع ضارعتساو .لاتقلا

 ريثأاتلا لعف مادام .ةدح ىلع لك .ةريغصلا يبرعلا

 يماظن تاسايس بيسب ًامودعم دحوملا يبرعلا

 :ايييلو ةيروس
 جيلخلا راطقا زازتبا يف لثمتيف يناثلا ضرغلا اما

 عض ةنماضتنملا اهفقاوم ىلع ريثاتلا ةلواحمو يبرعلا
 ايباجيا فقوملا اذه دعاصت نا دعب ةصاخ .قارعلا
 ماظن تاديدهتو :وافلا ثلثمل يناريالا وزغلا بقع
 نا دعب اهوحن فحزلاب يبرعلا جيلخلا راطقال ينيمخ
 ناكرا رييعت دح ىلع .اهباوبا ىلع هتاوق تحبصا
 .هسفن ماظنلا

 نم انريدقت يف  اضيا عينيف ثلاثلا ضرغلا اما
 ثلثم يف ةققحم ةميزه نم يبسحت يناريا طيطخت
 امم .يناريالا لخادلا يف نيزاوملا لك بلقت .وافلا
 ةميزهلا ةلاح نم عيرس جرخم نع ثحبلا يعدتسي
 يف الا هقيقحت نم ناريا نكمتت ال اذهو .اهئاوجاو
 رزو اهلمحتل .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يه ةبيرق ةحاس
 اهدنع .ةقطنملا تقرتحا ول ىتح .ةيناريالا ةميزهلا

 هنع ثحبي يذلا سرعلا دجو دق ينيمخ ماظن نوكي
 [1.!ةفزلا لها عومج عم هقزام نم جرخيل
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 نطنشاو تافولعم

 دادغي عم براقتلا ىف ةداجربف ىغم هد

 :يناروم ديلو - كرويوين

 يف ةعلطم ةيكريما ةيسايس رداصم لوقت [ 1
 وه دسا ظفاح يروسلا سيئرلا نا نطنشاو 4 |

 ةيروس نيب دودحلا ءاقل لاشفا نع لوؤسملا | “٠

 /ناريزح ١7 يف هدقع ررقملا نم ناك يذلا قارعلاو
 يذلا ءاقللا نا نيللحملا دحا فيضيو .يضاملا وينوي

 نم نيدقع ةرتف يهني نا نكمي ناك نيسح كلملا هسدنه
 .ةيبرع ةمق دقع ماما اعساو بانلا حتفيو ,ةموصخلا

 لباقم بلط قارعلا نا نيللحملا دحا فيضي .اعبط

 عم هفلاحت دسا يهني نا ةحلاصملاو براقتلا ةيلمع

 هنال ء.يروسلا سيئرلا حوضوب هضفر ام اذهو ناريا
 ىلع لوصحلل ةديدج ةروانم نم رثكاب موقي نكي مل
 لودلاو قارعلا ةودعو هتفيلح ناريا نم لضفا ةقفص
 فقوملا اذه نا نوللحملا ردقب لاحلا هذه يف و .ةيبرغلا

 :ةلدتعملا ةيبرعلا لودلا ةظيفح ريثيس يروسلا
 تناك دقو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا صخالابو
 ةرخف ذنم لواحت يبرعلا جيلخلا لودو ةيدوعسلا

 نارياب اهطابترا نع يىلختلاب ةيروس عانقا ةليوط
 طخ حتف داعي ناو ,قارعلا عم قافتا ىلا لصوتلاو

 يعيبط ريغ فلاحتل ةيعيبط ةجيتن يروسلا طبختلا :نارهط عم فل

  - 8ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١3514 ١٠" ناريزح ١543

 .ةيروسلا يضارالا ربع يقارعلا طفنلا بيبانا

 نارسا تعفد يقارعلا 8 يروسلا براقتلا ةلواحم

 نويلم ةيروس خض ىلا  نطنشاو يف رداصملا بسح -
 ,رهشا ةثالث ذنم اهنع اهتعطق دق تناك طفنلا نم نط
 ةقحتسملا نويدلا عفدل نييروسلا ىلع طغضلا مدعو

 نا اهسفن رداصملا فيضتو .رالود يرايلم تغلب يتلا

 حالس ةقفصل اطيسو نوكت نا ةيروس نم تبلط ناريا
 رتبوكيلهلا تارئاطو خيراوصلا نم ةيروس ةيسنرف
 .اهمالتسا دعب ةرشابم ناريا ىلا لوحتس ةيعفدملاو

 ةيروس نا ,نوللحملا ءالؤه دكؤي :لاح يا يف
 :ةقئاخ ةيداصتقا ةمزا سحاه طوغض تحت سيف

 ةمزالا نم داز دق ناكو .ةيلودو ةيبرع ةلزع ىلا ةفاضا

 اهنويد ىلع لوصحلل ةيناردالا طوغضلا ةيداصتقالا

 ةيكردمالا طاسوالا تردق دقو .طفنلل ادمث ةيروس نم

 ه ب ةبعصلا لاومالا نم يروسلا يطايتخالا

 .طقف رالود نويلم
 طقف تسيل ةيتاربالا  ةيروسلا تافالخلا

 تافالخلاف - نطنشاو ف ردصم فيضي  .ةيداصتقا
 نييناريالا معد اهنم :ةيسايس بابسال تدعاصت
 ةردقو ةيلعاف ىلع كلذ رثا دقف ,عاقبلا يف هللا بزحدل

 فصو دقو .نانبل يف اهرودو ةيروسلا تاطلسلا
 هنا ىلع عضولا ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو يف لوؤسم
 .«يعيبط ريغ فلاحتل ةيعيبط ةجيتن»

 تناك نطنشاو ْق ةيسامولبد رداصم بسحو

 ,يروسلا يكيتاماردلا لوختلا لوح ةحضاو هكوكش

 ام- اهسفن رداصملا بسحو مت ول :دودحلا ءاقل ناو
 موقت نل ةيروس نال .,ةيلمع جئاتن ةيا هنع تمجن

 يار يف و .قارعلا هاجت ةيزمر ولو ةيباجيا ةوطخب

 موقي امنا يروسلا سيئرلا نا نيلوؤسملا ءالؤه
 يبرعلا طغضلا فيفخت لواحت ةيكيتكت تاروانمب

 ١ . هنع يجيلخلاو

 هاجت اهكوكش ةيكريمالا ةرادالا ىدل تناك اذاو
 راز امدنع هسفن نكي مل روعشلا ناف ةيروسلا اياونلا
 - يروسلا براقتلل سدنهمك نطنشاو نيسح كلملا
 سيئرلا عانقا يندرالا لهاعلا لواح دقف .يقارعلا

 ةرسشابم ةجيتن ةمث نا ةيكريمالا ةرادالاو ناغير
 يذلا ديدجلا عضولا نم «مالسلا ةيلمع» ىلع سكعنن
 ججح ىلا ةدكريمالا ةرادالا تعمتساو .هقلخ لواحي

 يف ةفقوتم «مالسلا ةيلمع» نا كردت يهو نيسح كلملا

 ةرازو يف نيلوؤسملا دحا لاق امك .رضاحلا تقولا

 مل اذا» رخآ لاقو .كلملا ةرايز ىلع اقيلعت ةيجراخلا
 دوجو عم مالسلا ةيلمع راطا يف اًميش ققحن نا عطتسن

 نا قدصنو دقتعن انلعجي يذلا امف .ريرحتلا ةمظنم
 .«؟نآلا نكمم كلذ

 نا نودقتعي ةيكريمالا ةرادالا ف نولوؤسملا

 ةيباجبا ىلع زيكرتلا لواحي ناك يندرالا لهاعلا

 قلقلا نم فيفختلاو .ةيروسو قارعلا نيب براقتلا
 اذه مت ول هنا نطنشاو يار فو .ههاجت يكريمالا

 .ربكالا رساخلا يه نوكتس اهناف براقتلا
 كلذ نا ةيجراخلا ةرازو يف نيللحملا دحا لاق امكو

 عضولا راطا يف رصم رسختس اهنا نطنشاول ينعي

 دحا قلع دقو .اهفواخم ةرادالا هذه فخت ملو . ديدجلا
 ةيلمعلا هذه نا دقتعا الد :هلوقب اهيف نيلوؤسملا

 بهذتس  يقارعلا  يروسلا براقتلا دصقي -
 0..«اذه ديدحلا هاجتالا بحا ال» :فاضاو .ءاددعب
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 يجدئارتسالا نزاوتلاو يدصتلاو دومصلا تاراعش لك

 بعيتلا عم ةحباصملا بايع لاهل فم #

 ةهزأ يف ةيروس
 !ةمزال اوه اهماظتو ..

 ا

 ..هتيامحو لالتحالاب ءامتحالا ةسايس نم جورخلاب لحلا
 !برحلا ةعيرذ نحت ةيفرعلا ماكحالاو ءىراوطلا نيناوق رارمتساب ١
 !ماظنلا معد ما ةيروس معد :ايبرع بولطملا وه ام

 اميرو .ةقئاخ ةمزأ يف ةيروس نا ...معن "
 ةضراعملا :كلذب نوثدحتي عيمجلا .ةيريصم

 ىتحو ةيلودلاو ةيبرعلا رداصملاو ةيروسلا |
 ...مهيسفنا ماظنلا ناكرأ

 ,يروسلا رطقلاب ةروصحم تسيل ةئمزالا راثآو

 يناعيو ةيروس ةمزأب رثاتي هتمرب يبرعلا عضولاف
 نا لوقلا يف ةريبك ةغلابم كانه نوكي ال دقو ءاهنم
 دوعي يبرغلا غتجولا يف لاخلا يدرتلا بلبسا مظعم
 .تاذلاب ةلأسملا هذه ىلا

 نيديعصلا ىلع ةيروس ةمزا ةروطخ نإف انه نمو
 يف ثحبلا ىلا عيمجلاب دشت نا بجي .يموقلاو ينطولا
 ,اهل ةيقيقح لولح نع شيتفتلاو ةمزالا هذه ةعيبط
 .ةرودو هتيفاع يروسلا يبرعلا رطقلل ديعت لولح
 اهتدحو ةاونو ضبانلا اهبلق ةيبرعلا ةمألل ديعتو
 .اهنماضت حورو

 ؟ةمزالا هذه يه امف

 .ماظنلا يديا نبب ةلويس ةمزا اهنا لوقب ضعبلا

 تناك يتلا ةيبرعلا تادعاسملا مجح لؤاضت نع تتأت
 !ةيضاملا تاونسلا يف هيلع قفدتت
 ةيبناج جئاتن درجم اهنا لوقي رخآلا ضغبلاو

 ريفوت ليبس يف نطبلا ىلع مازحلا دش ةيلمعل
 ودعلا عم يجيتارتسالا نزاوتلا تامزتلسم
 !ينودهصلا

 نع ةمجان ةيبرع تاقالع ةمزا اهنا لوقي ضعبلاو
 لكاشملا لوح ءارآلا ندابت ببسي ةوخالا نيب تافالخ

 لئاسوو ةيبرعلا ةمالا اههجاوت يتلا تايدحتلاو
 .اهل يدصتلا

 بنجتو قئاقحلل لهاجت .ريثك هريغو .هلك اذه يفو
 حرطت اهتقيقح ىلع ةمزألا ةيؤر نآل .اهتهجاومل
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 2 ا ا وق فخ قت موسما 7877 ا 7#

 ددرتي ام اذهو ,اهتجلاعم تايلوؤسم ةرورضلاب
 .هيف ضوخلا نع نوريثك

 ؟ةيروسلا ةمزألل ةيقيقحلا ةعيبطلا يه امف

 .ةيدطو ةمزا ةيروس يف نإ 3
 ذنم لتحم نالوجلا يف يروسلا ينطولا بارتلاف ١
 .اماع 4

 ينويهصلا لالتحالا رمع نا رركن ىرخا ةرمو)
 ينويهصلا لالتحالا رمع ماعلا اذه غلب دق نالوجلل
 ؟ 47 رارقلا ردصو 17 برح ترج امدنع نيطسلفل

 نع هبجومي ةينعملا ةيبرعلا ةمظنالا تلزانت يذلا
 /١9414( ماع ذنم ةلتحملا نيطسلف ضرا

 ...اماع 15 ذنم لتحم يروسلا ينطولا بارتلا معن
 يفتكي ال يلاحلا يروسلا ماظنلاو نيحلا كلذ ذنمو
 وم لب .هتمواقمو لالتحالا ةهجاوم بنجت ةسايسب
 .ليبسلا اذه ىف ةيموق وا ةينطو ةلواحم يأل ىدصتي

 دودح دعبا ىلا اصلخم مزتلب ,كلذ نم رثكأ ,لب ال
 لصف ةنقافتا تسدلا .لالتحالا ةيامحب .,صالخالا
 2١91/4 ماع نيفرطلا نبد رجتسيك اهمربا يتلا تاوقلا

 ؟لالتحالل ةيامح ةدهاعم
 ماظنلاو .التحم ينطولا بارتلا نوكي امدنعو ١"

 جرخت ةريثك ارومأ نإف .ةهجاوم نودب ةهجاوملا يعدي
 ودعلا ةهجاوم بنجتب رارقلاف .يعيبطلا اهراسم نع
 ةسادسف .بعشلا ةهجاومي رارق هتاز دحب وه ؛لتحملا
 ةسايسل رخآلا هجولا الا تسيل ودعلل رهظلا ةرادا
 يف ررحتلاو لاضنلا حور حبكو بعشلا ةهباجم
 ريرحت لجا نم ةكرعملا رامغ ضوخ نع ههبجل هفوفص
 نطولا ضرا

 ةيقافتا يه .ىنعملا اذهب .تاوقلا لصف ةيقافتاو

 .يروسلا يمرعلا بعشلل عمق
 !هي ءامتحاو لالتحالل

 «برحلا» لظت نا .اذهك قايس يف يعيبطلا نمو - ؟
 ةيفرعلا ماكحالاو ءىراوطلا نيناوق رارمتسال ةعيرذ
 لجا نم ال .اماع نيرشع ذنم دالبلا ىلع ةضورفملا
 نم لد :ةهجاوملل دالبلا تاقاط ةئيعت نم ةلودلا نيكمت

 ةفاقثلا ةرداصمو ربكفتلا ةيلمع لشو هاوفالا مك لجا

 مومه ةيا نع اهلاغشاو ةباشلا لايجالا لوقع ٍبيلعتو
 .ةيموق وا ةينطو
 ةيلمع ىلا ماظنلا أجل : ؛برحلا» هذه مضخ ىفو- :

 ةراثاو :ةبينطولا بعشلا ةدحول ةيجهنم تينفت
 ,«ةداضملا ةيفئاطلا» و ةيفئاطلا فواخملاو تاعزنلا
 ةينطولا ةقاطلا فاعضا لئاسو نم ىرخا ةليسوك

 ةفرحنم زئاكر قلخو اهلاضن ةيلعاف لشو ريهامجلل
 .مكحلا ةيرارمتسال

 يف ةينطولا ةمزالل ةيسيئرلا حمالملا يه هذه

 لالتحالاب يمتحي ماظنو .لتحم ينطو بارت :ةيروس
 بعشلا دض ةيريصملا هتكرعم ضوخيو .هيمحيو
 !لئاسولا فلتخمب

 .ةيعامتجا  ةيداصتقا ةمزا ةيروس يق نإ :اددان
 نا نم دب ال ,بعشلا دض ابرح ضوخي ماظن لظ يف ١
 تاراداو عمقلاو يلخادلا نمالا ةزهجا مخضتت
 بعشتنتو .يمالعالاو يفاقثلاو يسايسلا ليلضتلا
 ىلا اهلماكي ةلودلا لوحتتو داسفالا و داسفلا لئاسو

 ريغ ءارثالا رصانعو بيساحملاو مالزألل ةعرزم

 لوحو مكحلا لخاد قلخ يذلا رمالا ...عورسشملا

 نييليفطلا ءايرثالا نم ةعساوو ةديدج ةقبط هناكرا
 ,ةيبنجالا تاكرشلا عمو .مهنيب اميف نوؤطاوتي نيذلا
 .ةينطولا اهتورثو دالبلا جاتنا بهن ىلع

 ديدجلا يعامتجالا - يداصتقالا عقاولا اذه
 عم معدلا و عفانملا لدابتت يتلا ةيليفطلا ةقيطلا عقاو)

 راقفا ىلا ةرورضلاب دوقي (ةيروتاتكيدلا ةطلسلا
 ةيمنتلا ةيلمع داسفاو اهدراوم كاهناو ةلودلا ةنيزخ
 ماظنلل ةيمالعالاو ةيداصتقالا حلاصملل اهعاضخاو
 هذه يف ةكراشملا ةيبذجالا تاكرشلاو ةيليفطلا هتقبطو
 .ةبكرملا ةيصوصللا ةيلمعلا

 تادعاسملا ىلع دامتعالا نم ديزم ىلا دوقي هلك اذهو

 ىوقلاو اهباحصاو اهرداصمل ناهترالاو ةيجراخلا
 ىلا اندوقي اذهو .باحصالا ءالؤه تارارق يف ةرثؤملا
 .ةمزالا يف ثلاثلا دعبلا

 ةيوق ةغإل ةيروس قنا ثلث
 يبرعلا يلاملا معدلا رداصمل ناهترالا لح دقل

 ةيروسل ةيجراخو ةيموق ةسايس يا لحم يلودلاو
 ةينطولا ةحلصملاب الماك امازتلا مزتلت نا نكمي

 .ةيموقلاو
 ةيبرعلا تادعاسملا ضعبل ناك ساسالا اذه ىلعو

 ال ىتح) يكريمالا ىضرلاب اهباحصأ «سناتسي» يتلا
 ةياعر يف ماه رود (كلذ نم دعبا وه ام ىلا بهذن
 يف يروسلا ماظنلل يموقلاو ينطولا لذاختلا ةسايس
 ىلع أرس نكي ملو .ينويهصلا  يبرعلا عارصلا
 رجنيسك اهداق ينلا تاضوافملا لالخ ال .قالطالا

 بييح بيليف تاضوافم لالخ الو .نوسكين اهاعرو

 #4 قاروالا زربا نم تناك تادعاسملا هذه نا .دعب اميف

 ةيامح ةيقافتا اهنا ..

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١١4 ٠١ ناريزح 1١985 _ ,4



 هاش تادعاسم تناكو) .ةدئاملا ىلع تعضو ينلا

 انكر تناك دقل .(هسفن ىرجملا يف بصت اضيا ناريا
 اماظن اهجهتنا يتلا «حاتفنالا» ةسايس يف ايساسا
 «نيرشت برح» ليبق تاداسلا رونأو دسا ظفاح

 !اهدعبو
 معد ةدام ةيبرعلا تادعاسملا نوكت نا نم الدبو

 ةيدج «يبرع نماضت» ةسايسل ءانب ةاداو ةيروسل
 - يبرعلا عارصلا يف ميلسلا يموقلا فقوملا اهساسا
 ءينودهصلا لالتحالل يدصتلا فقوم ...ينودهصلا

 معد ةادا تراص .ةلتحملا ةيبرعلا ضرالا ريرحتو
 نع هفارصناو عارصلا اذه ىف يروسلا ماظنلا لذاخنل

 5 بعشلا دض برحلا ْق هطارخناو ؛لالتحالا ةمواقم

 ماظتنا ةيلمع ةيبرعلا تادعاسملا ضعب تلوم دقل

 نولوؤسملا هيمسي ام نمض يروسلا ماظنلا
 .طسوالا قرشلا ىف ءرارقتسالا ةموظنم» نويكريمالا

 نمأ ةيولوا ساسا ىلع موقت يتلا ةموظنملا يهو
 رطاتتو :ةيكريمالا حلاصملاو .ينويهصلا نايكلا
 ةيركسعلا رمحلا طوطخلا نم ةعومجم نمض

 .ةيسايسلاو

 ةمزالا ف يموقلا دعبلا هيمسن ام تاذلاب اذهو

 :ةيلاتلا رصانعلاب لثمتيو ةيروسلا
 ودعلا عم تاوقلا لصق ةيقافتاب قلطملا مازتلالا ١

 .نالوجلا يف ينويهصلا
 تاوقلل ةموسرملا رمحلا طوطخلاب نرملا مازتلالا - "
 .نانبل يف ةيروسلا
 ةروثلل ةيقيقح ةدعاق مايق عنم ىلع لمعلا - "'
 وا ةيروس يف ءاوس ةيقرشلا ةهبجلا ىلع ةينيطسلفلا
 .فورعم يناطيرب بتاك لعءاستي) .ندرالا وا نابل
 نوك يف ايلاح ةمئاقلا ةقرافملا نع ةتامشلا نم ءيشب

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر
 لودلا طبضلاب يه ةيبرع لود ثالث نع ادعيم
 .(!ةيلامشلا  ةيقرشلا ةهبجلا ىلع نيطسلفل ةيذاحملا

 ةيقرش ةهيج ءانب نع ,فورظلا ىتش يف .عانتمالا : 
 رمالا لصو دقو .قارعلاو ةيروس مضت ةلاعفو ةيدج
 ْف العف ةكراشملا ىلا دنبلا اذه يف يروسلا ماظنلاب

 بناج ىلا ىلوالا ءيقارعلا رطقلا دض نيتيناريا نيبرح
 معدلا ىقلتي ينازرابلا درمت ناك نيح ١914 ماع هاشلا

 تقو يف يروسلا ماظنلاو ءليئارسا» و ناريا نم
 .نآلا ىتح ١147١ ذنم ينيمخ عم ةيناثلاو .دحاو

 ف ماهسالاو يدج يبرع نماضت مايق صرف ليطعت * 
 اهتمدقم يفو ةكرتشملا ةيبرعلا تاسسؤملا ةيلعاف لش
 ضعب عم) . ةيبرعلا ةعماجلاو ةمقلا ةسسؤم
 معدلو ,ةددحم فورظي ةطومرملا تاءانثتسالا

 ةموظنم» تابطعم لطعت ال فقاوم وا تاسايس

 !(طسوألا قرشلا يف رارقتسالا

 يروسلا مضولا عم لماعنلا لوح لدار
 ةقناخلا ةيروسلا ةمزالا تانوكم يه هذه ...نآلا

 ,ةيموقلاو ةيقبطلاو ةينطولا اهداعباو ةيريصملاو
 لالتحالاب ءامتحالا رارق ىلع الصا ةمئاق ةمزا يهو

 ناهترالل ةيروس داق رارق وهو .هتيامحو ينويهصلا
 جراخ اهتارارق عقت ليومت رداصمل ايداصتقاو ايسايس
 ىلع ةردق نم هيدل ناك امهم يروسلا ماظنلا ةرطيس
 واردصملا اذه دض رخآلاو نيحلا نيب زازتبالا ةسرامم
 !كاذ
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 يف نيحورطم نييأر ماما ةمات ةحارصب اندجن انهو
 ةيفيك لوح ,يبرعلاو يروسلا ينطولا لمعلا ةحاس
 .مزاتملا يروسلا عضولا عم لماعتلا

 ظاسوالا ضعب هبرثأتتو نيفقثملا ضعب هحرطي :لوألا
 هل جورتو «يلاضنلا دعاقتلا» عوزنب رعشت يتلا
 نع ايلاح ثيدحلا ديرن ال ةيمالعاو ةيسايس طاسوا
 يأرلا عم ةشقانملا تايبطعم فعضن ال ىتح .اهتيوه

 ىلا ةيروسلا ةمزألاب لصو دق رمالا نأب لئاقلا هسفن
 ةمالا ىلعو ةيروس ىلع ةريطخ ةيريصم ةلحرم
 نأب صاخلا هجاتنتسا كلذ ىلع ينبيل ...ةيبرعلا

 يلاحلا ماظنلا ةدعاسم (رخآب وأ لكشب) وه جرخملا
 ةمالاو ةيروس نع رطخلا ءردل ايداصتقاو ايسايس
 لقا ةديدج تايطعم قلخل مث نمو .الوا :ةيبرعلا
 وا ايموقو اينطو ماظنلا حاتفنال يدؤن دق ةروطخ
 رطخلا نوكي نا ذعب كلذ لخا نم لاضنلا ةيلمع لهست
 !.ءيشلا ضعب دعتبا دق يريصملا

 ةيروس داق يتلا ةمزالاب ماظنلا روعش نا لوقي :يناثلا
 هيدل دادعتسا دوحجو ةرورضلاب ينعي ال ءاهيلا

 يتلا تارسشؤملا تناك امهم .اهنم ةيروسب جورخلل
 نا نود ؛وه هذقنت تادعاسم ىلع لوصحلل اهب حولد

 ىلا هداقو دالبلا داق يذلا يسايسلا هراسم نم جرخب

 .يلاحلا عضولا

 يسايسلا راسملا يه ةمزآلا ف ساسالا ةلأسملاف
 لالتحالاب ءامتحالا رارق ...يزكرملا رارقلا يه .دالبلل
 نلف بقع ىلع اسأر رارقلا اذه بلقني مل امف .هتيامحو
 نم قفدت امهم اهتمزا نم جرخم ةيروسل كانه نوكي
 ىقلت اماع ١١5 نم رثكا لالخو .ماظنلا ىلع تادعاسم

 يلودلاو يبرعلا معدلاو تادعاسملا نم ماظنلا اذه
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 .ملاعلا يف رخآ ماظنل رفوتي مل ام (يقرشلاو يبرغلا)
 لماع معدلا اذهو تادعاسملا هذه تناك كلذ عمو

 .اهلح ىلع ةدعاسم لماع ال ةيروس ةمزأل قيمعت

 ةمزألا نه جورخلا نؤكد اذكه

 ىرحالاب وا .يزكرملا رارقلا يف رييغتلا نوكي فيكف
 :ريبغتلا اذه طورش يه ام

 لالتحالا تاوق عم «ملسلاو برحلا» ةلداعم بلق ١

 ناامكف .يموقلاو ينطولا بارخلل ينوبهصلا

 ,بعشلا سس برحلا بجوتست ودعلا عم ةحلاصملا

 عم حلصلا بحجوتست ودعلا عسست برحلا نإف كلذك

 .بعفشلا

 تاراعش لك نإ لوقلا يف ةغلابم يا كانه سيلو
 ريغ و «يجمتارتسالا نزاوتلا» و «يدصتلاو دومصلا»

 ةهجاوملا ديعص ىلع ةيقادصم ةيأب عتمتت ال .كلذ
 ةينطو ةحلاصم بايغ يف لالتخالا عم ةيدجلا
 يذلا ىتدالا دذحلاو بعشلا عم ةيقيقح ةيطارقميد

 هذه لثم وحن ماظنلا هجوت يف ةيدجلا نم ءيش ىلا ريشي
 نييسايسلا نيلقتعملا عيمج نع جارفالا وه ,ةحلاصملا
 قالطاو ءىراوطلا نوناقو ةيفرعلا ماكحألا ءاغلاو
 مئالمو يحص خانم قلخ لجا نم ...ةماعلا تايرحلا

 لسغ ىلع ةردقلا ىوتسمب نوكي لماش ينطو راوحل
 اهتشاع يتلا عماظفلا راثا نم عراوشلاو بولقلا

 .شحوتملا ماظنلا اذه لظ يف ةيروس
 ينطولا راوحلا اذه لظ يف ءاضقلا دب عضو - ١

 داسفلا ابناضق ىلع .هخانم تابطعم نمض نمو لماشلا

 اماع اينطو اطرش كلذ رابتعاب ع ورشملا ريغ ءارثآلاو

 يف ةعساولا ةيبعشلا ةمهاسملاو كرتشملا ثحبلل
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 مدهتملا يداصتقالا ءانبلل ةيرذج حيحصت ةيلمع
 .ةيمنتلا ةيلمع يف ةديدج ةيعوطت ةيحص حور خحضو

 اهسرامي يتلا ةيزاهتنالا ةيعفنلا ةلداعملا بلق ٠
 يتلا برحلا فقوب .يموقلا ديعصلا ىلع ماظنلا

 ريرحتلا ةمظنم دض ايركسعو ايسايس اهدوقي
 ةروثلا لئاصفل ةداج ةوعد ةبا .ةينيطسلفلا

 لجا نم ينلعو حوتفمو رح راوح ىلا ةينيطسلفلا
 .ةروثلا فوفص ىلا ةدحولا ةداعتسا

 حيرصو ينلعو رح راوح ىلا ةحيرصلا ةوعدلا - 4
 ةعماجلا ةياعرب ينانبللا عازنلا فارطا فلتخم نيب

 ىلا لصوتلا لجا نم .اهسفن ةيبرعلا ةمقلا وا ةيبرعلا
 ...ةينانبللا ةمزألل لح

 - ةيناريالا برحلا نم داجلاو يروفلا جورخلا - ه
 فالخ ةلاسم تسيل لاجملا اذه ىف ةلأسملا ةيقارفلا

 نيفرطلا نم تالزانتب هلح نكمي يقارع ؛يروس
 ماظنلا لبق نم ناودع ةلأاسم وه لب .نيمصاختملا

 نا بجي ناودع ...قيقش يبرع رطق ىلع يروسلا
 نيب تافالخ ةيا نع لزعمبو .ناودع هنأل فقوتي
 .نيماظنلا وا نيرطقلا

 ةدعاسمل طقف ةيولطم تسدل ةوطخلا هذه لثمو)

 ةمآلاو ةيروس ةدعاسمل كلذ لبق يه لب ,قارعلا

 لبق نم برح يف يروسلا ماظنلا ةكراشمف .ةيبرعلا
 ةلاسم يه قيقش يبرع رطق دغ ةيبرع ريغ ةلود
 .ةيقارع نوكت نا لبق ةيبرعو ةيروس

 تحت ينطولا اهبارت نم مسق حزري يتلا ةيروسف
 يوق قارعل جوحالا يه اماع ١9 نذم لالتحالا ريف

 راثآلا نم ةررضتملا يهو .برحلا هذهب لغشنم ريغو
 اهماظن فقومل ةيداصتقالاو ةيسفنلاو ةيسايسلا
 .قارعلا دض ناريا بناج ىلا يلاحلا

 دض برحلا يف ةكراشملا فقوم نم جورخلا نا
 اضيا وهو .ةيروس يف يبعش بلطم نآلا وه قارعلا
 شيجلا دونج نم ةقحاسلا ةيبلغألاف يركسع بلطم
 ىلع ةلأسملا هذه نوحرطي هطابضو يروسلا يبرعلا
 اذهو .ةيموقلاو ةينطولا ةيلوؤسملا ىهتنمب مهسفنا
 كرحتي يتلا عفاودلا نم اعفاد لكشي هتاذ دحب
 !ةلأسملا هذه ىف ةروانملل ايلاح ماظنلا اهبجومب
 ذخالا عمو) مدقت ام لك ساسسا ىلع ةوعدلا- 5

 ةيسفنلاو ةيسايسلا جئاتنلاو راثآلا لكل رابتعالاب
 فقوم ىلا (يموقو ينطو ديعص لك ىلع اهزرفي يتلا
 نم دحاو يبرع ماظن نكمتي نل كاذناو .دحوم يبرع
 يذلا معذدلا ميدقت نع عانتمالا وا ددرتلا وا ؤكلتلا

 يف ال .ينويهصلا ودعلل يدصتلا جهن يف العف بصي
 ءارثالا ةينابز نم ةقزترملاو بيساحملاو مالزالا بويج
 .عورشلا رخ

 ؟قيرطلا نيا نييأرلا نيذه نيب
 ةيسايس تالزانتو تادعاسم ميدقت يف وه له

 هتمزا زواجتي يك يلاحلا يروسلا ماظنلل ةيدامو
 ءامتحالا رارق ىلع ةمئاقلا ةيلاحلا هتريسم لصاوبيو

 رثكأف رثكا هيلع طغضلا يف ما ؛هتيامحو لالتحالاب

 يروسلا يبرعلا بعشلا نيكمتل وا رارقلا كلذ رييغتل
 [00؟.هرديغت نم هسفن

 ردب ناندع

 نما مرن ننعم مهعمقك- 11

 نييروسلا طابضلا نم ددع بلط 148٠ ماع
 .دسأ ظفاح سيئرلا ةلباقم «مدقم» ةبتر نم لب
 مكحاو .ًايئاهن شيجلا بتر هنأب هتفرعم مغرو [ 7
 نم سجوت .هحيتافم ىلع ضبقو :هيلع هنرطيس
 ىلع علطا نيح هنكلو .ءاقللا ضفري داكو :بلطلا

 ءاقللا نومدقملا بلط يتلا :ءةلأسنملا» نا كردأ ءامسالا

 :هتافصو .طباض لك فرعي وهف .ةريغص اهلجأ نم
 .هفعض نطاومو

 مهدحا لوقي نا رظتناو .ابحرم طابضلا لبقتسا
 :هلوقب مهرداب هنا الول ءلوطي تمصلا داكو .اًميش
 .تعفر مدقملا نوكشت متئج مكنا فرعا

 نسل ةنناهف 10
 مردحن نحن :فاضأو .مالكلاب فلكملا رداب اذهب

 راعسالا نا عقاولا .[تعفر بقل اذه ناك] «دئاقلا»
 .اهلاح ىلع لازت ام انيتاورو ,اردثك تغفترا

 ,هتداع ريغ ىلع .ةحضاو ةماستبا سيئرلا مستبا
 ,«دئاقلا» ةبتر نم مكلك ,نولوقت ام بيجع :لاقو
 ناك] .تويب ةعبرا ,حتف» كلذ عم .مكبتاور لثم هبتارو
 .[تاجوز عبرأ عم شيعي تعفر

 زيمتت يتلا لجرلا ةيلقع ىلع جذومن ةياكحلا هذه
 .اياضق نم هل ضرعي ام ةهجاوم يف راتهتسالا نم ريثكب
 ًايلخاد ؛ةيداصتقالاو ةيسايسلا هتمزا هجاوب لهف

 ؛قطنملا اذه لثمب .ايبرعو ايجراخو
 طوغضلل دسأ ظفاح ملستسي نا نوريثك عقوتي

 دح ىلا نوبهذي لب .دحا ىلع ةيفاخ دعت مل يتلا
 مل دسأ نال ,ةيروس يف عقي دق ام ارييغت نا داقتعالا
 ةنهارلا هلكاشم نم ةلكشم ةيأ لح ىلع أرداق دعب

 .ةيعصلا
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 بعلب نيمق هنا نوكردي .لجرلا نوفرعي نيذلاو
 ام اذه لعلو .هنطوو هسفن ىلع ىتح .قاروألا رطخا
 هديوزت نع ناريا تعطقنا نا دعبف .نآلا هب رماغي
 نويدلا ةيضق اهعم ىّوس هنا ودييو) طفنلاب
 ىلع ناريا عم نواعتلاب امبر_طغضلا أدب (اهليجأتو
 عضولاو .طفقنلا عبانم ديدهتب .جيلخلا ةقطنم
 تاريجفتلا ةثداح نا لاقيو .اهيف ينمالاو يسايسلا
 .طغضلا اذه نم ءزج تيوكلا يف ةريخألا

 .كلذ لك نم ديحولا ديفتسملا يش ناربا نا بير ال

 الود نا حص اذا  يجيلخلا طفنلاب ةيروس ديوزتف
 لحي دق  ةيطفن تايمك اهيلا لسرت تادب ةيجيلخ
 عضولا يوسي نل هنكلو ؛نيح ىلاو .ايئزج ةلكشملا
 .ةصاخ يداصتقالا ,يلخادلا يروسلا

 ةددعتمو :ةيصعتسم .ةيداصتقالا ةمزألا نا كلذ
 ٌلحت مل نا .اهل دح عضو ىلا ليبس الو .بناوجلا
 جرخي مل نا .زئاج ريغ لب ,نكمم ريغ لح وهو .ايبرع
 ذح ىنداب مزتلي و :ناريا عم هفلح نم يروسلا ماظنلا
 .يبرعلا نماضتلا نم

 هدقفي ,يبرعلا نماضتلا نا كردي .دسأ ظفاح نكلو
 يلاتلابو .يبرعلا ريصملاب بعللا قاروأ نم ريثكلا
 .نييرسلاو نيينلعلا هفالحا هاجت هتيقادصم

 ةيصعتسم .يبرعلا بناجلا عم هتمزأ ودبت انه نم
 ةيبرعلا لودلا نم عقوتي الو ؛ةيلخادلا هتمزا لثم
 سيلو- ةعونتملا طوغضلاب اهلالغتسا يف ركفي دق يتلا
 .ةياهن ال ام ىلا زازتبالل حضرت نا  باهرالا اهلقأ

 نيمدقملا ةمزا هلح ةقيرط ىلع اهلح دسأ لواحي لهف
 [0.؟مهبتاور ةمزا نوكشي هوؤاج نيذلا طابضلا نم

 يناولح دحام
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 يلا ترسو نيتطاولا
 تالقتعملا لا ي

 ةمصاع ىلا ةيروسلا تاوقلا تلخد امدنع
 نم لوالا نيرشت يف سلبارط ةيناثلا نانبل
 ةنيدملا ءانبا ضعب نظ .1486 يضاملا ماعلا

 ماظنلا ةمحر تحت مهعضي هنا مغر لحلا اذه نا
 لاجملا حسفي دق هنأف ةبيعمقلا هتزهجاو يروسلا

 ناو اصوصخ .لقالا ىلع ناما يف اوشيعي يكل مهماما

 ةكرح ةرطيس لظ يف ةنيدملا اهتشاغ يتلا ءاوجالا
 نع ثحبلل نينطاوملاب تعفد .ةيمالسالا ديحوتلا
 نمالا نف ىندالا دحلا مهل لفكي يذلا ليدبلا
 تنميه ,نمزلا نم ةرتفل امهودقتفا نيذللا ةنينامطلاو
 عيمج ىلع ةيحتلملا ديحوتلا تايشيليم اهلالخ
 باهرالا نم ريثكلا اهيف تاءارجا تضرفو ,قفارملا

 .عمقلا و

 لوخد تبقعا يتلا ةقحاللا تاروطتلا نكلو
 هدقع يذلا يسايسلا قافتالا رثا :ةيروسلا تاوقلا
 فارشاب قشمد يف ديحوتلا ةكرح عم يروسلا مكحلا
 اوجرخ مهنا سلبارط ءانبا عيمجل ترهظا يناريا دفو
 تارابختسالا «بارزم» ىلا ديحوتلا ةكرح «ةفلد» نم
 .يروسلا ماظنلا عمق ةزهجا رئاسو ةيروسلا

 باهراو عمق تالمحل ةنيدملا تعضخ لعفلابو
 ديحوتلا ةكرح رصانع ةيادبلا يف تلاط ةلصاوتم
 ىفصف .قشمد عم قافتالا اوضفر نمم ةيمالسالا
 ليلخ مهزربا نمو اهرداوكو ةكرحلا هذه ةداق ضعب

 تايشيليم لوؤسم ناك يذلا (يبرع وبا) يواكع
 يف ,امهريغو دارم تمصع روتكدلاو ةيركسعلا ةكرحلا

 ةينضلا يتقطنم ىلا) ةنيدملا جراخ يقابلا رف نيح
 نم تاثملا لاقتعا ةلمحلا هذه نع جتنو . (اديصو

 نمي ءاهعم نونواعتي اوناك نيذلا نمو .ةكرحلا رصانع
 هامح يلاها نم نييروسلا نيضراعملا نم ددع مهيف

 عسمقلا ةزهجا تتفتلا كلذ دعب .بلحو صمحو

 تالمح ةدع تنشف ةينطولا ىوقلا ىلا ةيروسلا
 تزكرتو .اهفوفص نيب تالاقتعاو تاقحالمو تامهادم
 يبرعلا ثعبلا بزح يلضانم دض صاخ لكشب
 اهمعزتي يتلا نيرشن ١4 ةكرح رصانعو .يكارنشالا
 1 .مدقملا قوراف

 ةنيدملا غيرفت ىلا ةلصاوتملا تالمحلا هذه تدا دقو
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 ٍآ باهرا 5 6«

 ىلا برهلا لضف لتغي وا لقتعي مل نمف ءاهبابش نم
 ةرهجا باهرا ةيحض ودغي نا نم افوخ .اهجراخ
 ةينانبللا ةيسايسلا ىوقلا وا ةيروسلا تارابختسالا
 «يروسلا ماظنلا عم ةفلاحتملاو .اهعم ةلماعتملا

 نييسليارطلا ددغ وبري تامولعملا رخا ىلا دانتسالابو

 يفو نانبل يف يروسلا ماظنلا نوجس لخاد نيلقتعملا
 نيب ةلصاوتم ةجض ريثي امم فالآ ةسمخ ىلع ةيروس
 .ةنيدملا يلاها

 ماظنلا اجل .لاقتعالاو ةمهادملا تالمح ىلا ةفاضاو

 دصقب باهرالاو عمقلا نم ىرخا لئاسو ىلا يروسلا

 تاشم رشن ىلا دمع نا .ةنيدملا ىلع هتضيبق ماكحا

 تاب ىتح ؛اهئايحا لخاد ةيركسعلا زجاوحبا
 نيزجاح لك نيب نا نيلئاق نوردنتي نويسلبارطلا
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 ؟ةديدجلا تالاقتعالا ةلمح نآلا !ذامل :سلبارط

 تارشع تارادختسالا ةزهجا تماقا امك .رخآ ازجاح
 لاقتعا زكارم ىلا تلوحت ام ناعرس يتلا بتاكملا

 باهرا يف ناعمالا دصقب يشحو بيذعتو قيقحتو
 .اهلهاو ةنيدملا

 دي يروسلا ماظنلا قلطا كلذ ىلا ةفاضالابو
 تايف .ةنيدملا يف هل ةيلاوملا ةيسايسلا تاميظنتلا
 ظوحلم دوجو يعامتجالا يموقلا يروسلا بزحلل
 ةعباتلا رصانعلا نم دادعاب هتايشيليم دفر دعب
 بزحلل راص امك .ةيروسلا تارابختسالا ةزهجال
 ةطلس ديع ىلع همعزتي يذلا يطارقميدلا يبرعلا
 نم هرصانع نم ةقحاسلا ةيرثكالا ناو ةصاخ .ذوفنو
 :ةيبلغالا مهو .اهيلا نيدفاولا نم وا سلبارط ناكس
 .اهتندعي ةفئاط ءانبا نم

 ذوفنلا باحصا ضعب ءاضرتسال هنم ةلواحم يفو

 ليكشتب مهل يروسلا ماظنلا حمس .نييسلبارطلا
 ةدابقب «ةيسلبارطلا ةمواقملا» مسسإب ةحلسم ايشيليم
 تارابختسالا عم هلماعتب فورعملا :نيدلا رخف قراط
 يف ايلاح العاف ارود ميظنتلا اذه بعليو .ةيروسلا
 ةطخ تاقلح لماك ذيفنت ىلع يروسلا ماظنلا ةدعاسم
 .ةنيدملا ىلع ةرطيسلا

 ةيروسلا تارايختسالا تأدب ءاوجالا هذه لظ يف

 ىلوالا ةجردلاب تفدهتسا ةديدج باهراو عمق ةلمح
 ىوقلا رئاس اضيا تلاط اهنكلو .ثعبلا يلضانم
 هذه نا مغرو :ةنيدملا لخاد يروسلا ماظنلل ةضراعملا

 تامولعملا نإف .اهتابادب ىف نآلا ىتح تلازام ةلمحلا

 اوتاب نيلقتعملا تائم نا ىلا ريشت سليارط نم ةدراولا

 ةعباتلا بيذعتلاو لاقتعالا زكارم ءالزن ايلاح
 .اهيحاوض يف و ةنيدملا لخاد ةيروسلا تارابختسالل

 نا ةنيدملا نم نومداق اهلقن ينلا تامولعملا لوقتو
 اهتلمح يف تدمع ةيروسلا تارايختسالا رصانع

 ةمهادملا تادلمع لالخ ةيشحو بيلاسا ىلا ةديدجلا
 ىلع ضيقلا ءاغلاب فتكت ملو .لاقتعالاو ةقحالملاو
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 مهتاطاشنب نيفورعملا نيننطولاو نيلضانملا

 مهلها باهرا ىلا اضيا تدمع اهنكلو .ةيسايسلا
 ءانثا اصوصخو .مهلافطاو مهئاسنو مهتالئاعو

 تاعاس يف وا ليللا يف اهمظعم مت يتلا ةمهادملا تايلمع
 .ىلوالا حابصلا

 يديؤمو يلضانم ةديدجلا ةلمحلا تلمش دقو

 درايلا يميخم يف ةيئيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 نابشلاو ءاسنلا ملسي ملو .سلبارط يفو يوادبلاو
 .مهنم تارشعلا تلمش يتلا ,ةلمحلا هذه نم

 نش اذامل :يلاتلا وه نهزلا ىلا ردابتي يذلا لاؤسلا
 ةنيدملا دض ةديدجلا ةيعمقلا هتلمح يروسلا ماظنلا
 !؟تاذلاب تقولا اذه يف

 اذه ىلع درق نا لواحت يروسلا ماظنلا رداصم

 ضرعتت ةيروسلا تارابختسالا رصانع ناب لؤاستلا
 .اهئايحاو ةنيدملا عراوش لخاد ايموي لايتغا تايلمعل
 ماظنلا اذهل نيضراعملا ىلع ضبقي نا يعيبطلا نمو
 .تايلمعلا هذهل دح عضو لجا نم

 ريغ ىلا ريشت ةنيدملا نم ةدراولا تامولعملا نكلو
 ةحلسملا تايلمعلا نم ديدعلا مايق نم مغرلابف .كلذ
 ةبروسلا تارايختسالا زكارم تفدهتسا ينلا

 ملو ةديدج تسيل تايلمعلا هذه نإف .اهرصانعو
 يف ةنيدملا ىلا ةيروسلا تاوقلا تلخد نا ذنم فقوتت
 وه رخآ ايبس ةمث نا ينعي اذهو .يضاملا لوالا نيرشت
 ,ةديدجلا هتلمح نش ىلا يروسلا ماظنلا عفد يذلا

 !؟بيسلا اذه وه امف

 ماظنلا نا دكؤت سلبارط نم ةدراولا تامولعملا

 .ةنيدملا لخاد ةيسايسلا هتاباسح يف أطخا يروسلا
 .اهنع ةيمالسالا ديحوتلا ةكرح ةرطيس حازا نا دعبف
 هلالخ رمد عيباسا ةدع رمتسا يشحو راصح رثا

 هل الخ دق وجلا نا دقتعا .اهتدنبا نم ةئاملاب نونامث

 سلئارط نا هتاف نكلو ,هعم ةفلاحتملا تاميظننللو

 ىدل يموقلا ءامتنالا قمعبو اهتينطوب ةقيرعلا
 ثبل امف .باهرالل نيكتست الو لذلا لبقت ال ءاهينطاوم
 داعا نا ؛ثعبلا ولضانم هتمدقم ىفو :يموقلا رايتلا

 اونشف ,قشمد ماكح راثا امم .ديدج نم هقوفص ميظنت
 نيلضانملا نم ديدعلا تلاط ةسرش ةيباهرا ةلمح

 .نييثعبلا مهتعيلط ف و نييموقلا
 ماظنلا نا ىلا نويسايسلا نوبقارملا ريشي انهو

 ةنيدم هبعلت يذلا رودلا ةيمها فرعي يذلا يروسلا
 ءاضيا يروسلا قمعلا يفو ,نانبل لخاد سلبارط
 نا دعب ةديدجلا ةيياهرالا ةلمحلا هذه نش ىأترا

 هرود فشكناو ةيداصتقالاو ةيسايسلا هتامزا تمقافت

 ةفاخم ,ةلماك ةروصب يموقلا ىوتسملا ىلع يبيرختلا

 نا دعب اصوصخ .لبقتسملل ابسحتو لعفلا دودر نم
 .ةنيدملا ىلع ةرطيسلا ىلع ارداق دعي مل هنا ىأر

 ماظنلا ةلمح دعاصنتت نا نويسليارطلا عقوتيو

 ةداعا يف حجني لهو !؟ىتم ىلا نكلو .يروسلا
 !؟ديدج نم ةنيدملا ىلع هنرطيس

 عضوب اطبترم ىقبي نيلاؤسلا نيذه ىلع باوجلا
 هتامزا زواجت ىلع هتردقبو .هتاذ يروسلا ماظنلا
 سلبارط يف ال موي دعب اموي مقافتت يتلا ةيقيقحلا
 ةيروس لخاد ىتحو .هلمكاب نانبل يف لب اهدحو
 0.اهتاذ

 دعسأ ىلع حجان
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 .. لذ اتنفس

 . سبا رظ ع انأنا لرغنب يففارلاو
 نانيل ٍْق يكارتنأالا نير ثعنلا. بزح او

 لكو ةيسايسلا تايصخشلاو ىوقلا عيمج ط
 نم كرحتلا ىلا ةينانبللا ةحاسلا:ىلع"نيزريخلا | ٠

 ماظنلا اهذفني يتلا ةيباهرالا تايلمعلل دح عضو لجا
 ةنيدم يف ٍنيلضانملاو نيبينطولا قحب يروسلا
 .سلبارط

 ةيرطقلا ةدايقلا مساب ردص نايب ف بزحلا اعد امك
 ةنجلو ةيلودلا وفعلا ةمظنم .يراجلا ناريزح 9١يف

 ةردابملا ىلا يلودلا رمحالا بيلصلاو ناسنالا قوقح
 .يروسلا ماظنلا ىدل نيلقتعملا ةمالس نامض لجا نم

 ةلمحلا فاقياو .مهحارس قالطا لجا نم لمعلاو

 ةيروسلا تارابختسالا ةزهجا اهنشت يتلا ةيباهرالا
 .ةيناثلا نانبل ةمصاع يف

 ارخؤم تماق ةزهجالا هذه نا هنايب ف ثعبلا دكاو
 لاقتعا نع ترفسا ةعساو تامهادم ةلمح نشب

 يف نيينطولا نم تاثملاو .بزحلا يلضانم نم تارشعلا

 نوضرعتي نيلقتعملا ءالؤه نا لاقو .سلبارط ةنيدم
 تاوقلا ةيبقا لخلاد بيذعتلا عاونا ىسقال ايلاح

 .اهتارابختسا زكارمو ةيروسلا
 ةيباهرالا ةلمحلا نا ىلا هنايب يف. ثعبلا راشاو

 قايس يف يتات ,يروسلا ماظنلا اهنشي يتلا ةديدجلا
 اهعباط رييغتو ةنيدملا عيكرتل ةلصاوتملا هتالواحم
 .يسايسلا

 ماظنلا تاططخم لشف نا لوقي ثعبلا عباتو
 ةزهجا يل وؤسمو هتداق قنح راثا ةنيدملا ف يروسلا

 اوثيعي يكل مهءالمع اوقلطا نيذلا تارابختسالا
 ةهيبش ةيباهرا ءاوجا اوضرفي يكلو .اداسفو ابارخ
 .اهتاذ ةيروس لخاد نينطاوملا ىلع ةضورفملا ءاوجالاب

 نيذلا نيلضانملا نا هنايب يف ثعبلا حضواو

 اوناك عيورتلاو بيذعتلاو لاقتغالل ايلاح نوضرعتي
 هتدحوو نانبل ةبورعل نامالا مامص اولاز امو
 .هلالقتساو

 ةديدجلا ةيعمقلا ةلمحلا هذه هنايب ف ثعيلا نادو

 ,امومع سلبارط ىف نيينطولا لك فدهتست يتلا
 اهايا اربتعم .اصوصخ ثعبلا يىلضانم ىلع زكرتتو
 .ةنطاوملا قوقح طسبال اخراص اكاهتنا

 كرحتد يهفارلاو 5

 يعفارلا ديجملا دبع روتكدلا هّجو ةيناث ةهج نم
 بئان يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ةدايق رس نيما
 لك ىلا .ةيباهرالا ةلمحلا هذه لوح تايقرب سلبارط

 ,ينيسحلا نيسح ينانبللا باونلا سلجم سيئر نم
 لدعلا ريزوو .يمارك ديشر ةينانبللا ةموكحلا سيئرو
 ةيروهمجلا يتفمو ءصحلا ميلس روتكدلا ينانبللا
 نارطملا ماعلا يكريرطبلا بئانلاو .دلاخ نسح خيشلا
 .ةدوج وبا نالور

 ينيسحلا نيسح ابطاخم يعفارلا روتكدلا لاقو

 ةيبعشلا ةدايسلا نا :باونلا سلخمل اسيئر هتفصب
 مويلا كهتنت ميركلا يباينلا سلحملا ِق دسجتن ينلا

 ةيعامتجالا تاناصحلاو تامرحلا كاهتنا لالخ نم

 ءانبا هل ضرعتي ام نا :هتدقرب ف فاضاو .ةيناسنالاو

 طسباو قانتي ءبيذعتو زاجتحاو لاقتعا نم سلبارط
 اهمهار دق لزانملا تائم نا ىلا اريشم .ةنطاوملا قوقح

 ,.ةردخالا ةنوآلا ٍِق ةيروسلا تارايختسالا لاجر

 ةيورع نع نيعفادملا نيلضانملا نم تارشعلا لقتعاو

 .هتدحوو نانبل
 لجا نم عيرسلا كرحتلاب يعفارلا روتكدلا بلاطو

 ءانبا اهل ضرعتي يتلا باهرالاو عيورتلا ةلمح فاقيا
 نم متت لاقتعالا تايلمع ناو اصوصخ .ايلاح ةنيدملا
 ينعي ام عم .ةينانبللا ةيئاضقلا تائيهلا راطا جراخ
 .نطولاو نوناقلا ةدايسل خراص كاهننا نم كلذ

 ةموكحلا سيئر ىلا هتيقرب يف يعفارلا روتكدلا لاقو
 ةمصاع يف ةرطيسملا ةينمالا ىوقلا نا يمارك ديشر
 نيلضانملا لقتعتو تالئاعلا تويب محنقت لامشلا

 .تارشعلاب

 فقو لجا نم كرحتلاب ةلثئامم ةيقرب يف هبلاطو
 لمعلاو .نييسلبيارطلا نيلضانملا لاطي يذلا بيزذعتلا

 ,نوناقلاب ثبعلا اذهل دح عضوو .مهحارس قالطال
 ةيسايسلا تامرحلا لك ىلع خراصلا ءادتعالا اذهلو

 .ةيعامتجالاو
 يف لدعلا ريزو صحلا ميلس روتكدلل ةيقرب فو

 تلاط يتلا تالاقتعالا ةيضق ءالياب بلاط .نانبل

 يتلا ةيمهالا سلبارط يف نيينطولاو نييثعبلا
 مظعم ريضم هيف لازي ال يذلا تقولا يف .اهقحتست
 ةعباتلا بيزذعتلا ةيبقا لخاد الوهجم نيلقتعملا
 .ةيروسلا تارابختسالل

 خحيشلا ينفملا ىلا هتدقرب يف يعفارلا روتكدلا داشاو

 ,ةلوؤسملا ةينطولاو ةئدرحلا ةقفاومب دلاخ نسح

 نولضانملا هل ضرعتب ام ناب ةريبكلا هتقث ادكؤم

 لك دجيس نانبل لامشو سلبارط يف نوينطولاو
 .هيدل ةهحتاا و مامتهإلا

 يكريرطملا بتئانذلا ىلا هتيقرب يف ثدحت نا دعبو

 يتلا ةديدجلا عيورتلا ةلمح نع ةدوج وبا نالور
 روتكدلا رداب .ةيروسلا تارابختسالا ةزهجا اهذفنت
 ىدل نيلقتعملا ةيضق ةقحالمب هتبلاطم ىلا يعفارلا
 لجحا نم .ةيناسنالاو ةينطولا تاسسؤملاو تانيهلا

 .,مهنع جارفالاب عارسالاو نيلقتعملا ةمالس نيمات
 يتلا ةيباهرالا يروسلا ماظنلا تاسرامم فاقياو
 ,مهدلبل نيصلخملا لك ىلوالا ةحردلاب تفدهتسا

 فو هتيرحو هلالقتساو هتدحو ىلع نيصيرحلا عيمجو
 0.يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ولضانم مهتمدقم
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 ةيئمالا ةطخلا لا يقلق نأ يبقا رع داقدج همم
 هسفن ريصملا :ةيبرغلا توريبل تعضو يتلا
 جئاتنو ءلشف نم ةقباسلا ططخلا هتقال يذلا

 رايهتالاو يسايسلا نفعتلا نم ديزم ىلا تدا ةيدلس

 مهسفنا نيبقارملا ميوقت فلتخي الو ..يداصتقالا

 يذلا قافتالل مهميوقت نع ," مقرلا قشمد قافتا» ل
 2.1986 ماع وينوب /ناريزح رهش يف دقع دق ناك
 فنعلا نم ديزم ىلا اضيا تدا يتلا هجئاتنلو
 .ي ومدلا

 ةينمالا ططخلل ةيبلسلا تاروصتلا هذه
 نويسايسلا نوبقارملا اهلوادتي ال يتلا تاقافتاللو
 نيذلا ةيبرغلا توريب ناكس اهب سجهبي امنا :.مهدحو
 مهنويع ماما ىواهتت تاقافتالاو ططخلا لك اوأر
 يف تفاللاو .ةفصاع لوا بوبه دنع فيرخلا قارواك
 وو ايشيليم ميعز يرب هيبن نا ةديدجلا ةطخلا
 نم ائربتم .توريب صيمق نم هيدي بحسي نا لواحي
 هتشاع يذلا يداصتقالاو يسايسلا رايهنالاو ىضوفلا
 تثدحت دقو .تاونس ثالث ذنم ةينانبللا ةمصاغلا
 .دجتسملا هفقوم يف يرب نا ةدكؤم هبش تامولعم
 طالبتح ديلو «؛ةفيلح» ةيفاؤهسم عضو ىلا فدهي

 عضوو .كحملا ىلع يكارتشالا يمدقتلا .برحلا سيئر
 ,ةيوازلا يف ةفرطتملا ةيركسعلاو ةيسايسلا ىوقلا
 توريب يف روهدتو ينمالا عضولا داع اذا ىنح

 فاتكا ىلع ةيلوؤسملا ءابعاب يرب ىقلا .ةيبرغلا
 .ىرخالا تايشيليملاو طالبنج

 قافا نا يمارك ديشر ةموكحلا سيئر دقتعيو
 ىتش ىلع ةحوتفم ةديدجلا ةينمالا ةطخلا
 نوكي دقو .ةقطنملا ىف حايرلا راسمل اقفو :تالامتحالا

 ططخلاك طوقسلا ىلا ضرعتت نا اهيف ام رطخا
 ايئاهنو ايقيقح اقالط ينعي فوس كلذ نآل .ةقياسلا
 ةطخلا هذه نا اصوصخ .يربو طالبنج نيبو هنيب
 ,ةيبرغلا توريب اهتدهش ةيماد بورح باقعا يف تءاج
 عيمج تناك دقو .مهكالماو سانلا لامعا ىلع تضقف

 يف يتات ,:ةيبرغلا توريبل تعضو يتلا ةينمالا ططخلا
 مهل ةقالع ال نيذلا سانلا حاورا دصحت كراعم باقعا
 ءىدب يتلا ةديدجلا ةطخلاو .اهجئاتنو بورحلاب
 ءوشن ىلا يدؤت فوس .يضاملا عوبسالا يف ءاهذيفنتب
 .اهطوقس لاح يف .ةديدج ةيفارغجو ةيسايس تالاح
 ةيفئاطلا تاليودلاب تالاحلا كلت نوبقارملا يمسيو
 .ىرخا انايحا تانوتناكلاو انيح

 نع حصفي ال ةينانبللا ةموكحلا سيئر ناك اذاو
 ةلبقملا 3 نا نولوقي هنم نيبرقملا ناف :هفوخت
 «يكارتش الا يمدقتلا بزحلاو «لمأ» نيب نوكتس

 توريب اهتشاع يتلا كراعملا ىسقا نوكت فوسو
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 قيرطلا ىلع ةيكارتشالا ةرطيسلا نوكت دقو .1
 لاعتشا يف ببسلا يه رومادلا ىلا ةدلخ نم ةدتمملا
 يه نوكت نا اهقح نم نا دقتعت «لمأ» نأل :كراعملا

 .قدرطلا هذه ىلع ايركسع ةرطيسملا

 «لمأد نيب ةليقملا كراعملا نا ادكؤم قاس كلذ ماما

 امهبعتتو نيفرطلا كهنت فوس نييكارتشالاو
 نم ديزملا ميدقت ىلا امهعفدي ديدج فقوم يف امهعضتو
 ةعراصتملا ةيلودلاو ةيميلقالا ىوقلا ماما تالزانتلا
 .ةينانبللا ةحاسلا ىلع

 رداصم دقتعتف .يبرعلا ديعصلا ىلع اما

 قوف ةرمتسملا تاكرحتلا ىلع ةعملطم ةيساموليد

 دق ةديدجلا ةينمالا ةطخلا نا ,ةيبرعلا ةطيرخلا
 ةمظنمو قشمد اهيف عيطتست ةندهلا نم ةرتفب ىظحت
 ليلحتل ,مهسافنا طاقتلا ,نانيلو ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ةلحرملا ْق ريسلا ةهجو ديدحتو ,نهارلا عقاولا

 ,تاقالعلاو تافلاحتلا يف رظنلا ةداعا امبرو .ةلبقملا

 هذه يف مزجي نا دحا عيطتسي الو .ديدج نم اهبيترتل
 تناك ام اريثك نا :ةيئاهنو ةددكا ةروصب تامولعملا

 يف طقست مث ,تافلاحتلا يف رظنلا ةداعا تارشؤم زربت
 ةيوصصتلا ةلحرم غلبت نا ليق .اهتايادب

 ديبلو يكارتش دال | يمدقتلا بزحلا سيئر ىشخيو

 نيبرقملا نا نم مغرلاب :ةلبقملا تاروطتلا نم طالبنج

 نم تانيمطتو تانامض ىقلت هنا هنع اولقن .هنم

 طروتلل ضفارك هفقوم نم تززع .يتايفوسلا داحتالا
 دحا لوقيو .ةينيطسلفلا تاميخملا دض برح يف
 تغلبا وكسوم نا .يكارتشالا بزحلا نم نيبرقملا
 : نيدنيطسلفلا نيك: برح يأ نضراعملا اهفقوم طالبنخ
 ةمظنم ةدحو ةداعتسا ىلا يعسلا ةرورض ىلع ةددشم

 اهنوؤش يف لخدتلا نود نم :ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ,ةنلعم تتاب يتلا ةيتايفوسلا فقاوملا هذه بقعو
 ريرحتلا ةمظنم عم هتاقالع بيترت ىلا طالبنج ىعس
 اهسيئر هاجتا يف ةعساو تاونق حتفو .ةينيطسلفلا
 2تافرع ىقتلاو سنوت راز هنا لاقيو ...تافرع رساي
 ةراتخملا رصق راز (دايا وبأ) فلخ حالص نا ددرتي امك
 ءالوطم طالبنج ىقتلاو ءاديص افرم ربع .فوشلا يف

 هذه ةحصب مزجي نا عيطتسي نم كانه سبيل نكل

  ةينيطسلفلا تاقالعلا تناك ناو .تامولعملا
 اهتحتف يتلا ىلوالا برحلا ذنم ةتباث تتاب ةيطالبنجلا
 ماع ف ةينيطسلفلا تاميخملا دض ذ «لمأ» انشيلبم
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 ريغ ةرتف ذنم تامولعملا ثدحتت يذلا يرب هيبن امأ

 هنا دقتعملا نمف .هيمدق تحت لامرلا كرحت نع ةديعب

 ةجلاعم ىلا .ةلحرملا هذه يف .فرصني فوس

 رمتؤملا نا رابتعاب ,«لما» يف ةيلخادلا تاعارصلا
 ءيضاملا ليربا / ناسين رهش يف هدقع دق ناك يذلا ماعلا

 عاقبلاو بونجلا يف تادايقلا ضعب فارصنا ىلا ىدا
 ةدايقلا ىلع ضاضقنالل اديهمت اهفوفص عيمجت ىلا
 فوس يرب ناك اذا دعب فورعملا نم سيلو .ةيلاحلا
 «لما» يف ةفورعملا ءامسالا ضعب نع يلختلا ىلع مدقي

 هيمح لقع :نيزرابلا نييركسعلا نيلوؤسملا لثم
 ينانبللا بونجلا ةقطنم يف لوؤسملا اما .هزمح ايركزو
 صخشلا لازي ال هنا ذا .,فلتخت هتصقف دواد دواد

 ذنم يرب اهرزي مل يتلا ةقطنملا كلت يف ىوقالا

 ىمسي ام اهتماقاو ءاهنم ةينويهصلا تاوقلا باحسنا
 ةداعا يرب ىلع حرطُت انه نم .«ينمالا مازحلا» ب

 توريب هاجت ةيسايسلا هفقاوم عيمج يف رظنلل
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 ربرحتلا ةمظنم هاجت مث .ةيمسرلا تاسسؤملاو

 ةلعافلا ةييرعلا ىوقلا نم اهريغو ةينيطسلفلا

 ريدغتلا نا ما ,هفقاوم نم اكاكف عيطتسي لهف .ةرثؤملاو

 ؟مداق «لما» يف

 «يمالسالا ءاقللا» فقي يربو طالبنج لباقم يفو
 نسح خيشلا ةينانبللا ةيروهمجلا يتفم هساربي يذلا

 نيقياسلا تاموكحلا ءاسؤر ضعب مضيو دلاخ

 ةطخلا لشف نم نورذحي نيذلا باودلاو ءارزولاو
 ىلع لكدهلا طوقس ينعي كلذ نأل ,ةديدجلا ةينمالا

 ةبآ نا «يمالسالا ءاقللا» دقتعي و . سوؤرلا عيمج

 يدؤي فوس .ةيبرغلا توريب ةحاس ىلع لتاقتلل ةدوع
 .يداصتقالا ءارتهالاو يسايسلا نفعتلا نم ديزملا ىلا
 ,مهتاءامتنا فالتخا ىلع ةيبرغلا توريب ناكس اما

 لشفلا ىلا يهتنت فوس ةينمالا ةطخلا نا نونلعيف

 نمالا ققحت نا نكمي ال يتلا ططخلا نم اهتاقباسك
 ةيفئاطلا تادشئلبملا جورخب الا توريدب يف مالسلاو

 ىلا سيلو ؛ةيعرش ةيماظن ىوق ىلا ايلك نمألا ميلستو
 قيقحتل كاذ وا ءاوللا اذه نم عمجُت ةيركسع ىوق

 ىلا اودوعدب نا نولتاقتملا اهدعب ثيل ال ةتقؤم ةنده

 .مدلاو فنعلا

 ىوقلا ضعب يف تادايق ثدحتن قاطنلا اذه فو

 قيقحت ىلا قيرطلا نا :ةيرسلا يف ةلماعلا ةيركسعلا

 يف سيلو :حالسلا عمج يف متي ,توريب يف نمالا
 يمدقتلا بزحلاو ءلمأ» ىلع هقفدت رارمتسا

 لالخ تراد يتلا كراعملا عيمج تتبثا دقو .يكارتشالا

 ,ليقثلاو فيفخلا حالسلا نم توريب يف نأ .ةنسلا هذه

 «نيكب مجحب ةريبك ةنيدم هلمحتت نا عيطتسن ال ام

 ؟ةييرغلا توريب مجحب ةريغص ةنيدم هلمحتت فيكف
 ةينمالا ةطخلا نا نيبقارملا عيمج هجتنتسي امو

 ةطخ يش .ةيبرغلا توريب يف تقبط يتلا ةريخالا

 قلتي مل ول يرب نا ذا .عانقالا ةطخ تسيلو .هاركالا

 ,ةينيطسلفلا تاميخملا ةهجحاوم ىف ةيركسع ةميزه

 توريبب ةيسايسلا ىوقلا ةهجاوم يف ةيسايس ةميزهو

 نم فعضت ةينما ةطخ ىلع قفاو ناك امل ةيبرغلا
 ماما ةينانبللا ةمصاعلا عضتو .يسايسلا هنوفن

 جورخ ىلا اعقاوو العف يدؤي نا نكمي ,ديدج لامتحا
 .اهنم نيحلسملاو تايشيليملا

 عيمج ناف :ةينمالا ةطخلل ميوقتلا ناك اياو
 « توريبل عضوت تناك يتلا ةينمالا ططخلاو عيراشملا

 ةيوئف ططخ اهنأل .لشفلا ىلا اعيريس يهتم تناك

 نا لوقلا ءيش يف ةغلابملا نم سيل كلذل .ةيفئاطو
 ناو :ةفيفخ ران ىلع نآلا عوضوم توريب لبقتسم
 يتلا كراعملا يا «تاسمللا» ضعب ىلا جاتحي هجاضنا

 ةيسايسلاو ةينمألا اهتزهجاو ةلودلا اهلالخ نم دوعن
 ىلع اهروضح يلاتلاب ديعتستل .توريب ىلا ىوقا
 عضولاك ؛نآلا ؛نانبلو ...ةينانبللا ةمصاعلا ىونسم
 ةيسايسلا ىوقلا يه ةريثكو ,قرتفملا ىلع يبرعلا
 هذه نأل ءضعبلا اهضعبب صيبرتت ينلا ةيركسعلاو
 تتاب اهضعب سوؤر نا . كردتو فرعت ىوقلا
 ربع نوكي سوؤرلا هذه ىلا لوصولا نآو .ةبولطم
 ذفنت ةينما ةطخ لك بقعو .قباسلا يف ناك امك نمالا
 عبطلابو ...ةدمعتم ةروصب ةريثك تارغث اهيف كرتتو
 [ل.تارغثلا لالخ نم ,امئاد ,تاباسحلا ةيفصت نوكت
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 م نويد ىلع ةدئافلا رعس ضفخ

 جاتنال كرتشملا يركسعلا نواعتلا ريوطتو
 .رصم يف رادار ةزهجاو ةيكريما ةبابد

 نييركسع نيلوؤسم تدفوا دق ةرهاقلا تناكو
 ,ةريخالا عيباسالا لالخ نطنشاو ىلا نييداصتقاو
 تاقالعلا تلوانت تاثداحملا نم ةلسلس اورجا

 ةيضقو «مالسلا ةيلمع» ريوطتو ةيكريمالا ةيرصملا
 .اباط

 يبارعلا ميهاربا ةرايزب تاثداحملا هذه تادب

 روثكدلاو ,:ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا ناكرا سيشر
 هتدوع بقع نلعا يذلا داصتقالا ريزو يلع وبا ناطلس

 نم ةيفاضا ةبلام تادعاسم بلطي مدقتن مل رصم نا

 اهب ماق يتلا ةرايزلاب تاثداحم لا تلصاوت مث .اكريما
 ىلا عافدلا ريزو ةلازغ وبا ميلحلا ددع ريبشملا

 , نيماع ذنم هل ىلوالا ربتعت يتلاو ,:نطنشاو

 اضيا ليوق دق ؛ةلازغ وبا» نا هابتنالل تفلملاو
 ةطحم تعاذا نيح :.هجارحال ةديدج ةلواحمب

 تامولعم مدق هنا «يس .يب .هيإ» ةيكريمالا نويزفلتلا
 ةرئاطلا عالقا دعوضي قلعتت ةيكريمالا ةموكحلل

 يليشا» تيقسلا يداتتم لت تنابح يدع دما

 امم ءيضاملا ربوتكا /لوالا نيرشت يف سنون ىلا ءورول
 نا مغرو .اهفاطتخا ىلع ةيكريمالا تالتاقملا دعاس
 دق عافدلا ةرازوو ةيجراخلا مساب يمسرلا ثدحتملا
 ناهذالا ىلا ديعت ةلواخملا هذه نا الا ءابنالا هذه ىفن
 ةادغ يبارعلا ميهاربا لوا قيرفلا جارحا ةلواحم

 وبا ناسل ىلع نلعا ثيح ,نطنشاول ةريخالا هترايز
 ةيركسع دعاوق عبرا ريجأت تضرع رصم نا ةلازغ
 يف :تامولعملا هذه تبّذك مث ...ةدحتملا تايالولل

 .هباشم ويرانيس

 وبا ةيصخش ىلع نازكري امهناو اميسال ؛نيسالعألا نيب
 ىلا ةيفاحصلا ريراقتلا نم ديدعلا ريشت يذلا ةلازغ
 يا .امهنا امك .ةيكريمالا ةرادالاب ةقيثولا هتقالع
 تاثحابم تيقوتلا ثيح نم ناقبسي .نينالعالا

 قاروا بيلقت ةرهاقلا اهيف لواحت ةيكريما ةيرصم
 .لكاشم نم ولخي ال يذلا نيدلبلا نيب تاقالعلا فلم

 ةدئافلا ضيشخت للط

 بئانب نطنشاو يف ةلازغ وبا ىقتلا لاح يا ىلع
 عافدلا يريزوو شوب جروج يكريمالا سيئرلا
 سلجمو سرغنوكلا ءاضعا نم ةعومجمو ةيجراخلاو
 تاءاقللا هذه لالخ ةلازغ وبا ددح دقو .خ ويشلا

 اهنويد ىلع ةدئافلا رعس ضفخب رصم بلاطم
 ,رالود فصنو تارايلم 4 ىلا لصت يتلا .ةيركسعلا
 نم عفدت رصم نا نلعاو /6١١و ١7/. ةدئافب

 اكردما نم اهيلع لصحت يتلا ةيداصتقالا تادعاسملا

 رعس ضفخب بلاط كلذل !نويدلا هذه دئاوف ديدستل

 حاجن نع تاحيرصتلا نم وج عيشاو , /'0 ىلا ةدئافلا
 .اكرمما يف ةلازغ وبا ريشملا ةمهم

 ىلع قفاوت مل ةيكريمالا ةرادالا نا ودبي نكلو
 ليكشت نع تنلعا اهنال صاخ لكشب رصم بلاطم
 ةساردل ةنازخلاو ةيجراخلا يترازو نم ةنجل
 عم .رصم ىلع ةقحتسملا ةيركسعلا نويدلا عوضوم
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 يكريمالا درلا نا نوبقارملا ىريو .ةيركسعلا ضورقلا
 حتفي هنكلو .احيرص اضفر وا ةيدج ةقفاوم نمضتي ال
 دق عوضوملا ةساردب دعولاف ,رصم ماما لمالا باب
 ءوض يف هكيرحت وأ ,لبقتسملا يف هديمجت ينعي
 نواعتلا ناشي نطتشاو بلاطمل رصم ةياجتسا

 نم فقوملاو .امهنيدب يجيتارتسالاو يركسعلا

 .باهرالا ةحفاكم ةيضقو .ةيوستلا
 ثحبي مل هنا نطنشاو يف نلعا دق ةلازغ وبا ناكو

 وا :رصم يف ةيكريمالا ةيركسعلا دعاوقلا عوضوم
 رصم ميمصت دكا هنا الا :ةديدج ةحلسا تاقفص دقع
 تايالولا عم نواعتلا معدو باهرالا ةيراحم ىلع
 تزكر ةلازغ ودا تاثداحم نا ححرملا نكلو .ةدحتملا

 ردقت يتلاو رصمل ةيركسعلا تادعاسملا ةدايز ىلع
 ةلويسلا ةبسن ةدايزل ةفاضالاب .رالود رايلم 5,١ب
 يتلا ةيداصتقالا تادعاسملا ضيفخت مدعو ةيدقنلا

 رالود نودلم ل١٠8 ىلا تطبه رالود نويلم 8١6 غلبت

 .ةيكردمالا ةيجراخلا تادعاسملا ضفخ دعب

 يف .نيبقارملا يار يف ةلازغ وبا حجن لاوحالا لك يف
 ١ ما ةيكريمالا ةبابدلل كرتشملا جاتنالا ىلع قافتالا
 ةلحلح يف حجن امك .ةمدقتم رادار ةزهجاو ,ماهاربإ
 ةيداصتقالا اياضقلا ضعب هاجت يكريمالا فقوملا
 بلاطمل نطنشاو معد اهتمدقم يف و نيدلبلا نيب ةقلعملا
 .ىلودلا كنبلاو ىلودلا دقنلا قودنص ىدل رصم

 ,رالود رايلم ١ , ه ب ردقت ةديدج ضورق ىلع لوصحلل
 ةعومجملا لاسرا ىلا ةرهاقلا تعراس دقف اذل
 ءارزو نم ةنوكملا ءارزولا سلجم ِق ةيداصتقالا

 اذه رامثتسال نطنشاو ىلا ؛ةلودلاو ةيلاملاو طيطختلا
 ,ةديدح ةيداصتقا تاثحابم يف لوخدلاو حاجنلا
 ,ةلازغ وباي ةيداصتقالا ةعومجملا عامتجا اهقيسي
 لبق نيمويل نطنشاو يف هتماقا ديدمتل رطضا يذلا
 ىلا ابيرق لصيس ىرخا ةهج نم .ندنل ىلا هرفس
 ليصافت لامكتسال يبرحلا جاتنالا ريزو نطنشاو
 هذه ماحس لهف ...كرتشملا يركسعلا جاننالا

 نا ما ...نيدلبلا نيب ةقلعملا طاقنلا ءاهنا يف تاثحابملا

 0.؟كرابم سيئرلا نم ةرايز جاتحيرمالا
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 عيجت دعب ينوتلا يئرلا
 هيدي نيب طوبخلا لك

 ةلبقلا تالثكلا ىلع قيرطلا عطقبف
 .ةقداسلا تالتكتلا اداقبو

 " - 3ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١54 ١ ناريزح ١4/5

 نع مسترملا ةركاذلا نوزخمل ةينضم ةداعتساو

 قولح يف ةضومح راظتنالا قاذم نم ديزتل تجزامتو

 ناك ,مهراظتنا ةأطوب هدحو قوذلا دبتسي ال ىتحو

 تاشاش ماما مهساوح ةيقب رافنتسا نم مهل دب ال

 ةلحر يف ام مها مهتويب ىلا لقن يذلا نويزفلتلا
 .ةثالثلا رمتؤملا مايا ىدم ىلع «دومصلا»

 .اهتاهدرو رمتؤملا ةعاق ةرواجم ظح مهنم لان نمو
 ةطيحملا «يدينك نوج ةقيدح» ليخن تحت فوقولا وا

 نومحازتملا هلقني امب رفظلا يف اعمط :تارمتؤملا رصقب

 نع ةيامحلا ناجلو مالعالا لاجر نم باوبالا ىلع
 بهذ :ظحلا اذه لان نم :ةجزاط تامولعم نم ةعاقلا

 اهتضور يتلا ةسداسلا هتساحب احلسم هتيغب ىلا

 ةقحالتملا تاردغتلا ةكرحو ةردخالا روهشلا ثادحا

 لقثملا خيشلا كلذ الا اهثعاوبو اهرس ملعي ال ينلا

 هوجولا لك قوف ةدعرشلا ةدارفي رثاتسملاو هماوعأب

 !لحارملاو ثداوحلاو

 دييحت ىلع لجرلا ةردق عيمجلا فشتكا ام اعيرسو
 اهاودج مدع مهل تنيب ةقيرطب ةسداسلا مهتساح

 ناقتاو ةرطيسلاو ةأجافملا ىف زيمتملا هيولسا لابيح

 .ةلماك اهطورشب رييستلا ةبعل
 ةصافغلا ةعاقلا ماما يحاتتفالا هباطخ يفف

 سافنالا يف رتوتو .ةلئسالا نم ةماّود

 هيديؤم داعبتساو يلازم تيدثت دعب
 روتسدلا بزحلا رمتؤم يف

 فصن ةليط هفوقوب ةبيقروب ادب .فويضلاو باونلاب
 يغاط .قلاتلا ديدش  باطخلا ءاقلا ةدم  ةعاس

 ولامكو ؛نمزلا نم نيدقع وا دقع لبق ناك امك روضحلا
 عضو هباطخ يفف ,رمتؤملا يف ديحولا بئانلا ناك
 ىلا حملاو :لامعالا راسم ددحو :فورحلا ىلع طاقنلا

 صاخلا هب ولسأب عاصم و :ةلئسألا ىلع باجحاو جئاتنلا

 .اهنم ةدئاف الا ىأترا يتلا .ةلئسالا نم ديرم حرط

 اهريثآت فيظوتو هتفقو لالغتسا ةبيقروب لفغي مل
 هنهو مغر افقاو لظب ناف .نيرضاحلا يف يوقلا
 ةدملا يف هتداع ريغ ىلع - تقولا كلذ لك هتخوخيشو

 .هتاذ دح يف لولدم اذ المع كش الب ريتعي  ةريخالا

 يذلا باطخلا ىوتحم كلذ ىلا انفضا ام اذاف

 بناوج ىلع انفقو .هيناعمو هلوصف ضرعتسنس
 هتدايق يف «يكرايرتابلا» ىنعملاب يوبالا كولسلا
 .هلامعأو بزحلا ليصافت قدا ىلع لماكلا هفارشاو

 ةفالخلا مسح

 ارضاح هتقث نع ريبعتلا ةبيقروب سيئرلا ددج
 بزحلا ِق يلازم دمحم «لوألا د دصضعمل» البقتسمو

 ,باطخلا نمض نيتيسانم يف كلذ نع ربع .اعم ةلودلاو

 ىلع ىنثا لب ,روكذملا ديحولا مسالا يلازم نكي ملو
 ,ةيلخادلا ريزو يلع نب نيدباعلا نيز ءرابلا هنبا»
 .نمالا لقح يف هلمع ىلعو

 تددعت نا دعب ءادعصلا «نويلازملا» سفنت اعبط

 لك ١« مه ليمخا » لدقتسمب تانهكتلا تيهذو تاعاشالا

 ىلع فارشالاب يلازم فيلكتب انانئمطا اودادزاو ؛بهذم

 .هتالوادمو رمتؤملا لامعا

 بزرحلا لبقتسم ىلع هصرح نع ثيدحلا راطا يفو
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 همجح عاجرتساو .مكحلا يف يدايرلا هرود» و
 رايتخا ةرورض ىلع ةبيقروب دكا .«قباسلا يريهامجلا
 ديلا ةفاظنو ةهازنلا لاصخب عتمتت يتلا رصانعلا
 نيذلا باختنا نم دب ال كلذلو .ةيلوؤسملل صالخالاو

 .مهيكزيو هسفنب وه مهحشري
 يف ايروتسد ايئان نيرشعو ةئامو فلألل حضتا مث

 حئاوللا ةءارق ىوس لمع نم مهل قبي مل مهنا رمتؤملا
 ةيلكشلا تاظحالملا ءادباو يزكرملا ردرقتلا ةشقانمو

 ينقتلا وا .يديلقتلا يل وكوتوربلا بناجلاب مايقلا يا
 .ةثالثلا مايالا ةليط  ةيدايح رثكا ريبعتب

 سامح رتفو :ةيبزحلا لتكلا تانهارم تطقس

 ةيوضعل مهسفنا حيشرت نووني اوناك نيذلا ضعب
 تاعاسلا دع ءديدج نم دعلا ادبو .ةيزكرملا ةنجللا
 ءامسالا نع حاصفالا راظتناب رمتؤملا رمع يف تايقابلا
 .هتقثب اهيفطصيو سيئرلا اهراتخيس يتلا

 ءافصالاب لاغشنالا .راظتنالا لقث نم ففخ امدر
 ماعلا نيمالا هاقلا يذلا ءادج ليوطلا يزكرملا ريرقتلل
 .هيلع ةقداصملا لبق هتشقانم مث .يلازم دمحم

 صخت لئاسم سمخ هتايط يف ريرقتلا لمح ام مهأو
 يسنوتلا داحتالاب ةقالعلاو :ةيددعتلاو ؛:بزحلا ةادح

 .يداصتقالا بناجلا مث :ةيجراخلا ةسايسلاف .لغشلل
 ىلع ىرخا ةرم ريرقتلا دكا دقف بزحلا لوح اما

 لاجم الف بزحلاب ةلودلاو .ةلودلاب بزحلا لخادت
 كلذ ناكو .راعش يا تحت امهنيب لصف ياب لوبقلل
 يسايسلا عراشلا يف ةدحب حورطم لاؤس ىلع اباوج
 نييروتسدلا ضعب طاسوا يف ىتحو .يسنوتلا
 ةيطارقميدلاو حاتفنالاب مدقتلا ةيناكما نع ,مهسفنا
 ةلودلا نيب لصفلاو زييمتلا ربع مامالا ىلا ةوطخ
 ىلع نييسنوتلا لك مهن يهو :ةهج نم اهتاسسؤمو
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 هماظنل افالخ بزحلا تادايق نييعت :ةبيقروب

 يروتسدلا بزحلا نيبو .مهيراشم فالتخا

 نمض نم ابزح هرايتعاب .ةيناث ةهج نم هتاسسؤمو
 .مكاحلا برحلا عقومب زيمت ناو ةمئاقلا بازحالا

 راعش تحت ةلودلا يف بزحلا ةناكم ميعدتلو
 رظن يف دب ال ,؛هتاءافكب رييستلاو بزحلل مكحلا»
 ةلصاومو ,عرسا رئاتوب هتكرح عفد نم  ريرقتلا
 الو ..ةيبابشلا اهنم ةصاخ ,ةيبعشلا هتدعاق عيسوت
 هثراو .هعقاوم نع عافدلا يف ةتامتسالا نم دب
 .دالبلا يف برح ربكاك هديصرو .يخيراتلا

 ال نا يزكرملا ريرقتلا ريتعاو , ةيقابف ةيددعتلا اما
 نم لاح ياب ددهي نل اهدوجو نا املاط ءاهنم فوخ
 فاقنتلا» وه مهملاو .يروتسدلا ٍبزحلا ةئناكم لاوحالا

 ما ىرخا بازحا تدجو ءاوس «بزحلا لوح بعشلا
 رايخ ىلع ةطلسلا تايث ىلع دكا اذكهو .«دجوت مل
 .يئانثتسالا 8١ رمتؤم يف ادي يذلا .حاتفنالا»

 سلجم ةقداصم ىلا هقيرط يف بازحالا نوناق عورشمف
 يا ةيلاخلا ةيباينلا ةرودلا ءاهتنا لبق هيلع باونلا
 .مداقلا فيرخلا يف ةيعيرشتلا تاباختنالا دعوم لبق

 نع ثيدحلا يف بانطالا بنجت ريرقتلا عطتسي ملو
 هتقالعو هعقاوو ؛لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالا
 ةمزألا تايثيح نع اليوط يلازم ثدحت .بزرحلاب
 ,«ةميدقلا» هتدايقب داحتالاو ةموكحلا نيب عارصلاو
 ,هندعم ىلا ردلا دوعي» نا لبق روهش ةينامث ةلبط يا

 ناسين رخا يف «ءءافرشلا نييباقنلا» رمتؤم داقعناب
 ماعلا داحتالاف .ايئاهن ةلأسملا تمسح اذكه .يضاملا
 تححصو هتددج يذلا داحتالا وه لغشلل يسنوتلا

 ةنجللا» ب تفرع يتلا ةيروتسدلا رصانعلا ءهراسم
 ام ةيعرش نع مالكلا دعي ملو .«قيسنتلل ةيموقلا
 .ادراو (هقافرو روشاع) يعرشلا يذيفنتلا بتكملل
 ديحوت ىلا ةوعدلا ذيفنت ربع مسحلا جوتي دقو
 ,لغشلل يسنوتلا ينطولا داحتالاب يلاحلا داحتالا
 هرودب وهو ةيباقنلا ةيعرشلل يرونسدلا فيدرلا

 .هجوتلاو زومرلا يروتسد
 ةقالعلاو ةيجراخلا ةسايسلا صخي اميفو

 ريرقتلا لمحي مل ءاقدصالاو ءاقشالاو ناريجلاب
 ةسايسلا تباوث ديكأتو معدب ىفتكا ذا .اديدج
 ىلا ةحضاولا ةراشالا عم ءايلودو ايميلقا ةيسنوتلا
 ايناتيرومو رئازجلاب ةنيقملا ةقالعلا ةيصوصخ
 مث ءقافولاو ءاخالا ةدهاعمب سنوتب نيتطبترملا
 سنوت يف نيماظنلا نيب ةقادصلا مدق مكحب برغملا

 .طابرلاو

 ضرما ليصنقالا دسح

 يف حوضوب سكعنا همومهو يداصتقالا سجاهلا
 قمع روصي امم .رثكا وا هيثلثب رثاتسا ذا ريرقتلا
 ةيداصتقالا دالبلا ةرود يف ةلحفتسملا ةمزالا

 نولابل ةحلملا ةيسنوتلا ةدايقلا ةجاحو ؛ةيشاعملاو
 ةرئاد نع هداعباو ضيرملا دسحلا شاعنال نيجسكوا

 هؤافخا ناكمالاب دعب مل ام ىلا ريرقتلا راشاو .رطخلا
 ةلودلل ةماعلا ةينازيملا عضو لوح هيلع متكتلا وا
 اهلثمو . رانيد نويلم ١7١ ب ردقي اصقن يناعن ينلا
 ٠٠٠١ هرادقم اهداف ازجع وكشم يذلا تاعوفدملا ناريم

 زاهج ةءافك ةلق عم ,(رانيد .م 10) رالود نويلم
 ةلظم نوددو «يعارزلاو يعانصلا يعلم جاتنالا

 اقفارتم :.هريدصتو هجاتنا مجح عجارت يذلا لورذبلا

 يف غلابلا صقنلا كلذ ىلا فضا .هراعسا يندت عم
 نم دالبلا هفرعت مل وحن ىلع ةبعصلا ةلمعلا يطايتحا
 .لبق

 يف يلازم دمحم عنمت مل ةلبقملا ةلحرملا باعص
 سنوت ةردقبو ؛لبقتسملاب لؤافتلا نم يزكرملا ريرقتلا
 ةمزالا زواجت ىلع :هلاجر معدو بزحلا ةدايق تحت»
 .داصتقالا ةايح يف ةيويحلا ةداعتساو

 ءاذ ٠ هازل »ا «

 يدانلا مويلا يف ةيدان ةيدقروب
 تلعج رمتؤملا 3 يناثلا مويلا ةاحافم نكلو

 يف اههضيو ,ميلعتلاو ةيبرتلا نوؤش فيضي عيمجلا
 سيئرلا اجاف ذا .داصتقالاك امامت تامزالا ةرئاد

 .راظتنا ريغ ىلعو اددجم هروضحب نيرمتؤملا ةبيقروب
 اذهل ايرولاكبلا جئاتن ةيبلس نم جاعزنالا يداب ناك
 .ناريزح 15 سيمخلا عاسم ترهظ يتلا ,ميسوملا

 عومجم نم ةئثاملاب ١7 زواجتت مل حاجنلا ةبسن
 ! دالملا لالقتسا ذنم ةرم لوأل ثدح ام وهو :نينحئمملا

 عمم .رمالا ف قيقحتلاب ةصاخ ةنجل سيئرلا فلكو
 ءانثا ةيمدلعتلا ةلأسملا ثحب ضرغل تاهيجوت ءاطعا

 2. م -

 | 8 :نميؤملا
 يناثلا مويلا يف رمتؤملل تغابملا ةبيقروب روضح

 ,تاناحقمالا ةيضق يف ثحبلا ضرغلو .دعوم ريغ ىلع
 فتلب ذا .هقالالد ثيح نم ءاكذلا ,حضاو المع ريتعد

 ذيمالت نم عراشلا بضغل ةلمتحم ”تافعاضم ىلع

 ,ةيحان نم مهئانبا لبقتسمب مهلك نيمومهم ءايلواو
 ضعب روصق ىلا ةغلاب ةراشا ىرخا ةيحان نمو
 نوؤشلا ةجلاعم يف ةبولطملا ةردقلا.نع نيلوؤسملا
 ,ميلعتلا لثم ةصاخ ةناكم مكحلا اهالوا يتلا ةماهلا
 ةميقو رشابملا ةبيقروب فارشال عيمجلا ةجاح يلاتلابو
 هدوجو أبن لثمي ةثلاث ةيحان يف مث .هروضحو هفارشا
 راظتناب ىلوا ةعرج وا «بانسحلا ىلع ةعفد» تغابملا
 #4 .ثلاثلا مويلا يف يتايس يذلا ريخالاو مهالا باسحلا
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 ,بزحلل ةيزكرملا ةنجللا ءاضعا ةمئاق نع نالعالاب هح
 ةدعاقلل عوجرلا نودو .رشابملا ةبيقروب رايتخاب
 .نيرمتؤملا تابغرو ةيباختنالا

 ةيوضعل نيحشرملا ددع ناك رمتؤملا ادب امنيح

 ابئان 117١ نيب نم رصنع ٠١+ زهاني ةيزكرملا ةنجللا
 لتكلا نيب ديدشلا سفائتلاو سامحلا فنك يفو

 حاستكاب لمأي فرط لك ناك ؛بيساحملاو تاهجلاو
 .ةميدقلا هعقاوم معد لقالا ىلع وأ .دعاقملا نم ديزملا

 ةئام ىلا اوضع م١ نم ةنجللا ةرئاد عيسوتب ةصاخ

 .وضع
 يف ةبيقروب اهحرط يتلا ةيكزتلا ةغيص نكل

 .ةرشابملا تانهارملل ازدح كرتت مل يحاتتفالا هباطخ

 ءاوضع نيعستو دحاوب ةراتخملا ةمئاقلا تعاجو

 ةقفاوملاو مهل قدفصتلاب نيرضاحلا مظعم ىفتكا

 داقتنا ىلا :ةارجبو .ليلقلا بهذ نيح يف :مهيلع
 يلخادلا نوناقلل اقرخ اهريتعاو .ةعبتملا ةغيصلا

 دوعص يف ابولسا باختنالا ىلع صني يذلا بزحلل
 .ىلعا ىلا لفسا نم ةدابقلا

 ةديدج رمانغ
 ,ةديدج رصانع اهلحم تلحو ةميدق ءامسا تبهذ

 ديلو رخآلا اهضعبو ءبزحلا خيرات يف خسار اهضعب
 رصنعلل صاخ روضحب ةنجللا تزيمتو .ءاوضالا

 ةدج يف هلثمو .ةوضع ١١ هددع غلي يذلا يئاسنلا

 ىلا بزحلا هجوت نع ريبعتك يبالطلا رصنعلا ليثمت
 .ةليوط ةدم تلفغا ةنيعم تائف

 هئاضعاب يسايسلا ناويدلا يف رمالا كلذك
 نيقباسلا ءاضعالا نم ةعست بهذ .نيرشعلا

 يلع نب نيدباعلا نيز مهزربا ددج ةعستب اولدبتساو
 رصقلا لجر يريخسلا روصنمو .ةيلخادلا ريزو
 ديدجلا يلاعلا ميلعتلا ريزو يلذاشلا رمع مث .يوقلا

 .تاونس ذنم صاخلا ةبيقروب بيبطو
 ةقث ىلع اوزاح نم ةمئاق يف رظنلا لاجم يف نيحي دقو

 ءادباب ءافتكالا ةيبزحلا ةدايقلا عقاوم يف ةبيقروب
 رمتؤملا نع ربكا تاظحالم نمض ةيزكرم تاظحالم
 .لكك

 .ةلودلاو بزحلا يف لوالا عقوملا يف يلازم تيبثت نا- ١
 ةدعل دانتسالاب كلذو يئاهنلا تيبثتلا لدبق نم سيل

 يسايسلا (بتكملا) ناويدلا ولخ اهلوا : تايطعم
 لب .يلازم ىلع ةبوسحملا رصانعلا نم يا نم ديدجلا
 لاثما ,مهمهأو مهبلغا نم كلذك ةيزكرملا ةنجللا ولخ
 ريقش يرزاملاو ءقباسلا ةفاقثلا ريزو ةمالس نب ريشبلا
 حالصالاو ةفيظولا ريزوو داسفلا تافلم مياس

 .قباسلا ةيبرتلا ريزو يلذاشلا جرفو :قباسلا يرادالا
 تظفتحا دقف لوالا ريزولا ةجوز يلازم ةيحتف اما
 رخا يف ةموكحلا نع بيغت نا لبق ةنجللا ةيوضعب
 يلازم دمحمف .ناريزح 71 نينثالا موي يرازو رييغت
 نم ادرجم بزحلل ايلعلا ةدايقلا يف ديحولا ينارملا وه

 ىلا بزحلل «ماع نيما» نم لوحت يلازم نا :اهيناث
 ناف ةيبزحلا ةطخلا لئامت مغرو .بزحلل ءماع بتاك»
 «نيمأ» يترابع نيب ةيزمرلا تالالدلا قرافب فراعلا
 لفسا ىلا ةجرد يلازم لوزن ةلاحم ال كردي .«بتاك» و
 كلذ لعفي مل ةبيقروبو .ايونعم ولو بقللا ثيح نم
 !اطابتعا
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 يلازمب هتقث ديدجت يف ةبيقروب نا تايطعملا ثلاثو
 هرببعت ناك امك «نميأآلا» ال ؛لوالا هدضع» هريتعا

 .ريصب ىلع ىفخت ال ةلالد كلذ يفو :لبق نم جرادلا

 .حلا ...عبارو ثلاثو ناث دوجو بجوتسي لوألاف
 ديشرو .بزحلا ةراداب شوكبلا يداهلا ظافتحا ١
 رارمتسا ريغ ةصاخ ةلالد لمحي ال ,لاملا ةنامأب رفص
 ةرتفلا يف امهلامعأب لوبقلاو ء.امهب سيئرلا ةقث

 لثمتملا 685 و 8١ نيب ةيبزحلا ةيكيمانيدلا طيشنتو

 .نيطرخنملا ددع فعاضتب

 رمعو نيدباعلا نيزو يريخسلا نييعت نا يقب
 ىلع لدي ,يلازمل نيدعاسم نيماع باَّتك ةطخ يف يلذاشلا
 مهريغ اهغليي مل ةوظح مهلين ةعرسو مهعقاوم ةوق
 مهتثالثو .ةعاطلاو لمعلاو ءالولا نم تاونس لبق
 .ةلحرملا هذه يف ةموكحلاو ةبيقروب سجاوهل زومر
 ذيفنتو داسفلا ةهجاومو يرادالا حالصالا سجاه
 .يريخسلا روصنم صخي اميف ىربكلا عيراشم لا
 ةحاسلا ىلع ةضبقلا ماكحاو ينمالا سجاهلاو

 نوغبد نيذلا ةصاخ نيدمالسالاو نيفرطتملا ةقحالمو»

 لبق ةيبقروب ريبعت كح ىلع «ةلودلا سسا ضيوقت

 ماما رخآ اسجاه ناك  رمتؤملا داقعنا نم طقف نيموي
 ةيلخادلا ريزو تاصاصتخا نم وهو .رمتؤملا

 عيراشمو يوبرتلا سجاهلا يتاي مث ,يديدحلا
 يلذاشلا رمعل ةبسنلاب ميلعتلا ىوتسم عفرو حالصا
 .يىلاعلا مدلعتلا ربزو

 ىدل يلازم نع وظح نولقي ال ةثالثلا ءالؤهو
 نمو ءسنوت يف مويلا ةعاسلا موجن مهف ,سيئرلا
 ةريخالا ةعاسلاو دغلا مجن مهدحا نوكي امبر يردي
 .ةمساحلا

 هذه يف بزحلا تادايق نيبعت ىلع ةبيقروب صرح - "
 مغر :ةيبزحلا ةدعاقلا ىدل حايتراب لباقي نل ةلحرملا
 دوعيسو .مهنع نالعالا ةظحل هلاجرل اهقيفصت ةرارح

 ماعلا بتاكلا ىلا ماعلا نيمالا نم :يلازم

 نم ءيشب لقالا ىلع مهنم مسق وا حشرتم 4٠٠١ لا
 ىلا مهراصنا ةيغرو .مهحومط زواجت ءازا ةرارملا
 تادايق عم مهبواجتو مهفافتلا نمضي نم مث .مهقطانم
 اليل بزحلا باب اهضعب قرط يتلا لوالا فصلا
 ! .راهنلا يف تيبلا ديس هسفن دجوف

 ةيطارقميد قيبطتل نييروتسدلا حومط نا عقاولاو
 ابيرقت ةدحاو ةرم الا ققحتي مل ,يلخادلا بزحلا ماظن
 هيف رطيس يذلا ل١ ةنس ريتسنملا رمتؤم يف
 نكي ملو - يريتسملا دمحا ةدايق تحت نويلاربدللا

 ةيطارقميد تزرفاو دعب ةضراعملا ىلا لوحت
 - ةريون هجوت دض ةقلطم ةيبلغا كاذنآ باختنالا
 ةيزكرملا ةنجللا ديمجت ىلا ريخالا اعد امم ؛ةبيقروب
 ةيلقا ةدايق نيب قالط عضو يف .تاونس ثالث ةدم
 ..ةضراعم» ةيزكرم ةنجلو

 ايوهج ةريخالا ةنجللا ةيليثمت تناك امهم  ؛
 ضفخو لمدلا نيكست زواجتي نل اهلعف ناف ايوئفو
 - ةييقروب دعب بزحلا ليقتسم نع ةلئاستملا تاوصالا

 يف طويخلا لك عيمجت ةداعا ريغ لعفي مل ةبيقروبو
 يف زاهجالاو .ةلبقملا تالتكتلا ةنجا ءاصقاو .هيدب

 ىلع ءاقبالا عم ةميدقلا تالتكتلا اياقب ىلع هتاذ تقولا
 يلاب_- حايصلا  يلازم) لوالا فصلا يف اعيمج اهزومر
 .(هيلع بوضغملا نبالا ةبيقروب ىتحو

 فيخملا غارفلا ةلكشم ةتبلا لحي ال عضولا اذهو
 .ةلودلاو بزحلا يف ةبيقروب بايغ نع مجني دق يذلا

 ىلا تاباقنلاب يروتسدلا بزحلا ةقالع ةداعا  ه
 نيتنس دعبف .141/8 يناثلا نوناك ىلع قباسلا عضولا
 نم تاونس سمخ مث 6٠: - //8 ةماتلا ةعيطقلا نم
 مويلا «داحتالا» دوعي :ةيلالقتسالا نمض :؛شياعتلا»
 بزحلا ةريظح ىلا (:ديدجلا هلكش» يف داحتالا)
 تانيتسلا ةلاحل هباشم عضو ىلا يأ .يروتسدلا

 ءماعلا بتاكلا» يرجآلا ليعامساف .تانيعبسلاو
 ديدجلا يسايسلا ناويدلا يف وضع داحتالل ديدجلا
 ةمظنمو ,ةيحالفلا ةمظنملا ىل وؤسم لثم امامت ءبزحلل
 .ماودلا ىلع روتسدلا بزحل نيتعباتلا ءلمعلا بابرا
 ةنجللا يف ءاضعا ددجلا داحتالا «يبدابق» نم ددعو

 لعشأالا ىلعو يوانشلا راتسلا دبع لاثما ةيزكرملا
 :مهريغو

 ةرطيسلا ىلا بزحلا ةدوعل حضاو هجوت كلذ يف و
 لعجي وحن ىلع ةيريهامجلا تامظنملا لك ىلع اددجم
 ىقبي حلملا لاؤسلا نكلو .عقاوملا لك يف ارضاح بزحلا
 ةقثب عتمتت تلاز ال ةيعرش ةدايق عضو نع اددرتم

 لهف .ةعونمم تراص يتلا داحتالا لكايه يف اهدعاوق
 ؟ةقحالملاو بلصتلا ديزمب هجاوتس

 ةدودشم ىقيتس مهلوقعو نييسنوتلا ساوح
 رصنع نكلو ءامبر لقا رتونب :لبقتسملا تاروطت عبتتل
 رمتؤم أرجتي مل يتلا ةلئسالا تابث تباث ةريحلا
 .ةريخاو ةدحاو ةرم اهحرط ىلع ريخالا بزحلا

 داجنتسالا ف ةجاح نييسنوتلل دوعت ال دقو
 عقب قارتخال مهتريخذ اهب نوججدي ةسداس ةساحب
 نم اليلق مهسفنا اهب نوحيري هنده لضفاو ...ناخدلا

 يرود يف ةراثا نم ىقبت امل ةدوعلا يه ةعباتملا ءانع

 مهكرتف .ةراشالا هذه رمتؤملا دقتفا املاط ؛لايدنوملا»
 [1...قيوشتلا شطع ىلع

 ددعلا وبا يداه
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 يعولا ةبراغملا داعتسا
 :ةرابع تداعو

 .«نزحلا اهنا ريخلا جابص»

 ةليزهلا تاناحتمالا جئاتن نم
 ب ذاتن ةعداتم ىلا

 ةيبرعلا ةعيلظلاب ضاخ :طامزلا

 نوكي برغملا يف ءىطاوشلا وحن سانلل
 ركبم رح عم .فيص عم دعوم ىلع انه عيمجلا

 خانملا لعفل نكلو ةعيبطلا لماوعل عضخي ال
 يذلا لعفلا هنكلو :ةيويرتلا ءاوجالاو يميلعتلا

 لصتي هنأل نينطاوملا عيمج سوفن يف اقيمع عفدني

 لبقتسم قيرط نوقشي مهو مهئانباب ,مهدابكا تاذلفب
 ,تاناحتمالا ةلواط ىلا مهسولج ربع لوهجم وا مولعم
 .اهبسنو اهقيلاغمو ءاهعاوناو .اهكالساب

 دق ةرومعملا بوعش لك لثم .ةبراغملا ناك اذاو
 نا ىلعو .ركبملا يسفنلا رخلا اذه ىلع اوداتعا
 لك ةياهن يف ةريثمو ةقلقم .ةيعامج ةاناعم تاناحتمالا

 ,ةجودرم تدب ةيبرغملا ةاناعملا ناف .يسارد ماع

 لايدنوم تايرابم ريس نوعباتي مهو .نايلغلاب ةرذنمو
 تداك ةضايرلا هذه ,مدقلا ةرك ةلوطبل وكدسكم

 أديم دعب ليثم اهل دجوي الو :ةزراب ةرهاظ ىلا لوحتت
 نطولا عامجا قيقحت يف ينطولا بارتلا نع عافدلا
 ةعماجلا بالط ناك عامجالا اذه ةريسم قالطنا ليبقو
 , مهتاناحتما ءادا يف نوعرشي ويام /رايا رهش لئاوا يف
 ناحتما زايتجال ةيوناثلا سوردلا ةياهن ذيمالت مهالت
 وبري ام ةيلاحلا ةنسلا يف مهدادعت غلب دقو ايرولاكبلا

 تيبالجو فركب كيبجلا نووض جهت نأ لك رع ِس
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 ةيلهنلا يف مهب قحتلاو . عنق فلا ايتو كمر

 ةيئادتبالا ةساردلا ةلحرم ةياهن يف نوعفابلا دالوالا

 هكلس يف يوناثلا ميلعتلا ىلا لوخدلا ناحتما زايتجال

 عبرا دعي .ةداع .يهنني يذلا .لوالا يدادعالا

 ,يناثلا كلسلا وحن ذيمالتلا اهتبقع هجوي تاونس

 ىلا .ماعلا اذه .اهودب تلوحت هذه .هيجوتلا ةيلمعو

 ةضورفملا بسنلاو طورشلا ببيسب ريسع ناحتما

 نم لاع ىوتسم ةاعارمو ؛,ددعلا صدلقتب ةيضاقلاو

 .ةحونمملا تاجردلا يف قوفتلا

 طرخنا دق برغملا ناك روهظلاب جئاتنلا ادبت نا لبق
 هقيرف ةكراشم لوح ةججاتملا ةينطولا رعاشملا رح يف
 رئاصملا نيب ةعزوتم سوفنلاو .وكيسكم لايدنوم يف
 يغبني ينلا زوفلا تاباصا نيبو (تاناحتمالا) ةقلعملا

 ىرخالاو :ةلايردويو يموميتلا نابعاللا اهلجسب نا

 .كلذ هفلك امهم اهدصب نا ىمرملا سراح ىلع يتلا

 تاقوالا رثكا ىف ايغاط ادب ريخالا مهلا اذه نا قحلاو

 جئاتن لازه يسني داك وأ ىسنا يذلا دحلا ىلا

 ةفاحصلا هل تضرعت يذلاو .ديدشلا تاناحتمالا

 .يواسام رهظمب هرهظت ةروصب ةينطولا
 جلاعت ةفاحصلا هذه بلغأو رهشلا اذه ةيادب ذنم

 تاجاتروبير وا ةليليلحت تالاقم وا تايحاتتفاب
 .تاناحتمالا جئاتن ءوض يف دالبلا يف يميلعتلا عضولا

 الو ةليئض دج اهيف حاجنلا ةبسنو الوا ايرولاكبلا
 نا امك .ةيناثلا ةرودلا ف لضفا نوكت نا رظتني

 تحضوا ي وناثلا ىلا يدادعالا كلسلا نم لاقتنالا

 ةيبرتلا ةرازو نم هيجوتب طورشم هنا ةفاحصلا
 يدادعالا كلسلا ىلا لوخدلا يف هدحب ةينطولا

 تاعماجلا جئاتن اما .ةبيخلا ىلع ثعباو لزهأ هجئاتن
 اهدحو تاسسؤملا هذه ريتعت يتلاو .ايلعلا دهاعملاو

 نم ةجرد ىلع ,ىرخالا يه :ترهظ اهنع ةلوؤسم
 ليمحت نكمي الام وهو ,ةقوبسم ريغ يندتلا

 .ةينعملا ةرازولل هتيلوؤسم
 فرعي يلاعلا ميلعتلا كلس ناك هسفن قايسلا يف

 فقوت لكش يف ءباصعالا تالفناو رتوتلا نم ةكرح

 نم ةلسلس مث .قباس تقو يف ؛الوا لمعلا نع دودحم

 ةينطولا ةباقنلا اهدوقت تارواشملاو تاعمجتلا
 ضراعمو كرتشم فقوم ذاختال كلذو .يلاعلا ميلعتلل

 ,ميلعتلا اذه لكايهل يرادالا حالصالا عورشمل
 ةيسيردتلا ةئيهلا ةيبتارتو ةيعضول ةصاخ ةفصبو
 ةفصلا دعب بستكي مل ع ورشملا اذه نا مغرو .هلحاد

 عيمج فرعي ةيقيقح ةعبوز ريثي هنإف ةيمسرلا
 .اهئاهنإب ةليفك ةيفيصلا ةلطعلا رهشا نا نيينعملا

 ديعصلا ىلع احورطم قبي مل لكشملا نا ديب
 ,بازحا ةيضق ىلا لوحت نا ثبل ام ذا .هدحو يعماجلا
 :لالقتسالا بزح) ةضراعملا بازحا .ديدحتلاب ينعنو
 مدقتلا بزح .ةيبعغشلا تاوقلل يكارنشالا داحتالا

 يتلا (يطارقميدلا لمعلا ةمظنمو ةيكارتشالاو

 ةعطقتم تاقوا يفو ,ىلوالا اهتاحفص ترفنتسا

 بابسا نع ثحبلاو ,برغملاب ميلعتلا لكشم ةجلاعمل
 ءاقتنالا بولسا جهنب ةموكحلا ماهتاو ,جئاتنلا رابهنا

 ريصملاو درطلل ذيمالتلا ضيرعتو ةيوبخنلاو
 يار ليكشت يف حجنت مل ةلمحلا هذه نا ريغ .لوهجملا

 فقوملا ةروطخ نم مغرلاب كلذو اهلوح لماك ماع
 ,تاعماجلا وجيرخ هفرعي يذلا حدافلا عضولاو

 يف .فالآلاب .اماه اليصف نودعي اوحبصا نيذلاو
 يجيرخو نيسردمو ءابطاو نيسدنهم :نيلطاعلا شيج
 ىلا ةجاحلا سما يف دالبلا امنيب .خلا ايلع دهاعم
 بصانملا مادعناو فشقتلا ةيعضو نكل مهناءافك

 يلودلا دقنلا قودنص نا ةضراعملا ربتعت يتلا ةيلاملا

 .لمعلا صرف لك مهماما دست اهضرف يذلا وه

 اهنا ببسب ال اهلكأ طعت مل ةلمحلا هذه نا .لوقن

 وهو ةنمزم ةلاح ىلا لوحتي تاب لكشمب قلعتت
 مهتلت تناك وكيسكم ىمح نال .اضيا .نكلو .يقيقح
 يسرغملا قيرفلا لهات نا دعب ةصاخو ءاهلوح ءيش لك

 ةليلو .(مدقلا ةرك يف) ملاعلا ساك ةياهن نمث ضوخل
 ناك ١( لياقم تاباصا “) لاغتربلا ىلع راصتنالا

 ىقتلاو ,ةدحاو ةجوزها ةلخادلا ىلا ةجنط نم برغملا

 وا ةقيقح .هلان رصنو اليوط هيلا قاتشا حرفب بعشلا
 جئاتن لازه ناك ادبو .ءيش لك ىلع ىطغ هنكلو .ءامهو

 دق اهاوس و .ةلاطبلاو شدعلا بعاصمو .تاناحتمالا

 فشتكا ةقحال ءاثالث ةلدل يف نا ءنيح ىلا نكلو تددبن

 «فيص ةليل ملح» ىوس نكي مل رمالا نا ءاذه ,سانلا
 امك :يناملألا هريظن ماما يبرغملا قيرفلا دمصي مل ذا

 تابحاتتفا الو ةذتاسالا تاجاجتحا دمصن مل

 ءاعيرالا حايصو :تاناحتمالا جئاتن لوح فخصلا

 ةايحلا يعو نوديعتسي ةبراغملا ناك (45/5/14)

 ررحملا يولعلا نسح بتك امك نولوقيو . ةيدايتعالا
 :نولوقي ,ةيعوبسالا ,غالبلا» ةفيحصل يسايسلا
 0! «نزحلا اهيا ريخلا حابص»
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 نيعوبشلا ' رشا ع هتاباوز يسم ةسراممل ةيعيرشتلا تا 1 كنت ١ كيش ةموكح
 3-2-0 اا »فخ ظنت 0 لااا اا دي اا

 0 نم انحارخاف اانجارعاو نئاه 7 ةلاسر امأ . .انعف هن ةيتمح يلعب قس
 النفل اي ان م

 ع .ةقطنملا يف هذ سي 1 مس رب ةيسنرف قئ ةح ثالث ةمثو .طسوألا قرشا هي ةيلابر ربما ةبأ سرامت ال اسنرف

 ءايععلا عب راوهتلا ص

 عافدلا يتنجل وضع .هيياد يرام_ ناجريتعي |
 نم ةيسنرفلا ةينطولا ةيعمجلا يف ةيجراخلاو 4
  يسنرفلا فلملا ايافخ ىلع نيعلطملا زربأ |[ .. |
 هتلسرا يذلا يمسرلا دقولا سارت دقل :يناريالا

 ,نارهط ىلا يضاملا (ربمسيد) لوألا نوناك يف سيراب
 سيئر اهموي ناك يذلا سويباف نالور فارشاب
 ىلا يمتني هنأل .اضراعم هنوك نم مغرلا ىلعو .ءارزولل
 ناعتسا دقف :يسنرفلا ناملربلا يف ةيدراكسيجلا ةلتكلا
 يذلا ديلجلا تاقبط ضعب ةباذال نويكارتشالا هب
 قاقحتسا ةأطو تحت .نارهطو سيراب نيب مكارت
 ىلا .ايسنرف .لوحت يذلا قاقحتسالا وهو ,نئاهرلا
 ىلا امك .ةالاوملاو ةضراعملا نيب ؛ةمرحم ةحافت»
 دعبو .ةيناسنالا هداعبا ىلا ةفاضا .يئاختنا عوضوم

 ,هيباد يرام  ناجب تطينا يتلا ةيمسرلا ةمهملا

 لوصو دعب اصوصخ .,ىرخا ةيرس تامهمب علطضا
 يف ًامئادو مكحلا ىلا يدراكسيجلاو يىلوغيدلا نيميلا

 .ةيسنرفلا قنعلا نع نئاهرلا لبح داعبإ :دحاو راطا
 ًاجيردت هباعيتساو :يناريالا زازتبالا ىلع فافتلالاو
 ةعيلطلا» تقتلا مودو .ةديعسلا ةياهنلا ىلا لوصولل

 قالطا نم ةعاس 48 لبقو .هيباد دنبسلا ؛ةيبرغلا

 مقاطلا نم ءزج امهو .نيتيسنرفلا نيتنيهرلا

  - 04ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١714  7١ناريزح ١9271

 ا ا ا 0 2 1

 نئاهرلا يك ىلا فيضأ يذلا ضيصيرسلا

 قحلملا ىنيملا فو .رذحب ائافتم ناك :نييساسألا

 تاقالعلا ميوقت داعأو ,ءودهب ملكت ,يسنرفلا ناملربلاب
 يف سيراب رود نيبو اهنيب طبرو .ةيناريالا  ةيسنرفلا
 ماجسنالاب زيمتي يذلا رودلا اذه ءطسوألا قرشلا

 نايكلا عم جاجترالاب مسني هنكل .برعلا عم ؤفاكتلاو
 .قرشلا نم ,يناربالا ماظنلاو برغلا نم ينويهصلا

 وأ «ةيماهتالا ةعلاطملا» رذاحي يسنرفلا يسايسلا نكل

 عابضلا ملاع يف نهاريو .رعاشملاو سيساحألا ةركسع
 .«ةدودمملا ديلا»و «نوتيزلا نصغ» مالس ىلع

 طباه لجرلا نا راوحلا تاظحل ضعب يف ليخيو
 يف رظنلا ناعمإ نكل .«تايوابوطلا ملاع» نم هوتل
 نا تبثي طسوألا قرشلا يف يسنرفلا ثدحلل هتءارق

 لمعلاو ةيقالخالا نيب ةجوازرملا ىلع صيرح هيياد
 ةلبنق سيل يسامولبدلا لمعلا نا» :لوقيو .يسايسلا
 لمعلاو تالكشملا يعو هنا .ةلفقم ةفرغ يف ناخد نم

 فلؤت يتلا بوعشلا نيب مهافتلا ءاسرأل ءاهزواجت ىلع
 .مدقتلاو ةفرعملا تالاجم يف هبسك بجي ادحاو اناهر
 فرطتلا تافعاضم نم دوهبلا رذحأ ًامئاد تنكو

 .قئارحلا مرضي باقث دوع وه يذلا ينويهصلا
 نم ًارذحم .نييناريالا ماما اهقوسا اهتاذ ةظحالملاو
 ام نكل .ابرح أدبت نأ لهسأ امو .جنشتلاو بصعتلا
 يف ءفسألل هدهشن ام اذهو .اهل ةباهن عضت نا بعصا

 تاب

 «...ةديعب ةنمزا ذنمو .طسوألا قرشلا

 ينوفلا عضولاو شياعتلا نع
 سوردو خيراتلا سورد نيب جوازي هيياد يرام  ناج

 قزيشلا يف ةيسجرفلا تاروطتلل هتغاؤرق يف .نهارلا عمضولا
 نم قلطنيو .اسنرف يف طسوألا قرشلا تاروطتلو .طسوألا

 :مقحلا يف نييتارةيملاو نييلوهيدلاا نيب .ندودشلل ليحل
 ةنهارلا ةرتفلا نا دقتعا الد :«ةيبرعلا ةعيلطلا»ل لوقيو
 يكارتشا سيئر نيب شياعتلا نا .ةبعص مكحلا نم
 .يسايسلا عضولا هضرفي يلوغيد ةموكح سيئرو
 .نيرخآ نيماع مكحلا سرامي فوس نارتيم سيئرلاو
 .اهتملك مارتحال ةرطضم ةديدجلا ةيبلاغلاو

 ىلع يذلا جمانربلل اعبت ةيلوؤسملاب عالطضالاو
 يهف « تاب وعص ةمث تناك اذاو .اهياختنا ىرجح هساسأ

 انسفنا دحن اننا كش الو .يطختلاو زواجتلا مسرب

 دقو .روتسدلا اهظحلب يتلا ةلداعملا هذه ماما ةرم لوأل

 ف نووعدم اننا ريغ .اهجئاتن لمحتل نيدعتسم نوكن ال
 ًآراطا شياعتلا اذه لعجي لكشب فرصتلا ىلا لباقملا
 سرامت نأب ةموكحللو اسنرف لثمي نأب سيئرلل حمسي

 :اوقيع ةيبعنت ىلا رولا 5نوغ هسا و رسفي كيك نعل
 كايلمع رخآل (عبت :ةيلوغيدلا ةةوكحلا ةيبعنش ناسح لع
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 ىلعرمي ملو. وعام هوا

 كانه ناك اذا ًاحافا الو .رهشأ ةثالث ىوس ريدغتلا

 نيذلا نم مهتيبلاغ يف مهو .نوفهلتملاو ربصلا ودفان
 انذيلع ًاماكحا اوقلطي نا نوديريو :ةضراعملل اوعرتقا
 :ةسيموكحلا ةيلوؤسملا نم ةرسيصق ةرخف دعب
 .ةدودحم جئاتن ىوس نوري ال مهنأل نوبجعتيو
 عيرشتلا نا :يلاتلا وه مهل حيرصلاو يعقاولا انباوج

 .رهشأ ةثالث يف هينبت ةيلمع يرجت نا نكمي ال ديدجلا
 هب تمدقت نوناق يأ نا ىلع دكؤا نا يعسو يفو

 نا يف ببسلاو .نآلا ىتح ايمسر هب لمعُي مل ةموكحلا
 رادصتسا عورشم حبكت ةيكارتشالا ةضراعملا

 ىلا :انايحا .ةموكحلا سيئر رطضت يهو .نيناوقلا

 عيرشتلا ةيلآ عيرستل ةيروتسدلا ةحلسالاب حيولتلا
 هذه ءطب فرعنو .ةددحملا ةدملا ف جئاتن ىلا لوصولاو

 سلجم يف يهنتنت نا بجي نيناوقلا ةءارق نا :ةيلمعلا

 ال كلذ دعبو .اهيلع قيدصتلا راظتنا يف .خويشلا

 لمعلا لوح بجعتلا تامالع مسرن نا بحي

 تاودألا دعب كلتمت مل ةموكحلا هذه نأل :يموكحلا

 ةسرامملاهيلا ةجاح يف يه يتلا ةيعيرشتلا

 فوس نيلبقملا نيرهشلا ةرتف نا عقوتاو .اهتايلوؤسم
 ةمهملا صوصنلا نم أددع ةموكحلا ةزادح يف ناعضي

 «..نيتقيلط نيديب كردتت نا اهلوخت يذلا
 7-5 ع ةيلمع ىه له نكل

 نيب عقاوملا قابس أدبي ملأ ؟طقف «ةيروتسد» يه مكحلاو

 رص ىلا «ةيبعزلا ةزيفقلا» كلذ: لجأ نه نييسكرتسملا
 ؟هيزيلالا

 تدب يتلا سيرا يف هرظن حّرسي هيياد يرام  ناج

 يتلا ةينجلاب هيشأ يسترفلا ناملرتلا تازامع ىئدحا نم

 :لاقو ٠ «ةبوارحص) سمش تحت ؛لفينا جرب لوح موكتت

 اآديت نا يقييلتلا نمو .اقح اديب مل قايسلا نا»

 ,ةيسائرلا تاباختنالا حسرات نم نيماع ليدقو ,ةلئسألا

 ينلا ةلاحلا فاشكتسا ىلع ارداق دحأ ال نأل .هناوأل

 زيمت يتلا تالاحلاو 2١1588 ماع اسنرف زيمت

 ةموكحلا هدصحت لشف يأ وأ حاجن ياو .نييسنرفلا

 ناماعو .تقو ىلا ةجاح يف ةيبلغألا نا دقتعا .ةيلاحلا

 دوهجلا نا يف كشا الو .ةريصق ةرثف ىوس اسمنل

 ماعلا ىيضفت فوس كاريش ةموكح اهلذبت يتلا ةلاعفلا

 ةيلمع ثادحا اهنأش نم .,ةسوسحم جئانن ىلا ليقملا

 دي و ا د ل باطقتسا

 دعب ؛ناملربلا ىف ةيراسي ةببلغأ مودلا دعب كانه نوكت

 نيعروبشلا عجارتو يكارنشالا يع وبشلا راطشنالا

 لبقتسملا يف فلاحت يأ نا امك .ةثملا ف ٠١ ةبسف ىلا

 نيماعلا تارحاشم دعب ؛هنم غورفم رمأ .امهندب

 ناددل ثادحأ و .. ناردا نم فقإملا

 قرشلا اسنرف ةسانس رادم ىلا لوخدلا تلجعتساو

 اذام :هيناد تلأسو .ةيكاريشلا ةموكحلا عم :؛ةيطسوا

 ةمث لهو ؟نارهطو قشمد هاجت سيراب فقوم يف ريغت
 حاتفنالا نا مأ قشع ىلا لوحتم دق ءىداه لزغ قفألا يف

 دصر ركبملا نم» : باجأف ؟ةنيعم فورظ هنلمأ يكيتكت

 تاذلاب ةطقنلا هذه ىف فرعنو .لاجملا اذه يف رييغت يأ

 ناك اذاو .دعب هنع نلعت مل ةموكحلا هذه «”نمد» نأ
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 يف ةيديلقت تالداعم ىلع زيكرتلا تداعا اهنا احيحص
 يف ددرتت مل اهناف .تاعانق هتاذ تقولا يف يهو .اسنرف

 ةلود ىقبي نا بجي يذلا نانبل نع اهفقوم نالعا
 يذلا تاعومجملا لك مالسب هيف شياعتت ناو .ةلقتسم
 ايسنرف ًافده سيل نانبل يف مالسلا ناو .اهنم لكشتي
 وه يذلا :ةيرحلا يف مالسلا .آضيأ ايبوروأ لب .طقف
 يفخا الو :يراضح جذدومنو طسوألا قرشلا ف ةنامض

 نم ةيلاخ قباسلا ف نكت مل مالسلا اذه ةيكيناكيم نا
 يناسنا روطتل ةرارشلا تناك اهنا ريغ :بويعلا
 ددجلا اهييدايق لالخ نمو .اسنرف نا .نأ يف يسايسو
 ةصرفلا حنست مل ناو ءاهتدارا ىلع ىرخا ةرم .تدكا
 روضح نا ىلا كهايتنا تفلا .ةدارالا هذه ددسجتل دعب

 يف ةيسنرفلا ةدحولا) ينماو يفاقث نانبل يف اسنرف
 راطخألا نم مغرلا ىلع (نانبل بونج  «لونيفلا»
 هذه بحسل اهل ةين ال ةيسنرفلا ةموكحلاو .ةقدحملا
 .«..تادحولا

 «سيرابو نارهط نيب ةدجتسملا ةنورملا ىوتسم ىلعو
 بناوج لك رابتعالا يف ذخأن نا بجي» :هيباد لوقي
 وديدش نحنو .ةينانبللا اماردلا ,الوأ كانه .ةلكشملا

 اهتيلوؤسم لمحتي اماردلا اذهو .اههاجت ةيساسحلا
 نيينيطسلفلا نع الضف .«ليئارسا»و ةيروس نم لك
 ,اعيمج ؛اننا .برغلا لودو اسنرف كلذكو .نيينانبللاو
 ةلكشم ةمثو .نانبل يف يرجي ام ةيلوؤسم لمحتن
 يهو يسنرفلا ماعلا يارلا ةرشابم سمتو :ىرخا
 .قارعلاو ناردا نيب برحلا كلذ ىلا فاضي .نئاهرلا
 اهيلا انرظن اذاو .دحاو ىدم ىف دشتحت ثادحألا هذهو

 ةموكحلل افالخو .ةنهارلا ةموكحلا نا ىرن ةقدب

 ركنتت نا نود «نارهط ىلع حاتفنا نع ثحبت .ةقباسلا
 لاجم يف اصوصحخ .قارعلا هاجت اهتامازتلال
 .«.نواعتلا

 «هييأد ينام اح ةنيفقولا ذب ةيفزتلا فيك كل
 عم ةديدج تاقالع ١914 ماع ءانيسرا اننا :بيدجي

 نكت مل تقولا كلذ قو .كلذب اوبحر عيمجلاو .قارعلا
 لياقملا يف انل تناكو .نارهطو دادغي نيب برح كانه

 دليلا قارعلاو .ةيهاشنهاشلا ناريا عم ةديج تاقالع

 هلماعت يف ...ةينوسكاسولكنا ديلاقت طتخا يبرعلا
 تلخدو ايناطيرب عم اصوصخ .هتالدايمو يداصتقالا

 ف لوحي ًائيشّرن مل انئأل .هعم ةقيثو تاقالع ْف اسنرف
 مزالتلاو .ةديجلا تاقالعلا ةماقا نود :ةرتفلا كلت

 عم اننواعت ىلع ذئموي الالظ يقلي مل يسنرفلا  يقارعلا

 هب نيينعم نكن حلو .نارهط يف ماظنلا ريغت مث .هاشلا

 نم هتروث قلطا ينيمخلا نا نم مغرلا ىلع .ةرشابم
 .ياسرف نم ةبيرقلا .وتاش ول  لفون ةيحاض
 يف تلخدو .ةيسنرفلا  ةيناريالا تاقالعلا تروهدتو

 هذه ىفو .ةلدابتملا تاداقتنالاو تاماهنالا رادم

 .دايح الو انتهجح نم رذح كانه دعب مل .ءاوجألا

 ةزيجو ةرتف لبق ةيئاريالا  ةيقارعلا برحلا تعلدناو
 فقاوم اورولبو .مكحلا ىلا نييكارنشالا لوصو نم
 ىلا ىقري يذلا هتاز طخلا يف ؛قارعلا عم ةفطاعنم

 ةديدجلا ةموكحلاو .هقيمعتو هلقص عم ١91/4. ماعلا

 ىلا ىعست اهنا ريغ ءاهتاذ تارادبخلا نمض ريست

 حاتفنالا نا نم ًاقالطنا .ناريا عم تامكارتلا صمدلقت

 .جيلخلا يف مالسلا ةمدخ يف الماع نوكد دق اهيلع

 عمسن مث .حالسلا عم مهنا انذل نويقارعلا لوقي امدنعو

 دابحلا ناف ءنييناردالا نيلوؤسملا نم هتاذ مالكلا

 ةرخص ةحزحزل ةعفار نوكي دق لعافلاو يباجيالا
 نم رثكأ ةلهؤم نوكت دق اسنرف نا دقتعاو .برحلا
 رود ءادال ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا

 طورشلاو طورشلا نيب قيفوتلاو ,برحلا يف طيسولا
 ىلع نيفرطلا ةدعاسم ىف سيراب حلفت دقو .ةداضملا
 .نورخآلا قفخا ثيح :قزاملا يطخت

 يناريالا_يروسلا ؤطاوتلا هيياد ديسلا ربتعي الا نكل
 قطنم يأو ءاهل آلالذآو اسنرفل ازازتبا نئاهرلا «ةكبح» يف
 ال انا» :لوقيف ؛يناريالا قطنم-اللا ةهجاوم يف يسنرف

 كانه .نئاهرلا زاجتحا ةيلوؤسم اهدحو نارهط لّمحا
 ىضوفلا نم ديفتستو «نارياب ةقالع ىلع توريب يف للش
 عالطا ىلع يدنا .ةهوبشملا اهتاكرحتب موقنل ةماعلا

 نا دكؤاو .نئاهرلا فلم ىلع .ةظحلب ةظحلو .رمتسم
 ميظنت يأل حيتُي يذلا مجحلا نم يه نانبل يف ىضوفلا
 هتيلوؤسم مدع نالعا مث ءاهذيفنتو تايلمع بيكرت
 يتلا مئارجلا طبضت يتلا ةيعجرملا يه نياف .اهنع
 ًأدفو تسارت دقل ؟كاذ وأ مسألا اذه تحت بكترت
 ؛يضاملا (ربمسيد) لوألا نوناك يف ناريا ىلا ايناملرب
 تلقو .امود نالور قباسلا ةيجراخلا ريزو نم بلطب
 ةسايس ضراعن ال اننا مهتيقتلا نيذلا نيلوؤسملل
 انتامازتلا نع يلخنلا مدع طرش .ةحونفملا باوبيألا

 ىرع موي مصفن ملو .ةقيرع ةمأ نحنو .قارعلا هاجت
 نا ىلع اوقفاو نويناريالاو .اهي اندهعت تامازتلا
 بار يف مهسي يذلا يباجيالا دايحلا رود بعلن
 اذهب علطضن نا انيلا اوبلط ؛كلذ نم رثكأ لب . عدصلا

 .,..نانبل يف اننئاهر نع جارفالا لباقم يف رودلا

 «رفرزبوألا» اهتقوس يتلا رابخالا ةحص ىدم نعو
 يسنرفلا حالسلا ةضياقم ةيناكما لوح ةيناطيربلا
 ,فيدوريا ضرق دعب ةقحتسملا ةيسنرفلا غلابملاب
 ةحلسالا ةيضق» نا ,يسنرفلا يسايسلا كردتسي
 «.. تالكشملا نيب ايئاوشع طلخلا بجي المو ؛ةفلتخم
 هددست نا اسنرف ىلع بجي ًاضرق ةمث نا ركني الو
 اومصف نيذلا مه نييناريالا نا نم مغرلا ىلع .نارهطل
 اذه ىلع تاضوافملا نا دقتعاو .يساسألا دقعلا
 .ةكرتشم مساوق ىلا لوصولل ةيرورض ىوتسملا
 مكاري نا كلذ نأسش نم نأل :تاضوافملا رخأتل فساو

 يف لمعت تناك ةيسنرف تاكرش كانه نا امك .دئاوفلا
 رمألا ؛اهتارامثتسا تدمج .ينيمخلا دعبو .ناريا
 راطالا اذه يف ةمءاوملا بجيو .رئاسخ اهيلع بتر يذلا
 مث ؛يسنرفلا يرامثتسالا بناجلاو فيدوريا ضرق نيب
 .اهقحتسي يذلا فرطلل اهديدستو قراوفلا باستحا

 .«..اهفرص تيقاوم ةلودج عم

 يرتلا ركحو .. ةينيمخلا
 عافدلاو ةيجراخلا يتنجل وضع سملتي دح يأ ىلا نكل

 ةلود نم رثكأو سيراب نيب «طيسولا»و «يسنرفلا ناملربلا يف
 ةنقيدلا ايناصلا دوعسص نيد اكرششم اطبخ ةيقيرفاو :ةريوع
 ريهاتلا نا: نم انالطنا كعسيألا قرسكلاا لل قتعلاو

 ةيومدلاو ىضوفلا ىبودع لحت ثيح اهعم لمحت ةينيمخلا
 جذامن ءرخآلا عاقبلاو ةرغشمو ةيبرغلا توزيبو ءرثختلاو
 روذج هل باشهرالا نا» :هيياد بيجيف ؛ ةقطان تانيعو ةهيبح

 يف ةحوارملا نع ريبعتلا وهو . خيرانتلا يف اقيمع برضت

 رمج يف تخفن ةينيمخلا نا يف كش الو .يسايسلا قزأملا
 عارصلا يف اي ًايساسأ اءزج ناك هنا نم مغرلا ىلع .فنعلا
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 .ةمئاقلا عاضوألا رييغت لسوتب يذلا ينيدلا فنعلا
 ال انأف :ىضوفلا وه ليدبلا ناك اذاف ؟ليدبلا وه ام نكل
 مأ تناك ةينيد .ةروث ةيا نا .هيلع عبطلاب قفاوا
 ةروثلاو .تارواجتلاو فرطتلاب أمئاد أدبت ,ةيسايس
 .اهريفاذحب ةلداعملا هزه اهيلع تيحسنا .ةيناربالا
 ,ةسارشلا ىهتنم يف تناك يتلا .ةيسنرفلا ةروثلا امك
 وحن تحن .كلذ دعب .ىلوألا اهلحارم ىف اصوصخ
 كلذ دعب اندهش اننأل .تقؤملا ءودهلا هنكل .ءودهلا
 دوعصو .باهرالاو رايبسيورو :«روديمرتلا» لصاف
 عم مهدوهع تقفارتو .ةرطابالا مث لصانقلا مكح
 ةنكمم ةيروطاريمالا نا لوقا ل .حوفسملا مدلا مساوم

 ررحتت مل «ةينيمخلا ةروثلا» نا لب .ناريا ىلا ةدوعلا
 تقو ف اهنم ررحتت نا عقوتا الو .ةفينعلا اهتاعاقيا نم
 ددشتلا يديرم نيب عارصلا نم مغرلا ىلع .بيرق
 عفترت ناريا لخاد تاوصا ةمثو .لادتعالا يديرمو

 .ةجيتن ىلا نايدؤي ال تازواجتلاو بصعتلا نا لوقتل
 ءاهمعدو تاوصألا هذه لثم عيجشت يف انرودو

 انرود .هيعناص ىلع الوا دتري فرطتلا نا ىلا ةراشالاو
 فنعلا ريغ .رخآ ردق ىلع يناريالا لقعلا ظاقبا يف
 .ةيناريالا نوؤشلا يف لخدتلا ديرن ال اننا .ىضوفلاو
 نع اولختي مل اذا نييناريالا عم راوحلا اننكمي ال نكل
 انبراجت يف مهكرشن نا انعسو يفو .فنعلا ةيجهنم
 نا ىلع مهل دكؤنل انايحا ةرارملاب ةئيلملا :ةيخيراتلا
 زيجي ال هللاب ناميالا ناو ءىوقا وه لقعلا توص
 .«.بضغلاب حولت يتلا ديلا ةيطارقوريب

 ميعز ؛يوجر دوعسم رارق هيياد جردي ةناخ ةيأ يفو
 ةنيدم ذاخَتاو اسنرف ةردافمب ءئراطلا قلخ يدهاجم
 :فيفيمكلا همك تكمل ىالطتأ ةطقن ةورحكلا ناره
 ةرداغم ىلع يوجر تلمح لماوع ةلمح كانه» :لوقي

 ىلا ليحرلا رارق يف .هتيرح ةسرامم دارا دقل .اسنرف
 نا يفخأ الو .اسنرف نم هدرطب دحا مقي ملو قارعلا
 نوناق اهمسري ينلا دودحلا اوزواجت هراصنا ضعب
 يف ءسمن نا نود :تاريذحت مهيلا انهجوف .ءوجللا
 ..ةيسنرفلا ضرالا قوف مهتيرح .لباقملا

 ةياهن عم ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا يهتنت له نكل
 ؟ينيمخ

 ًافرشتسم .ةظحل هيباد يرام ناجح تمصي

 ناربا تبكترا دقل» :لوقدو ,ةيناربالا تالامتحالا

 ةروثلا يمرا نا ديرا ال . تازواجتب تماقو .ءاطخا

 قلطي نا ديال يذلا خيراتلا ةيلوؤسم نم اذهف .رجحب
 ىلا اوقلزنا نيذلا قحب .ةواسقلا ىهتنم يف اماكحا
 ءانبلا ىلا نيوعدم اوناك تقو يف يداملاو يسفنلا رامدلا

 يف مالسلا نمز ىلا علطتن مويلا اننا .يداملاو يسفنلا

 ةعومجملاو اسنرفو .هلولح ىنمتنو .ةقطنملا

 امهيلعف .ةئدهتلا ىلع نيترداق اتناك اذا :ةيبوروألا
 مل اذا :برحلا هذه نآل ءؤطابت نود كلذ يف عورشلا
 وه اذه .عسوتتو مقافتت اهناف .دودحم قاطن يف رصحت

 برخح اودقوأ نيذلاو .خيراتلا ِق بورحلا قطنم

 برحلا هذه نا مويلا نودكاأتي .اهتعقر اودمو ؛جيلخلا
 .اهيف رصتنم ال ناو .قفألا يف اهل ةعقوتم ةياهن ال
 ...وه اهيف ديحو رصتنم ةمث نوكي نا ىنمتاو
 .«مالسلا

 ثدحلل ةيقفالا ةءارقلا يطخت هيياد عم لواحن
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 - ةيسنرفلا ةقالعلا ملاعم ضعب سملتنو .يناريالا
 ,ةينانبللا ؛ىولحلا قبط» لوح اهعارصو ةيروسلا
 يماروتاجلا هضرع ىلع يمنرفلا يسايسلا جرخيو
 ٍْق مكاحلا ماظنلا نا تلق اذا رسب حونأ ال» :لوقنل

 نم هناكو .انعم هتاباسح ةيفصت ىلا ىعسي قشمد
 روضح نأب انركذي .اهريغو نئاهرلا لئاسر لالخ
 نا يف كش ال .هيف بوغرم ريغ ةقطنملاو نانبل ف اسنرف
 .يسنرفلا رسجلا تحت نم تلاس ةريزغ ةيروس اهايم
 اهتيخض بهذ .ةفلتخم ةيومد لامعا تبكتراو

 يكذ ةلود سيئر يأ نكل .نايحألا بلغا يف ,نوينانبل
 قئاقحلا نم ًاددع بعوتسب نا هيلع ةقطنملا يف لقاعو
 :يلاتلا لكشلا ىلع اهلزتخا يتلا

 طسوألا قرشلا نع ةبيرغ تسيل اسنرف نا - ١
 يف ةيلايربما ةيا ةسرامم يف بغرت ال اسنرف نا - ١

 طسوألا قرشلا

 يف لب :نيرخآلا ءادعتسا يف سيل اسنرف رود نا - *
 ؛ةلوخم تسيل يهو .نيرخآلا تاضقانت نيب قيفوتلا
 وأ يتايفوسلا رودلاب اهيبش ًارود بعلت نا لاح يأب
 اما .روحمتلاو باطقتسالا ىلع نهارد يذلا يلايريمالا

 يفو .راوحلاو .لعافلاو يباجنالا دايحلا وهف انناهر

 قرشلا بوعش ةدعاسم ىلع ةرداق يه راطالا اذه
 .مالسلا قاقحتسا ىلا ونرت يتلا طسوألا

 نع ىلختيو .ةأجف ولعت هيباد يرام  ناج ةرين
 حيملتلا ىف بهسيل .راوحلا نم ىلوألا تاظحللا ءوده
 ىلا ؛هتلاسر» لاصيا يف احماط .حيرصتلا نع اضوع
 لكشب ,توريب يفو .انعم اوسرام نيذلا» نييروسلا
 ةيعون ىلا رظني امدنعو .«جارخالاو جارحالا ء.صاخ
 نا ظحالب .قشمدو نارهط نيب ةدئاسلا تاقالعلا

 لحارم زاتجا» دقو .«جاجترالا رادم يف فلحلا»
 هدالب» نا كردتسيو .ءاسنرف فدهتساو .ةفلتخم

 اذاو .كلذ نوفرعب عيمجلاو .قشمدل ةودع تسيل

 قتاع ىلع عقت ال ةيلوؤسملا ناف :مويغ ةمث تناك
 طورشلا دحأ نا فيك ركذتيو .2..ةيلاحلا ةموكحلا

 اهرودب انفارثتعا» ٍِق اسنرف عم عيبطتلل ةيروسلا

 ضفرن اننا اهموي انلقو .طسوألا قرشلا ْق يساسألا

 نانبل مض يف قحلا اهسفنل يعدت ةهج ةيأ عم لماعتلا
 ال .دودحلا جراخ نم مكحت ةئالو ىلا هليوحت وأ .اهبلا

 يعارأ نأ ديرأ يننأل .ىرخا ناتسناففا لوقا

 مهباعل لاس سورلا نكل .ةينانيللا تايصوصخلا

 ماظنلا نا يل وديبو .ةيناغفالا ةفرغلا ماما آمئاد

 نعو .«..ناندل ماما ًاضنأ هباعل ليسي قشمد يف مكاحلا

 ادبت يتلا طسوألا قرشلا بورح يف برغلا ةيلوؤسم
 هذه نا» :ةيباد يرام - ناح لوقي , يهحمت هيل يكل

 :ايخيرات ,تبعل اسنرف نا .ةرشابم ريغ ةيلوؤسملا
 لالقتسالا اسنرف تحنم مودو .ةقطنملا ِق امهم ًارود

 ةجراخ تناكو .بعص عضو يف تناك يناذبللا نطولل
 هذهو .لئاه يسايسو يركسع راسكنا نم اهونتل

 رود بعل ىلع مويلا انزفحت ةيخيراتلا ةيلوؤسملا
 نم لكش يأ ةسرامم كلذ ينعب نا نود نم يقيفوت
 اننا لوقا .انتيرجت ىلع اسييسأتو .ةيطلستلا لاكشا

 .لولحلا ةرولب يف ماهسالل انريغ نم رثكأ ءنولهؤم
 فلتخمب «برعلاو ,مهتاءامتنا فلتخمب ,نودناندللاو

 .اهريغ نم رثكأ مهفرعت اسنرف نا نونقوم .مهتاهجوت
 قرششلا يف ةبرح سار نوكت نا بجي يتلا اسنرفو
 «تامزألا ةكيش لحل يل ودلا رمتؤملا راعش عفرت طسوألا

 راطا يلودلا رمتؤملاو .ءقاكتم لكشبو ءاهروذج نم
 ًأطيخ ةمث نأل :ةلواطلا ىلع تالكشملا عضو حبتب

 نا دقتعاو .عيمجلل تانامض غوصيو .اهتبد طيرب

 اذهو .نانيل ِق قيبطتلا نكمم يواسمنلا جذومنلا

 ماعلا يف هنا فنك ركذتنل .ةيوجعالا عاقيا هل جذومنلا

 دكؤت تانامض عم .ةيواسمنلا ةلودلا تلكشت ؛: 4

 ةدهاعم» ذئموي هيلع قلطا ام اذهو .اهدانح ىلع

 .«ةئبوايسمنتلا ةلودلا

 .قيضن ذخأ ثيدحلل صصخملا تقولا نأب رعشا

 باطقاو نويسايسو نوعجارم هيياد بتكم يفو
 :ريخألا لاؤسلا قالطا نم يل دب ال ناكو .نويدراكسيج
 ةداعا ىف يناريالا ينيدلا بصعتلا مهسأ دح يأ ىلا

 :ديدجلا  ميدقلا ينويهصلا عورشملا ىلا حورلا
 اياظش وا ةيفئاط تاليود ىلا ةيبرعلا ةقطنملا ليوحت
 ًاملع ءاهيلع ءاضقلاو اهلاقتعاو اهدارفتسال .ةيفئاط
 هذه ىلع .ديحولا درلا وه يبرعلا يموقلا عورشملا نا

 :قفألا ىف هرظن حّرسي نا دعب .هنناد لوقي .ةرماؤملا

 .طسوألا قرشلا يف ةريطخ ةيفئاطلا ةموثرجلا»

 يف اهيذغت ةيملاعلا ةينويهصلا نا أديج فرعاو
 نم فوخلا ىلا ًانايحا هدرم ينيدلا فنعلاو .رارمتسا
 تافعاضم نم آمئاد نييئناربيالا ترذحو .نيرخآلا

 :هللاب ءاقنلا ةقالع نوكب نا بحي يذلا نيدلا سييست

 نا ديرا ينناو .همساب ةنميهلا طسبل ةليسو سيلو
 نيأ ىلا :هيجورمو فنعلا يعناص ىلع الاؤس حرطا

 ؟اهداصح ىلا نوعلطتي جئاتن ةياو ءلوصولا نوديري
 ةفعاضم :ةدحاو ةجيتن ىلا الا يدؤي ال فنعلا نا
 دشأ نوكي دق ءرخآ فنع ءاقستساو .دقحلاو توملا
 ,نئاهرلا زاجتحا فنع :فنعلا ضفرا يننا .ةوارض
 ال طسوألا قرشلا ليقتسمو .بورحلاو ,تايفصتلاو

 .مهافتلاو قافولا ف لب ,مدلاو فنعلا ْق هيلع رثعن

 [].2..اسنئرف رود وه اذهو
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 ينل يردن زيوقج نع انيدحت يفتن قنتع 1
 روهدت ِق «يليئارسالا» شيجلا نا عماش -

 نا ريرقتلا لوقيو .1958 ةنس ذذنم رمتسم | ٠

 «يليئارسالا» شيجلا تزيم يتلا ةيديلقتلا تاقفصلا
 .ناك ريخ يف تحبصا ةفورعملا ةيلاتقلا هتاردق هتطعاو
 اهنم ةديدع بابسا ىلا روهدتلا اذه ريرقتلا وزعيو
 مت دقو اذه .عافتنالا ةرهاظو ةيطارقوريبلا ةنميهلا

 ارس هدوجو يقب يذلا ,ريرقتلا اذه تايوتحم بيرست
 ثدحاو يضاملا رهشلا ىف :ةنسلا فصنو ةنس ةدمل
 .ينويهصلا نايكلا يف ةريبك ةجض

 وه .ةحفص +٠٠ يف عقي يذلا ,ريرقتلا بتاك

 اسيئر ناك يذلا (دلوو ليوناميا) طايتحا لينولوكلا
 ةنسلا يف لاقتسا نا ىلا ىدملا ديعب طيطختلا ةرئادل
 ةرازو يف نيلوؤسملا عم ةفينع تامادص دعب ةيضاملا
 همييقت نم ىهتنا دق ناكو .ناكرالا ةثيهو عافدلا

 ناكرالا ةئيه ىلا هريرقت مدقو «يليئارسالا» شيجلل
 ,1444 (ريمفون) يناثلا نيرشت رهش يف :ةيليئارسالا»
 تقبأ و ريرقتلا تنفد ةينويدهصلا تاطلسلا نكل

 .فصنو ةنس ةدمل ارسس هدوجو

 مدطصي أدب دلوو لينولوكلا نا ركذلا ردجيو
 ةسسؤملا يف نيلوؤسملا رابك نم ديدش ءادعب
 نم ءاهتنالا نم نيرهش لبق ةينويهصلا ةيركسعلا
 هيلع اوطلسو تامولعملا هنع اوعنمف هريرقت دادعا

 هعم أدب يذلا (تيب نبشلا) تارابختسالا زاهج
 تلشف املو !سسجتلا يف هب هبتشم هنا ةجحب اقيقحت

 هل حمس .هدض ةلدا ةيا ىلع روثعلا يف تارباخملا
 .هردرقن دادعا ىف يضملاب

 ةئيهل هعفرو ريرقتلا ةباتك نم ىهتنا امدنعو

 ناكرالا ةسائر تلذب فصنو ةنس لبق ناكرالا
 ريرقتلل يدج شاقن يا عنمل دهج لك ةينويهصلا
 هريبنعا ام ىلع اجاجتحا دلوو لاقتساف :هتايصوتو
 .شيجلا ميظنت ةداعا ليطعتل تمص ةرماؤم

 - [ ما مل نمط طع مجمع - 3

 و ١ نوحضم

 روهدت يف «يليئارسالا» شيجلا نا دلوو ريرقت لوقي
 عجارت ىلع ليلد ربكا ناو .1954 ةنس ذنم رمتسم
 ةهجاوم يف ةديازتملا ةبوعصلا وه ةيلاتقلا هتاردق
 ةثالث ةميزه عاطتسا /14517 برح يفف .ءادعالا
 ديزت ال ةفلكتب ةفلتخم تاهبج ثالث ىلع ةيبرع شويج
 امدنع :141/7 برح يف اما .يموقلا جاتنالا نم /5 نع

 مساح راصتنا زارحا نم نكمتي ملف نيتهبج ىلع براح
 نم ١١/ نع ديزي ام برحلا كلت يف كلهتسا هنا عم

 هجاو :1987 ةنس ناندل برح يفو .يموقلا جاتنالا

 ةقباسلا رئاسخلا لك هزئلسغتقاق:ناثبل بوحي :ينويهصلا شيجلا ظ

 حلستلا ةريقف ةريغص ةوق «يليئارسالا» شيجلا
 مغرلابو .يموقلا جاتنالا نم ١4/ قفناو ءزيهجتلاو
 ةيجيتارتسالا هفادها رثكا قيقحت ىف لشف هلك كلذ نم
 .ةيكيتكتلاو

 زجعلا ريسفتل بابسا ةسمخ ردرقتلا يطعدو

 :يهو ينويهصلا شيجلل ديارتملا
 .ةيدابقلا رداوكلا ةءافك يندقت- ١

 ىلع ةردقلا ىلاو ةيلاتق ةديقع ىلا راقتفالا - "
 .لاتقلا ةحاس ف ةفلتخملا ةحلسالا نيب قيفوتلا

 بيردت بيلاسا «يليئارسالا» شيجلا سرامي -
 ىلع دمتعي ال لاتقلا ىلع بيردتلا نا ثيح .ةنطاخ

 .ةكرعملا ضرا يف تاوقلل يلعفلا راشتنالا
 .خافتنالا ىتحو .مخضتلا نم شيجلا يناعي - ؛

 ىلا دنتسي ال 19197“ برح دعب همخضت ناكو
 .ةيلاتقلا هتاناكماو هتاجايتحا

 ءاد نم «يليئارسالا» شيجلا يناعي - 5

 يتلا يوقلا زكارم نم ةكبش حبصاو .ةيطارقوريبلا
 يف نوددرتي طابضلا لعجي امم ةلئاه دراومب معنت
 ىروقلا زكارمل مهءامتنا نورسخي ال يك ءاطخالا داقتنا

 .ةظوظحملا

 شيجلا نا دلوو لينولوكلا لاق ..ةيليئارسا»
 برح يف ايكيتكتو ايجيتارتسا لشف :يليئارسالا»
 طايضلا ةأفاكم عنمي مل لشفلا كلذ نكل .نانبل

 بجومب اوفرصت نييركسعلا رابك نا لاقو .مهتيقرتب
 مييقتلا نود تلاح ةفسلف يهو «ءكرتسا ينرتسا» ادبم

 كلذ ةليصحو .نانبل برح قف شيجلا ءاىال يدجلا

 لثم) ةيلاتقلا تازيملا نا يه- دلوو لينولوكلا يارب -
 شيج تطعا يتلا (ةفزاجملاو ةكرحلا ةعرسو ةردابملا
 تاوق ةهجاوم ىلع ةفورعملا هتردق يضاملا يف «ليئارسا»
 .ناك ربخ ىف تحبصا ...تاهبج ةدع ىلع ةريبك

 نا» دلوو هلاق ام ىلع ابيقعت «يليئارسا» قلعم لاقو
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 ةفرتحم ةقبط تحبصا ةيليشارسالا ةيركسعلا ةدادقلا

 ةعفنملل هقلستت املس ةيركسعلا ةمدخلا' ربتعت

 يف ةديج فئاظو ىلا لوصولل اهلغتستو .ةيصخشلا

 .«ةنيدملا ةادحلا

 :ويرانلا نم تارا
 دلوو لينولوكلا اهبتك ةركذم نم تارقف يلي اميف

 :ةيطارقوريبلا برحلا يف ةغرفملا تاقلحلا» ناونعب
 ةلجم اهترشن «بورح ةثالث نم ةيركسع تاجاتنتسا

 حضف امدنع ١95 ناسين <١ يف (تيشار .تريتوك)

 :ينويهصلا شيجلا نع يرسلا ريرقتلا رما
 اهلادبتسا بجي ناك يتلا ؛ةيركسعلا ةدايقلا نا»

 ١19/87( :نانيل برح يا) ليلجلا مالس ةيلمع دعب

 .تايقرتلاب تئفوك ,؛برحلا كلت ف اهئادا ببسب

 يدحلا ميدقتلا ةصرف تدقف ,اهلادبتسا مدعل ةَحمتتََو

 تمص ةرماؤم انهحاو كلذ نم الدبو .برحلا كلتل

 تادايقو ناكرالا ةئيش يف طابضلا رابك اهيف كراش
 مهنم دحاو يا نكي ملو .ةفلتخملا تادحولاو ةحلسالا
 .برحلا ءاطخا ةهجاومو فلملا حتفل دادعتسا ىلع

 نم فوخلا وه تمصلا ةرماؤم قيمعت نم داز اممو
 اوكردا نييركسعلا ةداقلا رابك نا ذا :تاذلا ةحيضف
 ناو دب ال مهريغ ءاطخا اوفشك اذا مهنا ةعرسب
 مهئاطخا حضف يف نورخآلا عراسي

 .ناتيال افلخ .ناكرالا ةئيهل ديدج سيئر ءاج امو
 دئاسلا يطارقوريبلا ماجسنالا ىلع ظفاحي نا لضف
 مييقت ىلا يدؤت نا اهناش نم ةمدص ببسي نا نم الدب
 لمعل ةلواحم لك هجو يف فقوو .برحلا ءاطخال يدج
 .كلذ

 برحلا ءاطخا اودهاش نيذلا ظايضلا راغص اما
 امللط اهودهاش يتلا حئاضفلا فشك نم اونكمتي ملف

 ةرداقو نشيجلا ىلع ةرطيسمو ةكسامتم ةدايقلا تلظ

 تالارنجلا عنصُي اذكهو .دقنلل ةلواحم يا لاشفا ىلع
 سامخب نيديقتملا راغصلا طابضلاف :نويطارقوريبلا
 ساسا ىلع نوافاكيو نومّيقي مهنا نونظي بابشلا
 ةيطارقوريبلا ةكذحلا ىلا نورقتفي مهنالو .مهتاءافك

 ةعرسب اوملعتي مل اذاو .مييقتلاو دقنلا نولواحي
 عم نوشياعتيو دسافلا عضولا نورياسي فيك
 ام ناعرس .ةيطارطوريبلا تاسسؤملا بولسا
 يطارقوريبلا ماجسنالا نوجعزي مهنا نوفشتكي
 طابضلا رابك نم مهْؤاسْؤر هلغتسي يذلا سدقملا
 طابضلا رافض زجع اذاو .مهتنميه رارمتسا نامضل

 هذهل ضرعتلا مهيلع روظحم هنا اومهفي نا نع

 نيذوينم مهسفنا نودجب ٠ ,ةيطارقوريبلا صئاصخلا

 اذااما .نيدرمتملا لمتحي ال يذلا ماظنلا جراخ

 ركفلا ديعتست ةسسؤم لظ يف ءاقدلا اوعاطتسا

 دعب  الجآ وا الجاع نا اولصي ناو دب الف .هعمقتو
 ال اهدنعو ؛لارنج ةبتر ىلا - بيردتلا نم نيفس
 .هنم اودافتسا يذلا ماظنلا ميم ماجسنالا كلا ميش حف

 ةفوزعم امود بعلت ةيطارقوريبلا ارتسكروالا نا
 لوحتي كلذبو .زجعلا ةدوشنأو ثارتكالا مدع

 نا اذه ينعب الو .ىضرم طابض ىلا نيفاعملا طابضلا

 مهئاسؤر ةريضضح يف نوتكسي يذلا راغصلا طابضلا
 .ةيلمع تاجايتحا نورياسي مهنكل .ءانيج ةرورضلاب

 نيفظوم ىلا مهلوحيو هطايض ماظنلا رعب د اذكهو

 0.«نيلبكم
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 ين نويهصلا ناكل لبقتس 1

 'ةدالولا برح'
 ا ويس ورع م

 هحرط لاؤسلا اذه !؟«ليشاريسا» بهذت نبدأ ىلا

 ةكرحلل يملاعلا سلجملا سيئر نامدلوغ موحان
 باتكل ناونعك .هتافو ليبق ةينويهصلا | '/
 هعقاو نعو ءينويهصلا نايكلا ةدالو نع ثدحتي
 .لبقتسملا يف اههجاوي فوس يتلا تالامتحالاو نهارلا

 ةمتاق ةروص اذه هباتك يف مدق نامدلوغ نا مغرو
 لوصولا نا ىلا راشا هناف ءينويهصلا نايكلا ليقتسمل
 نا نكمي ةيبرعلا لودلا عم عازنلل ةيسايس ةيوست ىلا
 نم جورخلل «ليئارسا» ماما ديحولا ذفنملا وه نوكي
 هعضو يذلا باتكلا عفد دقلو .يخيراتلا اهقزام

 نيرشعلا نع ديزت ةدمل ةينويهصلا ةكرحلا سيئر
 نايكلا لخاد نييسايسلا نم ديدعلاب .اماع

 ةعيبط نع ةيدج تالؤاست حرط ىلا .ينويهصلا
 .هتموميدو مهنايك ءاقب نمضي نا نكمي يذلا جرخملا

 ردصتتل ىرخا ةرم تداع اهتاذ تالؤاستلا هذه

 عالطالا رثا :ةنياهصلا نييسايسلا تامامتها ةهجاو
 بتكملا نسيكر هعفر يذلا يثاصحالا ييرقتلا ىلع
 يشاب وترد ور ينويهصلا نابكلا يف ءاصحالل يزكرملا

 ظ .ةموكحلا ىلا
 ىلع يقيقحلا رطخلا سوقان ردرقتلا اذه قد دقف

 ماقرالا ىلا دانتسالاب كلذو . .ينوبهصلا نابكلا ليقتسم

 قرغتسا ةيناديم ةسارد نم اهعمج يتلا ةيئاصحالا
 .ماع نم رثكا اهدادعا

 !؟يشاب روسفوربلا ريرقت لوقي اذام

 ثدحتي لوألا يف :نيمسق ىلا ايلمع ريرقتلا مسقني
 لبقتسم نع يناثلا يفو .ةبطاق ملاعلا يف دوهيلا نع
 دقو .ينويهصلا نايكلا لخاد يفارغميدلا عضولا
 نا اهيف لواح ةمتاخب هريرقت يثاب روسفوربلا ىهنا
 رودقمب نوكيس له :يلاتلا لاؤسلا ىلع بيجي
 نرقلا علطم يف يدوهيلا اهعباط ىلع ظافحلا «ليئارسا»

 !؟ليقملا

 يف دوهبلا ندع عليد ,يشاب ريرقت ىلا دانتسالاب

 نييبالم ةثالث مهنيب نم :ةمسن نويلم ١4 ًايلاح ملاعلا

 يف دوهيلا ددع نكلو .ينودهصلا نايكلا لخاد فصنو

 ,ةمسن نييالم ةينامث زواجتي نل يلاحلا نرقلا ةياهن
 فوسف ٠١7٠ ماعلا يف اما ينويهصلا نايكلا دوهي ادع
 يلاوح ىلا ينويهصلا نايكلا جراخ دوهيلا ددع لصي
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 لخادلا نم رثكا عرخلا

 ديكآتلا ىلا لوألا همسق يف يشاب ريرقن صلخيو
 يتلا ةيليلحتلا تاساردلاو تاءاصحالا ىلا دانتسالاب
 ةرجهلا نا ىلا ءريرقتلا دادعا لحارم لالخ اهارجا
 تاونسلا لالخ صلقتت فوس :«ليئارسا» ىلا ةيدوهبلا
 ةليلق وأ :ةمودعم هيش حبصت نا ىلا ايجيردت ةليقملا

 .يلاحلا نرقلا ةياهن عم ادج
 جراخ ىلا ةسكاعملا ةرجهلا نا ظحلي ريرقتلا نكلو

 نا ينعي يذلا رمألا ,رمتسم ديازت يف ءليئارسا»
 ةيئانثتسالا اهتيمها دقفت تادب «ليئارسا» ىلا ةرجهلا
 لحارملا يف لاحلا ناك امك .دوهيلا ناكسلا ددع ةدايز يف
 .ينويهصلا نايكلا خيرات نم ةيضاملا

 «ليئارسا كنب» هعضو يذلا ريرقتلا ريشي لعفلاب و
 نيذلا ددع نا ىلا 1485 ناريزح رهش نم يناثلا يف
 غلب ١486 يضاملا ماعلا لالخ «ليئارسا» نم اورجاه
 ددع زواجتي مل نيح يف ,اصخش ١,6٠١ يلاوح
 .اديدج ًارجاهم ١٠١ ,/١"لا اهيلا اوؤاج نيذلا دوهنلا

 ماع ءانثتساب هنا ,«ليئارسا» كنب ريرقت دكؤيو
 ةيلمعد لالخ نم «ليئارسا» ىلا هيف رجاه يذلا 4
 يدوهب فالآ ةرشع ىلا ةسمخ براقي ام «يشوم

 ددع قوفي «ليئارسا» نم نيرحاهملا ددع نإف .يبويثأ

 .اهيلا ددجلا نيرجاهملا

 نايكلا حبصي :؛ةيدوهبلا ةرجهلا مادعنا عمو :نذا

 ءازا يقيقح يفارغميد رطخ ةهجاوم يف ينويهصلا
 .برعلا ناكسلا ددع يف درطضملا ديازتلا

 روسفوربلا لوانتي .هريرقت نم يناثلا مسقلا يف
 ماقرالا ىلا ادانتسا ليلحتلاب ءرطخلا» اذه يشاب
 .هريرقت اهنمضو اهيلع لصح ينلا ةيئاصحالا

 يف ايلاح هيلع وه ام ىلع عضولا رارمتسا لاح يفف
 نينطاوملا ةيسن حيصتس .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا

 ناكسل ينامجالا ددعلا نم 4٠/ نيفلأ ماعلا يف برعلا
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 .ريدقت لقا يف «ليئارسا»
 !؟ فدك

 :هريرقت نم يناثلا مسقلا يف يشاب روسفوربلا لوقي
 «ليئارسا» يف دوهيلا رطضي فوس ةلبقملا ةلحرملا يف
 .ةيبلغاك مهئاقب نامضل يتاذلا رثاكتلا ىلع دامتعالل

 يف زواجتي ال «ليئارسا» دوهي ىدل ةدالولا لدعم نكلو
 نيب ةدالولا ةيسن لصت نبح يف :/748 نهارلا تقولا

 أوسا يف برعلا حلاصل /.” , ” قرافب :/5 , ؛ ىلا برعلا
 .لاوحألا

 ال ةينويهصلا ةموكحلا تناك ةيضاملا لحارملا ىف
 :ةدالولا ةبسن يف ريبكلا قرفلا اذهل ًاريبك ًاقلق يدبت
 صقنلا دست تناك ةمئادلا ةيدوهبلا ةرجهلا نأل ًارظن
 ةرسجهلا نا نع ةلضف .ةيدوهيلا ةدالولا ةيسن يف

 ىلا لتحملا نطولا لخاد نم اييسن ةريبكلا ةيبرعلا
 مهاست تناك ةصاخ ةيبرعلا راطقالا ىلاو ,جراخلا
 ضفخنت تادب ةيبرعلا ةرجهلا نكلو .كلذ ىف اضيأ
 58٠١ يلاوح ىلا 1486 ماع تلصو ىتح ًايجيردت
 ريرقت ىلا دانتسالاب ,دقتعملا نمو اذه .طقف صخش

 .باجنالل تايدوهيلا ةوعد :زيريب

 رثكا جراخلا ىلا ةيبرعلا ةرجهلا ىندتت نا .يشاب
 .بابساو لماوع ةدعل ةلبقملا تاونسلا ىف رثكاف

 رطخلا ةهجاوم
 ىلع هدي يشاب روسفوربلا عضي ةطقنلا هذه دنع

 برعلا نأ ادكؤم :«ليئارسا» لبقتسم ىلع رطخلا نمكم
 امم :ناكسلا ددع ةيحان نم دوهيلا عم نوواستي فوس
 ةيئانث» ةلود ىلا لوحتلا لامتحا ماما اهعضي
 ةموكحلا ىلع يتلا ةطخلا يه امف ..ةيموقلا
 اذه لوحت نود لوؤحلل اهدامتعا «ةيليئارسالا»
 !؟ةمئاق ةقدقح ىلا رطخلا

 وعدت اناهاك ريئام ماخاحلا اهسئري يتلا خاك ةكرح

 ليئارسا» جراخ برعلا عيمج درط ىلا ةطاسب لكب
 ىلا وعدتف ,اضيأ ةفرطتملا ادحتاه ةكرح اما ..ىربكلا

 نم يبرع فلا 50١ يلاوحل ةيجيردت لقن ةطخ ذيفنت
 ةمخاتملا ةيبرعلا لودلا ىلا ةزغو ةيبرغلا ةفضلا
 فوس يذلا ينيميلا دوكيللا لتكت اما .«ليئارسا»ل
 آيار حرطي الف :لبقملا لوألا نيرشت يف مكحلا ىلا دوعب

 هطاسوا تناك ناو .عوضوملا اذه لوح احضاو

 ىلع فرصتت .ةفرطتملا تاكرحلا رئاس عم ةفطاعتملا
 لحلا وه برعلا نم ةريبك دادعا درط ةيلمع نا ساسا
 ةيبرغلا ةفضلا مض دعب كلذو .ةلكشملا هذهل حجنالا
 .ينويهصلا نايكلل ايمسر ةزغو

 اهسفن حرطت يتلا طاسوألا لواحت ةيناث ةهج نم
 نونفاف .ةفلتخم ًالولح مدقت نا .ةيلاربيل اهنا ىلع
 ةروصلا نا ىرسي تالصاوملا ريزو نياتشنبور
 يشاب روسفوربلا ريرقت اهمدق يتلا «ةيفارغميدلا»

 ةفضلا مض ةركف نع ايئاهن داعتبالا ةرورض دكؤي
 .ةزغو ةيبرغلا

 لكشب ةلكشملا حرطي داصتقالا ريزو يبوقعي داج
 كرويوين» ةفيحص يف هرشن لاقم يف لوقي وهف .رخآ
 وينوي /ناريزح رهش نم سداسلا يف ةيكريمألا ءزميات
 ىلا يدؤي فوس نهارلا عقاولا رارمتسا نا :يضاملا
 ىشالتت ةيموقلا ةيئانث ةلود ليئارسا حبصت ناد
 نا وأ .يفتخت دقو .اهيف ايجيردت ةيدوهيلا ةيبلاغلا
 ةيسايسلا مهقوقح اهناكس نم ًاءزج مرحت ةلود حيصن

 لاحلا وه امك ةيطارقميد دوعت ال يلاتلابو .ةيساسالا
 !ءايقيرفا بونج يف

 نيلوبقم اسيل نيرايخلا الك نا يبوقعي داج لوقيو
 بيجي !؟ةلكشملا هذهل لحلا وه امف !«ليئارسا» ىدل
 :هلوقب لاؤسلا اذه ىلع ينويهصلا داصتقالا ريزو
 وه «لشارسا» ةحلصم عم مجسني يذلا ديحولا لحلا

 رطخ داعتبا ىلا يدوي يذلا ,يتاذلا مكحلا ةماقا
 .لبقتسملا يف يبرعلا  يدوهيلا كاكتحالا

 نع ةياهنلا يف جرخي ال لحلا اذه نا حضاولا نمو
 داحيا يف ينويهصلا نايكلا ةذاق مظعم تاحورطا

 يف ريثأتلا نع ةلتحملا يضارألا يف برعلا داعبال جرخم
 عم :ينويدهصلا نايكلا لخاد ةيسايسلا ىوقلا نازيم

 .هتاذ تقولا يف ةلتحم لا ضرالاب ظافتحالا
 داجنا ىلا ةيعادلا :ةيليئارسالا» طاسوالا نكلو

 ءافخال ةلواحم لحلا اذه نا دقتعت .ةمئاد ةيوست
 اهديقعت ةدايز يف مهاسي دق هنا لب ,رثكأ سيل ةلكشلملا
 هدمتعت نا نكمي يذلا لحلا وه امف .اهلح لدب
 نآلا ىتح !؟ينويهصلا نايكلا يف ةمكاحلا طاسوألا
 قزاملا اذهل لح نع ثحبلا يف ةرئاح اهنا ودبت
 ةددعتملا قزاملا ىلا ةفاضإ يتأب يذلا «يفارغميدلا»
 .ينويهصلا نايكلا اهشيعي يتلا

 هسفن رهظي نال امئاد ىعسي يذلا زيريب ىتحو
 مل ؛:ةيجيتارتسالا لولحلا ميدقت ىلع رداقلا ةروصب
 ىوس يشاب روسفوربلا ريرقت ىلع اقيلعت هلوقي ام دجي
 ىلع لافطا ةعبرا باجنا ىلا ةيدوهي ةلئاع لك ةوعد
 .!لقألا

 ةيرخسب «ةيليئارسالا» طاسوألا ضعب تقلع دقو
 «نوثارام» يف دوهيلا لوخد نا ةلئاق ةوعدلا هذه ىلع
 يف قالطالا ىلع مهحلاصل نوكي نل برعلا عم تادالولا
 ةيرذج لولح نع ثحبلا ضورفملا امنيب .فاطملا ةياهن
 0.!؟نكمم اذه لهف ..ةيراع قئاقحلا ةهجاومو

 يبعرملا رياف
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 ..فرمإ ف قرم ريا زق

 ظ نلف تيظعم زون قدرنا قباس نجما قل
 نانبل يف يكريمالا ريفسلا هعضو يذلا ريرقتلا
 هلقن و يفهم ءاهتنا دهان .ويمولوثراب دلابنجير
 يف ىعدُيو ,ريرقتلا .اينابسا يف رخآ عقوم ىلا
 وه .«2 مجم( 36 ةانععام»' ,يسامولبدلا فرُغَلا
 هنا ف هتيعهأ و .ةيكريمالا .ةيجراخلا مسرب

 عاضوالل ةيكريمالا تاروصتلاو رودلا رصتخي
 يسايسلا ءارتهالا نا» :هيف ءاجو .ةينانبللا
 0 , 584 ماعلا ىتح رمتسي لومي يداضصتقالاو

 اذه ىتحو .ةديدجلا ةيسائرلا تاباختنالا نعوم

 ىلع تاييماقلا# تاراخألا يرنخأا قمعتيا دقا ؛خيراتلا

 .«ةيليئارسأ - ب روستو ينال ةيكرتما ةققلط 1

 ٌ نا بجي توريب يف يكزيما ريفش يا «لاج يأ ىلع.

 فتهنو دنبارلا فرضت 3| نميالا هقيحن تقي

 ةروص ىلع رثعا الو .ق قشمد فرصت يف ردبالا

 نا بجي انناهر نكل .ليمجلا نيما دعب امل ةحضاو
 هنال تفتِملا مزلي يذلا يغرشلا شيجلا ىلع زكرتي 1 ١

 امد ديحوتلا ةداعا يلع رداق هنا ريغ ٠ ,لبكما

 ليمجلا :نيما سيئرلا نويروسلا نولوؤسملا لبقتسا 39
 لوؤشملا ةرضح يف مهنأ نودقتعي اوناك «ءقشمد يف ١

 لنجل نكل او ماجا دبع هريدي يذلا و

 1 ًايقيقح اقزام شيعت. .ةيروس نا .زاختتالا ىلع ىتح ْ
 ْ .ةدحاو ةعفد تاهبج ةدع ىلع براحت يهو نانبل يف

 ' نكمي الأ يتلا رمحلا طوطخنلا لخااذ ةديقم اهنا ريغ
 يف ةقرو نانبل ثلعج طوطخلا هاذهو .اهزواجتت نأ:
 ' ىلع ظافحلا يف رمتسن نإ انيلعو .حيرلا بهم
 .ةيروسل يناتخا.قزام حوف ؛نويتاربالا اما. نزاوتلا
  ةيروهمجلا راعش نوعفري مهراصناو .نانبل يف
 ءايحالا تناك اذا الا ؟ةي ةيروهمج ةيآ نكل .ة ةيمالسالا

 نانبل لأ هدرا دكؤا
 تفل ام طسوالا قرتكلا ىلا ةلماسكلا انترظت
 يف يتمهم نم ةريخالا ةنسلا يف اصوصخ.. ,يهايتنا

 لكشبو ٠ 0 ةيكريمالا ةيلصنقلا نأ وه نابل

 | نوديري تاءامتنالا لك نم نويتابل اند ىلا

 ! تلبقتساو , .تايشيلبملل اهكرتو دالبلا / ةزدافم

 ', يفي فيدل لاوهتل :ليئارسا :ةلازا نوديدي.

 2« .ناتبل ةلازال

 .سنرفلا 4 ىنالالا ءاقللا

 ' اركي تاب

 :ناهنكا مجلا
 ! لاج» ىزإ

 سيئر .ناعنك يزاغو مادخ ميلخلا . دبع قفتا
 .فصو ىلع نانبل يف يروسلا ماظنلا تارباخم .

 ..ريبك لاجد» هناب «لماد ةكرح ميعز ,يرب هيبن

 هبجوت يق «تاذلاب هبتكم يفو .,مادخ ددرتي ملو

  نيما نم ىرخا ةخسن» هنا الئاق يرب ىلا ةمهتلا

 مض يذلا ريخالا عامتجالا يفو :« «لسمجلا

 يف نييروسلا نييقارملا قيرف سيئر .يناتسغادلا

 ,يربل يناتسغ ادلا لاق طالبتجو يربو :توردب

 يروبس رهنع "6 مادقتسا ا

 | يناس نأ فلا لكي فامارشن 5
 . لخدتو .اهتاجافم نم فوختو ءلما» رصانعب

 ةحارص رثكا نك :يناتسغادلل لاقو انه طالبنج ' 1

 نع اضوع توريب ىلإ ةدوعلا نوديرت مكنا لقو
 ....ةيصخشلا ةسارحلا عئارذ ءارو يطلتلا |[

 ةمزا نانشدعي طالبنجو يرب نا فورعملاو

 " اضيا هنافصيو ...قشمد ماظن عم فلاحت
 . ىلع لجدُي نم فرعُي مل نآلا ىتحو .«لاجدلادب |

 0..فلاحتلا» مساب نم ش

 ف كارفاقت ١

 . ةدارإللا ناطلسلا
 : نييناريالا بتالطلا طباور داحتا مظن

 ةعبس يف ةعساو تارهاظت جراخلا يف نيملسملا

 تاطلسلا ىلع اجاجتحا ملاعلا نم ادلع رشع

 تارهاظتلا هذه تمن دقو .اهتاسراممو ةيناريالا

 ,ناريا يف نييسايسلا نيلقتعملاو ءادهشلا موي

 ةدادقد ةيناردآلا ةمواقملا هتنلعأ دق تناك يذلا 5

 6 .تاوشس سب ذنه“ «يوجر دوه ديسلا

 .ماع لك نم وينوي /ناريزح ٠١ يف هتددحو 1
 بالطلا طباور داحتا نع رداصلا نايبلا يفو

 نم ددع يف تمت تارهاظتلا نا درو .نيملسملا

 *”نسراتج ندخل .نطنشإو :يهو ماو

 ؟!ةيلاعلا ةيلاعل برشلأ اهلا
 :يضاملا ود وينوب /ناريزح ١5 سيمخلا موي حابص ةيسنرفلا فحصلا تاتيشنام ىلع ظقيتسملا

 .يثراك نافوط نم جراخلاك وا .سيباوكلا نم ظقينسملاك
 . (هنيشنا راناكلا) .ةثلاثلا ةيملاعلا برحلا اهنإ -

 . (نايزيرابلا) ةنعللا اهنإ -
 . (راوس سنارف) .ملحلا ةياهن -
 , (وراغيفلا) .رفص /1 اسنرف تمزه ايناملا -
 ةيسنرفلا فحصلا تفصو .ةرارملاو ملالا نع اريبعت دشا ىرخا تانيعبو تاتدشناملا هذهب

 ةرتوتملا ةقالعلا نع ربعت تاتيشنام يهو .يناملالا قيرفلا ماما مدقلا ةرك يف اهدالب قيرف راسكنا
 نوكت دقو .ةيضايرلا ةسفانملا حور نع ربعت امم دشا ,ةيسنرفلاو ةيئاملالا نيتيصخشلا نيب

 ا

 0 اومت 7 ناريزح ب ددعلا ب .ةيبرعلا ة ةعيلطلا - 0

 نوب .امور ءيهلدوبن .مادرتتسما مل وهك وتس

 نوديدع نوكراشم كانه ناكو .اهريغو ولسوا
 0 ةيلودلا تاملبنملاو جباره اوعد

 هكاهتنا ليسن نارا يل المح ماكل همس
 | ١١ .ناسنالا قوقحو تايزحلا

 ةيناردالا تاطلسلا ةعطاقم. ىلا نايبلا اعدو

 اهعيب مدعو انمي ةراينلا ارش نع فقوتلا ربع
 ةةحلسالا |[

 رافشملا جدلا
 ١ دعفرو ظفاح نيب

 نع ةثيدح ةبيرغ ةيسامولبد رئاود تحور
 ددص يف دسا تعفر نوكي دق يبالقنا ططخم

 رانا داما ةلفاح تابقيل دي يشتت

 اضيا ثدحتت اهتاذ رئاودلا .قشمد يف مكحلاب

 مين نييئر اهنه ناعيا ةيحنك نعاضو نع
 هيلع هضرف يذلا يساقلا «ميجيرلا» دعب ,قشمد

 نمو .ةقيقد تافعاضم ثودح ىلا ىداو ؛ءايطالا

 مايالا ىضما يذلا دسا تعفر نا فورغملا

 دبع ريمالا ةفايض يف فينج يف ةريخالا ةرشعلا

 1 ةيندم لا زومرلا طاسوأا 0 هتروص عملي ثا

 يتلا ةيركسعلا زومرلا زواجتل ,قشمد ماظن
 ةيبرغلا ةيسامولبدلا رئاودلاو .ءادعلا هبصانت

 .لخاد نم ةيروس يف رييغتلا نوكي نا عقوتت
 ْ ماظنلا زئاكرب حيطت ةيبعش ةضافتنا لكش ىلعو

 ةبراضلا ةمزالا ءاوحا نم ةددشتسم . .يفئاطلا ْ

 ض 0. ذيعص نم رثكا ىلع

 قرازؤ شنو ٠
 ديدج نإ ةرطسأ

 يرئازجلا سيئرلا اهلخدا يثلا تاليدعتلا
 ,يسايسلا بتكملا ةيلكده ىلع ديدحج نب يئذاشلا

 حيبراتلل اراضحتسا ةمسنرفلا فحصلا رثكا يه ٠ .ةرخاسلا «هينيشنا رائاكلا» ةفدحص

 ةهبج بزحل ريخالا يرودلا عامتحالا يفو

 /ناريزح 7:) ةيرئازجلا ينطولا ريرحتلا
 0 ىلع عامتجا لوا وهو .(يضاملا وينوي
 ؤت ينطولا قاثيملا ءارثأ رمتؤم ذنم. ىوتنسملا

 نعل ىلع ديدج نب اهسرامب يتلا ةرطيسلا ىلع
 :اهرولب يتلا تاهجوتلا ةيئانث نمض يسايسلا

 .بونج /لامش قرش /برغ .برع /ربرب
 نيمئاد وا نيليصا ءاضعا تجرخا تاليدعتلا

 ةمدقم يهو .نييطايتحالا ءاضعالا ددع تعفرو

 ةمزالا ةهجاوم ةسايس نمض يرازو شونرل
 .تايولوالا ةجمرب ةداعاو ةيداصتقالا

 | نم ةثملا يف ١ ترسخ رئازجلا نا فورعملاو

 : وب رو و رابهنا ذنم اهليخادم

 || .رال ودلا

 يتلا اهب يف عيفجا
 يف ,ةيبرعلا ةعيلطلا» هتركذ يذلا ربخلا

 ريمس لابتغا ةلواحم لوح قباسلا اهددع
 لسح ةقطنم يق :ةيئاديللا تاوقلا» دشاق :عمجمجا

 نا اولاقو .توريب نم نومداق هكا :توريب قرش
 رعقلا ةجودزم ةبيقح يف تناك ةفسان ةنحش
 ,ةنيدملا يف ةريدالا دحا دبعم يف لوهجم اهعضو

 لافتحال عمجعج روح اضورفم ناك ثيح

 ةسقحلا اوفشتكا عجعج يقفارم نا ريغ . .يذيد

 .اهوككفو .هلوصو نم قئاقد رشع لبق ةرجفتملا
 ةلسلس تادبو كلذ رشا رعذلا نم وج داسو

 ندع زاجتحا نع ترفسا ,نيهوبشملل تادراطم

 ةلواحم يف كارتشالاب نمهتا يتاوللا ءاسنلا نم
 يتلا هبويجو ةقدبح يليا باسحل . .ةقماس لادتغا

 8-48 يا ا 5

 نافبل يف ةمانملاو داصتقالا رسزو عفر

 هتقاحرشيا:ةموكشلا ىلآ اردرقت ريصق روتكنف

 بئارضلاو موسرلا ليصحت نع ةلودلا زجع

 يتلا بيلاسالاو قرطلاب يلاملا ردهلا نع اثدحتم

 .ناندل هدهشب يذلا قزاملا عم بسانتت ال

 جاردا نم ىفتخا ريرقتلا نا رمالا يف مهملاو

 ىلا هبيرست متو ,يمارك ديشر ةموكحلا سيئر
 رشن تلوت يتلا ةينانيللا فحصلا ضعب

 |  رعس عانفترا نم ديزملا ىلا تدا .هنم تافطتقم
 .ةيناثبللا ةريللا عازا رالودلا

 نع ةيسايسلا طاسوالا ضعب ثدحتتو

 ىلا نوعمش ليمك لاملا ريزو ءوجل ناكما
 ىلع هيلا ةهجوملا تاماهتالا باقعا يف ةلافتسالا

 نيسلا نا دقتعت ىرخا اطاسوا نكل . .ةينانبللا

 روهدت وه ,ةلاقتسالا ىلا نوعمش عفدي دق يذلا
 م.هتحص

 تفدرقلا م

 شيجلا حايتجا هتركاذ يف يسنرفلا ديعتسي «ةثلاثلا ةيملاعلا برحلا اهنإ» : تيشنام يفف .ديعبلاو

 تناكل :يناملالا قيرفلا ىلع رصتني نا يسنرفلا قيرفلل ردق هنا ولو .اثالث تارم سيرابل يناملالا

 ةيسايسلا تاراشالاو تاريبعتلا لمحت ىقبت فوس اهنا دكؤملا نم ناك نكل ,تفلتخا تاتيشناملا
 .ةرياغم ةقيرط يف ناو .اهسفن

 ةيبوروالا قوسلا يف نيكيرشو .نيمدقتم نييبوروا نيدلب نيب مدقلل ةرك ةبعل قحتست وا
 ؟ةيفاحصلا تاقيلعتلا نم اهردغو :تاتيشناملا هذه لثم ةكرتشملا

 يتلا ةبعللا هذه ىلا اهنم نحن رظنن يتلا كلت نع .ةفلتخم ةيواز نم لاؤسلا ىلا رظنت سيراب
 يسايس عقوم نم ءايناملا عم اهئاقل ىلا سيراب رظنتو ..ناريزح رهش لاوط ملاعلا تحاتجا
 .ايناملا عم امهنم يا ءاقل يف .ارتلجنا وا ليزاربلا ةرظن نع فلتخي .يجولوكيسبو

 ىلع ترصتنا اسنرف نا ول امبرو .لح نم هل دب ال ,يسنرفلا  يناملالا ءاقللا يف ةدقعلا  قزاملا

 تهتناو ..رثكا تقمعت نيدلبلا نيب براقتلاو ةكراشملاو راوحلا ةريسم تناكل .كيسكملا يف ايناملا
 0.ةذفلا ةينامرحلا ةيصخشلا ةرولطسا

 ك.ف
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 ةاطنلا و ةضفلا ريتا
 درلا نا :ةيبرعلا ةعيلطلا» تملغ

 يذلا :ةليدبلا ةدايقلا» حرط ىلع ينيطسلفلا
 ىلا حورلا ةداعاو رشتات تيرغرام همعزتت
 هّزواجتل ةزغ عاطقو ةفضلا يف :ىرقلا طباور»

 «ةريبك ةيعون تايلمع» يف لثمتي ريرحتلا ةمظنم
 .ةلتحملا يضارالا يف يندملا نايصعلاو قفارتت
 اذه لوح تروحمت يتلا سنوت تاعامتجا يف و

 ةلبقملا ةلحرملا يف :دهجلا زيكرت ىلع قفتا ,درلا
 يف ثدحي ام رارغ ىلع ؛عاطقلاو ةفضلا ريوثت ىلع
 ءادوسلا ةيرثكالا ثيح .ةيبونخلا ايقيرفا
 نم مغرلا ىلع .موي لك ايجيردت اهتيرح سرامت

 ةيلقالل اهتهباجم يف هعفدت يذلا ريبكلا نمثلا
 قفارتي دق ينيطسلفلا ريوثتلاو .ءاضيبلا

 نايكلا اهدهشي مل ةريبك تابرض ةلسلسو
 0.نآلا ىتح ينويهصلا

 قف جب رفشلا
 أ ةيصسللا ةفيرطلا

 تاطلسلا تناك اذا دعب فورعملا نم سيل
 اهتاثعب يعدتست فوس ةيمسرلا ةيبيللا
 ةدحتملا تايالولا يف ةدوجوملا ةيبالطلا

 تارارق تردضا نا دعب .اسنرفو ارتلجناو
 ةيزيلنالا نيتفللا سيردت ءاغلاب ةيمسر
 ةيسردملا دهاعملاو ةعماجلا يف ةيسنرفلاو
 .ىرخالا

 نع ردصت يتلا ءيبيللا بيقرلا» ةرشن ديغتو
 ناجللا نا ءايناطيرب يف ةينطولا ةكرحلا راصنا
 ةعماج ةبتكم هيوحت ام تقرحا ةيروثلا
 نيتغللاب ةعوبطم بتك نم برغلا سلبارط
 سيردت يمسق قالغاو :ةيسنرفلاو ةيزيلجنالا
 .نيتغللا نيتاه

 تردصا ةيبدللا تاطلسلا نا هركذ ريدجلا

 يه اهتردتعا ىرخا ءاميسساب رهشالا ءامسا

 ح0 .ةيبرعلا ءامسالا

 ادب اهتنالل كسل دمت ندع
 ىلا رتوتلا ةدوع ؛ةعلطم ةيبرع رداصم عقوتت

 ىلع ندع مادقا دعب :نميلا يرطش نيب تاقالعلا
 ةينطولا ةهبجلا» تادايق نم ةسمخ نييعت
 فورعملا .يلامشلا نيملل ةنضراعملا :ةيطارقميدلا

 يميظنتلا دادتمالا يه ةروكذملا ةهبجلا نا
 .يىلامشلا نميلا يف ..يندعلا يكارتشالا بزحلل

 ةعساو ةيركسع تايلمعب مايقلا اهل قبس دقو
 يف اهتادايق نم ةسمخ لاخداو ءاهنص دض

 مكاحلا بزحلل ديدجلا يسايسلا بتكملا ةليكشت
 يركسعلاو يداملا معدلا ديدجتو .ندع يف

 ةديدجلا ةعومجملا اياون ناسكعي اهرصانعل
 نميلل يلامشلا رطشلا هاجت بونجلا يف ةمكاحلا
 5 .حلاص هللا دبع ىلع سيئرلاو

 لما ملا ندعمع مهفقع- 7

 !تارادألا ةلودو قفهد نجب ةهزأ
 يف رودت ةمزا نع تامولعملا ضعب ديفت

 :ةيروسو ةدحتملا ةيبرعلا تارئمالا نيب ءافخلا

 .بنرختلل ةكسش تارامالا ةلود تفشتكا نا دعب
 مهنا .ةكبشلا رصانع ضعب فرتعا دقو

 لمعي يذلا ةيروسلا تارباخملا زاهجب نوطبتري
 .نانبل نم اقالطنا

 ةلود يف نيلوؤسملا نيب ترج يتلا تالاصتالا
 ةيلمع فقوت مل ,نييروسلا نيلوؤسملاو تارامالا
 لوقتو .ةكيشلا رصانع عم ةرمتسملا قيقحتلا

 اوددشه تارامالا ةلود يف نيلوؤسملا نا ءاينالا
 0.ةكبشلا ءامسا نع فشكلاب

 اره يف ينارإلا .رهلا
 سرح نم الوؤسم ةيناريالا تاطلسلا تدفوا

 مظعم اهيف عقت يتلا روص ةنيدم ىلا ينيمخ

 .«لمادو «هللا بزح» نيب ةفينعلا تاهجاوملا
 وه تاب يقوسد ىعدي يذلا يناريالا لوؤسملاو
 اديهمت ..للا بزح» ىلع ةرشابم فرشبي يذلا

 اهريتعي يتلا روص ةنيدم ىلع ةرطيسلا ضرفل
  ملو .بونجلا ىلع ةرطيسلل الخدم نويناريالا
 .تلامادص ثودح نم مهفوخت روص يلاها فخب
 هللا بزح» تاهجوتل ةيمانتملا ةضراعملا لظ يف
 0.ةيسايسلا هضارغاو

 نارا يف ةنياهص ءارض
 نع ةيسنرفلا ءسربسكالا» ةلجم تفشك

 نولمعي ناريا يف اينويهص 6٠ نم رثكا دوجو
 .ةيناربالا ةيوجلا ةوقلا يف ءاربخ ةفصب

 نامرمت ثينيك يفاحصلا هبتك لاقم يف كلذ ءاج
 ينويهصلا نابكلا نيب يركسعلا نواعتلا نع
 ماظن مايق نع اضيا هيف ثدحت .ينيمخ ماظنو
 تانحشب ناريا ديوزنب دسا ظفاحو يفاذقلا

 ح.ةحلسالا نم ةديدج

 «ةييللا رسأ» ١ ةيرؤم بره نه جلف
 ةرادالا نا نطنشاو يف ةعلطم رداصم تدافا

 دوشحلا هاجت اهقلق نع ربعت فوس ةيكريمالا
 ينويهصلا ودعلا عم دودحلا ىلع ةيروسلا

 ةيكريمالا ةيجراخلا اريزو يقتلي امدنع
 هزدانرافيش دراوداو زتلوش جروج يتايفوسلاو
 .ابيرق ةيكريمالا ةمصاعلا يف

 رذحنس» :ةيكريمالا ةرادالا يف لوؤسم لاقو
 - ةيروس برح راطخا نم يتايفوسلا داحتالا
 نا نم دكاتلا ديرن اننا»١ :فاضاو .«ةيليئارسا»

 «ةروانمو اكيتكت سيل باهرالا نع ةيروس لوحت
 0..ةيلعف ةقيقح لب

 اور وده «يلجنا رما» كرهت
 يف نيلوؤسملا نا ةيبوروا تامولعم تدافا

 مهتالاصتا لالخ نم نوعسي ينويهصلا نايكلا
 ةداعاب مهعانقا ىلا :نييبوروالا نيلوؤسملاب
 ريرحتلا ةمظنمب مهتقالعو مهتسايس يف رظنلا
 ةينيطسلفلا

 تيبصا ءليئارسا» نا تامولعملا لوقتو

 يلاطيالا ناملربلا فرتعا امدنع ةيوق ةمدصب

 ةرازو لعج يذلا رمالا .ريرحتلا ةمظنمب
 عطتسي ملو .ابوروا هاجتا يف كرحتت ةيجراخلا
 ريماش قحسا ينويهصلا نايكلا ةيجراخ ريزو
 يف رييغت ءارجاب نيبسنرفلا نيلوؤسملا عنقي نا

 نطولا |ده

 !برعلاو ..«يفال» ةرئاط
 ىركذ ةبسانمب يضاملا رايا ١6 يف ةلتحملا سدقلا يف تميقا يتلا تالافتحالا لالخ

 ةدع ىلوألا ةرملل ةنياهصلا نينطوتسملا فالآ دهاش ,ينومهصلا نابكلا ةدالو لين

 .ءاضفلا يف قلحت يهو «يفال» ةرئاط نم جذامن || "|
 هذه نا ىلا ةراشالا ىلع ةبسانملا ف ثدحتي ناك يذلا يركسعلا قلعملا صرح دقو

 قوفتلا «ليئارسا»ل رقوتسس ؛(6١ فا) ةيكريمألا ةرئاطلا ناكم لحت فوس يتلا .ةرئاطلا

 .هيلي يذلا نرقلا علطم يف و نرقلا اذه ةياهن يف ةيبرعلا لودلا رئاس ىلع يوجلا
 ةفورعم ريغ ةرتف ىلاو - نآلا ىقح نمضت يتلا يه ةبكريمألا ةدحتملا تايالولا نا مغرو

 ينويهصلا نايكلا رارصال ةحاترم ريغ ودبت اهنإف .ةينودهصلا تاوقلل يركسعلا قوفتلا
 .هي ةصاخلا «يفال» ةرئاط جاتنا ىلع

 لفتست فوس .ًايوج آقوفت ينويهصلا نايكلل نمؤت فوس اهنا نع الضف .ةرئاطلا هذهف
 تارئاطلا اهتمدقم يف و ةيبرحلا تارئاطلا رئاس ةسفانمل ةيراجتلا قوسلا يف ةعلسك آضيا
 .ةيكريمألا

 ريزو نم لك بلاط ببسلا اذهلو .ةدحتملا تايالولا رسي نا نكمي ال عبطلاب رمألا اذه
 سردب ةينويهصلا ةموكحلا يف نيلوؤسملا رابك .رغربنياو عافدلا ريزوو زتلوش ةيجراخلا
 .«يفالد ةرئاط جاتنا عورشم يف رظنلا ةداعا ةيناكما

 ةيكريمألا ةرئاطلا ءانب ةداعا ةنياهصلا نيلوؤسملا ىلع يكريمألا عافدلا ريزو حرتقا دقو
 . قلد ةرئاط نع يلختلا لياقم ::ينودهصلا نابكلا ليق نم ١١( - فأ)

 دجت ملو .قالطالا ىلع ينويهص لوؤسم يا ىدل ةيغاص انذا قلي مل حارتقالا اذه نكلو
 رارمتسالا نع ةنياهصلا نيلوؤسملا مئازع ينث يف ةيكريمالا ةرادالا اهتسرام يتلا طوغضلا
 يف بعرلا ريثت جاتنالل ةيلاحلا ةفلكلا نا نم مغرلاب كلذو .ةديدجلا ةرئاطلا هذه جاتنا يف
 " ةديدشلا ةبلاملا ةقئاضلا راثآ نم نوناعي نولازي ال نيذلا ةنياهصلا نينطوتسملا سوفن
 .بيرقلا لبقتسملا يف اعجان الح دجتس اهنا ودبي ال يتلا

 يف عافدلا ةينازيم عبر ايلاح مضقي ةرئاطلا هذه جاتنا ةفلك نا ىلا ةراشالا يفكيو

 يلاوح فلكي ةرئاطلا هذه جاتنا عورشم نإف تاياسحلاو ماقرألا ةغلبو .ينويهصلا نايكلا
 .ماعلا يف ايكريما ارالود نويلم 6

 ةرئاط ١4 جاتناب موقد فوس ينويهصلا نايكلا نإف .عورشملا ةطخ ىلا دانتسالابو

 ١١6 غلبت ةدحاولا ةرئاطلا جاتنا ةفلك ناب انملع !ذاو .يلاوتلا ىلع اماع ١5 ةدملو ايونس

 ةسمخ ىلع ديزي ام غلبتس هلماكب عورشملا ةفلك نا ينعي اذهف :ريدقت لقا ىلع رالود نويلم

 .رالود رايل لا فصنو تارايلم
 هيش ةروصب دمتعي يذلا ,ينويهصلا نايكلل ةبسنلاب ايلايخ اغلبم ربتعي غلبملا اذهو

 ةيبرغلا لودلا رئاس نمو ىلوألا ةجردلاب ةدحتملا تايالولا نم تادعاسملا ىلع ةلماك

 ظ .ةيناثلا ةجردلاب
 !؟عورشملا اذه ذيفنت يف رارمتسالا ىلع ةنياهصلا نولوؤسملا رصي اذاملف
 حنمي فوس ةرئاطلا هذه جاتنا نا ىلا ةيادبلا يف ةراشالا نم دب ال :لاؤسلا ىلع اباوج

 اهسفن مجرتت فوس يتلا ةيركسعلا ةيلالقتسالا نم اماه ازيح ينويهصلا نايكلا

 .ةيسايسلا ةيلالغتسالا نم عون يف ةرورضلاب
 لالخ نم اضيأ لمأت ةينويهصلا ةموكحلا نا يهو ,ئىرخا ةماه ةطقن ةمث نكلو

 نا ينعي اذهو .ةيبرحلا تارئاطلا قوس يف سفانمك لوخدلاب عورشملا اذه يف رارمتسالا
 . ينويهصلا يداصتقالا عضولا ميعدت ىلع لبقتسملا يف دعاسي فوس ةرئاطلا جاتنا

 جاتنالا عيراشم نم هريغ يف و عورشملا اذه يف لثمتملا رطخلا ةهجاومل برعلا لعف اذام
 !؟ةينودهصلا يبرحلا

 .برعلا نيلوؤسملا مظعم ىدل لعف دودر ةبا ريثي ال عقاولا اذه نا لب .ءيش ال نآلا ىتح

 يف ىرن ال :ناديملا اذه يف قارعلاو رصم نم لك اهعطق يتلا تاوطخلا ضعب انينثتسا اذاو
 ١" يذلا يبرحلا يعانصلا جاتنالل عيراشمو تاططخم عضول يدج يبرع هجون يا قفألا

 آيرظن .ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيلالقتسالا قيرط ىلع ةمساحلاو ةيساسالا ةوطخلا وه
 ذيفنتلا ىلا اهقيرط دجت ال عيراشملا هذه نكلو ,ةكرتشملاو ةدرفنملا عيراشملا تارشع كانه
 نيدايملا يف امك ناديملا اذه يف ةيبنجألا لودلل نينوهرم ىقبن نا انيلع بتك هناكو ءاقالطإ
 .ىرخألا

 موقت لهف ,حالسلا دروتسن انمد ام اصوقنم لظي .يداصتقالاو يسايسلا لالقتسالا نا

 ةوطخك .اهغيراشم زيزعتو يبرحلا عينصتلل ةيبرعلا ةئيهلا ميعدتب ةيبرعلا لودلا
 تاوطخلا يقابو .ىلوا ةوطخ بولطملا .ةيبرع ةيبرح ةعانص ءانب قيرط ىلع ةيرورض
 يبعرملا زياف 0.؛اعابت يتات
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 ةنافير ىلا فوشتابروغ نم ءاقلل ىرخا ةوعد

 طقف يردتخملا راطالا يف هرصح ىلا ؛هوجنلا برح» عورسمل يئديملا ضفرلا نم اهفقوم ريفت وكسوم

 اهحاحنل صرفلا لضفا ىلع رارصالا نود ةمقلا داي ةسلاو

 نع يكرسالا سوقتوفلا ئانتما عع |
 قآ 1 الا هتنساسس 3 ناغمر .ةلانور :نسيكرلا

 ىلع وكسوم تنلعا .«؟ تلاس» ةيقافتا ءافلأ ال
 ىلا وعدي يذلا نطنشاو حرتقم ىلع اهنقفاوم روفغلا
 ثحب ةيغب .نيدلبلا ةيجراخ يريزول يريضحت ءاقل
 اذه فيرخ ةيكريمالا  ةيتايفوسلا ةمقلا تايناكفا
 ءاقللا اذه متي نا يف اهتبغرب تحرصو . 11/5 ماعلا

 تاقالعلا يتنجل يدفو ديعص ىلع يريضحمنتلا

 .سرغنوكلاو تايفوسلا سلجم يف ةيجراخلا
 يكريمالا حرتقملل يتايفوسلا ليدبلا نا بير ال

 ءانبلاو يباجيالا فقوملل وكسوم عيجشت ىلع يوطني
 تلاس» ةئقافتا ءازا يكريمالا سرغنوكلا هذختا يذلا

 اذهك رشادم ءاقل نأش نم ناب اهتعانق ىلا ةفاضا . «"

 طغضلا رصانع نم ديزملا قلخ ؛نيتلودلا ييناملرب نيب
 ةنلعملا ضديالا تيبلا دشسس اياون ىلع ريثأتلاو

 ةديحولا ةيقافتالا ءاغلا ىلا يمرت يتلاو :ةديازتملاو

 ةيموجهلا ةحلسالا ديدحتل نيدلبلا نيب ةدوقعملا
 .ةيوونلا

 ةدايق نا ءىضم تقو يا نم رثكا ءادكؤم نآلا ودييو

 ردقب رظنت فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلا
 ءاقل داقعنا ةرورض ىلا ةيدحلاو مامتهالا نم ريبك

 ةلصاوم فدهب .ناغير دلانور سيئرلا عم ةمقلا

 نم ريخالا عبرلا اهدهش يتلا فينج ةمق حور ةعاشإ
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 .ضانفوسلا مامتهالا ىذغت دقل 6 يضاملا ماعلا

 دودحملا ريغ دييأتلا لالخ نم اضيا حضاو وه امك

 ءامعز ىدل فوشتابروغ تاردابم هب تيظح يذلا
 يذلا رمالا :ةريخالا تسبادوي ةمق ءانثا وسراو فلح

 عامتجا لالخ ءىرخا ةرم .دكؤي نيلمركلا ميعز لعج

 لماكب ءيتايفوسلا يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا
 ةمقلا دقع ِق حاجنلا نا .ةئامثالتثلا اهئناضعا

 خانم قلخ» ينعب هدحول ةيكريمالا  ةيتايفوسلا

 .«حالسلا

 ةسايسلا فارصنا ةظحالم نكمت كش نوديو

 رثكا صرف ريفوتب ةقباسلا اهتبلاطم نع ةيتايفوسلا
 أدبم وحن كلذ نع الدب هجوتلاو .يضاملا يف اهتاردايم

 سيئرلا ىلع ودبي ال يتلا .اهسفن ةمقلاب قلعتلا

 اياون هجوب اهريثت نا نكمي ينلا قئاوعلا ببسب
 طخ رخا فسنل ديازتم وحن ىلع ةنلعملا نطنشاو

 .هديدحت وا يوونلا حالسلا عزن ةسايس يف قالطنا

 نبللا ىلا ضفرلا نم
 ديقع ةيمها فوشتابروغ هيف ىري يذلا تقولا يفو

 نم دبزملا ميدقت ىلع صرح .اهتاذب ةمقلا هذه

 يذلا حالسلا عزن حرتققمل ةديدجلا تاحيضوتلا

 ةلواط ىلع يكريمالا دفولا ماما ارخؤم هدفو هعضو

 تاحيضوتلا نا لوقلا نكميو .فيشح تاضوافم

 ام نأشب طسو لح ىلا لوصولل ىعست ةيتايفوسلا
 ناغير جمانرب وا .يجيتارتسالا .عافدلا ةردابم ىمسي
 لامعالا رصخ ساسا ىلع موقي .موجنلا برحل
 .طقف يربتخملا راطالا يف جمانربلا اذهل ةيذيفنتلا
 نا كلذ ؛اديدج ايتايفوس الزانت وا اعجارت ينعي اذهو
 يئدبملا ضفرلا ىلع زكتري ناك قياسلا وكسوم فقوم
 ةباقرلا ةيناكما مدع ىريو :ناغبر سيئرلا عورشمل

 وأ اهمجح نع رظنلا ضغب .؛ةيذزيفنت لامعا ةبا ىلع

 ةيتايفوسلا تاحيضوتلا تبلاط كلذك .اهتعيبط
 ٠١ه ةدمل اهمازتلا نالعاب ةيكريمالا ةرادالا ةديدجلا
 ةصاخلا ::4 8 11 ما .يب .هبا» ةيقاقتاب ىرخا اماع
 يذلا رمألا وهو :ةيخوراصلا عافدلا مظن ديدحتب
 قيرطلا عطق .ناغير يكريمالا سيئرلا رظن يف ينعي
 : ,؟ تلاسر ةبقافتا ءاغلا ىلا ةيمارلا هتسايس ىلع
 ماع ةعقوملا <«4 8 381» ةيقافتا اضيا اهلومش بيسب

 .نيدمظعلا نيتلودلا نيب

 دودر ىلع لوصحلا يف تايفوسلا حجني يكلو
 نأ فوشتابروغ ليئاخيم نلعا .ةيكريما ةيباجيا
 فق هتاذ عافترالا ىلع ءاقنالل .لياقملاب .ةدعتسم وكسوم

 . ةيرحبلاو ةيربلا ةيجيتارتسالا ةيموجهلا اهتحلسا
 ةيموجهلا ةحلسالا نيد لصفلل اهدادعتسا ىلا ةفاضا

 .ىدملا ةطسوتم ةدخوراصلا ةحلسالاو ةيجيتارتسالا
 ف .اهناشب رفصلا لح قيبطت ةيناكما ثحب نكمي يتلا
 رظنلا ةهجو نم ينعي اذهو .ةقحال ةلقتسم تاضوافم

 ةطسوتم ةدخوراصلا ةحلسالا ريمدت .ةيتايفوسلا

 يف ايلاح ةطبارملا ةيكريمالاو ةيتايفوسلا ىدملا

 «دعاسم خانم قلخب هدحو ليفك همقلا دقعرب :ناغير - فوشتايروغ
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 ددعلا ىلع ظافحلا يقف ايناطيربو اسنرف مازتلاو ءابوروا
 ددعلل هلومش مدعو .ةيخوراصلا اهتحلسا نم يلاحلا

 ةيتايفوسلا ةيخوراصلا ةحلسالا نم ايلاح دوجوملا
 داحتالا يضارا نم يويسالا ءزجلا ىلع طبارملا
 .يتايفوسلا

 رخالا ءادنلا

 ةردابملا ةيمها ىلع ناقفتم برغلاو قرشلا

 يضملا ىلع ةعجشم ودبت يتلا ةديدجلا ةيتايفوسلا
 انه نمو .يوونلا حالسلا عزن قيرط يف دعبا تاوطخ
 همتكي مل يذلا ةرارملاب بوشملا نالعالا مهف نكمي
 تابيخلا ءازا ةيزكرملا هبزح ةنجل ماما فوشتابروغ
 هديدهتو ,ةيكريمالا فقاوملا اهتنمضت ينلا ةرركتملا

 ىرخا ةرم ةدحتملا تايالولا تلهاجت اذا» هنأب يلاتلاب
 نطنشاو ةموكح نا ينعي كلذ ناف هذه اننردابم

 اياضق رثكا عم مارتحالاب ةريدج ريغ ةيعل سرامت

 ةيتايفوسلا تالزانتلا مجحل ارظنو .«ةيدج ةيناسنالا
 ةيبرغلا ةسايسلا يعناص نيب لادج راثم دعت مل يتلا
 هل باطخ لوا يف يكريمالا سيئرلا رطضا ,مهسفنا
 يف ايدج ىعسم ىري» هنأب فارتعالا ىلا وروبسالغب
 هذه ناش نم نا ىلاو ؛ةريخالا فوشتابروغ تاحرتقم
 تاضوافم يف فاطعنا ةطقن» لكشت نا تاحرتقملا

 ةلاح مغرو .فورظلا نا نذا لوقلا نم دب الو
 .رثكأف رثكا نسحتلا ىلا ريست . ةيلودلا يعادتلا

 داقعنا ةيناكماب لؤافتلا ىلع عجشت يتلا ةيفيكلابو
 ميعزلا نيب ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف ةديدج ةمق
 .ناغير يكريمالا سيئرلاو فوشتابروغ يتايفوسلا

 1 مامر ىنرجمم مهنمأت 09
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 تابقع دوجو مدع لاحلا ةعيبطب ينعي ال اذه نا

 هذه لثم لوح ةعورشم تالؤاست حرطت ىرخا ةيدج
 اهرثكا نكت مل نا .تابقعلا هذه نيب نمو .ةمقلا

 .«9 تلاس» ةيقافتا نم نطنشاو فقوم :ةيمها
 هذه ءاغلا نا ىلع برغلاو قرشلا ءاربخ قفتيو

  ةيتايفوسلا تاقالعلل ايدج اديدهت ينعي ةيقافتالا
 تلازام يتلا ةديحولا ةيقافتالا ايلعف يهف .ةيكريمالا
 .ةيموجهلا ةيخوراصلا ةحلسالا ناديم يف اهريثات ىلع
 هذه فسن ىلع ناغير سيئرلا.رارصا اقح ريحملا نمو
 نطنشاو نيب تاقالعلل ةمظنملا ةماهلا ةانقلا
 يجيتارتسالا ينمالا ناديملا اذه لثم يف .وكسومو
 نا انركذت اذا ةصاخ ,ةيساسحلاو ةيمهالا ديدشلا

 نم ءاسؤر ةعبرال بوؤدلاو رباثملا لمعلا نم ةسسس
 تلكش رتراكو دروفو نوسكينو نوسنوج مه هفالسا
 ١«. تلاس» ةيقافتا ىلا لوصولل ةيكريمالا قيرطلا

 ,ةيكردمالا طاسوالا نم ديدعلا لؤاست حيصم انه نمو

 ةينمالا تايلضفالا نع اعورشم .ارامنكم اهسار ىلعو
 نم ناغير دلانور سيئرلا اهمهوتي يتلا ةيجيتارتسالا
 نع تباغ دق نوكت نا نكمي يتلاو .ةيقافنالا ءاغلا

 نمو «!ةنس ةرشع سمخ ىدم ىلع ةبيكريمالا ةرادالا

 هذه رظن ةهجو نم ةرماغملا ناغير ةسايس لكشن انه
 يتلا ةيكريمالا ةسايسلا لمجم نع اعجارت .طاسوأالا
 اصضرح هنؤوري امم اقالطنا .هفالسا اهيلع نايس

 ال ىلوالا ةجردلاب ةيكريمالا حلاصملا ءازا ةيلوؤسمو

 تابقافتا اضيا لمشت يتلا «” تلاس» ةيقافتا نا
 ,ةيموجهلا خيراوصلا مظن لوح 4!١4, و 7
 خيراوصلا مظنب ةصاخلا «4 82 51» ةيقافتاو

 ةرداصضم يكريمالا ءافلألا ةلاح ُِق يدعت ,ةيعافدلا

 ةيلاحلا تاضوافملا هنم قلطنت نا نكمي يذلا ساسالا
 لباقيو . هعزتو يوونلا حالسلا ديدحتل ةقحاللاو
 ريربتل ةيتايفوسلا تاقورخلا لوح نطنشاو ءاعدا
 ةيكريما تاقورخي وكسوم عاعدا ةلفافمالا ءعافلا

 ةلصاحلا تاقورخلا ىدم نع رظنلا ضغيبو . .ةلئامم

 دهاعملا رداصم عيمج قفتت .نيفرطلا ةهبج يف ايلعف
 ؤتانلا يفلح رداصم لب .ةدياحملا ةيجيتارتسالا
 تاقورخلا عون نم تسيل اهنا ىلع .اهسفن وسراوو
 ءاغلا رربت يتلا ةيجيتارتسالا ةيركسعلا ةيمهالا تاذ
 اذا ةصاخ .ةيمهالا نم ىوتسملا اذه لثم ىلع ةيقافتا
 فلا ٠ ىلع ةرطيسلا يف اهحاجن رابتعالا رظنب انذخا
 ةناسرتلا يف ءيجيتارتسا الس فلا ”؟ و يوون سار

 ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالل ةيوونلا
 :ةيكريمالا

 فقوملل نوكيس ,ماعلا اذه فيرخ نيحي ىتحو
 ,مكحلا يف دسالا ةصح ,؟ تلاس» ةيقافتا نم يكريمالا
 يتبلا ةيكريمالا  ةيتايفوسلا ةمقلا ريصم ىلع ال
 امناو .ءاوسلا ىلع برغلاو قرشلا ف٠ عيمجلا اهانمند

 نا .ايلاح ةيراجلا فينج تاضوافم ريصم ىلع اضيا
 لماعتلاو «” تلاس» ةيقافتاب مازتلالا يف رارمتسالا
 نم .ةريخالا وكسوم تاحرتقم عم لوؤسملا يباجيالا
  ةيتايفوسلا تاقالعلا جورخ لفكي نا هنأاش
 قاتعنالا نود لوحي ناو .ةجاجزلا قنع نم ةيكريمالا
 ضعب نآلا ىتح هتلبك يذلا يوونلا دراملل يىلكلا

 ىلعو .اهتلق ىلع نطنشاوو وكسوم نيب مهافتلا تاونق
 0 !!ليبكتلا اذه ةيدودحم
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 جه. يبرعلا نطولا راطقأ

 ٠٠١١ انقيرفا 1

 ءايلارتسوا ؛ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 - ١114 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ا 10 _



 يرصنعلا ايرون ل -

 !تيماحو ةحودطع

 رقم ثيح سيرابب اونوتنوف ةحاسب تدقعنا [
 ةودنلا» وكسنودلا ةمظنمل ةماعلا ةيراتركسلا

 دض تابوقعلا ىلع ةقداصملا لوح ةيملاعلا |

 و 1١ نيب ام ةرتفلا يف ءيرصنعلا ايقيرفا بونج ماظن
 ميظنت ىلع فرشا دقو .يراجلا وينوي /ناريزح ٠

 يرصنملا زييمتلا دضخ ةصاخلا ةنجللا ةودنلا هذه

 ةمظنم عم نواعتلاب ةدحتملا ممالا ةمظنمل (دياترابألا)

 ىركذلل اقفاوم ةودنلا دقع ءاحو .ةيقيرفالا ةدحولا

 بهذ يتلا ايقيرفا بونج يف وتيوس رزاجمل ةرشاعلا
 ةيحض دوسلا ةقرافالا نينطاوملا نم تائم اهتديحض
 ايروتيرب ماظنل ةيشافلاو ةيرصنعلا تاسرامملا
 .يرصنعلا

 ةيساموليدلاو ةيسايسلا ةرهاظتلا هذه جردنت

 اهتدهش يتلا ةريطخلا تاروطتلا قايس يف ىربكلا
 ةقطنملا هذه نادلب ضرعتو ءارخؤم ةيبونجلا ايقيرفا
 رثا مث ءايروتيرب ماظن تاوق دي ىلع ةيوج تاراغل
 تدكاو .يل وفنالا ايبيمان ءانيم تفدهتسا ةيناث تاراغ

 صاخلا هنوناق ضرف ىلع رصم يرصنعلا ماظنلا نا
 نينطاوملا دض ءاوس باهرالاو ناودعلا ىلع مئاقلا

 شرحتل ضرعتت يتلا ةراجلا نادلبلا دض وا دوسلا
 تاكرحلل معدلا ميدقت ةلصاوم نع اهينث دصق رمتسم

 بزحل ةصاخ ةفصبيو .ةضراعملا ءادوسلا ةينطولا

 ربتغي يذلاو ,روظحملا يقيرفالا ينطولا رمتؤملا
 دض ءادوسلا ةيبلغالا ءىبعت يتلا ةيسيئرلا ةوقلا

 .ايروتيرب يف يشافلا ماظنلا

 لبيكشتل اصيصخ تدقع اونوتنوف ةحاس ةودن

 داهطضالا يف تنعتم ماظن هاجت :يل ود .يعامج فقوم

 ْق ددشتمو .ءاضدبلا ةبلقالا لدق نم داديتسالاو

 يلودلا عامجالا نم مغرلاب هتسايس ريبغت نع عانقمالا
 تامظنملا نم ةرداصلا تاررقملا ةفاك مغرو .هدض
 .هيلع ةضورفملا ةيداصتقالا تاي وقعلاو ةيلودلا

 ةداملا وه تابوقعلا عوضوم نا ةقيقحلاو
 ىلع ارداق يل ودلا يسايسلا يأرلا لازي ال يتلا ةديحولا
 نيدت نا دعب هطوغض ةسراممل اهرامثتساو اهب ريثأتلا

 لك نا ىصحت ال تابسانم يفو .ةديدع براجت ربع
  3ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١84 ٠١ ناريزح ١4/1

 ةيلاعلا : ةودنلا

 نايت كرفت اذه 2 "تلقا دسم 7 سالك هن ديدنتلا

 مئارجلا عشا سرام يذلا ينويهصلا نابكلا عضوب

 يضارالاو :نيطسلف يف .برغلا نينطاوملا قح يف

 ةعيبط ىلع كلذ رثؤي نا نود .نانبل يفو ةلتحملا
 تاسرامملاو عسوتلا تاططخم ةيرارمتساو

 .ةينويهصلا

 ي ةلسأملا مضولا ليصافن

 فقوم ذاختا نع امئاد زحعب نمالا سلحم ناك اذاو

 وتيفلا ببسب ايروتيرب ماكح نأشب مزاللا ةنادالا
 عم ءىطاوتملاو ينمصلا ةدناسملا فقومو .يكريمالا

 وه هسفن وتيفلا اذه نإف ؛ةيروتيربلا ةيرصنعلا
 تضرعت يتلا تاوصالا لك هجو يف امئاد ضهني يذلا

 تابيالولا ا نا :«لاحست» تاوقل يضاملا ِق

 هاجت ةكرتشم ةيوه وذو ةدحاو ةيكربمالا ةدحتملا

 .ملاعلا يف ةيتسشافلا و ةيرصنعلا ةمظنالا

 ىوس يىلودلا عمتجملا ماما قبيمل.اذلو

 ,نطنشاو فرط نم .اهرودب ةبراحملا ءوكسنويلا»
 وا حالس مادختسا ةرورض يف اددجم ريكفتلا ءادحال

 لكشب ايروتيرب ماظن دض ةفلتخملا باقعلا ةحلسا

 ايقيرفا يف هتاموجهل ريخالا ديعصتلا فورظ يف حلم
 ةنجل تاحرتقم لوح رواشتلا هضفرو . ةيبونجلا
 لك سيراب ءاقلل ىدانت دقو ثلونموكلل ةطاسولا
 ىلع اهبلغأو :ةدحتملا ممالا يف ءاضعالا نادلبلا
 نع نولثمم اهرضحو .ةيجراخلا ءارزو ىوتسم
 اميف .:ةيرصنعلل ةضهانملا ةيملاعلا تامظنملا فلتخم

 نم امهرابتعاب ايناطيربو ةدحتملا تايالولا تبيغت
 اسنرف ترصتقاو ءوكسنويلا» نم هبحسنملا نادلبلا
 رضح يمامالا طخلا يفو .«ظحالم» ةفصب ةكراشملا ىلع

 .ةدختملا حمالل ماعلا نيمالا رالبوك يدزيريب ددسلا

 يلاحلا سيئرلا :فويض وديع يقاغنيسلا سيئرلاو
 يذلاو ,ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل ةيراجلا ةرودلل

 حاتتفال رضخالا ءوضلا ءاطعا ةمهم هبلا تدنسا

 دض تايوقعلا ىلع ةقداصملا لوح ةدملاعلا ةودنلا»

 لوألا باطخلا ءاقلاو «ءيرصنعلا ابقيرفا بونج ماظن

 راطالا ةباثمي نيرضاحلا بلغا فرط نم ريتعا يذلا

 هيلا فرصتمد نا يقدنب يذلا راوحلل ماعلا

 اذه ف درو ام مها ىلع فوقولا ماهلا نمو ءنوكراشملا
 :ركذ يذلا باطخلا

 عساطو دياترابالا ماظنل يواسأملا عقاولاب

 ايقيرفاب دوسلا ناكسلا هفرعي يذلا ميلالا باذعلا
 .ةيبونجلا
 ديرت يتلا ايروتيرب تاطلس ىدل يقيقحلا فدهلاب -
 زيبيمتلا ىلع مارتحالاو ةيعرشلا عباط يفضت نا

 تاراكتحالاو تاضافتنالا ةطساوب كلذو يرصضنعلا

 .ةفثكملا تاباعدلاو ةسسسؤملا

 زييمتلا دض حافكلا جاردا ماظنلا اذه ةلواحمب

 ةيفيكب برغلاو قرشلا نيب مئاقلا عازنلا يف يرصنعلا
 ماعلا يأرلل حيحصلا كاردالا هوشي نا فدهب ةدمعتم

 نا ..ةيبونجلا ايقيرفاي دئاسلا عضولا لوح يلودلا
 يف اهتنبت يتلا ةلصفنملا ةيمننلا ةسايس مدقت ايروتيرب

 ةيسنلاب رقفلاو لالغتسالا دلوم يرصنع ماظن راطا

 لوؤتو .ءاضيبلا ةيلقألل ةطلسلاو ءارثلاو .دوسلل

 .برغلاو قرشلا نبب مّئاق عازنك عضولا اذه

 ةيرايجاو ةلماش ةيداصتقا تايوقع ضرف ةرورض

 ريبعت بسخ اهتم دضقلا نوكي ايقيرفا بونج دسض
 مالسلل ةيرورضلا طورشلا ريفوت» :فويض سيئرلا
 وج رارقا يلاتلابو دلبلا اذه يف ةريبك ةرزجم يدافتو
 .«ايقيرفا بونح ةاسأمل ةيملس ةيوست داجبال مئالم

 رارقال ةمئالملا فورظلا ريفوت ةرورض ىلع حاحلالا و

 نيناوقلا ءاغلاو :.ءىراوطلا ةلاح عفرو ءراوحلا

 ةنثوانملا بازحالاو تاميظنتلا ىلع ةقيطملا ةيعمقلا

 ةرشابمو ةعيرس تاضوافم يف عورشلاو .ةيرصنعلل
 .ةينطولا ىوقلاو ةيررحتلا تاكرحلاو ماظنلا نيب

 طخ نادلب ةدعاسمل يقدح جمانرب عيدص ةيمها

 .وباوسو يقيرفالا ينطولا رمتؤملا يلتاقمو ةهجاوملا

 :ذيفنتلل لباق ريغ مالكلاب نماضت :ئكسنويلا ةوذت

 30) - [ ماب مره نمج رع مف لت -



 يدصنلا بجا وو ايرونيرب ةروطخ
 ةباثمب تاهيجوتلاو دصرلا اذه رابنعا نذا :نكمي

 ,ةودنلا عوضومل تمسر يتلا ةضيرعلا طوطخلا
 تالخادم نم ىمظعلا ةيبلاغلا نا ظحول يتلاو
 يف يىنودلا يسايسلا عمتجملا يلثمم .دوفولا ءاسوؤر
 مايا ةعبرا :مهبطخ يف اهوددر دق ؛تاراقلا فلتخم
 ةحلملا ةوعدلا لوح اهلك يقتلت بطخلا نم ةلماك

 تابوقعو .ةيداصتقا تابوقع ضرفل ةعيرسلاو
 ةينعملا نادلبلا ثحو .ءايروتيرب ماظن ىلع ةلماش
 ,ال وأ ؛اقالطنا كلذو .تايوقعلا هذه قيبطتب مازتلالل

 ةنس مظن يذلا رمتؤملا ناش ةقباس ةيمما فقاوم نم

 لورتبلا ريدصت عنم لوح تابوقع ىلع قفتاو و١0
 دنبلا قيبطتو ةيجيتارتسالا تاجتنم لا ضعبو
 اموهفم ناك ام نأشو .ةدحتملا ممالا قاثيم نم عباسلا

 يتلا زايحنالا مدع نادلبل ةيرارولا تارمتؤملا ذنم
 ايقيرفا يف رارقتسا وا ملس يا دجوي نل» هنأب تدكا
 حالصا نكمي ال هناو :دياترابالا رمتسا املاط ةيبونجلا

 .«هتيفصت يغيني لب دياترابالا
 نوكت نا وه عيمجلا ىدل كرتشملا فدهلا نا

 ماكح ىلع طغض ةليسبو ةينداصتقالا تايوقعلا

 يلثمم عم ضوافنتلا لوبق ىلع اومغريل ايرونيرب
 يكلو .ةعورشملا مهقوقح مهحنمو دوسلا نينطاوملا
 :دوهحلا فلتخم رقفاظت نم دب ال ةمهملا هذه ققحتت
 .يرصنعلا ماظنلا عم ةلماعنملا ىوقلا ضغي عانتماو

 ,نواعتلا ةسايس نع عجارتلا ىلع ءىرخأب وأ ةيفيكب
 يف ةفئازلاو ةيمالكلا تانادالا ىلع راصتقالا مدعو

 يجيتارتسالا نواعتلا يف رمتست اميف نايحالا بلغا
 .يلاملاو يراجنلا نواعتلا رصاوأ نيتمتو .ايروتيرب عم

 يتلا ةروطخلا ىلا ةراشالا ردجت ددصلا اذه يف

 «يوونلا حلستلا ثيح نم يرصنعلا ماظنلا اهلثمي

 - مامر نمعمرع معفمع 1

 دلانور روسيفوردلا :ةصاخ ةفصي .هدنع فقوام وهو

 ناب ركذ يذلا (نطنشاو) دراووه ةعماج نم رتلاو
 ةعبس كلتمت يتلا .ايقيرفا بونجل ةيوونلا ةءافكلا

 ناو ءاهلماكب ةيقيرفالا ةراقلل !اديدهت ربتعت لبانق
 لامعتسا نم ايروتيرب عنم .نآلا متحي بجاولا
 ةبكريمالا ةدحتملا تابالولا عفدو :يوونلا حالسلا

 .ددصلا اذه يف امهدقاعتل دح عضول اسنرفو
 ةيوونلا تادعملا عيب يف رارمتسالا نع امهعانتماو
 يف ايقيرفا بونج ةكراشمب بودنملا ددنو ..ماظنلا اذهل

 نابكلاو ثةدحتملا تابالولاب «رزاللا» ةيمنت جمارب

 عاونا نع لاقي نا نكمي هسفن ءيشلاو ينويهصلا
 تاسسؤملا لبق نم ةيكنبلا ةيلاملا تالماعملاو معدلا
 .ةيبرغلا

 ىدل هيلع قداصملاو .ةودنلل يئثاهنلا حيرصتلا

 فقاوملا لك نمضت ناريزح ٠١ ىف اهلامعا ءاهتنا
 اهدنع فقوتن اهريغ ىرخاو .ةقياسلا تانياعملاو

 :يلاتلاك يهو

 تاءارجا قيبطت ةبقارمل ةديدع تائيه ءاشنا -

 نإ يغبني يذلا يلودلا معدلاو .ةيداصتقالا تابوقعلا
 ةسايسلا ةيحض ةيلودلا ةعومجملل هجوي
 .ةيرنصعلا

 لوحي وا لعجي نا هنأش نم ليوات يأب ديدنتلا -
 نيب عازن ىلا ةيبونجلا ايقيرفا يف نهارلا عضولا
 .برغلاو قرشلا
 رظحلا ةودن يف اهيلع قداصملا ةحئاللا ةودنلا دناست

 /ناريزح " و ؛ نيب ام ولسوا يف ةدقعنملا يل ورتبلا
 ةضهانمل ةصاخلا ةنجللا فرط نم ١485 وينوب
 ّثح ىلا ةيعادلا ةيصوتلا ةصاخو .يرصنعلا زييمتلا
 ءايروتيرب ىلع يل ورتبلا رظحلا ضرفل نمالا سلجم
 يوونلا نواعتلاب ةقلعتملا تاءارجالا لكو

 .ايقيرفا بونجو يداصتقالاو
 ةودنلل ةيئاهنلا ةقيثولا ضرعت نا ررقملا نمو اذه

 ممالل ةماعلا ةيعمجلل 4١ ةرودلا لامعا لودج ىلع
 ريمتيس /مداقلا لوليا يف ةمداقلا اهنرود يف ةدحتملا

 نا عقوتملا نم ثيح نمالا سلجم ماما كلذ دعبو
 ىلع وتيفلا قح ايناطيربو ةدحتملا تايالولا ضرفت
 .ةقيثولا

 نم ,ةلمحلا هذه لك نم ىقبتي اذام ةلاحلا هذه فو

 بجشو ,يرصنعلا ماظنلاب ديدنتلل ينودلا عامجالا
 قحل ناعذالاو هتبراحم تاناكما سرادنو .هتاسرامم

 ؟بتوعشلا

 يلودلا عمتجملا نا يف نمكت لاؤسلا اذه ةيمها نا

 قوقحلل يدصتلاو ةنميهلا رطا لك نم مغرلاب
 ملستسي نا نكمي ال ةدهطضملا بوعشلل ةعورشملا
 ءاقل لدبق نم تاءاقل وا تارمتؤم تسيلو .سأدئلل

 اهنا .:ةيساموليد تاشدرد وأ وغل درجم 85 اونوتنوف

 ثلاذلا ملاعلا يعو خقياءيلاغ ياي يعو نع رست
 , ركفي نأب ابلاطم حبصا امبر يذلا ملاعلا اذه .هبلق يف
 رهظ ام وهو :هريصم مالتسال ىرخأ لئاسوب نآلا نم
 ةدحتملا ممالا اهتمظن يتلا ةيئانثتسالا ةرودلا يف

 يداصتقالا ايقيرفا عضو لوح كرويوين يف ارخؤم
 فقاومو .ادقيرفا بونج يف ةيرصنعلا ةضهانم ةودنو

 [ل.امهولتت دب ال ىرخا

 يواوزرلا ناميلس

 ةنومضم ةرداسملاو

 155-12 ناريؤح 195-83 ىلا ةيبرعلا ةعئلطلا



 مهف ؛عبرالا ةيبرعلا ضرالا تاهج يف يرارطضالا
 يلاوح ذنم تأدب نانبل ىلا ةدوع ةريسم يف نومزتلم
 كانه ام دح ىلا لقنسم لمع يف نولمأيو ءروهش ةثالث
 - يبرعلا عارصلل ةحوتفم ةخاس نانبل لظي ثدحب

 18 0 سوال

 كا زتتمأ اهارف
 دب عل نطئشاولا ' فالتخا بيسي .يديطسلفل ذلا ناقنالا ةهبجو | :

 أ! ياقيقحت بعصلا نم لعجي .مهفادها | :> |
 ١ .تافرع رساي هاجت كرتشملا مهئادع نم مغرلاب جارفنا |
 أ يف ةينيطسلفلا تاميخملا لوح كراعملا لوحيامك |(
 08 .ةيقيقح فازنتسا برح ىلا توريب |

 ١ جربو اليتاش يف نيينيطسلفلا نيب كراعملانا
 ١ ءاوللا اهمعدي يتلا ؛ءلما» ةكرحو :ةهج نم ةنجاربلا '
 | ةلصتم ,ىرخا ةهج نم ينانبللا شيجلا يف سداسلا |
 ' .ةيروسلا ةلظملاب رانلا قالطا فقو نم مغرلاب :
 | ىعست اموي 0 ذنم تاميخملا رصاحت يتلا ءلما» |
 1 يف هلقتسم نماو ةلقتسم تانايك دوحو» عضم ىلا '

 أ ةهبج اما .ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةعقاولا تاميخملا |

 نا فورعملا نم ذإ .ةيروسو قارعلا ةيجراخ يريزو | ةيلاوم تامظنم تس نم ةنوكملا ينيطسلفلا ذاقنالا |
 لّوحت نا اهل نكمي ةيروسو قارعلا نيب قثوا تاقالع ١ ناكم ذخا فدهب تاميخملا حالس عزن ضفرتف ,قشمدل
 ذنم ةرمتسملا ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ىرجم ١ .نانبل يف ةينيطسلفلا نوؤشلا ةرادا يف تافرع راصن

 ةمق عامتجا ةحتاف كلذ نوكيف .تاونس تس يلاوح | تدعاصت ليجلا نم ةينيطسلفلا ةيعفدملا لوخدب |
 عم لماعتلا ةيفيك ىف برعلا نيب قيسنتلل ةنيرع | .ةريخالا ةعاس 48 لا لالخ كراعملا '
 .«ليئارسا» | ةعقر تصلق دق فآ ةتس 2« لما» ايشيلبم تناك |

 عامتجالا ءافلال ةيمسرلا تاريسفتلا بايغ يفو ١ هتحاسم زواجتت ال اعبرم حبصيل اليتاش ميخم |
 نوللحملاو نويسامولبدلا بهذي ,يقارعلا يروسلا ( ريمدتلاو جورخلا نا فورعملا نمو .ارتم 700 لا
 تادادما مدختست ةيروس ناب نهكتلا ىلا نويسايسلا || ءافتخالا لهسي نا ةرتف دعب هنكمي رمتسملاو ءيطبلا |
 نم رثكا لام راصتعا لجأ نم ةديدجلا ةيناريالا طفنلا | عيبر يف اربص ميخمل ثدح امك :تاميخملل :ءيداهلا» '
 نا املع ءىرخالا ةيبرعلا لودلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا || لك حجنت نا نود رزودلبلاب ضرالاب يوُس نيح 1986 |

 ءاهتاذ دحب ةيفاك نكت مل» ةيناريالا طفنلا تانحش ١ ةيبرغلا توريب يف هناكس قرفت :هئانب ةداعا تالواحم
 رداصم تحملا دقف .ةيبرعلا ةحلاصملا دوهح نفدل |( .نانيل بونجو |

 معدل ربكأ ةيدقن نقحل ةجاحب دالبلا نا ةيروس داهطضال ذاقنالا ةهبح نضرعتت تامدخملا ِق

 | تافرع رساي مهظعم لضفي نيذلا ناكسلا نم :جودزم ' 5 يروسلا ءعاذعلا هرمد يذلا رضتحملا اهداصتقا
 نم اهتصحل قشمد ةراسخ نم هيلع ٍبترت امو يقارعلا | فرغ ناف كلذل .لضفملا ةيروس فيلح «لما» نمو
 .جيلخلا لود لاومأ | ىدعتت ال ذاقنالا ةهبجو لمال ةكرتشملا تايلمعلا |
 ءاقللا سدنهم  نيسح كلملا ىلا ةيسنلاب اما ؛ زكارم اما .ةلدايتملا تاماهتالا ليحستل بتاكم اهنوك 1

 ناك اذا اميف دعب حضتي ملف  يروسلا يقارعلا | ةوق» دجاوت يضتقت يتلا تاميخملا لوح ةبقارملا |
 .هتردابم ذاقنال ةلواحم يف هتطاسو فناتسيس ١ رونلا ري مل عورشمف .ينانبللا شيجلا نم :ةصاخ ١
 ةمصاعلا ىف نويسايسلا نوبقارملا عقوتيو دعب |

 هدوهج ساكعنا راظتنا يف هتقو كلملا ذخأب نا ةيندرألا

 ةيقبو نيسح مادص سيئرلا ىلعو دسأ ظفاح ىلع

 - يناريالا فلاحتلا ءاهنإب نيمتهملا برعلا ةداقلا

 .يروسلا

 ىلا نارهط عفد يذلا هسفن يبرعلا دهجلا اذه ناك
  ةيقارعلا تافالخلا ىلع بعلل ةعرسب كرحتلا

 ةيروسل طفنلا .نم اهتانحش نارهط تفئاتسا كني

 ينلا ةحلاصملا ديمجتل ةحضاو ةلواحم يف --

 يفو .قارعلاو ةيروس نيب برعلا اهمعدي |“

 مغرلاب ةحلاصملا ىلع وتيف عضي مل يروسلا سيئرلا
 نيد ًاررقم ناك يذلا ةعمجلا مود عامتجا ءاغلإ نم

 ١7 قافتا يف ىرت ذاقنالا ةهبج نا كلذ نم رثكالا
 ١9486 ١ ناريزح ١ال قافتا نع اعجارت ١585 ناريزح 0

 | ةقيفخلا ةحلسالا لمحب اهرصانعل حمسي ناك يذلا '
 :لكلسملا تايبخملا 0 فرحي ةوادلا قافتالا امنيب

 ١ ىلا دحاو قدنخ ف اهرصانع لتاقمو :نيينيطسلفلا نيب

 .ةقيمعلا ةيروسلا | نع مالكلا تفقوا نا دعب .تافرع راصنا بناج |
 يتاراشب يلع دمحم ةرايز تنمازت راطالا اذه يفو 0١ اهب مهتتل لاتقلا نع «نييتافرعلا نيفرحنملا» ةيلوؤسم |
 لوصو عم قشمد ىلا ةيناريالا ةيجراخلا ريزو بئان | .«لماد (
 ىلع ديزي ام ذنم ةيروس ىلا ةيناريا طفن ةلقان لوا | يف ,تاميخملا برح» قزام عفدي ,ىرخا ةيحان نم |
 زجع ببسب طفنلا تانحش تعطقنا نيح رهشا ةتسلا | نب يلذزاشلا يرئازجلا سيئرلا ةردابم خاجت هاجتا 1

 ديزتس ةيدوعسلا نا ةيساموليد رداصم نهكتت ١ مهافنم يف تافرع راصنا اما .«ءادعالا ءاقشالا» ا

 "'  7١ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١54 ٠١ ناريزح ١945

 اة

 | يناجلا ىدعتت الف .ةحلاصملا ميجحت يف ةيروس ةبغر اهكل

 ةهيلصلا يف دمألا ةحلصم

 ! (رالود نويلم )5٠١0 - ٠١" يلاحلا يونسلا غلبملا
 ١ فئاتست نا عقوتي امك .ةيروسل ةداع هعفدت يذلا
 3 اهتمهاسم ىرخألا ةيطفنلا لودلا نم اهريغو تبيوكلا

 |  .ناريال دسأ معد ىلع أجاجتحا اهتعطق ينلا ةيلاملا

 | ىلع ءانب ناك هءاغلإ نا ودييف ةعمجلا عامتجا اما

 ةدحولا لكش ذخاتل اهعيسوت وأ ءدرجملا يداصتقالا '
 تيكن هلاذح طم !قارعلا عم ةلماكلا 0

 نويساريبل

 نئاهرلا ريرخأ نجت
 نوسراغ هيزوج : ملقب

 نوسناه جروجو وشور بيليف ةدوعب ةحرفلا "5
 عنمت مل :نوعمبتي نئاهرلا ةئقب ةيؤرب لمألاو

 .بولطملا وأ عوفدملا ؛نمثلا» لوح ةلئسالا | ا | |
 نئاهرلا ريرحت مظنو ضواف يذلا وه كاريش ناك |

 حج ف س1 ا 7 بولا

 ا

 ! تلشف ثيح حاجنلا ىلع هرارصإ دكؤي .ةعمجلا ءاسم
 ١ بعصلا نم نا عم ,نمثلا ناك امهم ةقباسلا ةموكحلا
 ارتشالا ةموكحلا لشف نع ثيدحلا |

 أ عوبسا لبق ثدح يذلا ةيناثلا لانقلا مقاط فاطتخاب
 ْ سرام ١5 تاباختنا نم ططقف ٠

 |  نيتسايسلا نيب تافالتخالا تناك ءاوسو
 | ظحول دقف .ةيرهاظ وأ ةيقيقح ةينيميلاو ةيكارنشالا

 ١ دعب نئاهرلا عوضوم لوح دئاسلا تمصلا ,
 | بلغ تاحيرصت اهتقبس يتلا .ةيعيرشتلا تاباختنالا
 ْ ,ةقسنم ريغ ام دح ىلا تدب تاردابمو ,مؤواشتلا اهيلع
 | اروس يرام هنع تربع يذلا تالّئاعلا بعت د نع كنها
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 ضوافتلا بجي» اهلوقب اروس ليشيم توم نالعا دعب
 تاضوافملا ىلا ةدوعلاب كاريش هلعف ام اذه و ..تمصب ٠

 هجهتنا يذلا قيرطلا كلذ .ناريا عم ةيرسلا |
 نم ريمتبس /لوليا رهش ذنم نارهط عم نويكارتشالا |

 . ا ماع

 عيبلطت ةلاسم قف راظننالا مدع كاريش ررق دقل 1

 ىوتسم ىلع آدفو اهيلإ لسراف :ناريا عم تاقالعلا |
 .ءارزولا سيئر بصنم هملست لاح ٍلاع ا

 عم كاريش كاج ةقادص نا يه فقوملا يف ةقرافملا ٍ

 يلالملا هاجتاي وطخي نأب هل تحمس يتلا يه .قارعلا '

 دادغب عم كاريش  اسنرف تاقالع نا نوكردي نيذلا |

 .ةمواسم عضوم تسيل |

 نا تردق نيح رمآلا ةديدجلا ةموكحلا تمسح دقل |
 تاونقلا» قيرط نع متي نا نكمي نئاهرلا زيرحت |
 ىلع لّعي نارتيم اوسنرف ناك امنيب .«ةيئاربالا |
 ريغت لبق انكمم نكي مل ناريا عم براقتلا نكل .ةيروس |
 مهيلا يمتني نيذلا يلالملا نال .اسنرف يف ةيبلغالا مكح |
 ةموكح عم لماعتلا نوضفري اوناك .نوفطاخلا |
 اكريما عم ةقادصلاب» اهايإ نيمهتم نييكارتشالا !

 ١  . 0ةفاضإ :مكحلا رييغت كاريش رمثتساف ١
 يبرعلا ملاعلا يف ازيمم هلعجي امم ,ايلوغيد هنوك ىلا '

 وح ظ

 ةسايسلا ىوتسم ىلع هتاباسح ًاضيأ كاريشلو ا

 ا لالخ نم يسنرفلا ماعلا يأرلا ىلع ريثأتلا :ةيلخادلا '

 «نمثد نود كلذ نكب ملو .نئاهرلا ريرحتي همامتها |

 يف عارسالاو يوجر داعنإ) .ءارزولا سيئر هعفد

 | رايلم اهتميق ناريا عم ةقلاعلا ةيلاملا لكاشملا ةيوست
 . (اسنرف اهزجتحت رالود رايلم فصنو |
 ةعفد نوسناه جروجو وشور بيليف ريرحت ناك لهف |
 ؟باسحلا ىلع ىلوا |!

 لهجن امك اهلهجن يتلا ةباجالا ةفرعم بعصلا نم |
 .امهرايتخا بيسو امهريرحتل ةقيقدلا فورظلا

 5/7١/ تبسلا موي تنلعا دق سيراب نا عمو
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 هيي

 ا

 ا
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 ١
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 قلعتي ام يف ,ناريا عم ؛:ةضياقفلل» اهضفر
 ةلواحم ةمهتب اسنرف يف ةسمخلا نيزجتحملا ريرحتب
 طرش وه طرشلا اذه نا الإ .رايتخاب روبهاش لايتغا
 .هللا بزح ىدل نئاهرلا ةيقب ريرحت لجأ نم نارهظط

 ةمداقلا عيباسألا لفكتتس .لاوحألا لك يف
 ةيادب ةعمجلا موي نئاهر ريرحت ناك اذا امع حاصفالاب
 دايما لت (00.!دازملا

 دنوم ول

 اهل هيصن يذلا فلا يف ةيطارقميدلا -

 يذلا درمتلا ركسعلا قرغا نيح نوددشنملا ! ١

 داو موي يف .مدلاب وريب ةمصاع ف ةثالث نوجس يف ادب

 رارمتسا ةيناكمإ مدع ةيروهمجلا سيئر كردا ؛طقف
 نم ًارهش رشع دحا لالخ هبستكا يذلا يلودلا معدلا
 .ةطلسلا يف هدوجو

 هقبس نمع هفالتخأب رختفي ايسراغ ديسلا ناك
 .نكما ام ناسنالا قوقح مارتحابو عمقلا دض هلاضنب
 تاوق يدبا ىلع فلس ةدعملاو ةيقيقحلا ةرزجملا نا ريغ

 ماظل ةيسئلاب ةماخقلا ةديدش ةعقب يدش ماظنلا

 يف فقي ؛ةبيطلا اياونلاب لوبجم يناسنا يطارقميد
 اكريما بوعش ةماركو ةداسس نع نيعفادملا ةمدقم

 .ةيجراخلا طوغضلا ةهجاوم يف ةينيتاللا

 رصبو عمس تحت يربربلا لمعلا اذه بكترا دقل
 رمتؤم روضحل اميل ىلا تنأ ينلا تايصخشلا تائم

 .ةيلودلا ةينكارتشالا

 تاميلعت ,ايفرح» اوقبط نيذلا ركسعلا نا

 كش نود اودارا :ءحاظنلا ةداعإ» لوح ةموكحلا

 كردا دقو .نييسايسلا نيلقتعملا عم مهتاباسح ةيوست
 ريمدت نع ةمجانلا ةروطخلا ايسراغ نالا سيئرلا

 ةبقاعمو قيقحت ةنجل ليكشتب رماف هدلب ةروص
 .فرطتلاب» نونادي نيذلا نييركسعلا

 كانه نا ةموكحلا ىدل حضاولا نم :لاح ةبا ىلع

 رشابملا كاسمالا ىلا وعدي شيجلا يف هاجتا نم رثكا
 «ةيباهرالا» لامعألا نم مهكاهنشا بسيسب رومألا مامزب

 مهسفنا نودحي ثيح ةمصاعلا ىف ةصاخ .مهدض

 .اهتهجاوم نع نورجاع
 رثكأ تاءارجاب ةبلاطملا نع ركسعلا فقوتب مل

 ءاحنا ةفاك ف ءىراوطلا ةلاح ديدمتك .اطلستو امزح |

 ةدوعلاو :ةمصاعلا يف لوجتلا رظح رارمتساو .دالبلا

 .فحصلا ىلع ةباقرلا ضرفو .مادعالا ةيوقع رارقا ىلا

 ال هنكل ,مهءاضرإ ايسراغ سيئرلا ضفري نآلا ىتح
 :نيرايخ ىوس قدقدلا فقوملا اذه لثم نإ كلمي

 ةيكارتشالا ايسراغ نالا ديسلا ةموكح تطقس 0

 صاصتما وا ؛ةيلاعفب ةرزجملا نع نيلوؤسملا ةقحالم '

 نوؤشلا يف شيجلا لخدت ءاهنإب مازتلالاب ةمقنلا
 .ةينمألا

 وريب سيئر هسرامي ناك يذلا ىمعألا فنعلا نا
 ةمجسنملا ريغ ةيسايسلا هفادهأب رييتنوس قيسالا (

 | نم عقوتملا نكل .فطع يا ريثت نكت مل ةيعقاولا ريغو
 أ يذلا ديدهتلا ةجرد تناك امهم ةيطارقميد ةموكح |

 : .اهدودح زواحتت ال لئاسملا لعهجت نا هل ضرعتت |!

 | نإف ,لتقلاب رماوألا اوطعا نيذلا ركسعلا اما
 | هعبتي نا الإ نكمي ال راصتنا يه مهل ةبسنلاب ةرزجملا |
 ١ دمحت الو :وردب يف يطارقميدلا ماظنلا ددهي ديعصت '
 ع.هابقع !

 ظ رطسغلا مف يأ ل رجا

01 

 | مت

 سيول ارولف :ملقب
 ١ ضورعلا نآلا ناغير سيئرلا فصي
 ١ ٌدهَح» اهنا ىلع ةحلسألا نم دحلل ةيتايفوسلا

 1 يتايق ودسلا داحتالا بوعش ادعاد ءداج

 ١ اهلادبتساو كوكشلا نع يلختلا ىلا ةدحتملا تايالولاو |

 01117 وا“ 717 "1 ا

 | يذلا هسفن سيئرلا .ناغير دلانور وه اذه
 | نيح مهماظنو سورلا فصو يف ةفلتخم ةغل مدختسا |[
 | درجم ةحلسالا نم دحلل وكسوم ضورع نا ريبتعا '

 | فده نال ةتيم ةدهاعم ١ تلاس ةدهاعم ناو .ةياعد '
 ١ ةدهاعم لظ يف ةحلسالا نم ديزملا كيكفت وه نطنشاو '

 - ١
 | تاحيرصت قالطاب رارق دجوي ال هنا ديكالا

 | دحا عفد امم .ةيكريمالا ةسايسلا يف ةمجسنم |

 | ليئاخيم هجوت رييغتو جارحا ىلع ةمزاع اكريما تناك
 | ةيسايسلا تاحيرصتلا قيرط نع فوشتابروغ

 ١ ؟نطنشاو هديرت يذلا ام

 | لصوتلا فدهب ةيكيتكت تاضوافمب الثم مازتلالا
 ١ قايس نع عجارتلاك ةمهم ةيكيتامارد تالزانت ىلا
 ١ ؟قلقلا ملاعلا نيمطتو حلستلا

 | ةليكشت نع نوفرعي تايفوسلا نا انايحا لاقي
 | تايالولا مهنع فرعت امم رثكا ةيكريمالا ةسايسلا
 ١ يف اطخا دق فوشتابروغ ديسلا نا الا .ةدحتملا

 | لبق ءمدقت» زارحاب دهعت امدنع يضاملا رياربف /طابش
 .ناغير سيئرلا عم ةمداقلا ةمقلا دعوم ديدحت

 | فوشتايروغ ةحلصم يف ةمقلا لظت , لاوحالا لك يف
 | ةبسنلاب اهمهفو ءلئاسرلا» لاصيا يف دعاسي نا نكمي |
 | يف ةريبك امهماما ةصرفلا ودبت ال نيذللا نيبناجلل |

 | اهدمتعت يتلا ةغوارملا ناو .امهكوكش نع يلختلا
 ١ هطقف كوكشلا هذه زيزعت يف مدخت ةيكريمالا ةرادالا

 | .رارصالا قبس عم شيوشتلا ىلا دمعت نطنشاو ناكو
 | جاهتناو شيوشتلا ةيرظن فسنل تقولا ناح دقل

 ا رثكألا» ملاعلا وحن كرحتلا لحا نم ةحضاو ةسايس ا

 ل []0.ناغير ديسلا هديرب يذلا ءامالسو انما

 تا

 1543-7-1 ناييؤعلا 1108 ذذعلا :ةنيزعلا جيلطلا



 دوعصلا نم 0

 محو

 1 : سقوف يح تاقالعلا هاو ه1 ام

 ةيداصتتقالا طباورلاو .ماعلا اهراظطا

 امو ؟صوصخلا هجو ىلع ةيراجتلا تالدابملاو
 تاونسلل تالدابملاو تاقالعلا كلت قافا اضيا يه

 ضعب عجارتت ما مامالا ىلا مدقتتس له ؟ةمداقلا

 كلذ نأش نم لهف ريخالا لامتحالا حص ام اذاو ؟ءيشلا

 ؟.طسوتملا فافض ىلع نم نيفرطلا ىلع سكعني نا
 تابعشتو تاعرفت نم اهب قلعتب امو ةلئسالا هذه

 ليقتسملا يفو .ةنوآلا هذه ف اهسفن حرطت نا دب ال
 يتلا حمالملاو تارشؤملا ضعب ءوض يف كلذو .بيرقلا

 يهو .اهدهع قباسك تسيل نآلا رومالا نا ىلع للدت

 وأ ءددرتلاو زازتهالاو حجراتلا روط يف لاوخالا ىتشب
 يتلا دعاصتلا ةلحرم نع ايعون فلتخت ريدقت لقا ىلع

 .يلاحلا دقعلا لئاواو تانيعبسلا ةرتف اهي تمستا

 تاظحالملا هذه نم ززعت يتلا ةديدعلا ملاعملا نيب

 نيب ةيراجتلا تالدابملا مجح عجارت ,تالؤاستلاو
 ليمو .ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ نيبناجلا
 ةيمهالا عجارت كلذكو اسنرف حلاصل يراجتلا نازيملا

 لاجرو نيلوؤسملا رظن يف ةيبرعلا قاوسالل ةيبسنلا
 نييسنرفلا لامعالاو لاملا

 ةيسانمل ةقباسلا تاظحالملا نهذلا ىلا ديعب اممو

 تاقالعلا لوح اسنرف ىف ىرج ءاقل نم رثكا

 ظحول ثيح .يبرعلا نطولاو اسنرف نيب ةيداصتقالا

 ريبعتلا نكمي دوربلا وا روتفلا نم عون اهمظعم لالخ
 دقو ,ةيسنرفلا تاكرشلا يىلثمم روضح فعضي هنع

 ١341 ناريزح 2514-7١ ددعلا - ةيبرغلا ةعيلطلا - "5

 000 هاف نه ةيرتقاكللا قع

 يتلا ةيداصتقالا لكاشملا ىلا دوعي كلذ بيس ناك اذا

 ضافخنا ءارج نم .ايلاح ةيبرعلا لودلا اهنم يناعت
 تاردقلا ضافخنا نم كلذ هينعي امو ةيلام ا اهليخادم
 .ةينعملا نادلبلل ةيكالهتسالاو ةير امثتسالا

 تاريغتلا راطالا اذه يف لايبلا نع بيغيب الو

 تداق يتلاو ارخؤم اسنرف يف تلصح يتلا ةيسايسلا
 كلذ بقعا دقو اصوصخ .ةموكحلا ةسائر ىلا نيميلا
 سمت يتلا ةيلخادلا ةيسنرفلا تاهجوتلا ضعب زورب
 نيرجاهملا برغلا لامعلا نم نييالم ةعضب
 يضارالا لوخد نم دحلل ةددشتملا تاءارجالاك

 ةريشأت قيبطت ةداعا يف ايلاح ريكفتلاو ,ةيسنرفلا
 تناك نا دعب يبرعلا برغملا راطقا اياعر ىلع لوخدلا
 ةيقبو اسنرف عم ةصاخ تايقافتاب ةريخالا هذه طبترت
 نم اهينطاوم ءافعا اهبجومب متي ايوروا برغ نادلب
 .ءارجالا اذه

 تاوبفن
 نم دب ال اهيلا راشملا تاروطتلا نايبت لجا نم

 تالدابملا ف ةلصاحلا تاريغتلا ماما اليلق فقوتلا
 امو .ىرخاو ةنس نيب ةيسنرفلا ةيبرعلا ةيراجتلا
 .ةيبرعلا لودلل ةبسنلاب للخ نطاوم نم هيلع رشؤت

 ةرئاد نع اثيدح تردص ينلا تايئاصحالا

 مجح نأب نأشلا اذه يف ركذت ةيسئرفلا كرامحجلا ْ

 ءيشلا ضعب عا دق ١ خ6 يضامل هاعلل تال دابملا

 6١ه, 47 غلب ثيح 5 ةقياسلا ةنسلاب ةنراقم

 رايلم 181,5 ب ردقي ناك نا دعب يسنرف كنرف رايلم
 كنرف

 اسنرف ىلا ةيبرعلا تارداصلا تغلب ىلوا ةهج نمف
 هذه تناكو :كنرف رايلم 77,4 يلاوح يضاملا ماعلا يف
 يف و .رايلم 88,7 قياسلا ماعلا يف تغلب دق تارداصلا
 ١١ يىلاوح ١7 ماع يفو ىامرال : ١ 8م“ ماسه

 هاجتاب ةيبرعلا تارداصلا نا يا .كنرف تارايلم
 رابلم ١١ رادقمب دحاو ماع لالخ تطبه دق اسنرف

 رايلم "7 ىلع ديزي امب تاونس عبرا ةرتف لالخو ابيرقت
 .يسنرف كنرف

 لودلا هاجتاب ةيسنرفلا تارداصلا ترّدق كلذ لداقم

 دق تناكو .كنرف رايلم 8١,56 ب ١485 ماعل ةيبرعلا
 نا ينعي امم ,رايلم 11,1 هقبس يذلا ماعلا يف تغلب
 ىلا اهرودب تطبه دق اسنرف نم ةيبرعلا تادراولا
 اسنرف نا يفخي ال طوبهلا اذه نا الا :هب سأب ال طسق

 نم عفترم لدعم ىلع ظفاحت نا تعاطتسا دق

 عومجم نا افملع ام اذا اصوصخ تارداصلا

 74,5 زواجتيل نكي مل ةيبرعلا لودلا ىلا اهتارداص
 .1987 ةنس كئنرف رابلم

 نازيملا ةفك نا ظحالن نا نكمي مدقت ام لالخ نم
 داصتقالا حلاصل ةعرسبيو حجرت تذخا دق يراجتلا

 رجع ةلاح نم نثي ريخألا اذه ناك نا دعب يسنرفلا
 تانيعبسلا رخاوا يف ةيبرعلا لودلا هاجت ةريبك
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 .يلاحلا دقعلا لئاواو

 هاجت يسنرفلا يراجتلا زجعلا ناك ١85 ةنس يفش

 ريبكلا زجعلا اذهو كنرف رايلم "5 لا براقي برعلا
 دوهج لذب ىلا سيراب يف لامعالا لاجرو نيلوؤسملا عفد
 يذلا رمالا وهو ,ةلاحلا هذه حبحصتل ةيدايتعا ريغ

 زجعلا طيش دقف ةريصق ةرتف لالخ ةعرسب هزاجتا من

 اسنرف تنكمت مث ءرايلم 4,8 ىلا 1487 ةنس يف روكذملا

 لجس ذا امامت ةيآلا بلق ىلا 195 يلانلا ماعلا يف

 ردقي اهحلاصل اضئاف نيفرطلا نيب يراجتلا نازيملا
 ماعلا يف ظفاحت نا كلذك تغعاطتساو رابلم ",9 ب

 !كنرف رايلم " , 5 نع اليلق ديزي ضئاف ىلع يضاملا
 للخلا ةلاح

 راثملا لكشلاب يراجتلا نازيملا روطت نا عقاولاو
 ةيافكلا هيف امب رشؤي ةيبرعلا لودلا باسح ىلعو هيلا
 تالدابملا اهنم يناعت يتلا ةريطخلا للخلا ةلاح ىلا

 يف يقيقحلا للخلا نع اهرودب ةمجانلاو ,ةيبرعلا
 ,ريبك فلختب مستت لازت ال يتلا .ةيداصتقالا ىنبلا
 ضعب اهتلذب يتلا ةريبكلا دوهجلا نم مغرلا ىلع اذه
 تاونسلا لالخ رامثتسالا لاجم يف ةييرعلا لودلا

 .ةيضاملا رشعلا

 تالدابملا يف نيتزراب نيتمس كانه نا رمالا ةقيقحف
 ىلع ريبكلا دامتعالا امهو .اهريغو اسنرف عم ةيبرعلا
 ,ماخلا طفنلا اهتمدقم ىف و ةيلوالا داوملا نم تارداصلا

 ١05 ماما[ ه م20 خم عفمع [ -

 تاجايتحالا ةيبلتل داردتسالا ىلع دامتعالا ةيناثلاو

 ةيعارزلا داوملا ىتحو ةعنصملا علسلا نم ةيلحملا

 .ةيئاذغلاو

 دكؤت اسنرف عم تالدابملا ةينب ىلع ةعيرس ةرظن نا

 تارداصلا صوصخيف .سبل يا نودب ةقيقحلا هذه

 بقارم يا اجافي ناو دب ال ١9486 ةنس لالخ ةدبرعلا

 لكشت (اساسا طفنلا ياز «تاقورحملا تويز» نا

 اهتميق تغلب ثيح ةيبرعلا تارداصلا نم مهالا ءزجلا
 ام يا ؛رايلم الا/,.4 عومجم نم كنرف رابلم 6

 .تارداصلا ةميق عومجم نم 5 يلاوح لداعي

 هتظحالم نكمي ام ددصلا اذه يف ىرخالا ةقرافملاو

 كانش نا ودبي نا ١5. لا ةيبرعلا تارداصلا باوبا يف

 تاسوبيلملاو هكاوفلا و طفنلا يهو ,طقف باوبا ةثالث

 ,كنرف رايلم نع ديزي ام اهنم لك مجح غلبي جيسنلاو
 زكرتت ةيبرعلا تراداصلا نا رخآ ريبعتي هانعم اذهو

 ةيلوالا داوملا ىلع لبق نم ريشا امك ريبك لكشب
 .ةيندتملا ةيفاضالا ةميقلا تاذ تاجتنملاو

 نطل ام دلب ريدصت نا راضملا اذه يف فورعملا نمف

 وا طفنلا نم كلذ ناك ءاوس .ةيلوالا داوملا نم
 غلابم رسخي ينعملا دلبلا لعجي .نطقلا وا تافسوفلا
 صرف قيقحتو اهيلع لوصحلا عاطتسملاب ناك ةماه
 نطلا كلذ عينصت مت ول اميف ةينطولا ةلامعلل ربكا
 .جراخلا ىلا كلذ دعب هريدصتو ايلحم

 ةيسئوفلا تارالصلا

 ىلع ظحالن نا نكمي ةريطخلا ةقيقحلا هذه لباقم
 اسنرف نم ةيبرعلا تادراولا نا كلذ نم سكعلا
 تارايسلا داربتسا نم ءادتبا .ةيلومشلاب فصتت
 ةديزلاو قيقدلا تايمك ىتحو ةيلآلا تادعملاو
 يتلا روطعلاك ةيلامكلا داوملا ىلا .موحللاو نابلالاو
 نم نييالملا تائم ةيبرعلا لودلا اهيلع قفنت
 .تارالودلا

 نا نكمي كلت داريتسالا ةيلومش نم اقالطناو
 لودلا ىلا ةيسنرفلا تارداصلا عونن ىدم ظحالن

 يف يتايو ,باوبالا ضعب ىلع اهراصتقا مدعو ةيبرعلا
 ةزهجالا مث ,ةيلآلا تادعملاو تالآلا : تارداصلا ةمدقم

 ةثلاثلا ةجردلا يف يتأي مث .ةيئابرهكلا تادعملاو
 ةبترملا فو .نداعملا ةعبارلا ةجردلا يفو :تارايسلا
 ةتوافتم تاجرد ىلعو كلذ يلي مث .بوبحلا ةسماخلا
 ةيكالهتسالا تاجتنملاو علسلاو ةيئاذغلا داوملا
 .ةيلزنملا

 مادعنا ىلا حوضوب ريشت ةقباسلا قئاقحلا نا
 نيفرطلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا يف نزاوتلا ةلاح
 ,ليقتسملا ىلع ةروطخ نم كلذ هينعي نا نكمي ام لكب
 اجايتحا دشا ةيبرعلا لودلا ودبت ةلاحلا هذه لظ يفف

 ضوعت نا اهناكماب سيرابف يسنرفلا فرطلا ىلا
 لالخ نم ةيبرعلا لودلا نم اهتادراو نع ةلوهسب
 نا ظحالي امنيب ملاعلا ف ىرخا قطانم ىلا هجوتلا
 اعاستا لقا وه ةيبرعلا لودلل ةبسنلاب ةكرحلا شماه
 عم اهتاقالع ةنيهر نمزلا نم ىرخا ةرتفل لظتس يهف
 اهتاردق ريوطت ىلا دمعت حل ام :ةيعانصلا لودلا

 .ةيتاذلا ةيعارزلاو ةيعانصلا
 لالخ تماق دق اسنرف نا وه قبس ام ىلع لاثم ريخو

 ةبيطلا اهتاقالع نم مغرلا ىلعو ةيضاملا تاونسلا
 طفنلا نم اهداريتسا صيلقتب ةيبرعلا لودلا ةيبلاغب

 ملاعلا نم ىرخا قطانم ىلا هجوتلا ةلضفم .يبرعلا

 صيلقتل كلذكو اهعم اهتاقالع ريوطت فدهب كلذو
 ةميق تضفخنا ثيح يبرعلا طفنلاب اهطابترا
 ماع رادلم ١ , ١ نم طفنلا نم ةيسنرفلا تادراولا
 .19868 يف كنرف رايلم 55,0 ىلا 4

 تالددتلا ددصب هحرط نم دب ال يذلا لاؤسلاو

 نييسنرفلاو برعلا نيب ةيراجتلا تالدابملا يف ةروكذملا
 اهتاساكعنا يه امو :ةيداصتقالا تاقالعلا قافآ يه ام
 !؟ليقتسملا لالخ ةلمتحملا

 ام ةرصاق لظت فوس لاؤسلا اذه ىلع ةباجا ةيا نا
 مكحت يتلا ةماعلا تاقلطنملا ضعب ىلا ةراشالا متي مل
 :نيبناجلا نبي ةيداصتقالا ريغو ةيداصتقالا تاقالعلا
 دحاك يبرعلا نطولا ىلا اسنرف ةرظن اهتمدقم ف يتلاو

 لاجملا يف اميس ال اهل ةبسنلاب ةيويحلا قطانملا
 .يداصتقالا

 ةسفانملا ةلاح مكحيو .فورعم وه امك اسنرفف

 يفو :ةيعانصلا لودلا نيب اميف يداصتقالا عارصلاو
 ايناملاو نابابلاو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا اهتمدقم

 ىلع ابيرقت نمزلا نم نيدقع ةرتف ذنم نهارت .ةيبرغلا
 ىلعو ثلاثلا ملاعلا لود عم ةصاخ تاقالع قلخ

 نادلبلاو ةيقيرفالا ةراقلا نادلب اهنم صوصخلا
 .(يساسا لكشب ةيبرعلا لودلا يا) ةيطسوتملا

 يفارغجلا اهبرق نا قلطنملا اذه نم دقتعت يهو
 ذنم لودلا كلت عم اهتخسن يتلا ةنيتملا تاقالعلاو
 اهداصتقا ميعدت ىلع اهدعاست فوس تانيتسلا لئاوا
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ىوقلا ىدحا كلذب نوكتل

 .ملاعلا يف ةماهلا

 ىلا رظنت تذخا اضيا اهفرط نم ةيبرعلا لودلاو
 ةقباسلا ةيرامعتسالا تاقالعلا ءاهنا ديعب ذنم اسنرف
 يتلا اينقتو ايعانص ةمدقتملا ةيلودلا فارطالا ىدحاك
 يداصتقالا فلختلا ةلاح زواجت يف اهدعاست نا نكمي
 نوكت نا هتاذ تقولا يف اهبنجتو .اهنم يناعت يتلا

 .مظعالا نيتوقلا ىدحا هاجت ةيعبتلا نم عون ةريسا
 يف ديكأتلاب تدعاس دق اهيلا راشملا رطالا تناك اذاو

 ةرتف نيب عضخت اهئاف نيفرطلا نيب تاقالعلا ديطوت
 ضعب دهشت نا نكميو .تارهلا ضعب ىلا ىرخاو
 نم ةدحاو ايلاح لكشت اسنرف تناك ولو ىتح تالدبتلا
 نطولا عم يساسا لكشيو ايداصنقا ةلماعتملا لودلا

 .يبرعلا

 ريراقتلا نا لامتحالا اذه نم ززعياممو
 يف ؛:حاحلاب ريشت تذخا دق ةيسنرفلا ةيداصتقالا
 ةيلاملا عاضوالا يدرت ىلا ؛ةريخالا ةنوآلا

 دكا اهضعب نا ىتح ,ةيبرعلا لودلا يف ةيداصتقالاو
 نويسنرفلا نوردصملا هجوتي نا ةرورض ىلع ةينالع
 .ملاعلا ف ىرخا قطانم ىلا

 . ردحنت نا ةيناكما قيس ام ىلا فيضا ام اذاو
 ديزب امب ماعلا اذه ةيبرعلا لودلل ةيطفنلا تادئاعلا

 عم ةيراجتلا تالدابملا نا عقوتلا نكميف 2/5٠ نع
 تاونسلا يف اميرو 1985 ةنسلا هزه عمصضتحتس اسنرف

 ىلا ريشي اميو .اهتميق يف ريبك راسحنا ىلا ةقحاللا
 ٍْق ةيبرعلا لودلل ةيبسنلا ةيمهالا عجارت لامتحا

 نم رشكا ىلع ةيسنرفلا تامامتهالاو تاهجونلا

 0.ديعص

 مدهاربا انح

 1945-10 ناريزح ؟*- 114 ددعلا _ةنيرفلا ةعيلطلا



 ليوطلا يناما  ةرهاقلا

 علسلل ةلودلا معد ةيضق لوح لدجلا دعاصت لكني

 يلع .د نلعا نا دعب ةيسساسالا تامدخلاو

 معد ءاغلاب حارتقا نع ءارزولا سيئر يفطل | أ“
 ديشرت ةرورضو .يدقن لدب ىلا هليوحتو :علسلا
 نم هباحسنا عمجتلا بزح نلعا دقف .ميلعتلا ةيناجم
 تكراشو .ينطولا بزحلا هيلا اعد يذلا معدلا راوح
 سمنل راوحلا نا عمجتشلا دكاو .ةضراعملا بازحا هيف

 ءاغلا رارق ريرمتل ةفئاز ةيطارقميد ةلظم درجم الا
 يلودلا دقنلا قودنص تايصوت ىلع ءانب معدلا
 .لامعالا لاجر ةيعمجو

 تدكأ و :عمجتلا تاماهتا ةموكحلا تفن لباقملا يف

 رارق ذختي ملو ةشقانملل ةحورطم معدلا ةيضق نا
 ديشرت راوحلا نم دوصقملا ناو ,معدلا ءاغلاب قبسم
 روتسدلا ناو .هقحتسي نم ىلا هلوصو نامضل معدلا
 يرايلم ةلودلا فلكي امم ميلعتلا ةيناجم ىلع صني
 ةيضرم ريغ ميلعتلا تايوتسم نكلو ءايونس هينج
 عفرو ةيناجملا هذه ديشرتل يموق راوح بولطملاو
 ىلاعلا ميلعتلا ريزو نا انه ركذيو .ميلعتلا ىوتسم
 فيراصمب ايجولونكت ةعماج ءاشنا ةركف ايلاح سردي
 .ةصاخ

 ادع :ةضراعملا بازحا تلصاو ىرخا ةهج نم

 برح دكاو .يفطولا تْرَحلا عم معلا راوخ..عمجتلا
 ليدبلا هضفرو علسلل ينيعلا معدلاب هكسمت لمعلا
 هنا امك ,ءالغلا نم ةداح ةجوم ىلا يدؤي هنأل :يدقنلا

 يف نيلماعلا ريغ نم ةعساو تاعاطق ضيوعت نكمي ال
 بزح اما .ينيعلا معدلا نع ماعلا عاطقلاو ةلودلا

 معدلا لادبتسا ىلا ليمت ةموكحلا نا نلعا دقف دفولا
 نكلو بزحلا هيلع قفاوي ام وهو .يدقن معدب ينيعلا
 قافنالا صيلقتك ةمهم تاحالصا ةدع ءارحا دعب

 .ةرساخلا ماعلا عاطقلا تادحو ءاغلاو :يموكحلا

 لخدلا ميزون ةداغاو معدلا
 تاوننس رشع نم رثكأل معدلا لوح لدجلا عجريو

 يداصتقالا حاتفنالا ةسايسب ذخالا ذنم ديدحتلابو
 يف تلصوو هتاصصخم تعفنرا نا دعبو 2,1١19154 ماع

 مهسسا دقو :هينج نويلم “٠١8617 ىلا 1487 ١// ةينازيم
 راعسالا مادختسا ىلا لوحتلا مقرلا اذه ميخضت يف

 ماع ذنم هينجلا رعس ضيفخت يا :ةلمعلل ةيعيجشنلا
 ىلع اهميمعت مث .تادراولا ضعبل ةبسنلاب

 .191/4 ماع ذنم تارداصلا عيمج

 ضيفختب رارق نع تعجارت دق ةموكحلا تناكو

 1545 ناريزح ١74 ١٠١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 3"

 : ةرتاخ ةرهاقل
 مث :191/7 رياني /يناثلا نوناك ةضافتنا دعب معدلا
 تانويوك ةطساوب معدلا عيزوت ١9٠ ماع تلواح

 لكاشم اهتهجاو ةركفلا نا الا ,نيقحتسملل ةيرهش
 تدمتعاو .اهب ذخالا نود تلاح ةيراداو ةيسايس

 ,لحارم ىلع معدلا ضيفخت ىلع موقت ةليدب ةسايس
 يف هتميق تلصو ىتح معدلا ديشرت راعش تحت
 ضيفختب هينجن نويلم ١745 ىلا 11817 /85 ةينازيم
 .يضاملا ماعلا نع هينج نويلم 6

 اهناذ ءادنغألا

 يذلا رشابملا معدلا لوح رصم يف لدجلا بصنيو
 نم ةعومجم راعسا ىوتسم ىلع ظافحلل ةلودلا هعفدت

 ةيبلغا لوانتم ىف ةيساسالا تامدخلاو علسلا

 5٠/ ىلع ذوحتسي يذلا زبخلا اهتمدقم يف و .نينطاوملا
 تاصصخم نا ءاريخلا نم ريثك ىريو .معدلا ةميق نم

 ةينازيملا رجع نع ةلوؤسم ريغ رشابملا يعلسلا معدلا

 تاما دختسالا نم طقف ١15/ ىوس لثمبد ال وهف .ةماعلا

 ارود بعلب هنا امك .11817/ /85 ةينازيم يف ةيلاحلا
 نم ردق قيقحتو يموقلا لخدلا عيزوت ةداعا يف اماه

 نيخالفلا نا ىلا ةفاضالاب .ةنعامتجالا ةلادعلا

 مهنال ,معدلل يساسالا لومملا مه :ةلودلاب نيلماعلاو

 .ءاينغالل ييرسلا معدلاو  ءارقفلا زبخل ينلعلا معدلا

 راغسالا نع لقت راعساب ةلودلل ليصاحملا نوملسي
 ريغ بتاور نوضاقتي ةلودلاب نيلماعلا نا امك .ةيملاعلا
 .ةيعقاو

 ,يشابملا يعلسلا معدلا رارمتسا راصنا بلطيو
 ال يذلاو يرسلا وا رشامملا ريغ معدلا فلم حتفب

 معدلا اذهو :يقيقحلا همجحل يمسر سدقت دحوب

 ,ةرسيم ضورقو ةيكرمجو ةيبيرض تاءافعا يف لثمتي
 ءاينغالا ةداع اهنم ديفتسي .عفدلا يف تاليهستو

 معدلا اذه عمجتلا بزح ردقي و :عيراشملا باحصاو

 فعض نع ديزي ام يا ءايونس هينج تارايلم 4,5 ب
 .رشابملا يعلسلا معدلا

 ناف .رشابملا يعلسلا معدلا راصنا ءارآ تناك ابأ

 ,معدلا عيزوتو ءارش تايلمع نع ىضرت ال ةموكحلا
 راجت ىلا لب هيقحتسم ىلا عقاولا ف بهذياال هنا ىرتو
 راعسالا ضعب ةبعقاو مدع نا امك .ءادوسلا قوسلا

 ضعب مادختسا ىلا وا كالهتسالا ةدايز ىلا يدؤب

  الصا اهل ةصصخملا ضارغالا ريغ يف ةمعدملا علسلا

 .ناويحلل فلعك موعدملا حمقلا مادخنتسا لثم

 يف يعلسلا معدلا ءاغلا ةركف ةموكحلا حرطن كلذل

 معدلل نيقحتسملا دارفالا ضيوعتو :ةيلاحلا هتروص
 يتلا ةمعدملا علسلا هتميق يف يواسي يدقن لدبب طقف
 نا ةموكحلا دكؤتو .اهيلع لصحب درفلا نطاوملا ناك

 موي يف قبطت نلاهتاو يموقلا راوخلل ةحورطم ةزكفلا
 نكلو .تاونس ثالث رمتست دق لحارم ىلع نكلو .ةليلو
 تائفلا ديدحت يه ةموكحلا اهي فرتعت يتلا ةلكشملا

 تاعاطق كانهف .يدقنلا ليدبلا فرص قحتست ينلا

 معدلا نع مهضيوعت نكمي ال نينطاوملا نم ةعساو
 انه نم ءصاخلا عاطقلا يف نيلماعلاو نيحالفلا راغصك

 لخدلا ةدودحم تائفلا ديدحتل ةديدع راكفا تحرط

 تالدعم ىلع دامتعالا اهنم .معدلا قحتست ينلا

 نيس ةيدرط ةقالع دوجو نم اقالطنا ءابرهكلا كالهتسا
 هذه نكلو .لخدلا :عافتراو ءايرهكلا كالهتسا ةدابز

 طسوتم فالتخال تاداقتنالا نم ريثكل تضرعت ةركفلا
 نيب ةمئاد ةقالع دوجحو مدعلو .ةرسالا دارفا ددع

 .ءايرهكلا كالهتسا ةدايزو لخدلا ةدايز

 داريالا ةبيرض مادختساب يضقي ناث حارتقا رهظو
 ثلاث حارتقاو .معدلل ةقحتسملا تاثفلا ديدحتل ماعلا

 وأ لزنم ةيكلم تناكأ ءاوس ةمكلملا رابيعم مادختساب

 رثكا مادختساب حارتقا رهظو .ةيعارز ضرا وا ةرايس
 .ةيكلملاو كالهنسالاو لخدلاك رايعم نم

 مهدلا عوضوم ةيساسحو ةموكحلا ةريح ءازاو

 ليدبك تانويوكلا بولسا مادختسا ضعبلا حرتقا

 ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو مايق عم ءيعلسلا معدلل
 نكل :ةيناديم تاسارد عقاو نم معدلل ديدحتب
 قوسلا يف تانويوكلا عيب ةرهاظ ىشخت ةموكحلا

 ةطمدترملا ةياقرلاو ةيرادالا لكاشملا نمو .ءادوسلا

 .تانوبوكلا بولساب
 يعلسلا معدلا ءاغلا نالعا حبصا لاح لك ىلع

 ةموكحلا ةردق بسح رصقب وا لوطي دق .تقو ةلأسم

 ءاغلا تاوطخ ذيفنتل ةيعامتجالا راثآلا بنجت ىلع

 يف ةموكحلا حاجن نكلو .يدقنلا لدبلا رارقاو .معدلا

 هجاوت فوسف ,فاطملا ةياهن نوكي نل ءارجالا اذه
 ةجوم اهزربا ,ةديدع ةيعامتجاو ةيداصتقا لكاشم
 ,يدقنلا معدلا بحصتس يتخلا :مخضتلاو ءالغلا

 []1.اهيلع ةيترتملا ةيبعقشلا لعفلا دودرو
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 "كازحلا

 رانيد رابلم ١
 ةيونسلا ةنراوملا رجع

 يف رظنلا ارخؤم رئازجلا تداعأ
 عجارت ءوض يف ةيونسلا اهتيناريم
 راعسا صلقت ةجيتن ,ةيلاملا تادئاعلا
 يساسالا ردصملا نافلاو طفنلا
 .ةبعصلا تالمعلا ىلع لوصحلل

 نا ةيرئازجلا رداصملا تركذ دقو
 ءاييرقت ٠١/ تصلق قافنالا ةبسن

 تاينازيم ضيفختلا اذه لمشي فوسو '
 قفارملا ضعبو تازيهجتلاو ليغشتلا
 نا رداصملا كلت تفاضاو .ىرضخالا
 فوس ةيلاحلا ةيلاملا ةنزاوملا زجع
 «يرئازج رانيد رايلم ١١ دودحب نوكي
 نم /5 نم ليلقب لقا لداعي ام يا
 0.يلامجالا ينطولا جتانلا عومجم

 تيوكلا

 نواعتلا مدغ لذ وحد

 يتايفوسلا داحتالا عم
 يداصتقا دفو ارخؤم تيوكلا راز

 ريدمل لوالا بئانلا ةسائرب يتايفوس
 ديدعلا ىرجاو ةيجراخلا ةراجتلا كنب
 لاجرو نيلوؤسملا عم تاءاقللا نم

 .نيدشيوكلا لامعالا

 يف ةيداصتقالا طاسوالا تركذو
 نيبناجلا نيب تاثحابملا نا تيوكلا
 نواعتلا مدبعدت ةلأسم تلوانت

 ليومت ةيناكماو ,ءيىداصتقالا

 ىدملا ىلع ةيتيوكلا تاسسسؤملا

 .يتايفوسلا يراجتلا كنبلل طسوتملا
 ةينيوكلا ةكرشلا نا فورعملا نمو
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 امك .روكذملا كنبلا ىلا اضورق قباسلا
 يف اونلعا تيوكلا ىف نيلوؤسملا نا
 مهداذعتسا نع ةريخالا روهشلا
 ةيبرغلا ريغ لودلا ضعب يف رامثتسالل

 ةيكرنمالا ةيرصملا تاقالعلا تدهش
 نيعوبسالا لالخ نيخستلا نم اعون
 ,نايرصم نادفو ىرجا دقف :نييضاملا
 وبا ميلحلا دبع ريشملا هسارب لوالا

 ريزوو ءارزولا سيئر بئان ةلازغ
 يريزو نم فلؤم يناثلاو .عافدلا

 نطنشاو يف ايرجا ةيلاملاو طيطختلا

 ةيركسعلا تاقالعلا لوح تاثحايم

 تاقالعلاو .ةهج نم نيدلبلا نيب
 ىلا ةيلاملا ةنوعملا ةلاسمو ةيداصتقالا
 فرطلا نا ملعو ةيناث ةهج نم رصم
 تاثحابم اضبا ىرجا يذلا يرصملا

 بلاط ؛ينوذلا كنبلا يف نيلوؤسملا عم
 ىلا اهتانوعم ةدايزب ةيكريمالا ةرادالا
 طاسوالا ضعب اهردقتو .رصم
 ةرقفلا لالخ ايونس رالود يرايلمب
 .ةيضاملا

 ةئوآلا هذه ْق يرصملا بلطلا ينأب

 نم ةيرصملا تادوجوملا صلقت ةجيتن
 ضافخنا ءارح نم .ةيعصلا تالمعلا

 جئاتن لوح .ةيحايسلا و طفنلا تادئاع

 نا ةيرصملا رداصملا تلاق ةرايزلا

 ,بواجتلا ضعب تدبا نطنشاو
 ةدئافلا تالدعم ضيفخت ىلع تقفاوو
 0 .ةيرصملا ةيركسعلا نويدلا ىلع

 راودلاو نيلا عارص ةجيتن

 __ ابابا ىف عجارتت تارداصلاو ومنلا نادم
 نع يضاملا عوبسالا يف ةينابايلا يداصتقالا طيطختلا ةلاكو تنلعأ 3

 ىل والا روهشلا لالخ يلامجالا ينطولا جتاذلا ف ومنلا تالدعم عجارت

 مظعم هيف ىار ذا .صاخ عقو ربخلا اذهل ناك دقو , يراجلا ماعلا نم
 دانتكلا ةلحرم اهرودبي تلخد نابايلا نا نيددمرغلا نييداصتقالا نييقارملا

 .كلذ نع ىانم يف ةقياسلا تاونسلا ةليط تلظ نا دعب ةيداصتقالا لكاشملاو

 ومنلا لدعم نا ةينابايلا ةلاكولا ريرقت يف ةدراولا ماقرالا يف ءاج اممو
 اذه اهيف ضفخني يتلا ىلوالا ةرملا يهو ٠,5/ ةبسنب طبه يداصتقالا
 ومنلا لدعم نا ىلا نوينابادلا نولوؤسملا راشا دقو :ةنس ١١ ذنم ضافخنالا
 /0 ب ةنراقم /(4 ةبسنب تاعقوتلا بسح نوكي فوس ةبيلاحلا ةنسلا لماكلا
 .ةقباسلا ةيلاملا ةنسلل

 زوربل ةجيتن ةرتفلا هذه يف نابايلا ف ومنلا تالدعم ضافخنا ءاج دقو
 ةكرح ضافخنا اميسال . يداصتقالا طاشنلا يف ةيبلسلا تارشؤملا نم ةلمج

 .قلقلا ىلع ويكوط يف نيلوؤسملا ثعبي لكشب تارداصلا
 بق ةينابايلا تارداصلا مجح نا ددصلا اذه يف ةيبرغلا رداصملا لوقت

 تارداص روهدت نع هنم طسق يف مجن ضافخنا وهو , /4 ,5 ةبسنب ضفخنا

 .ةيكريمالا قوسلا يف اهنم تاعيبملا رقهقتو .تارايسلا نم نابايلا
 رشابم ريغ لكشب تدكا يعانصلا جاتنالاب ةقلعتملا ةينابايلا تايئاصحالا

 دق تارايسلا نم جاتنالا نا تايئاصحالا كلت تركذ دقف .ةقباسلا قئاقحلا
 نم اهسفن ةرتفلاب ةنراقم :/,7 ةبسنب يضاملا ويام /رايا رهش لالخ طبه
 ةبسنب اهسفن ةرتفلا لالخ هرودب طبه تاجاردلا جاتنا نا امك .قباسلا ماعلا
 ا

 ةيبلسلا تارشؤملا عضو نم دبال :ةقباسلا تاليصفتلا نع رظنلا ضغبو
 لعقب ,ةيجراخ طوغض نم ينابايلا داصتقالا هيناعي ام راطا ىف اهيلا راشملا
 ةيكريمالا طوغضلا لعفبو .ةيعانصلا نادلبلا نبب ةمئاقلا ةسفانملا ةلاح
 .ةدحتملا تايالولا قاوسا ىلا ةينادايلا تارداصلا صيلقت ىلا ةيمارلا

 اوصلقي نا حاحلاب نيينابايلا تبلاط نطنشاو نا ةظحالملاب ريدجلا نمو
 فيفخت فدهب ةيبنجالا تاجتنملا ماما ةينابايلا قاوسالا اوحتفيو مهتارداص
 لعفلاب نوينابايلا مدق دقو .نيدلبلا نيب يراجتلا نازيملا يف ريبكلا زجعلا
 .نادبملا اذه يف ةظوحلم تالزانت

 مايق :ةظوحلملا ةيراجتلا ةيداصتقالا تاريغتلا قايس يف مهالا رمالا نا ريغ

 ,ةعفترم ةبسنب رالودلا ضيفختب ماعلا ىلع ديزي ام ذنم ةيكريمالا ةرادالا
 ىلا ةجيتنلاب ىداو .«نيلا» ةينابايلا ةلمعلا ةميق عفر ىلا هرودب داق ام اذهو
 .ةيسفانتلا ةينابايلا تارداصلا ةردق فاعضا

 يلاحلا هاجتالا رمتسي نا يف ويكوط لبقتس له ,قبس ام ءوض يف لاؤسلاو
 ديدجلا عضولا نا ما ؟ينابايلا داصتقالل بعاصملا نم ديدعلا قلخي دق يذلا
 [1؟ةيعانصلا لودلا نيب اددجم ةيداصتقالا تافالخلا زورب ىلا دوقسس

 ادبيل

 ٠٠ فيرتم نيددوقلا ١
 ةيظفنلا تاكرشلا فقوتس

 اينما يف ةلماعلا سمخلا ةيكريمالا

 ةياهن يف اهلامعا يفصتو اهتاطاشن

 يكردمالا رارقلل اذيفنت يراجلا رهشلا

 . ايداصتقا اييدل ةعطاقمب يضاقلا

 نا ةعلطم ةيطفن رداصم لوقتو

 ىلع ةرداق تناك ناو ,ةيبدللا ةموكحلا

 يتلا ةيطفنلا تاطاشنلا رييست

 نم ايدج فوختت .تاكرشلا اهفلختس

 ةينعملا تاكرشلا ةرداغم تاساكعنا
 طفنلا ريدصتب قلعتي اميف اصوصخ
 ةيكريمألا تاكرشلا قوست ذإ .يبيللا
 .كهنم ىلع ديري ام

 نا برغلا سلبارط هاشخت امرثكاو
 اهئافلح عانقاب ةيكريمالا ةرادالا موقن
 ىلع رظح ضرفب ملاعلاو ابوروا يف
 قلخي نا كلذ ناش نمو .يبيللا طفنلا
 يبيللا داصتقالل ةريبك بعاصم

 نم يناعي يذلا يفاذقلا ديقعلا ماظنلو
 ةيسايسو ةيداصتقا ةيلخاد لكاشم
 0 .اهداعبا ديدحت بعصلا نم

 ؟”1/-1447 ناريزح 7١ ب 134 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 مساج لمج ل ءاروتك ةلسر

 ةيناربالا ةيفارعلا برحلاو...يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف تافالخلا نم عاونا ةث

 ةيرسلا يزل جيلخلا لون تاعازشب

 عوضوم وه ؛(ةينوناقلاو ةيسايسلا رهاظملا)
 ةعماج يف مساج لامج اهشقان يتلا ةحورطالا

 ةيعماجلا هاروتكدلا اهيلع لانو ,ةيناثلا سيراب
 حيشرت ةشقانملا ةنجللا تحرتقاو ءادج فّرشم ةجردب
 تررق امك ؛:ةيعماج ةسارد لضفا ةزئاج ىلا لمعلا

 .ةساردلا فيلاكت معدل ةيلام ةحنم بلط ميدقت

 ةقطنم لامج ربتعا عوضوملا هرايتخا لوح
 كلذو .ةيويح ملاعلا قطانم مها نم يبرعلا جيلخلا

 بيكرتلا ةعيبطلو .يجيتارتسالا يفارغجلا اهعقومل
 يويحلا يئاملا عارذلا اذه هيوحي امو ءيجولويجلا

 لوقح فاشتكا دعب اصوصخ ةقاطلل مخض زونكم نم
 يف ةقالمعلا لوقحلا نم دعت يتلا ةيرحبلا طفنلا
 اديدج ادعب ةيرحبلا تاعارصلا تطعا يتلاو .ملاعلا
 .ةريخالا رشعلا تاونسلا لالخ اصوصخ

 يف ةعزوم ةحفص فلا نم رثكأ يف عقيف ثحبلا اما
 :ةيسيئر ماسقا ةثالث

 ربع يبرعلا جيلخلا قف ةيرحتلا تاموصخلا ١

 ,ةيفارغجلاو ةيجيتارتسالا ةقطنملا ةيمهأو خيراتلا

  8ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ١74  7١ناريزح ١545

 نتسسوأو نينراشح نيب لب سعف نيدلي نم سبل
 ”.اهتوؤش 0 تالخدتلاو

 مساقتو دودحلا ديدحت لوح ةيرحبلا تافالخلا "' 

 يبرعلا جيلخلا يف رزجلا
 طفنلا جارختسا لوح ةيرحبلا تافالخلا - "“

 راحبلا نوناق نم ةينعملا لودلا فقومو هرامثتساو
 .يل ودلا

 جيلخلا هاع

 تبستكا ةيملاعلا طفنلا ةمزاو ١90/8 ماع دعب
 ةيداصتقاو ةيجيتارتسا ةيمها جيلخلا ةقطنم
 نيرايجلا ةسايس ىف ةماه ةطحم تلكشو :ةديدج

  ةيلودلا
 هذه يف تاروطتلاو ثادحالا تعراست 141/4 ماع يف

 اذه هيف فصن نا عيطتسن يذلا دحلا ىلا ةقطنملا
 .جملحلا ماعب ماعلا

 ةنسلا هذه لالخ تعقو ةيسيئر ثادحا ةعبرأ
 ةينوناقلاو ةيسابسلا تادهاعملاو تايقافتالا تدده

 :جديلخلا لود نيب ةمئاقلا

 ىلا ينيمخلا ماظن لصو 1414 ماع طابش رهش ْيف-
 ىلا «ةروثلا ريدصت» ادبم نلعاو ناريا يف ةطلسلا

 ةقطنملا لود هتريتعا ام اذهو .ةرواجملا نادلبلا

 .اهتدايسو اهنمأل ًارشابم اديدهت
 يف مرحلا ةثداح تعقو يناثلا نيرشن يف -

 تفقو ةفرطتم ةينيد ةعامج اهب تماق .ةيدوعسلا
 ببسو ضايرلا يف مكحلا قلقا امم ءاهءارو ناريا
 .نيدلبلا نيب تاقالعلا روهدت

 ىلا ةيتايفوسلا تاوقلا تلخد لوالا نوناك يف

 ةقطنم ىلع رشايم لكشي كلذ سكعناو :ناتسناغفا

 .جيلحلا

 - ةيبرعلا تاقالعلا تروهدت يناثلا نوناك يف -

 دح عضو نم دب اهعم نكي مل ةجرد ىلا ةيسرافلا
 ماظنلا اهب موقي يتلا تاشرحتلاو تازازفتسالل

 رود تبعل يتلا هاشلا ناريا نا ذا ناريا يف ديدجلا

 رزجلا لالتحا ىلع تمدقاو .جيلخلا يف يطرشلا

 ةيبرعلا ةدايسلا نا مغر ١51١. ماع ثالثلا ةبيرعلا

 لدبتت مل :نورق ةدع ىلا تدتما رزجلا هذه ىلع

 ةيقارعلا برحلاو .نارهط يف ماظنلا لدبت عم اهتسايس
 نيدلب نيب تسبل برحلا نا تدكا ةيئاوبتالا ب

 نيتيموقو نيتراضح نيب يه لب .بسحو نييراحتم
 يبرعلا جيلخلا ةيمست يف ناريا تنعت امو .نيتفلتخم

 ةيخيراتلا ةلدالاو قئاثولا مغر «يسرافلا جيلخلاب»

 راشتنا اهنيبو يبرعلا جيلخلا ةيمست تبثت ينلا

 يتلا ناتسيرع ةراماو .جيلخلا يتفض ىلع برعلا

 كلذ ام ءرشع عياسلا نرقلا طساوا يف بعك ونب اهسسا

 ةنمدهلا ةسايسو ةيعسوتلا اهعامطا ىلع ليلد الا هلك

 .اهعبتت يتلا

 ماظنلا اهل دعيو دعا يتلا ةيئاودعلا عيراشملا

 يه ةموعزملا «جيلخلا نمأ» ةلأسم هتراثاو .يناريالا

 يجيلخلا نواعتلا سلجم مايقل ةرشابملا بابسالا نم
 اهلالقتساو اهتدايس ةيامحل كلذو ١981١ ماع

 ملاعلا يف ةقاطلا تانوزخم ربكا ىلع ةظفاحمللو

 تبورع ىلع للدت 5 عيراتلا د دهاوش لك ...يبرعلا جيلخلا
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 يطايتحالا نم ةئملاب 55) ةقطنملا هذه يف ةعقاولا
 .(يملاعلا جاتنالا نم ةئملاب ١ و يطفنلا

 نم عاونا ةثالث كلذ نم اقالطنا ثحابلا ددحيو

 ىلع ةدايسلا ةلكشم :جيلخلا ةقطنم يف تافالخلا
 ةلكشمو ةيميلقالا هايملا ةلكشمو .ءررزجلا ضعب
 رظنلا يتهجو مدقيو .ةحالملا ةيرحو ةيرحبلا دودحلا
 ايناج نا ىلا اريشم عوضوملا لوح ةيسرافلاو ةيبرعلا
 اهضفرو ناريا تنعت هبيس فالخلا لاحفتسا يف امهم
 نم ةيرحبلا ةيلودلا تايقافتالاو فارعالاو نيناوقلل
 ضعب ىلع ةدايسلا ف ةيبرعلا قوقحلا اهضفرو .ةهج
 .ةيناث ةهج نم يبرعلا جيلخلا يف عقاوملاو رزجلا

 طشسو رزجلا نم ديدعلا ىلع تنميه هاشلا نارياف

 ةيبلاغ نا مغر ةيعسوتلا اهتسايس لالخ نم جيلخلا
 ةيبرعلا ررجلا مض ناكو .برعلا نم رزجلا هذه ناكس
 ماع (ىرفصلاو ىربكلا بنطو ىسوم وبا) ثالثلا

 يدحتلا رهاظم نم رخآ ًارهظم ناريا ىلا ١
 ناريا ماكح رهظأ 1119 ماع دعب ىتحو .يسرافلا

 اصوصخ هاشلا ةسايس ةلصاوم يف مهتيغر ددجلا

 .(نيرحبلا) جيلخلا ةؤلؤلب مهتبلاطمب
 اهطورش ضرف لواحتو تلواح ينيمخلا نارياو

 قارعلا نا عم .زمره قيضم يف رورملاو ةحالملا لوح
 ف ةحالملا ةيرح نامضل وعدت ةيبرعلا لودلا ةيبلاغو
 ةيلودلا نيناوقلا قيبطتبو تاقوالا ةفاك ف و قيضملا
 .لاجملا اذه يف

 ةقطنملا ليقتسمو برحلا
 نم ةلمج ىلا هتسارد ىف ثحايلا صلخيو

 يف ةمئاقلا تاعارصلا لوح تاجاتنتسالاو تاظحالملا

 :هلوقي ةقطنملا ليقتسمو جميلخلا

 نم امهم ارود يبرعلا جيلخلا ةقطنم تبعل دقل

 قرفم اهنال ةيداصتقالاو ةيجيتارتسالا يحاونلا

 11م1 مل نمت متت - 9

 ماه ىقتلمو ءابورواو ايقيرفاو ايسآ نيب ماه يرحب
 بوعشلا راظنا طحم تيقب اذهلو .ةميدقلا تاراضحلل
 .ةمئاد تاعازنو رتوت ةقطنمو تاراضحلاو

 نع اهريبعتو هاششلا نمز يعسوتلا ناريا رود دعب
 تلواح ,ةفورعملا ةيرامعتسالا ىوقلا ضعب حلاصم

 اهتاقالع نيسحت قارعلا اهتمدقم يفو ةيبرعلا لودلا
 ناكرزاب يدهم ةموكح تدباو .ديدجلا ماظنلا عم
 ةلاسم يف اصوصخ .ةيجراخلا اهتسايس يف الادتعا
 نالعاو ١914 راذا ١" دعب نيدلا لاجر نكل :جلدخلا

 يف ايدحتو افرطت نورهظي اوادب ةيمالسالا ةيروهمجلا
 اصوصخ .ةرواجملا ةيبرعلا نادلبلا عم تاقالعلا

 ةيبرعلا ةمظنالا ضعب طاقسال ينيمخلا ةوعد

 .نادلبلا هذه ىلا ةروثلا ريدصتلو

 قارعلا اهتعيلط يف جيلخلا نادلب تحبصا اذكهو
 ايلعف كسمت يذلا نارهط ماظنل افده ةيدوعسلاو

 ةيموقلل هتادع نع فشكو ةقباسلا هاشلا ةسايسب

 .ةلتحملا ةيبرعلا رزجلاب هكسمت نعو ةيبرعلا
 شرحتلا وه يلالملا مكح هلعف ام لوا ناكو

 .قارعلا اهنيبو ةيبرعلا لودلاب لصاوتملا زازفتسالاو
 ذخاو .:9١1ا/6 ماع ةعقوملا رئازجلا ةيقافتا قرخف

 ءؤارملا ىلا ةهجوتملا ةيراجتلا نفسلا ضرتعي
 هايملل ةرمتسملا تاقارتخالا يف عرسش مث ,ةيقارعلا

 اج نوسج ويجوح واش ١ (نوجدتا ٠٠ توصيف ١ حمص داب ذ- دج 7 يا ا م اا
 11 ا 8 , 0 / 0 0

 ل 3

 "ا

 لئاسولاب لاتقلا ءاهناو ةطاسولا عيراشم نم ديدعلا
 مهتايدحتو مهتاشرحت نارهط ماكح لصاو .ةيملسلا
 ةدحوو ةدايسلو ةيجيلخلا لودلل مهتازازفتساو

 .اهيضارا
 تس دعب ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا تدجوأ -

 يف نمأ اللاو رارقتسااللا «ةدقع» ,اهعالدنا نم تاونس

 نم ىربكلا ىوقلا تداز ةيحان نمف :جيلخلا ةقطنم
 .ءاهحلاصمو اهتافلاحت ةيامحل يرجي امي اهمامتها

 نع ثحبلا يف جيلخلا لود تعرش ةيناث ةيحان نمو
 سلجم ءاشنا رارق ءاجو .ةكرتشم ةيعافد لئاسو
 .كلذل ةيلمع ةمجرت يجيلخلا نواعتلا

0 

 لبقتل دادغب دادعتسا مغرو .ةيقارعلا ةيميلقالا

 نا ةيسايسلاو ةيفارغجلا ةيحانلا نم نيبن -
 يسراف  يبرع عارص وه جيلخلا يف رئادلا عارضلا
 نا عم كلذ دكؤي جيلخلا ةيمست ديدحت لوح فالخلاو

 ةداهشبو هخيراتو هينطاومو هثطاوشب يبرع جيلخلا
 ةقطنم يف تفشكت امك اثيدحو ًاميدق ةثاحبلاو ةلاحرلا
 هاشلا ةسايس اهلوا ةيسايس تاهاجتا ةثالث جيلخلا
 ىلع موقت يتلاو ناريا يف ديدجلا مكحلا اهلصاوي ينلا
 اهيناثو .ةوقلاو ديدهتلا مادختساو عسوتلاو ةنميهلا
 ةبورعل معادلا يموقلا جهنلاب ةلثمتملا قارعلا ةسايس
 تالخدتلاو ةيلودلا تاعارصلا نع هدييحتو جيلخلا
 ريخالا هاجتالا اما . ةحالملا ةيرح نيماتو ةيجراخلا
 جييلخلا يف لاتقلا رارمتسال دئاسملا لتكتلا وهف

 ةيداصتقالاو ةيرشبلاو ةيركسعلا هاوق فازنتساو
 ةيميلقالا ىوقلا ضعب حلاصم مدخي ام وهو
 .ةيلودلاو

 رصنعلا نا ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم نيبت
 ,تافالخلا رارمتسا ىف مهالا رودلا بعلي يداصتقالا
 .جيلخلا يف ةديدج ةيطفن رابا فاشتكا عم اصوصخ
 ىقبت ةقطنملا لود نيب دودحلا عيزون ةلكشم نكل

 .ةيناربالا ةيبرعلا ةيحانلا نم اصوصخ ةمئاق
 ةيلوؤسم لمحتت ايناطيرب نا ىلا انه ةراشالا يغبديو
 ميسقت لوح تاعارصلا نم عونلا اذه لاعشا يف ىربك

 ةسايس «لماك نرق ىدم ىلعو تجهتنا دقف .دودحلا
 اهحلاصم ةيامحل ةقطنملا ءيزجتو كيكفت
 .ةيرامعتسالا

 ةحالملا ةلاسم نا ةينوناقلا ةيحانلا نم نيبق
 دعاوقلا قيبطتب ةنوهرم زمره قيضم يف ةيرحبلا
 ةيرح) ىرخالا ةيلودلا قئاضملا يف اهب لومعملا اهسفن
 ناريا ناف هيف ةحالملاو برعلا طش ةلأسم اما .(ةحالملا
 يضارالا يف ةيعسوتلا اهاياون نع فشكت تلازال
 يف عطاق لكشب قارعلا قح توبث مغر ةيقارعلا
 .برعلا طش ىلع ةدايسلا

 جيلخلا يف ةيناردالا عماطملل يقارعلا يدصتلاو

 ريكذتلا يفكيو ءاهرسأب ةيبرعلا لودلا مسإب دصت وه
 ةيبرعلا رزجلا لالتحابو ١41/١ ماع قارعلا ةفقوب
 قحلا راهظال اهب ماق يتلا ةعساولا ةلمحلاو ثالثلا
 .رزحلا هذه يف يبرعلا

 ىنبتس قارعلا ةكرعم لالخ نم هنا فيضن اننكل
 يبرعلا نواعتلاو محالتلاو قافولا يف ةديدج تاباسح
 نم هئاقدصا زييمت ىلع رداق قارعلاو .جيلخلا يف

 يتلا ةيبرعلا ةمظنالا ضعب ماهفا ىلع رداقو هئادعا
 لب .يقارعلا بعشلا ةاداعم يف اهتحلصم تدجو
 هنا يناريالا ماظنلل رشابملا نوعلا ميدقت ىلا تفرصنا
 نع عافدلا يف يموقلاو يبرعلا هبجاو نع ىلختي نل
 ناو .ةهجاومو ةكرعم ةيأ يف و يبرعلا نطولا لماك
 هسفن تقولا يف يه مالسلا ىلا ةحوتفملا قارعلا ةوعد
 هبلطي امو .عسوتلاو ةنميهلاو ناودعلا ضفرل نالعا
 يخيراتلا هقحب ناريا فارتعا :لداعو حضاو قارعلا

 ةيرحبلا هدودحو هيضارا لماك ىلع ةدايسلا يف
 نع ةدوعلاو راوجلا نسح ةسايس ناريا مارتحاو
 نع لودعلا كلذكو .ةيناودعلاو ةيرصنعلا اهفقاوم
 لك دادرتساو قارعلل ةيلخادلا نوؤشلا ىف لخدتلا
 (1.ةيقارعلا يضارالا نم ناريا هتلتحا ربش

 دادح يماس

 م4 4١م3 ناريزح 7١ 315314 ددعلا  ةيبرقلا ةفيلطلا



 ..سخرإل

 هتاملكو هنغل اهحنم يلا ةينيتاللا اكريما جراخ

 موي ةحيبص سيخروب سيول جروج تومي ,هتايحو
 .ةيبوروا ةلطع |[
 نع هعباصا لطعتت يراسجلا ناريزح نم رشع عبارلا يف

 تانئاكلل ءاغصالا ةردق دقفيو .قطنلا نع هناسلو .ةباتكلا

 راكفا هوحنم نيذلا سانللو ءاليوط اهيلا يغصأ يلا ءايشالاو

 . هتاباتكو هتاياور
 فوس .٠ سو ريموه تنك : لوقي ىنيتتجرالا سيخروب ناك

 , هلك ملاعلا حبصا كلذ دعب نمو . سيلوع لثم اصخش حبصا

 . سيخروب تامو .«تومأ فوس
 ىلا هئيع هاصع تراصف فرصب دقف ءاماع نيثالث لبق

 . ةايحلا ا يف ةغللا رئاودو .ةغللا يف رصبلا رئاود تبطقتسا

 لهذملا يبرعلا جاتنلا «ةليلو ةليل فلا» نأب اريثك رخافي ناك

 تناك «لايللاو نا لب راكفالاو ىؤرلا نم ريثكلا هحنم دق

 .ماعللو ةايحلل هتيؤرو هتفاقث رداصم نم ايساسا اردصم
 .ةيب رعلا اهنمو «ملاعلا تاغل رثكا ٍٍق ءورقملا 2« سير وب

 لغلو .اهتمجرتو هتاياور عبطل قباستت ىربكلا رشنلا رود تناك

 ةغللا ىلا ةينابسالا ةغللا نم ةيئاورلاو ةيرعشلا هلامعا ةمحرتب
 . ىرخا تاغل ىلا تلقتنا ةريخالا نمو .ةيسنرفلا

 .هرمع نم نينامثلاو سداسلا يف هليحر نم دحاو رهش لبق

 نا دعب «اماع 41١ امامت هرمع فصنب يه يتلا هتريتركس جوزت

 هنامرخس نع وعي هناكو .ةنس نيرشع نم رثكا هعم تلمع

 نا ىلا ريشت هد لئالدلا تناك نيحو .ليمحلا ال دري ناو .رصبلا

 بادآلل لبون ةزئاج حنم تررق دق ةيكلملا ةيديوسلا ةيميداكالا

 ىلا اروف ناهذالا تبهذ « ةيئيتاللا اكريما باتك رابك نم دخاول

 ليرباغ زوف نع نلعا امدنع ىتحو ءسيخروب سيول جروج
 لظ سيخروب ناف ءاضيا هقمعو هتءافك هل يذلا زيكرام ايسراغ

 وهو .الماك ةينيتاللا اكريما بدا لثمي هنا ءايئاد ناهذالا يف

 هنا نم مغرلا ىلع ,كاذنا ءابخالا رصعلا ءايدا ربكا نم دحاو

 !«ةيناثلا ةحردلا» نم اهناب - عضاوتلل ايو - هلامعا فصي ناك

 ةيلاخ رادلا لظيو .رخآا رثا ادحاو رابكلا فطخي توملا

 [0 .هوبتك امت آلا

 مساج لصيف

  - 52ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا ١14 -  7١ناريزح ١23

 نا يق روفو ةليوج مو رااودادج

 يالا دهب ةياتكلا ميلطتسي

 تب اجو بام ا جف

 ...نيدغملا) سي رأخ ذقن
 نسهاح نبال ةرهافلا

 يف ءرصم جزاخ هنيبأتل اميقا نيلفح دعب
 نم ةبخن امهحرضح ندنلو سيراب نم لك
 نيتاه يي نيميقملا برسعلا نيفقثملا

 لفح ارخؤم ةرهاقلا يقف ميفأ «نيتمصاعلا
 لحارلا نانفلاو يئانغلا رعاشلل يئيبأت
 . نيهاج حالص

 داحتا رقم ُِق ميقا يرصملا لافتحالا

 روتكدلا دقانلا هرضحو ةرهاقلاب باتكلا

 ةرسف ْق هتايح قيفر .طقلا رداقلا دبع

 داؤفل دئاصق لافتحالا َّق تيقلاو ءابصلا

 رهغلا ينافأ

 ان  ةءاتكلل ماعلا ةليدا نم ريثكلا تمئها

 مهراعشا ليجست ناكمالاب ناك اذا فيكف

 مهملاغ مهل رجلا . .. عهتاسيتفاو
 مهسوقطو مهاقيسوم ...صاحلا
 1 . مهدئاصقو

 ةعبط يف ردصي باتك ؛رجغلا يناغأ»و

 . لماك قمان نم ةمح رتب ,دادغب نم ةيناث

 يتلا تاينغالا هذه ىلع فرعتلا حيتي

 ىدحا لوقت . .اهعاذ و

 : يناغالا

 [دشار تحبصأا امدنع لجا

 يادي تكبو يرهظ ىكب
 بلقلا حجرأتي عولضلا نيبو
 ةفاج ةقرو لثم

 يفيرخ ةرجش قاس ىلع
 ادشار تحبصا امدنعو

 . .ةحئار وا هل نول ال

 ؟سيقأز 00
 الا ,هينذا ىتح نفلاب لوغشم هنا مغر

 تقولا نم اعبستم هل دجي كلذ عم هنا

 جتحي سيكارودويت !ةسايسلا يف لمعلل
 يف ٍناملربلا هدعقم ىلع نم مايالا هذه اريثك
 ةيفاقث تاعورشم دض «.ينانويلا ناملربلا
 هذه ىلع ةلودلا ةنميه دضو ء.ابنيعب

 .ةطشنالا

 دقعنا ثيح .ةيداحمنالا ايناملا يف

 نسيكارو دوت نلغا يئانغلا نفلل تاجرقم

 , نفلل غ غرفتيل ةسايسلا ل زتعيس امبر هنا

 0 !ناكربلا ٍق ا هدعقم 0 نذل
 ا 1111011

 ....ي نلبي ينل
 !فاطملا رغأ

 ىربكلا ةشاشلا موجن نا ودبي
 نوزاحني اوأدب نييسنرفلا نم ىرغصلاو
 ماتلا زايحنالا دعبف ائيشف ائيش نيميلا ىلا

 ؟نيا ىلا... .ثوليد

 ءاج ناتئوم فيا لثمملاو ىنغملا هنلعا يذلا
 :نوليد نلأ رود نآلا

 ةينطولا ةهبجلا ميعز نيبول يرام تاج
 دض ةيساق تاءارجا داختاب بلاطت يتلا

 .مهنم برعلا ةصاخبو نيرجامهلملا
 اقناعتو «نوليد نلأ مايا لبق لبقتسا

 «يسايسلا» لئامتلا نع. اريبعت ةرارحب

 ال! اهبنيب

 يبطذلا يهفلا مكنيإ نيه

 اربج نم ةعجارمبو نودعسلا نودعس
 باتك دادغب يف ردص ءاربج ميهاربا

 ما ةيوينب - يبهذلا نصغلا رسكني نيحو»

 40: انمامحت ةمهصع مهمظ#-



 سميج ءارا يف ثحبي وهو ءايجولوبط

 نصغلا» ماهل هباتك يف اهحرط يتلا رزيرف
 . اربج ميهاربا اربج همجرت يذلا «يبهذلا

 رزيرف نأب باتكلا اذه فلؤم ىري
 ايجولوشيمل يجبنملا هصيحمت © يف دمتعا

 رزيرف سميج شقاني باتك

 ىلع اهئاق ناكو . ىصحت ال روصعو بوعش

 لا نضرعت' دق هَلْطَع ناو .اةدق ةيضرف

 تسغوا ىلع هذملتت ببسب ريبك ررض
 دق ةيناسنالا نأب ىري ناك يذلا تنوك
 نيدلا نمو نيدلا ىلا رحسلا نم تروطت

 6 . ملعلا ىلا

 . باتكلل ةيرصملا ةئيهلا نع باتكلا

 دعت مل هتايحرسم نم تاعبط ةمث نأل
 راد تدمع دقف .تابتكملا يق ةرفوتم

 تايحرسم عبط ةداعا ىلا ةيرصملا لالها

 .جرف ديرفلا فورمعملا يبرعلا بتاكلا
 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيطا ىلا ةفاضالاب
 . ةرهاقلاب يبرعلا لبقتسملا رادو

 :اهعبط ديعا ىتلا هتايحرسم نم
 .دادغب قالخ .ةيليبشا يضاق لئاسر
 ,ييلحلا ناميلس .سرخالا دهاشلا

 حانج ىلع ,قلقلا ةعنقا «ةيمارحو ركسع
 , هقق هعباتو يزيربتلا

 حرسملاب لغشنا جرف ديرفلا

 - 3 يملا مدسقو ,هتايح

 نويحرسملا سا لازياانم ةندعم

 0 .ىرخاو ةنوا نيب امنومدقي برعلا

 مدقا نم دحاو .فوتاراب يبم الروف

 نا هل قبس دقو .تايفوسلا نيقرشتسملا

 ءالخبلا باتك ةيسورلا ىلا مجرت

 ,ءارخؤم هل تردص ىذلا ,ظحاحلل

 ' .ةديدج ةعبط
 نا اضيا هل قبس فوتاراب قرشتسملا

 ١ رشافلا نه اديدح نأ راطقأ ْ
 بايد دمحا روتكدلا فيلأت «1474 ىتح ١414 نم ةينادوسلا ةيرصملا تاقالعلا»

 ردص دفو , يسايسلا نادوسلا روطت يف اهرئاو نيدلبلا نيب تاقالعلا يف ثحبيو

 ةفلتخملا تاهاجتالا ٍق ثحبيو + يقارعلا يللا | ءاقيبطتو اجبنم نراقملا بدالا»

| 
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 حاالص لحارلا ناتفلا نبا ءاهبل لوالا يرعشلا ناويدلا ؛رورملا ةمحز ىف صقرلا» |

 . ىحصفلاو ةيماعلا نيب اهيف جوازي ةبهوم نع منت دئاصق ةدع

 ,ةيفاقثلا ةبتكملا ةلسلس يف ردص .مالس تعفر رعاشلل ؛يبرعلا يرعشلا حرسملا» [ ٍ

 يواقرشلا نمحرلا دبعو ريثكاب دمحا ىلعو ةظابا زيزعو يقوش دمحا لامعا لوانتيو
 . ةحفص 117 ىف باتكلا عقيو .روبصلا دبع حالصو ا
 وهو .تويلا . س .ت ريهشلا يزيلكنالا رعاشلا ناويدل ةمحرت «ططقلا ناويد 0 |

 )ا ردصو . ظفاح يربص روتكدلا ةرم لواآل ةيب رعلا ىلا همح رت . لماكتم يرعش لمع

 .ةحفص ١6٠١ يف ةرهاقلا يف باتكلل ةماعلا ةئيهلا نع |
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 11 ا ا

 ىصاصق دحا ىولحلا يبنلا راجل تردص ةديدج ةيصصق ةعومجم «لفنرقلا معط» ١0

 مضتو .ءاوضالا نع مهدعبأو مهزربا نم دحاوو .رصم يف تانيتسلا ليج
 .ةيرهشلا ةلسلسلا «لوصف تاراتخم نع تردصو ةريصق صصق عبس ةعومجملا

 . باتكلل ةماعلا ةئيطا نع ردصت يلا

 ناونعب ديدج يصصق باتك رصان راتسلا دبع صاقلل اضيا ردص ءاهتاذ ةئيطا نع

 يذلا هل يناثلا باتكلا وهو , ةحفص /١6 يف صصق / مضي مضي «سمشلا تحن رطم»

 . «صاصرلاب ايمر بحلا» دعب ةرهاقلا نم ردصي

 - 11" ماب ملا: همطرتزت معمم - 1

 ديم القو يرعلا يسورلا سوماقلا عضو

 ىنعت ىتلا ةيسؤرلا" تايرودلا ف ثيدحلا

 0 ظحاحلا ةيمها لوح يبرعلا بدالاب

 ءالخيلا» باتك ةيمهاو ؛ يب رعلا ركفلا ُْق

 . اضيا

 وكسوم ف تردص .ىرخا ةهج نم
 «ديرفلا دقعلا» باتك نم ىل والا ةعبطلا

 نم وهو .اضيا ةيسورلاب هبر دبع نبال
 برعلا باداب صصختملا وراف ديش ةمجرت

 ُِق باتكلاو ءىطسولا نورقلا لالخ

 [] . تادلجم ةعبرا

 يي ضنا الأ 1 يل افا ) 8

 .برغملا ٍِق ةيفاقثلا ترانا هلا ددعتت

 ندم نم ةئيدم لكل نوكي داكيل ىتح

 هب زيمتت يذلا صاخلا ابناجرهم برغملا

 سافو شكارمو ةليصا تاناجرهم دعبف
 اضناجرهم ةماقال ناوطت ةنيدم دعتست

 نوكي هنا ضرتفي يذلا .يونسلا يفاقثلا
 مالا وأ مويلا أدتبا لق

 .هتطشنا ٍِق يددعت ناوطت ناجرهم

 ىلا ل ةتلا نفلا ىلا حرسملا نمف
 نمو «٠ ءاضينلا ىلا ةيبدالا تايقتلملا

 ءايدالا نم ةبخن هرضحت نا ضرتفملا
 اكل ياس دعب ا

11111 

 0 » اذز ىو زف وف ف
 ا قالأ 4( 231 | ماضشل 07 220

 7 5 ْ ١

 ةبيرقلا مايالا لالخ ةرهاقلا 1 ردصت

 ناوئعب اهعون نم ةديدج ةسارد ةمداقلا

 ثحابلل «حاتفنالاو :. ...:فالالاو
 . لضاف لامح يداصتقالا

 ىلع حاتفنالا رثا لوح ةساردلا رودت

 نعو هنع او ربع فيكو .نييرصملا ءابدالا

 تبق رت يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا راثآلا

 ةقالعلاو بدالا ىلع داصتقالا رثاو هيلع

 اجا
 ةساردلا هذه نوكي نا لمؤملا نم

 ةيداصتقالا طاسوالا ْق اعساو ىدص

 8 يسع لع رجلا ةيفاقثلاو

 ذأ ١ 3

 سماخلا دلحملا نم يناثلا ددعلا ردص

 لمتشا :ةنيثارثلا دروملا ةلخم نم ريشع
 يبرعلا رعاشلا :اهنم تاسارد ىلع ددعلا

 دومحمل رصعلا تايدحتنو مالسالا لبق

 يبرعلا وحنلا نع عافد عرداحلا 0

 صوصنلا نمو يوازعلا ميحر ةمعنل
 يبأل لاثمالا باتك نم راتخملا : ةققحملا
 .ةيطعلا ليلج قيقحت يراصنالا ديز

 رجم

 0 ا جب ججما ا

3 

 ا

  ةيبرغلا ةعيلطلا

 0 ربا وتجد جاوا ب نرجو ت7

 ١ جرف رويل 80 |.يرودق ا قيقحت .لصوملل فورحلا

 تنددعلا ١5115

 ا ف1 اج زق نوب زب ت5

 تت 3 2
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01517177 
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 و
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 ا

 ا ا

 ثبت تل ا
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0 

5 

5 
2 

8 
3 
0 
0 ١ 

 ةبحم

1 

 - 1 ناريزح ١ ماكل

2 

4١ 



 برخلا ةحاس ىلا ناسنالا ىضغم ولو
 لاتقلاب ةريدحج ةيضف لجأ نه

 توملا نم فوخلا هيشغو

 قلقلاو قنخلا مغر ىنمتل
 برخلا كلت ةبقاع فرعي ىتح ىقبي نأ
 . ننس عضب رمتست دق يتلا

 (ىفنملا تاينغا»

 - تمكح مظان 4

 :يرارلا
 فقا ءايراع .ىلوالا ةدالولاك 5 ش

 جروب مطالب «لخاسلا لامر قوق
 .ديعبلا ِق ةمثو  يماما رحبلا 0

 .«قرغت ةعرشاو , حولت دايا : دج ديغلا

 زرخ تابح مجحب .ةريغص بكارمو
 مغرو , يهاجتاب ةمداق ودبت ةيرحس ضيب

 . اداه ودبا ىئارو ةباغلا شوحو جيجض

 برق ىشمتا ءامامت انئمطم ى ةطاسيب اذكه

 نمو .ةتغب .اضيا ىنغاو .؛ءىطاشلا
 , يدروزالا رجف هجو غزبي ةمتعلا قامعا
 سمش يهجوب «كلذ دعب .كحضت مث

 ينويع يف رغرغتتف .بردلا يل رينت ةئاضو
 يماظع يفو ؛ ىحمت ال عملا عوصمد

 يقو رسع روستت .ةقفاد ءامد يرست

 . ةحماج نارينب ىظلتت ينييارشو .فنعلاب
 ينمهادتو بيهللا يسأر يف بسيف ةقرخع
 ؟نم دضو ؟نوكا نم ؟انا نيا : ةلئسالا

 يغبني اذام ؟تاذلاب ناكملا اذه يف انا مل

 1 . ؟ىرا اذام ؟لعفا نا ىلع

 ءاديور يماما فشكتي قئار موي

 طيرش ةمثو .ةداوه الب لزني عيدو رطمو

 ظقوتو حرفلا ريثت ىتش ناولأب هدزم ينوك

 ءيرمتسي اججأتم اروعش سفنلا يف

 ءاهتنا الب قالطنالا يف روبحلاو قولا
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 ربع ةبحملاب ةظتكم ةعساش تاحاسم وحن

 عئايالما اهيف يفتي ةيضخ ءارضخ ارا

 . ةفدصلاب بذعم لجؤم ءاقل يف

 اهظفلي .ةغراف ةجاجزب .نآلا كسما

 ينطق دبزب ةجءو زمن .ءىطاشلا ىلع رحبلا

 ةفوفلم تاقيرو عضب .عاطقنا الب
 .ةجاجزلا لحاد رصحنت رارسالاب

 «تاذلاب ةظحللا هذه يف .نآلا .اهحتفا

 .«لوالا رطسلا نم ءىلوالا ةملكلا أرقا
 . ةقرولا ةيادب نم

 !؟أرقا اذام !ابجع

 لاتيساذ يلدا
 اباد يلفو
 برشنل ,اعم لفتحن يقيف 1

 نو سك يف انئيب اه لمتكا يذلا ماسلا
 يورسل .ةحذاسلا انتبيطو انئاقن ةضف

 لك ينغنل . عئارلا انراحدنا ةياكح ةيوس
 . حرجا قوف صقرنل .ةسئابلا اندئاصق

 ءاوهلا فنا معر حابصلا ىتح رشرشل

 ةساعت يف انسافنا ىلع طغاضلا قونخملا
 ءلمب هيف انرشحنا يذلا ناكملا اذه
 . انتبغر

 اي اذاملف كلذك كبلقو .دوسا يبلق

 حفلت ةصيخرلا رئاجسلا عدن ال يقيفر
 ةمتعلا لع حورلا ناردج متاقلا اهناخدب
 يرشح لك اهزيلاهد يف هيتي تاملظ ريصت

 . ةبيبحلا انرارسا نم رس صانتقا لواحي
 ترا ”قارملا الف ءالوا يكبنل .نآلاو

 ءانتارو نم الئام رحبلا ىقب دو .تراقلاو

 ةفصاعلا انعلتبت ا ءائمامأ ودعلاو

 قشاع ةعمد حيرلا ع سسمتلو

 . تعاطتسا

 اهعدونلو بعتن ىتح تاملكلاب بعلنل

 عسي ربق مجبحب ةرفخ يف لصفلا ماتخ يف
 رئب يف وا ةرفقم ةزاغم لخاد ائنيدسج

 .هللا ككرايي

 .مويلا دعب دئاصق الف ةباغ يف وا . لحاق

 .ةؤبن ال «فافش نزح ال .ةيرحس ةغل ال

 .ةرحشك تومي بح ال ؛حورلل دولخ ال

 ضين قباستل ءانتاوطخ لخاد ضكرنل

 هنكسي انطو ءاوشا يف : مسرنل .بلقلا

 .ةموبلا نويع ا . عسيمجلا

 اذه اليوط لمأتنلو ءاناتوم بايث قرحنل

 يذلا بيئكلا بورغلل هيركلا دهشلملا
 اال ةواسقب اريرم اموي ةونع انم عزتني

 ملحلا وه .حرفنل .لافطالا اهكلتمي
 107 سمسا تلباو لع: ىجنرملا

 كتأجاف له . ؟احتاج اناصح . . . ؟امجن
 يف كحض له 7 ا ل
 اقح تمن له .؟ةرم تاذ لفط كهجو

 ىشالت له .؟ابعر كينيع حتفت نا نود
 له ؟قيتعلا كبعت «.كقلق .كبارتغا

 له. ؟كيلاعا جرم نم ةدرو امي: تفطق

 بطاخا يننا ما  يسفن ثدحا ينارست

 ينثدحو ؛يقيفر اي اتمص كافك ءارادج

 ةنسلا نم يضاملا مويلا يف ىرسج |مع
 .ءكتحئار تدقتفاام دشل .ةيضاملا

 هدهجو .كحور .كدسح تو

 ىردص كاه .ةخذابلا كتبيطو 5

 ل ميتخ: نوعا وادي كسآر مي 0
 راظتنال يتمجمج ماظعل ةقاط الف ا
 ليذت بلقلا ةرهز , حابتسملا كتمص

 نيب ام تنا .رئاغ :«كئاش كباذعو

 فقت .ةلتاقلا كتلبقو ةلجؤملا كتنعط

 , يسأر يف كانه .رخآلا يفيصر قوف

 . يتثجو يت ركاذ رايها عم

 انا ةقرولا
 (ىمالا أنار

 لفتحن ةليللاف .كيئثارم لك ضفرا

 لك اهتاوبص يف لعشت ةقهارم حورب
 ءاهالحاام . حور 'قاشعلا قئارح

 ةظتكم .ةوشنلاب ةلفاح , عيبانيلاب ةمختم

 ياطخ عبتا «يقيفر اي كيدانا « نحشلاب

 لسا .كدلج خلا

 . ةليبقلا ليواعتو مالحالا رحس نيب ام

 كاه .يوجن ئرجلا كعلس دعصا

 .كيدانا .ىبحفاص وا اهعطقا «يععارذ

 . ينم تنأف يلا لاعت

 لاعس متكناو ٠ .رشلا «عراطر دقل

 ىل م احابم حوبلا راصو ءربصلا

 ءاقل يقيفراي عئار وه مك يردت
 قاشعب جيهبلا اهؤافتحا «تاوامسلا

 هحو ٍِق اوقصبو رفاظالاب عمدلا اوحسم

 َ . حيرلا
 وا .؟ارمق قناعت اسمش تيأر له

 ىدنلا تعمج له . ؟ةميغ ناضحا يف امجن

 كيفتك قوفو .؟ةسبايلا كفك ةضبق يف

 تطح له قيرطلا ماوعا رطعب نيلقثملا

 له . ةأينملا كدراقا نود متاح اهوي

 اي .؟نآلا هارا يذلاب فايطالا كتأجاف
 نوسيدقلاو ؛«يرعش دسمت هللا دي ء يقيفر

 موحر رون نم ةكئالمو .ءايبنالاو يلوح

 بيطلاب مخ دأ .ةينابر ديشانا لترت 0

 ليسي .درولا ءامب يهجو لسغاو . يعمد

 قثبنت يعباصا نمو «يناسل نم دهشلا

 ىلع ةدودمملا ينويع ةفهلل اي « ناليغلا

 يقافر. مهلكذ نيمداقلا بقرت .بردلا

 ا نر ىغصيف ,يدئاصق أرقا

 لافطالا كخشيو . يميدس تمص يف

 يل فزعتو .ةئيرحلا يمالحاو يتاسمه

 يريرس يف مانتو .ىتينغا ناحلا تايروحلا

 نهغدغدت .ءديلاما ديغ .ء.ناسح ءاسن

 . نكاسلا يتوصو يتاسمل

 نولي ءايضلا تناك «تقولا كلذ ىف

 ينوكلا اهقيرب سمشلا تدقف ةتغب .مدلا
 ريصق تقو بغ .تلوحتو .بضاغلا

 نعرف ىلا .ريخالا انراصح تقو لثامي

 نكسب ةجوبذم:ةزهش ةلافتربك ادب: بيتك
 يف اقيمع روغي بورغ طسو ةئدص
 ةعرشم انرودص .لّرعلا نحن .ةيدبالا

 .اهتظحل ينيع ضمغا مل ءصاصرلل
 ب اسختهلت .ةموبلا نوبي تيأرو

 .انيرضت ديدح نم رانب انمحرت ..

 . كيدصو

 هجو انلبقو ,ةيوس توملا انقئاعف
 .ضرالا

 ْق هتكرت يذلا كاذ ءدويسالا ىبلق

 ةنامر ؛ نآلا حبصا ,يعضوم

 اذه لمحا ام «لاقتربلا دالب نم ةجزاط
 ةمث «يراد ةبتعك اكرابم «بلقلا

 ال (يبعتو «يقارواو .يغبتو ءيارتقذ
 7 ام نسدكت نا .ةظحللا «

 اولاعت .....لاعت لات" كيداقا :بلقلا
 قيفرل ديدج سرعغب ةليللا لفتحنل ءاعيمج
 رفغتلو .«قرتحيلف عمشلا ءيفطت ال .رخآ

 د هوم

 ىقبت نا رمعلا م ايا بلاطا , مكعدوا

 م نيب عمل ,ةيشحولا كتلزع
 .ادامر هورذتو بلقلا رمج مهتلت
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 .ةئلالا ةئرولا
 (|ةي وس نيالا ندا

 . عمسأ

 ؟اذام

 .... تاءادن د

 ! ؟ةيناث يئارملا -

 ين رخاد تلي ناوي عنخ سد

 .يقيفر اي مث
 ال ءام هلق -

 ءاكبلا . . .ىست ال .. .اضيا ءاكبلاو
 . . .مراعلا

 ؟ركذت له

 . ةيوس انك -

 دحاو داليمل ةددعتم خيراوت -

 . .ةئمزالا فيز

 . . اذه نم كعد

 +. فيزا ةزا
 . . توص الب ىادصو

 . .قظ الب انا -
 ىتخرص تجرحدت برخلا تعلدنا موي -

 ٍ 0 قوف فقا تنك .ةشحوملا ىراربلا ىف

 ةدؤرب نم امام تيفي: تدقق انا اها
 . ةلولشملا ىعباصا فارطا

 ةحئار مشل نجش ينريثي ام دشل

 .حرجلا

 . .ايرط ناك . . .دعب سنا مل . . .ها-

 .ةرارملاك عجويو . . دهشلاك ليسي

 ؟ركذت له

 . انف انك

 . . اليوط صاصرلاب ائفزع -

 . . تيضمو قينغا تدشنا

 , . ةحافو كللتاع

 . . كلذ ثدح فيك . . .هةأرحلل اي -

 .اقلغم يمف ىقب -

 .لولبم بلك ةحئار نآلا مشا

 رطملا اهللب ضرا ةحئار مشا -
 ! ةعورلل اي -

 ! ةشهدلل اي

 برحلل لوبط ةمث
 حورلل سوقطو -
 و ةقتتلا-

 ةيوس انك -
 . , اديج كلذ ركذا

 :يرارل

 د الو ,ةيوس اولظو .ةيوس اوناك
 ةجردلاب انا وه يذلا  يوارلاو هللا ىوس
 ىنكل ,ءاقللا كلذ 17 تفك د ىلوالا

 ندا ينرواسي نا نود .نيقي ىلع ءنآلا
 .املح ىوس نكي مل ثدح ام نا .كش
 . .اذيذلو ايساق ايرولب ملح ءاملح ناك
 ..ال[ نعل
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 حرسملاو بداللاو نفلا عم دع

 .يناقثلا |

 «يبرعلا خيراتلا مصاوع ىدحا شرج يف

 قده عناب تاززام لافطالا كيج
 ةمظعب حوبيو ٠ ءانفلاو نمزلا لماوع

 كلملا لعشي «ثارتلا ةعورو خيراتلا

 اهنيبارشو ةنيدملا ايانث ءىضت ةلعش نيسح

 ناجرهم تابيلاعف هدب اناذيا :ةدلاخلا
 . نونفلاو ةفاقثلل اخلا شرج

 ىتلا ةقيتعلا ةيبرعلا ةنيأملا شرج

 نوكت نا تداتعا ءيرثالا اهقنور لماكو

 ذنم تاالافتحالا ةرضاخحو تاناجرهملا ما

 اهسفن مدقتس ماعلا اذهو .روصعلا مدقا

 ةلح يف .بناجالاو برعلا ءاهراوزل

 . هنم رشع عيساتلا ىتحو ويلوي

 نوعصري فوس يبرعلا رعشلا موجن
 مهاسي ندرالا نمف 2. شرج ناجرهم

 ديعو .ناقوط ىودفو ءزيرف نيسح
 رديحو .تكاسلا دلاخو ءرمع ميحرلا
 دبع قارعلا نمو . نيداخم دلاخو « دومحم

 فسويو ؛.ديعس ديمحو .يايبلا باهولا
 نمو .دحاولا دبع قازرلا دبعو غياصلا

 ناميلسو ,ةشير وبا رمع ةيروس
 رازنو .دمحالا ناميلس دمحاو , ىسيعلا

 تيوكلا نمو ناودع حودمو .ينابق

 دوعس دلاخو . حابصلا داعس ةروتكدلا

 هللادبع ريمالا ةيدوعسلا نمو ىديازلا

 يزاغو يبرحلا دمحمو .لصميفلا

 .ينودربلا هللأ دبع نميلا نمو . يبيصقلا

 نانبل نمو :حلاقملا زيزعلا دبعو
 .نيدلا سمش ىلع دمحمو . سينودا

 دبع دمحا رصم نمو .عيزب يقوشو
 دمحاو .هشوش قورافو , يزاجح يطعملا

 نامع نمو .هنس وبا دمحمو .مليوس

 ةلود نمو .ىرماعلا رخف هللادبع

 نيرحبلا نمو . غياصلا بيبح تارامالا

 لا كرايم رطق نمو .ةفيلخلا هللادبع يلع

 نمو هيقفلا دمحا ىلع ايبيل نمو . ناب

 سنوت نمو .نمحرلا دبع يليج نادوسلا
 ناميلس رئازحلا نمو . . يبياهولا فصخنملا

 . سيئب دمحم برغملا نمو .يداوج
 نيرصاعملا ءارعشلا نم نولحارلا

 يف روضحلا نم رفاو بيصن مه نوكيس

 ءارعش ةثالئ لوانتت ةيدقن تاودن

 .نيلحار

 ردب لحارلا يقارعلا رعاشلا لوح
 كراشي ةيدقن ةودن ماقتس بايسلا ركاش

 .ىئارماسلا دجامو . سابع ناسحا اهيف

 ميهاربا اربجو «قالعلا رفعج يلعو

 758 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا

 .ىنيدملا دمحاو .اريج

 لما لحارلا يرصملا رعاشلا نعو
 اهيف ثدحتي ةيناث ةودن دقعت فوس لقند

 يلاغو .«يزاجح ادبع دمحا
 نيدلا زعو .طفقلا رداقلا دبعو ءيركش
 . ليعامسا

 رعاشلا لوح دقعتسف ةثلاثلا ةودنلا اما

 .لتلا يبهو ىفطصم لحارلا ندرالا

 دومحم روتكدلا :نم لك اهيف كراشيسو
 ديعو .يماطق ريمس روتكدلاو .ةرمسلا

 . يواحمف لامكو ءرمع ميحرلا

 لك 1 ًارغش .بدألل ناك اذاو

 .سماخلا شرخ ناَجرهه ف روضخلا اذه

 . بدالا نع لقي ال روضح هعاوناب نفللف
 نق ردقلاو. . ةعودتم ةيحربشللا لك ورملاف
 صقرلا قرف اهلثمو .ةددعتم ةيقيسوملا
 . يضارعتسالاو يبعشلا

 ةيحرسملا ضرعتس ناجرهملا مايا لالخ
 لداع ةلوطب «لاغشلا 0 ةيرصملا

 ةلوطب «تاتسلا ناملرب» ةيحرسمو ؛ماما

 :ةيئدرالا تايحرسملاو .ليمح ءانس

 لبيج» ءةرم ةوهقرد .«ءافولا»

 .«رئاطلا نحصلا» .«باحسلا

 ةيرولكلوف قرف ةدع مدقتسو
 اهضورع ةيبنجاو ةيب رع ةيضارعتساو
 ةقرف قرفلا هذه زربا نمو :ةعونتملا
 نونفلا ةقرفو .ةيندرالا ةيبعشلا نونفلا
 ةيسورلا ةقربقلاو ..ةيقارعلا ةبييعشلا
 نفلل ةيكرشلا ةقرفلاو «ةيبعشلا نونفلل
 ةحسستوةئاالا ةقرفلاو .يبعشلا

 ملاعلا لامطا ةقرفو .ةيرولكلوفلا

 .ةينابسالا وكنملف ةقرفو .ةيكريمالا

 . ةيلاطيالا ةيضارعتسالا ةقرفلاو
 يف نوكتس ىقيسوملا ديعص ىلع

 تاوقلا ىقيسوم ةقرف شرج ناجرهم
 .ايملاعو ايب رع ةفو رعملا ةيندرالا ةحلسملا

 ةيب رعو ةيلخم قرف ةلمج اضيا نوكتس امك
 ةقرفو «ةعاذالا ىقيسوم ةقرنفا اهزريا
 دام ةَنقرَقَو :ةيبعشلا ىنوم ةديف
 رباج وبا ةقرفو «ةينانبللا يمورلا
 .ةيروسلا

 دحوألا نوكيسف ىسنرفلا كريسلا اما
 مايا ةفاك لتحيسف .رامضملا اذه يف
 راغصلا انلافطا ةدئفا لتحي امك .ناجرهملا
 كريسلا ضورع مهلايخ يوهتست نيذلا
 . ةشهدملا ةرماغملا هتارقفو

 ةرازو ليكو . هنرامح ليشيم ذاتسالا

 ماعلا اذه شرج ناجرهم ريدمو .مالعالا

 نا :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ل لاق ٠
 ةلماك ةروصب تمت دق تادادعتسالا

 يذلا .سماخلا شرج ناجرهم حاجنال

 اذه ازيمتم ةبستكملا ةربخلا مكحب نوكيس
 ريفوتو . ميظنتلا ةفد ثيح- نم ماعلا

 ةيسنلاب .فيلاكتلا ةيدودحمو .تامدخلا

 [ل .نيحئاسلاو نيرئازلل
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 ةيؤر

 ةييطسلفلا هتبرجت نع ةيئاورلا هينيج ناج تايركذ (قشاع ربسأا

 اها دخو مين ضخ ناح

 نم ةريخالا لبق ام ةحفصلا يف

 0 ه84٠) هباتك "5

 هتايركذ أرقن نا هينيج ناج انيلا | 5
 ادهاش هسفن نم لعجيو .(جاتروبي رو ك

 اهوقي نا ال طقف ةقيقحلا لوقي نا ديري

 نيطسلف ةيضق يف لوقي نا ديري .«ضاقل»
 اذاملو» .«فيك» امتروثو اهبعشو
 نع دعتبت ال ةرماغملا حور . 2 2فك

 ايف بيرغلا عقاولا نع ثحبلا ةحورطا

 وه اهف :ةملكلا قو .ةيضقلا ىف .لاق

 لبق هدي طفي هيا هكلقو ري لع يق

 لك ظفحا»  بتك ام رخخا ىنعي هتوم

 يف ابعأل .اهمدختساو :مالكلا روص

 باهذلا بجي ثيح .ءارحصلا

 . «(اهراضحال

 5 قرشلا .ءارخصلا ةقيقح 2

 ,ةينيطسلفلا ةروشلا .قيعسللأ ايفل

 بهذ نا دعب .مالكلاب هينيج ناج ينأي
 ىلع اباتك برغلل يبرغك بتكو .هيلا
 مهوب) ادراطم (جاتروبير» لكش

 .ةقيقحلا هذه نكل .اهتيئاورب :(ةقيقح ا

 يف اهفطق قدنب تابح ضعبب» ةلئمنملا
 ديحولا ءىشلا ىقبتس .«نولجع شارحا

 لوقي |لثم  ساتكلا اذه ةباتكل هعفد يذلا

 مقع ىلا ةراشالا هيئيج ناج ديري له
 هحاتنا زحجع .يلاتلابو .يبرغلا عقاولا

 .رخا ناكم ُْق ةقيقحلا نأل :يلايخلا

 برقو .شرج شارحا يف هيئيج اهشاع
 عم اليتاشو اربص يو ندرالا ربت
 ةباتكلل ةحتنملا ةقيقحلا ؟نييئادفلا

 . ؟ةعدبملا

 يف (ةبعل» هيتيحل ةبسنلاب تناك اهنكل
 ينافورجم هسفن دجو مث . . .ةيادبلا

 اهدامع ىتلا ةبعللا نأل .ةيضقلا
 ماظنلا يف يساسا نوناق ةفدصلاو ثبعلا
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 : هيئيج ناج هيلا يمتني يذلا يدوجولا

 يعيبط قيبطت ةيضقلا يف هطارخنا نألو

 «هينيح ناح هناك يذلا «درشملا» ةيوه

 يه ىفسلفلا اهانعم يف ةروثلا نأل كلذك
 و يذلا ماظنلا دض ةروث اهتعيبط يف

 . هينيج ناج هدض ءاقبلاب

 لك نم جرخيس هينيج ناج نكل
 نا ةظحل .هتاذ نمو .كلت نيناوقلا

 نذا لثم ةينيطسلفلا ةروشلا لبقتسي»

 ملثم :8ةلداعلا ةتوئلا ىلع فرعنت ةيقيسوم
 باتكلا عضت تاريسفت ةدع اذهو .لوقي
 عم نوقفتي ال نيذلا قرشلاو ترغلا ىف

 هينيج ناحل يركفلاو يصخشلا كولسلا

 نم ةعدمملا ةياتكلل ةحبتنملا ةقيقحلا ماما

 مهند :يه تاريسفتلا هذهو .ديدج

 ةروثلا قفاوت
 يف مهفلا اذه

 ةيوعص - ١ .ةيعرشلا عم

 انذا كلتمي ال هنأل توقلا ق

 يب لع م ل يم كذا بت! لآ 4 هبات غ- تين همس

: 000 0-5 

 ا 3 و

 دع

 اةيصسخ اما دس حيهم وص انا نسا ا |": ف
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 يق اليد عننا

 ايييكتكجعج سنو 7 «ددشطما 01سم لا واج بسسس -- م. ..عتستقل:

 اتت. اكتكتكك0150105ك4

 اهسفن ةروثلا ةيوعص 7 .ةفهر ةيقيسوم
 اذه  عادبالاو نيوكتلا ثيح نم -

 ىفري نا بجي 4 .مهفلا ىلع يصعتست
 اهاوتسم ىلا  قرشلا كلذكو برغلا

 نأل ؛قرشلا كلذكو» لوقن .اهمهفي ىك

 نع ةيسنوت دئاصق يف مهفي مل هينيج ناج
 ةييطخو ناقتي ليكم تارامتما ةروشلا

 لسن انريعتلا ف أو اذهو .«لسعو

 هاونيفت نك ترعلا ماسفلل اريتخت
 نع نوملكتي نيذلا ءالؤط صخالا ىلعو
 تاجعا اينع ربع ىتلا ةديصقلا «ةيملاع»

 طخخلا لامح) ةباتكلا ةيفيكب هيتيج ناج

 ةقالعلا لعج امن .ةباتكلاب ال (يبرعلا

 نا يف برغلا عمو ةروثلا عم ةيحطس

 .دحاو
 ةروشلا عم ةقالعلا ةيقيسوم نا

 ناح دل ةغللا ةيقيسوم ىلع تسكعنا

 ىتح ةيديجارت ةقالع تلظ ابنكل .هينيج
 ةروثلا ىلا رظني ناك هنأل ,ةريخالا ةظحللا

 اهههذوعتديس مث ءادغ اهأكو
 ةرظن .ةرظنلا هذه !ةيلوطبلا تاينغالا

 رثكا هلعجت تناك ةروشلا ىلع فئاخلا

 يف نييئادفلا عم هلوح يرجي امب امامتها
 ىف ةزفاح تناكو .اهابتنا رثكا .دعاوقلا
 لد 2 لدسب ناك يذلا فصضولا

 دوجولا نم ةروثلا ىلع فولي هروعش

 - اهاياو هينيج ناج هشيعي يذلا بعصلا

 بسح .بهذمو دوساو ضيباو قوز

 نا دعب بتاكلا ىلع فوصوملا ساكعنا

 . ءوضلاو ةكرحلل عساش لقح ىلا لوحن

 هتايركذ .هلوح يرجي امل انيهر يقب اذه
 ةئيهر نييئادفلا عم هتايركذ جراخ نم
 .نا يف هتايركذ لك سركي :ةريخالا هذه

 الب ناكمو دودح الب نمز صنلا يف زربيل
 هينيج لوقي  ةرومعملا وه ناكملا» : دودح

 نيب ىرج يذلا ىرحألاب وه نامزلاو -
 ةيملتك ىنكجلو 11 2 06

 :ةسوالابلك لع كاملا حقن تاك رتحالابا

 ا م

 ةغيصن - هتافاقث لك سركي .كلذكو

 الي يتلا هتفرعم زريتل .نا يف - عمجلا
 نم ادق اهدودح نا وأ .دودح

 يرسيؤسلا ماسرلاب ءارورم سو ريموه
 يدلافيف يلاطيالا نوفميسلاو قيموكايج

 قتاصتمسا ققلخ لسيقم + ءاهتناو

 هيئيجح ناحل جيت دود لك يبطسللا

 . ةيانكلا فده ققحيل 1-7

 يرختا ةروضهيبيبج ناج: ىلظعا دقل
 ترغلا «اهيهتشي: ال يئيصسفلا لتاقملل

 ميحجلا نم دعاصلا» كاذ سيل وهف .هيف

 ةاسأملا بخحاص .«ءامسلا نم طباضشا وا

 ءالؤه :برفلل لوقي .«ةليمحجلا»

 مكتليخم يف يلا ةروصلا اوسيل نويكادفلا

 لوقلا سندي ملو . مهسفنا مه امئاو مهنع
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 نع ثحبت ىبنيطسلفلا بعشلا ةروقث نا

 لك ىدل رمالا وه امك الوا «اهتدارف

 اهلبق يسنرفلا بعشلا ةروث ماع

 و .يلومش ةروشلل مهش وهو .ريثكب
 ىلع زكري باتكلا نم ةريخالا ةحفصلا

 لوقلا دنع . ىنيطسلف وه ام ىلع .ضاخلا

 .«ليلقلا» ين آلا اهريغ هبشت ال ةروث اهعأب
 دصقي له  اهدض ممالا لك نا ربتعا دقل

 ةروثلا نا» ىلا صلخو  ؟ةمظنالا لك

 . ءابنم الا شيعت نل ةينيطسلفلا

 ثادحاو عئاقول بتاكلا ضرع دقل
 تاوصالا اهيف داعتسا ةينيطسلف خيراوتو

 ةيمكل فضي ناك هنا دحل تاراوحلاو

 ياهفذقد ةقيرطل .راوخلا نيح تاملكلا

 مث ءاهتيابن ءاهئدب ءاهتوص تالالدو
 ضرع هنكلو ...ةيراشالا ابتالالدل

 ودب ىلع زكر .ءادعالا ركسعملاضيا

 ىينئاننكدلاو:بتاسقك لغو «نيحبس
 يبئاتكلا ةيصخش يف ىأرو .«كونبلاو
 لتاقلا .بهارلاو رعزالا نيب ددرتلا كاذ

 نبالاو مالا نع عفادملاو برلا رمأب
 برلا نيب عارصلل مق عما ؛بهذلاو

 ةأرما بلصيو . بولصملل ىلصي ! هللاو

 .رجعشلا مدقي ءاليتاشو اربص ق ةيحح

 ةفيرط لهسا .ءاستلا عباصا عطقيبو

 وع اهدنع ةريرستلا وديع ىلا «ليئارسا»

 رجش ىلع أرقيو .نيينيطسلفلل قوملا ديع
 ؛ةئياهصلا اهمده ىلا «لولعم» ةيرق
 وسع اورخافو

 ءامساو مهءامسأ دادجالا رجش ىلع أرقي
 57 افا

 ريشك .هباتك يف هينيج ناج وه اذه

 كد دو .ةابتنالا ريثك ٠ مامتهالا

 ريساو قشاع ىنيطسلفلا .. "فعلا

 . ئيطسلفلا قشاعو ريسا وهو .هضرال
 نيتصالخ لجسي ةريخالا هروطس يف هنكل

 اذه  ةروثلا ىلع هفوخ ىلوالا . نيتماه

 موقت ةلود يف اهلبقتسم نم  مئادلا فوخلا

 .«لودلا لك لثم ,نوناقلا ذفنتو ماظنلاب

 ةيطارقميد نع ثيدحلا نود تكسيو
 لئاصفلا ددعت اهيلع دهشي ةنكمم

 قلعتت ةصالخ هذهو . ةينطولا سلاحل.او

 .ةيناثلا ةصالخلا اما .نيطسلف لبقتسمب

 .ةرشابم هينيج ناجح: هقالع ىلعف

 دحو يذلا ميتيلا ٠ :«ليلضلا فوسليفلا»

 «تاييطسلفلا تاهمألا ىدحا ُِق هما

 هذه نأ .ةزمح اهدلو ىف هتاذ دجوو

 ين .هيف هل يقب ام لك يه نبا ما ةقالعلا
 - (هنم نيجراخ امهيلا رظني» .هانا لخاد

 وه اهف - نيريبك رثأتو ةشهدب لوقي |ملثم
 هسفن هيئيج ناج وه يذلا - اهنباو هما دلي

 ةظحل ْق هتاذو هما دجوي .هتاذ نم -

 ءاهتنالاو .ةباتكلا نم ءاهتنالا .ءاهتنالا

 هرفي وي احتو : .دوجولا نم

 - | "مادا ندع طمأن معمق 045

 لل د 01. تلطاطسسا انا سس وج وبسس ووصول عوج تفتساط ووو ريس يطل ا

 هي
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 انأل هع ثيل يندبللا فسوي

 رصان راتسلا دبع : لشن

 ةيناثلا ةعبطلا تردص دقو قالا تمنع كيما

 «نآلا رصم يف ثدحي) ةياور نم هب

 فسوي) نا لوقلا نم دب <

 هسفن دنسي يذلا يئ ئاورلا سيل (ديعقلا

 اهلوعفم رمثتسيو ةحراجلا (ةتكنلا) ىلع
 يذلا يناورلا وه سيلو .اهتيساسحو

 عراشلا ةغلب هبعش مومهو هموم» (يكحب)
 ديعقلا فسوي نا امك :تببلاو ةيرقلاو
 (تابوعصلا) بكري يذلا لجرلا سيل
 . . .ةقيقحلا ىلا لوصولل

 نوكي نا لواحي .فاطملا رخا يف هنكل

 طيخلا (طبر) يف دهجيو هلك (اذه)
 «ربيخلاب ربخلاو .ثدحلاب ثدحلا .طيخلاب

 . اهعراوش لك ةرهاقلا تئيز )١91/4(

 ةدوملاو ميركتلا تاراعش تعفر

 قباسلا يكريمالا سيئرلاب بيحرتلاو
 دلبلا حارفا تدتماو (نوسكين دراشتير)
 ءةيرصملا ىوقلا لك ىلا (ةارتشملا)
 3 ظقويتو قوي زفلعلاو ةغاذألا ابحت
 يفارخلا (لطبلا) نع ةفئاز امالحا سانلا
 ةيه رالودلاو ساملاو ةضفلاب ءاج يذلا

 لطبلا .نييحرملاو نيلبقتسملل
 ءاودلا لمحي ءاج يذلا يروطسالا

 دوقتلاو عايجلل ماعطلاو ىضرملل

 ءاطسملا (سانلا) ضعب نا ىتح

 .ارابنو اليل عراوشلا نوعطقي اوراض

 (مهاريو) ٍيتأت رمعلا ةصرف لع
 اهاحضو ةيشع نيب اوحبصيو .نوسكين

 دنع ام مهيدل ريصيو .ظحلا باحصا نم

 نسالاسملاو ماعطلاو لاملا نم مهريغ

 ,ةقيتالا
 يف ىري رصم يف درف لك راص ءاقحو

 ءامسلا نم ةراشبو .ريخ ةراشا (ةرايزلا)

 هسؤبو هعوج نم بعشلا (ذقنت)
 امك تهتنا ةرايزلا نكلو .هتيدوبعو

 ةنيزم عراوشلا ريغ اهنم قبي لو .تأدب
 لطب الهأ» يبيحعرجلا تازاعتش

 سيئرلاب بحرت اهلك رصم» . . .؛مالسلا

 يمدقت ركفم فصو دقو قوس

 3 نوسكينل يرصملا بعشلا لابقتسا
 يف اكر يما: لبقتسم ىلع اييغش ءاتفتسا) ناك
 .(ةيب رعلا ةقطنملا

 ضعب (روطسلا هذه بتاك) شاع دقو
 فلخ يرجت سانلا ىأرو ةرهاقلا ميسارم

 رونا هبناج ىلاو - نوسكين سيئرلا بكوم

 م اهغأك - ةفوشكم دايس يل تاقاسلا
 اه ةاحن قوط رخاو ءاطانإ (رخا) فلخ

 . سؤبلاو عوجلاو رقفلا نم
 .ةرايزلا ةيادب ءةرتفلا هذه يفو

 غداؤيح ير ؛اسهتناب نح ءايهمانا
 ديعقلا ا ةياورلا

 . .ليمجو عذال يدرس بولسأب
 بولسا يا بتاكلا دامتعا مدع مغرو

 ريبعت ريخ تءاج ةياورلا نا الا .رخآ ىنف

 لاخلا عفاو نعو بتاكلا (ةخرص) نع

 رصم ءانبا نم ةريبك ةئف هتشاع يذلا

 رثع ىتلا ةحراجلا ةتكتلا ابنا . . .ةيبرعلا

 عراشلا مومه :ديعقلا فسوي اهيلع

 اهيلا لبصو ىتلا ةقيقحلا :تييلاو ةيرقلاو
 رطق نع ةقداصو ةليصا (ةداهش) ربع
 ,هتنحم شاع .قداصو ليصا يبرع

 لبقتسملا وحن رظني لازامو ءاهشيعيو
 . ربكا نامياو ريبك بحب

 ةحفصلا ىلع ديعقلا فسوي بتك
 :لوقي ىلوالا

 الا ةياورلا هذه رشن نكمملا نم نكي مل -

 لصت اذهل ,بتكلا ىلع ةباقرلا عفر دعب
 نم ليوط تقو دعب ءىراقلا ىلا
 . .اهتباتك

 ةيلاتلا ةحفصلا يب اهيلا فاضا دقو

 ٠ : (ىرافغلا رذ وبأ) ةملك
 فيك .هتيب ىف توقلا دجي ال نمل بيجع -
 ؟هفيس ارهاش سانلا ىلع جرخي ال

 ةيرق ىلع اباب حتفي .لخدملا اذه نمو

 ةياورلا ثداوح اهيف رودت يتلا (ةيرهظلا)

 سيلوب ةطقن نواعمو ةيرقلا سلجم سيئر
 ترج ىتلا ةيقيقحلا ةصقلا أدبت (ةيقيف ةيقيفوتلا١)

 .(ةحفص )١8١ ىلع

 سيئرلا نا» :لوقت ةينوفلتلا ةملاكملا
 ىلع ناو .ةيرقلاب رميس نوسكين دراشتير

 . (بجاولاب) موقي نا رمالا هينعي نم عيمج

 ,ةيساق .ةفيرط عةياكحلا أدبتو

 ةرايزلاو (ميسال .ةريبك ةتكن .ةحراج
 ءارقفلل ةريبك (ةنوعم) اهتقبس
 يفخت نا نيكمملا نم راصو»«نيزجاعلاو
 ام هم تخنو اهحيحض تح ءىش يا

 ' .اهببسيو اهمساب لاعفا نم يرجي
 0 ,ةيرقلا ركاسع ءةيرقلا سلحب

 ىوس مه مه ال .يكارتشالا داحتتالا

 ىري يل مانلا قيرطلا ىلع سانلا دشح
 ىلا ةبحملا (مجح) نوسكين دراشتيز

 .هل نويرصملا ابنكي

 ةطيسب ةليسو فلؤملا دجو دقو

 يف لاق امك وأ .ءارقلا بلق ىلا لوصولل
 هتحلسا مها ملسي نأ) .لوالا لصفلا
 ىلا اهفلا نم ةيضقلا فشكيو ةيادبلا ذنم

 ةياورلا بيلاسأب هل نأش ال ناو .اهئاي
 . (ةثيدحلا

 ةياكح ائيلع (صقي) نا ديري هنا كلذ

 (ةقيقد) لجا نم اهيف ىرج امو هتيرق
 . يكريمالا سيئرلا بكوم اهيف رمي ةدحاو
 لبقتسا يذلا تيغرتوو ةحيضف لطب
 نيحتافلا لابقتسا ميركتلاو ةوافحلاب
 . ماظعلا

 هتياور أدب دق ديغقلا فسوي ناك اذاو
 سفن ىفو .نييعارزلا لامعلا دحا تومب

 ديسلا بكوم هيف لصيس يذلا مويلا
 ةن' «ةيادبلا ذتمو اتلعج دقف «نوسكين
 لاجر زربا تلعج ىتلا .ةفيرطلا ةبعللا

 تاقرافملا نم قلزم يف نوعقي ةيرقلا
 . ةرخاسلا ةعذاللا

 :فلؤملا بتكي ائهو

 تفشكو يرارسا تيشئا يلو

 نايسن كنم بلطا ال اذه ممو 2

 املك هب كركذأس لب ؛يعارزلا لماعلا ةافو

 . (ةياورلا يف ةوطخ انمدقت

 4 يناثلا هجولا .ةيضقلا ضعب اهنا
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 غقاؤلا نامثتسا .....ديعقلا فسوي

 رودت ىتلا ةتماصلا ةخرصلا وا :ةرايزلل
 لوقت الو ءيش لك لوقت . عيمجلا هاوفا يف
 .بلقلا يف ةدوجوم ابنكل . . .ءيش يا

 بكوملا رمي نيحو ءهعم ضبنت ضبني نيح
 لك اهب سجي ىتلا ةيقيقحلا ةصقلا يه ىقبت
 يا اف ددجت لو: عقر ةودبي ةيضقزادرف
 . ١7 ص (دعب مسا

 ضقنت ةمكحم ريمضلا» نا امك ؛نكلو
 سيروم لوقي امك ؛ةعرسب اهماكحا
 نم دحاو تام ىتلا ةيرقلا دجن ءنورد
 ءاهريمض جامو جاه يلاو .اهئانبا

 توص ىلع  ةنوعملا توص ىلع تكست

 ءانيم تلصو اهنا لاقي ىلا ايادفا
 توم ىنعي اذام :اهدشع .ةيردتكسالا
 ةيرقلا لهأ ناك اذا .دحاو يعارز لماع

 . . .ةيفاعو ريخب نو ريصيس اعيمج

 هعم ربكتو ...ربكي مهولاو
 قوف قلحي ارئاط ريصي مهولا ؛ةلئسالا
 0 ءاسنلا قو رع يف يشميو رابكلا
 اهلك ةيرقلا مجحب ريصي ؛لافطالاو
 ايا وه كوول عل موي هنا «ربكاو

 ىربكلا هللا

 نيح - دلبلا نبا - يرصملا لوقي اكو
 توصو ءاعدلا لزني . هيلع زيزعب بحري
 انراز انحا اد» ةيرقلا ناسل ىلع ةبحملا
 نكل «كدوجوب ةرونم رصم» و «يبنلا

 ضعبلا ىري نا نود ىتح «يهتنت ةرايزلا
 ل ليلجلا هبكوم فلخو .,نوسكين هجو
 ىوس هءارو قبت مل ذا ,ةرونم رصم دعت
 يذلا مهولاو .ةريبكلا ةيذاكلا دوعولا

 دعب ىتح ضعبلا هيف شاع انجس راص
 دعبو . . . نيرهش وا رهشب ةرايزلا ءاهتنا

 بطغخلا رحب يف راحلا نافوطلا
 [ديي.:كلؤلا ا هامس اك -:تاغو ريم ا
 نادجو ين ىوقتلاو ثحبلا ةلحر ضعب

 عون نم حبرب ةراسخلا ضوعي نمك ه
 . رص

 ناريزح - 5١ 4 ندعلا _ ةيبرغلا ةعيلطلا >5

 ةياورلا روح.ه رصمل هترايز ..نوسكين دراشتير

 مهو .ريبكلا مهولا اوقلخ اعيمج مه

 .هب اوعنتقاو هيف اوشاع اعيمح

 ةياورلل ماعلا ءانملا

 ثدحي) ديعقلا فسوي دمحم ةياور عم
 ةيفاك ةحاسملا دجأ داكا ال (نآلا رصم يف
 ةماعلا طوطخلا ضرعن انئكلو .اهتساردل

 كلذ . . .اه ماعلا ءانبلا ىلا انذخأت يتلا

 ماعب ددحملا اهنامز جراخ ةياورلا نا

 رهاوظ نع باوحلل ةزهاج :/1 ١

 ىلع - سيئرلا ثدحلا انعطق اذاو .ىرخا

 انئجو .ةياورلا بلص نم  ايونعم هتيمها
 - اهسفن ةيمهالاب ىرخا ةرهاظ وا ثدحبب

 ريغت ال .نوسكين ةرايزك  ايمسر ةنلعملا
 عقاول ةيلومشلا ليصافتلا نم ريثكتلا
 لب . . . ةيرصملا ىرقلا هشيعت يذلا لاحلا
 يهو ديعقلا اهرامعا ىلا ءامسسالا نا

 نامسا |ههنا مغر (ةيقيف ةيقيفوتلا) و (ةيرهظلا)
 لعفلل ازمر ناحلصي امهنكل نايقيقح
 امو ىلوالا ةيرقلل ةريهظلا ىبعمب ٠ ئاورلا

 ءاهفرقو اهرح ,ةايحلا ةنوخس نم هينعت

 اهمسا نم هينعت امب :ةيناثلل (ةيقيفوتلا) و

 فسوي دمحم دارا دقو .ةحضاولا هتلالدو

 . العف كلذ ديعقلا

 نم ةحفص رخا يف راشا ةنقا ينك

 صاخشالاو ءامسالا» نا ىلع .هتياور

 يا .لايخلا يحو نم تسيل ثداوحلاو

 نيناوق هقلخت مل عقاولا نيبو ابنيب هباشت

 . ؛دوصقم هباشت وه لب ةفدصلا

 .اهنم دب ال ةملك ىقبت
 اهمامتها مدع جراخ ةياورلا نا يه

 نم تنكمت .رصاعملا ىئاورلا بولسالاب

 ةلوهسب اهازغمو اهتركف لاصيا
 فلؤملا ةيحن نم دب ال اهربعو . . .ءارغاو

 يف ثدحي) امب هتيانعو ةهربصضو ةتأرج ىلع

 0 .(نآلا رصم

 كمة١

 وهي دة وكصستاببسجسسجسسا7 + ١ وسساتاتوسسبسوصص

 : بيرغ ريمس : نم ةرهاقلا

 دبع ىفطصم روتكدلا لغشي
 زكرملا سيئر بصنم يطعللا كب
 ليكو ةجردب .نونفلل يموقلا ةهنضل

 ىنه زكرملا اذه -:'ةيرضملا ةفاقثلا ةراؤؤل
 يتلا بادآلاو د يدر ف

 ريغ ابلغ حصألا ىلع وأ .؛تيغل
 دقن نو 1 امس
 يطعملا دبع ىفطصم روتكدلا نا أ

 ةيرصملا ةفاقثلا ةرازو طاشن ىلع فرشي

 كلذ لبق وهو .ةيليكشتلا نونئفلاب قلعتملا
 ةعماجي ةليمحلا نونفلا ةيلك ىف ذاتسا
 هعادبا هل نائف الوا وهو :ةيردنكسالا
 ءرصم يف رصاعملا ىليكشتلا نفلا يف زيمتملا
 :ةينيرجتلاو ري رجعلا ىلإ هقانش دلي ليف

 . ىسدنفاو يروضعلا ديرجتلا

 د ا" ]7 بج

 يم

01 
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 فرعتن ةعم لداعفلا ثيدخحلا اذه ف

 ةكرخلا صخن ةديدجح رابخا ىلع الوا

 فخحاتملا ةلاح ءوس نم وكشت ىتلا  ةينفلا

 ةلودلا بلاطتو «ضرعلا رود ددع ةلقو
 ىلع فرعتن امك . . يليكشتلا نانفلا ةياعرب
 ةيليكشتلا ةكرحلا ىف هئارا نم ضعب
 . ماع لكشب نفلا ينو .ةيرصملا

 يطعملا دبع ىفطضم روتكدلا [دنن

 سيلو .2يليكشت نانفك ثدحتا انأد
 ىلا يمتنا ًاساسأو الصأ يننأل .«فظومك

 نا اذه دعب دكؤأ ' نييليكشتلا نينائفلا

 ذربي هناو .مدقتم رصم يف يليكشتلا نفلا
 ءاقل يأ ين اننونف يقاب نم رثكأ لعفلاب
 قيكشتلا ناتفلاف اذل . ,:هيف كرجقت يملاع
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 دب الو .اهيلع ظافحلا نم دب ال ةيموق ةورث

 نم ةعومجم نانفلا ققحت نا نم ةلودلا ىلع
 ىلع ظافحلا نم هنكمت ىتلا تايرورضلا

 تاعاق راشتنا :الثم .ةيعادبالا هتقاط

 نآلا ةدوجوملا تاعاقلا ددع نأل «ضرعلا

 ناكسلا ددع عم قالطالا ىلع بسانتت ال
 رصم رود عم الو نيتانغلا ددع عم الو

 انتلواحم نكل .لواحن نحن . .ىراضحلا

 نحنو . ةماعلا ةلودلا ةينازيم راطا يف يأت
 ةبستلاب ةفاقثلا ةراؤو ةينازيم نا فرعن
 (نيب . ادج ةليئض ةلودلل ةماعلا ةينازيملل
 ةفاقثلا ةيئازيم يواست نا ضورفملا نم
 يف كراشت اهنأل ىرخا تارازو ةينازيم
 ةرازؤ ف متي اهو . ناسنالل يونعملا ءانبلا

 يو .اهجراخ اطاشن اضيأ بكاوي ةفاقثلا

 ضرعلا تاعاق راشتنا ىلا قتلا اذه

 نم نفلا نا ةركف ديؤأ انأ .ةصاخلا
 لدي اذهو , ايدام ادئاع ىققحم نإ نكمملا

 ىو + نفلا ةجيقب. ساسحالا ةدايز لع
 رثكأ اهتاد ةضانخلا :تاغاقلا نأف ابوروا

 ىلع لعفلاب لمعن اننا لوقأل دوعأ
 دنعو .ةماتعلا نضرعلا تاعاق ةدانيز

 انصرح ديدحلا اربوألا راد ىنبم مي

 نم يليكشتلا نفلل ةعاق مضي د نأ لع

 ليلا عاق نع ]يلقي اهتحاما لقت نيقباط
 دمحم رضق اندعتسا امدغبو .ةريبكلا

 قباطلا نوكي نأل نآلا دعت ليلخ دومحم
 يكشتلا نفلل ةديدج ةعاق هلك ىضرألا

 ابناج مضت فوسو .لينلا ةعاق عراضت
 ةعاق دعن !منيب .مداقلا ةرهاقلا يلانيب نم
 - (ءيناه نب ةمرك» موردب يف ىرخا
 هبشت «يقوش دمحا ءارعشلا ريمأ فحتم

 0 اع هلامغا -

 - ملا مج ندم ع هاه ملتات -7
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 7 نييثر :.. نطل دبع يئطسصم . د

 ةيردعكمألا ىف ..ةيلاغقتا ةوتاسلا اةعاق
 " مضي ًاعمجم ديعس دومحع فحتم حبصا
 ناكو  ديعس دومحمل مهدحا .فحاتم
 ثكلاغلاو .لناو مهدأو فيسل رخاو هتيب

 ةعاق ىلا ةفاضالاب ثيدحلا نفلل افحتم

 .نيناتفلل مسارمو نيقبإط نم ضرع
 ثيدحلا نفلل فحتم قيقحت ملحل ةبسنلاب
 لكشب ةلودلا نم انذخا دقف ةرهاقلا يف

 نم ةيصخش ةقفاومب هينج نويلم 7 يئدبم
 اذه نأب رعش يذلا ةيروهمجلا سيئر
 نم ًادعو ذخاو .ةيموق ةرورض فحتملا
 لالخ فحتملا اذه حتتفي نأب نيلواقملا
 فيلاكت لك ميمضتلا ردق دقو ..ماع
 . هينج فلا ٠0٠5و نويلم  غلبمب فحتملا
 ةريزسحلاب ضراعملا ضرا يف ماقي فوسو

 زكرم ةديدجلا اربؤألا راد راوجبو
 ثدحأبو 8 ثدحا ىلع تامولعملل

 وهو ةيملعلا تي ةزهجألا

 . ةيفاقثلا تامولعملا يف طقف صصختم

 نم ادج ةميق ةعومجم مضي يذلا ةريزجلا

 يفحتم دادعا ىلا جا اتحن هنكل تايتقملا

 82 ةرااع لامعا ربنا: ةمابكيو جلس

 ءاقترالل ةصاخ ةينازيمب تبلاط يئنا

 لثم ىلمأو .فحاتملا تاجولاتك ىوتسمب

 همسرم نانف لكل نوكي نا نانف لك

 ةليلق ًايلاح ةدوجوملا مسارملاف .هب صاخلا
 نم ًاددع ميقن فوس كش عمو .ءادح

 فحتمب ةقحلم ةقيدح يف نينانفلل مسارملا

 ىف رظنلا ايلاح ديعنو . ةيردنكسالاب يجان

 ةناحخ رفاسملاو يروغلا ةلاكو مسارم
 مسارم مهيدل نيذلا نونانفلا ىلخي ىكل

 ارم ىلا ةجاح يف اوسيل وأ ىرخا

 نابض نيتانفاىلا مسارملا هذه ىطعتو امهم

 نينانئفلا ضعب  لضفت دقو .اهنوجاتحي
 ده ديح ارم اتيت لمقلاب
 يلبيكشتلا نفلل داقن نيوكتب مامتهالل

 ناف ماع لكشب نينانفلا ىوتسمب ءاقترالاو

 يف قبطي يذلا عادبالا ةزئاج نوناق
 نم ءزج قيقحتب لفكتيس امو رب انتيميداكا

 يف ةرتف زئافلا يضقي ثيح . فدشلا اذه

 كتحن ءامورب .نوئفلل ةيرضملا ةيميداكالا

 داقنلاو ةينفلا طاسوألاب اهالخ

 .نييبوروألا

 نيتانفلا نم ددع ىوكش كانه نكل ا#

 رايتخال اهنولكشت ىتلا ناجللاب قلعتت
 .نينانفلا نم ةلودلا اييردشت 3 تاينتفم

 يي ناجللا كلذكو
 كلذكو .ةيلودلا ضراعملا يف رصم نولثمي
 هذه نومهتيو .زئاوج حنمت يتلا ناجللا
 نم ةداع نوكتت اهنأبو ءزايحنالاب ناجللا
 ؟؟ءامسالا سفن

 انأف . يصخشلا يبأرب , انه يلدأ انأ -
 نع ةفلتخم ةنحل نوكت ماع لك يف هئا قرأ
 ءامسا اقبسم رشنن نحنو , قباسلا ماعلا

 نانفلا لخدي ثيحب ميكحتلا ةنحل ءاضعا

 بس نم اقبسم فرعي وهو ةقباسملا
 روهظ دعب طفللاو مالكلا أدبي .هلمع ىلع
 ناحللاو . .؟اذامل . ..انهلبق سيلو ةجيتلا
 .ةفلتخم ًارامعاو تاهاجتا لثمت لعفلاب
 ناحللا هذه ءاضعا ةييلغا ناك اذاو

 ناولح ةعماجب سيردنلا ةئيف نوستتي
 نومتني رصم يف نينانفلا ةيبلغا نألف
 .« .ناولح ةعماجل

 ةيليكشت ةكرح كيأر يف كانه له ا#

 ؟اهريثأت ىدم امو ؟ةزيمتم ةيرصم

 ةيليكتشت ةكرحج كانع .. د

 ُْق تناظاعتتلا لكك ابنكل .ةيرصم

 لاجم لك عنصي ثيح يرصملا عمتجملا

 كاتم يلو اهيفاهسقت نسيب ةقلرش هلوخ

 تاللاجم عم وا ىلا نيبو هئيب لاصتا

 ةكرح كانه معن مرا 0

 نا بجي ةرثؤم نوكت يكل نكل ؛ ةيليكشت
 اذهو .ةرثؤم اهلعجت تاونق كانه نوكت

 ١54 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 تاهاجتالا ىف عونتو ىنغ كانه .نانفلا

 ,ةئيررسنفلا ةيليكشتلا ةكرخلا لخاد .
 نم نينانفلا نم ريبكلا ددعلا ىلا ةفاضالاب

 نع . ةفلتخملا ىؤرلاو لايجألا

 ابنم ىرخا تاونق ىلع فقوشي ةكرحلا
 كل يلا دولا عج اذاخ يوما

 تاونقلا 5 ةكراشملاو ةفرعملل لعتسم

 .ةدودسم ىليكشتلا نانفلا نيبو هنيب
 نينانفلا نيب ةرتف ذنم عارصلا مدتحي ا#
 1 لوح رصم ِق نويليحشملا

 ةيرغلا مدختسيو (تكارتسبا) يديرجتلا

 لا .ةريهاعلا ةحجس قالا قيرفلا
 ؟؟اذه لك يف

 هيدل دجنس عمتجم يا ىلا انرظن ول

 . ةفاقثلا يقلت ةلأسم يف ىتح انلكاشم سفن
 رظانملا يماسر عمتجم يأ يف دجنسو
 :: تول بوبلا يماسر ىّتحو ةيعيبطلا

 نا تاعمتجمملا فينصت ُْق يه ةروطخلا

 .رخا نفي رخاو هنيعب نفب صاخ عمتجم
 طتست نب اهنم نيسنو ةيمانلا تاهحتجملا
 نلف .ةفاقثلاب الا ماعلا ماما فوقولا

 يف مدقتملا ملاعلا ماما فقن نأ

 اياضق ريثن نحن ..ةعارزلا وا داصتقالا

 امدنعو .قالطالا ىلع ةراثالل الاجم تسيل

 يبميشتعلا نفلا ةيبفقا غلا عمتجملا ريثي

 رادقم ىلا ريشي اذهف يديرجتلا نفلا وا
 لابي نقم ألو .مدقتلا سيلو فلختلا

 اذا امع ىنف لمع م اما فقي امدتع ناسنا

 داير ما يصيختتت لاسعلا انه ناك

 اذه له وه لاؤسلا .هدض وا هعم فقيل

 كانه نأب لوقلا نكمي الو .ال ما ديج نف
 نم نيعم لكش ىلا جاتحت ةفلختم ابوعش
 لوقن امدنعو  هبعوتست نا عيطتست نفلا

 مه رصم يف نينانفلا نم ةلق كانه نا

 اضيا قبطني اذه ناف ةحضاو ةينف تاهاجت ا

 عوضومل ةبسنلاب لودلا نم اهريغ ىلع

 امو هنم يقب ام نا يبأر يفصولا نفلا

 90دك يعج حوا و

 ىرسن ال نحنف .فصولا نم سيلو
 مدق هنال اغاو فصولا ديج هنأل ىشنفاد

 ءريوصتلاو لكشلا ةغلب ايليكشت المع

 ديرجتلاو صيخشتلا نع ثدحتن امدنعو

 ..نفلا ةغل ريغ ىرخا ةغل ربعتست انناف

 صاخ ثارتو « يب صاخ ثارت كانه»

 يرنف دحا لقي مل .امومع ةيرشبلاب
 ثارتلا نم ذخأ امدئع تفلخت كناروم

 قويساكين دحا مهتي مو « يكيسكملا

 . يجنزلا نفلا نم ذخا امدنع فلختلاب

 .ادج مخض ثارت انيدل رصم يف نحنو
 نم دينو فيك قري نانفلا اوكرتا قكل
 ال . ثارتلا

 هالك عت تورو اما



 ةيبرعلا ةغللا ىف ناولالاظافلا
 نا نييوغللا نم قيرف ىري
 اناولا ظافلا بستكت تاغللا

 ةقيرطبو .ةيجيردت ةروصب
 رصح دقو :2تاغللا لك اهيف كرتشت
 تاعمجتل ةيعقاولا تالامتحالا مهضعب

 دقو .الامتحا 77 اهدجوف ناولالا ظافلا
 ليوطلا اهخيرات ىف ةيبرعلا ةغللا تعضخ
 ةيساسالا اهناولا ظافلاب قلعتت تاروطتل
 ضيبالا :ىه ظافلا ةسمحخ الوا تناكف

 مث .رضخالاو رفصالاو رمحالاو دوسالاو

 ىلا ةفاضالاب ةقباسلا يه ةعست تحبصا

 دمرالاو (ينبلا) نكدالاو قرزالا
 يف اريثك تدازو .رمسالاو (يدامرلا)

 لثم اظافلا تلمش ىتح ثيدحلا رصعلا
 .يناوجرالاو يلاقتربلا

 انمحاعم ِق ناولالا ظافلا عباتي نمو

 حمس ابهنيب ابيرغ الخادت دجي ةيبرعلا
 ضيبالا ىنعمب قرزالا مايصشتساب

 رضخالاو رفصالا قالطاو .رضخالاو

 ضيبالا ىلع رمحالا قالطاو دوسالا ىلع
 .رفصالاو

 ظافلا ةيبرعلا ةغللا يف تدجو امكو
 ظافلا اهيف تدجو دقف ءةيساسا ناولا
 . رصح تحت عقت داكت ال ةيوناث

 اهمادختساب ةيبرعلا ةغللا زيمتتو

 اهغيص نمف .ناولالل ةنيعم اغيص
 لوعفو (نكدأ) لمفا نزو ةيفضولا
 ىلع ةلالدلل (ريضخ) ليعفو (روضخ)
 .فوصوملاب اهقوصل ةدشو ةفصلا تابث
 ىلع ةلالدلل (دروم) لوعفملا مسا ةغيصو
 ةغيصو .ةحجلاعمب اهثودحو ةفصلا ءورط
 ىنعم ىلا ةراشالل (يبارت) بسنلا
 اهنمف ةيلعفلا غيصلا اما .. .هيبشتلا
 نم لقيو .حرف باب نم درجملا يثالثلا
 نزو ىلع يثالثلا ديزم اهنمو .مرك باب
 (راضخا) لاعفاو (رضخأ) لعفأ

 . (رضوضخا) لعوعفاو
 ديري نم هجاوت ةريثك تابوعص كانه

 ةيبرعلا ةغللا يف ناولالا ظافلا سردي نا
 : اهنم

 ةصوحفملا ةداملا بيترت ةيناكما مدع ١

 ةيملع ةدام ىلا ثحابلا عجر اذا الا ايخيرات
 .هكلذ هل رسيتي نأ تاهيهو ةخرؤم

 تاالولدم ديدحمن يف مجاعملا ةقد مدع  ؟

 . ظافلالا
 ىلا رصع نم ظفللا لولدم فالتخا -
 .كلذ ىلا مجاعملا هبنت نا نود .رصع
 ىلا فوصوم نم كلذك هفالتخاو

 .فوصوم
 ثيدحلا رصعلا ىف تدقعت رومالا نا - 4
 ددعتو ةيعانصلا تاغبصلا عارتخا دعب

 ىلا اذه ىدا دقو .كلذل اعبت ناولالا
 يف ال .ناولالا ظافلا يف ىضوفلا عاقيا
 . تاغللا لك يف لب .ءاهدحو ةيبرعلا ةغللا

 دودحم اللا اهغونتو ناولالا ددعت ىدأ دقف
 مادختساو .ةرات ةديدج ظافلا عضو ىلا

 ةرات ةديدج تالولدم ىف ةميدق ظافلا

 ناولالا لع ةلالدلل بيرعت وا ضارتقاو
 .ةرات ةثدحتسملا

 لأ ءلالا تاذرثم

 - |هباتك يف ياكو نالرب عضو دقو

 0 تا رمل 0 ف

 ناولالا تادرفمو .ةيساسالا ناولالا
 . ةيوناثلا

 هذه ضعب ىلا هديس نبا هينت دقو

 :لاق ذا «صصخملا» همحعم ىف سسالا

 ضيبأو دوساو .رمحا : ةثالثلا ناولالل»

 ةفاضالاب ىرخاو .ةبيرق ةلمعتسم ءامسا

 ةغللا يف رودت ال ؛ةبيرغ ةيشحو اهيلا
 ىرتالا .اهرارمتسا رمتست الو ءاهرادم

 ظفللا نم دوساو رمحاو ضيبا انلوق نا

 يق + عضات نهيبالا: ىف انلوقو: ةروهشملا
 نم بيبرغ دوساألا يفو دمق رمالا

 تعدواو لاذتبالا نع تعفر ىتلا دارفالا

 ال كنا عمو .لامعتسالا ةلق يف اناوص
 ظافلالل ةعبات الا رمالا بلاغ يف اهدجم
 رمحاو ع عصان ضيبا : نولوقي .ةروهشملا

 . بيب رغ دوساو .دمق

 رثكا ؛عململا» هباتك يف يرمنلا ناكو

 رمحالاو دوسالاو ضيبالا : يه ةسمح

 يه اهنأب اهفصوو .رضخالاو رفصالاو
 . ناولالا عيمج نيب نم صلاوخلا عصاونلا
 ةيبرعلا ةغللاب اصاخ اذه ريتعي لو
 تاغللا لك يف اماع هربتعا امناو ءاهدحو

 . ةسمخلا ناولالا قلخ هللا نا : لاق ذا
 : الئاق هجاتتتسا ىرمنلا دكا دقو

 ناولالا عصاونت ىلا تدمع برعلا
 دوساو .ققي ضيبا تلاقف ءاهتدكأف
 . عفاف رفصاو , ءىباق رمحاو «كلاح

 .رضان رضخاو

 دق يرمنلا هحرط يذلا جذومتلا نا

 نم ةرشابم ةلحرم لثمي هنا ىلع لبقي
 ةرتف يف اما .ةميدقلا ةيبرعلا ةغللا لحارم
 اوزيم دق برعلا نوكي نا دب الف ةقحال
 ددع دازف .6ناولالا نم ربكا ددع نيب

 تلخ دقل .كلذل اعبت ةيساسالا ناولالا

 نوللا نم ياكو نالرب اهمدق يتلا جذامنلا

 تاغللا نم ريثك ولخل ارظن رمسالا

 ناك اذاو .هيلع لدي ظفل نم ةيبوروالا

 اهيف ردني وا لقي تائيبل ةبسنلاب ارربم اذه
 ةئيبلاك ةئيب ىف هلهاجت نكمي الف نوللا اذه

 ارظتا , ةيعاخ ةيرعااهتفاةرمسلل .ةيبرعلا
 نم دب ال اذلو .ةرشبلا نول ىلع اهتبلغل
 ىف ةيساسالا ناولالا ىف ةرمسلا لاخدا

 ١ ' .ةيبرعلا ةغللا
 - يناوجرا - درو :ناولالا اما

 درو دقو .برعلا ةغل يف درت ملف يلاقترب

  ناوجرأ»و ةبسن نودب «درو» ظفل | نيح هديس نبا نم ةيعوضومو اديدحن
 ةفصو امسا لمعتسا امهالكو  ةبسن نودب ةيبرعلا ةغللا يف ةيساسالا ناولالا ربتعا



 رايعم هيلع قبطنيو .هسفن تقولا يف
 وهف ؛يلاقترب» ظفل اما .ةيوناثلا ةفصلا

 مو .«لاغترب» ملعلا | نم ذوخأملا

 يف درت مل اذلو ةهكافلا هذه برعلا فرعي

 تادرفم يف درت مل اك .ةميدقلا مهمجاعم

 ظفل دجوي ال هنا امك .هريغو راطيبلا نبا

 هلولدم يدؤي ةيبرعلا ناولالا ظافلا ىف

 يذلا رمحالا نوللاب اوفتكا مهلعلو «ةقدب
 نم اوددعو .هتامادختسا ىف اوعسوت

 ةيعرفلا هظافلا ترثك ىتح هتاجردو هلالظ
 ىوس هيف هسفاني ال رظنلل تفال لكشب

 تالولدم حوضو مغرو دوسالا نوللا

 دقف ثيدحلا رصعلا يف ةيساسالا ظافلألا

 برعلا دنع لخادتلا نم عون اهنيب ناك
 روطتلا ىلا دري لخادت وهو .ءامدقلا

 ةغللا يف ناولالا ظافلا قحل يذلا يعيبطلا

 صيصختلا ىلا برعلا هاجتا ىلاو .ةيبرعلا
 ام لخادتلا اذه ةلثما نمو . ميمعتلا دعب

 : ةيتآلا ناولالا نع ةغللا بتك يف درو

 ضيبالا ىنعمب قرزالا درو :قرزالا
 افصو ةقرالا درو امك .رضخالا ىنعمبو

 . ةنسأللو ءامسلل

 .هل اريسفت ةغللا بتك يف درو :رفصالا

 .فورعم نول-١

 .داوسلل ةرفصلا ” 

 .ةرمحلا نود نول ةرفصلا

 ىلَع رفض ةلامجو ىلاعت هلوق رسف دقو
 . دوس لبإ ىنعم

 : ضيباالاو دوسالا

 ىلع داوسلا برعلا قلطا دقف «ثيدحلا

 هترضخل رجشلا ىلعو .لخنلا ةعامج
 اومدختتساو .داوسلل ةرضخلا ةبراقمو

 جمل ليللاو :ةرخكاو سد |نسا وبسالا
 عم ءاملا ىلع هوقلطا امك .اهيف داوسلا ةفص

 اوقلطي نا بيرغلا نكلو .ابيلغت رمتلا
 ىعو .نبللاو ءاملا ىلع نيدوسالا كلذك

 . ثنلاو ءاملا

 ؛ءاملا ىلع هوقلطا دقف ضايبلا اما

 لشم يف هوبلغو .نبللاو .محشلاو

 محشلا  ةطنحلاو ءاملا .ناضيبالا : مهوق

 .ءاملاو زبخلا - بابشلاو

 ىلع ةلالدلل برعلا مدختسا :ةاوئيملا

 لديام ابنم .تاملكلا تارشع داوسلا

 ةغلابملا ىلع لدي ام اهنمو .نوللا درحم ىلع
 .نيعم فوصومب طبتري ام اهنمو .ةدشلاو
 طلتخا رخا نول ىلا ريشيامابنمو

 داوسلا اوفصو مهنا مك .داوسلاب

 وأ ؛هدحو هب طبترت تافصلا نم ةعومجمب

 فرصلا دوسالل اومدختساف .هريغ عم هب

 : لثم تاملك داوسلا ديدشلا وا

 . مهدأ  مغدا  بوبلح  بولح  بيلح

 ىلع ةلالدلل برعلا مدختسا : ضايبلإ

 ةروصب تاملكلا تارشع ضيبالا نوللا

 وا ءنوللا تاجرد نعو ةقدلا فشكت
 . ةريغب هطالتخا

 هضايب ناك نمل رهزالا :كلذ نمو

 .ضاييبلا نسخا هو, ءانسخ ااريث اقيتغ
 .رمقالاو رغالا هنم بيرقو

 ناولالا مص
 لامعتسالا يف ناولالا غيص تددعت

 وا ةفضلاب ريبعتلا ناك ءاوس ميدقلا يبرعلا

 ارما غيصلا دادعت نكي ملو .لعفلاب

 ةقدلا قيقحت ىلا فدبم ناك امناو .ايفازج

 درجم ىلع ديدج ىنعم ةفاضاو .ريبعتلا يف

 حملوا .هتابث وأ ؛نوللا ددجت لثم . نوللا
 ريغ وا .٠ . . ةغلابملا وا .هيف هيبشتلا  ىنعم

 نم برعلا لمعتسي اس اريثكو .ةكايلذ

 نولمبسو ,ةديزملا غيصلا ناولالا لاعفا

 نزو تافصلا يف مهامعتسا مغر ةدرجملا
 نوديري دق مهنا ىلع لدي امن ,«لعفأ»

 لعفلا لصا ىلع ةلالدلا ةديزملا غيصلاب

 نومدختسي دقو .ةدايز وا ةغلابم نود

 ةدرسجملا ةفغيصلا ثوللا ىلع ةلالدلل
 .اعم ةديزملاو

 : مهوق لوالا نمف

  رمحا  دبرا - شبكلا حلما  ثبغا
 بظكرا د قارب , نيلخا ب .ريفا .رقعا
 . مهدا - قلبا

 : مهوق يناثلا نمو
 جرسخ . باهشاو بهشاو بهش

 رمس - قارزاو - قرزاو فرز - جرخاو
 . قلباو قلب  رامساو رمساو

 :وحن لعوعفا ىلع ديزملا يتأي دقو
 - رضوضخا - قلولبا

 ظافلا نم اريثك برعلا ىحوتسا دقو
  تاغللا ين ةماع ةرهاظ كلتو - ناولألا
 نداعملاو ةنييفيينظتلا رداصملا نم

 نم مهب ةطيخملا تادوجوملاو .تاتابنلاو

 :كلذ

 :تاننلا نف

 رفصا اذا لظنحلا وهو) نابطخلا نم
 ناوجرا اولاق (رمحا رون هل راصو
 : اولاق (رمحا غبص وهو) جيرضالا نم -
 : ةراحملاو نداعملا جرضم

 محاف : اولاق هلأ نم

 . حلمأ ا
 :تارشحلاو رويطلاو تاناويحلا

 يبارغ اولاق بارغلا نم
 . يسرع اولاق سرع نبا نم
 ندبلا ءازجا
 6 .لحطأ :اولاق لاحطلا نم -

 ةيبب علا ةغللا رارعا

 طسقمو طساق
 وهف َلَدَع يأ (يلاولا ٌطَسْقْأل و ؛(طساق) وهف ْراَج يأ (يلاولا طَسق) :لاقي

 ىنعمب يذلا ردصملاو (طوسقلاو طسقلا) راج ىنعمب (طسق) نم ردصملاو (طسقم)
 . فاقلا رسكب (طْسِقلا) لدعلا
 دحاولل ةرثكلا تابثا .

 (ةرم نم رثكا نالف ينراز) :الثم نولوقي باتكلا نم اريثك نا نيبلا أظخلا نم
 ال مف لاحم اذهو دحاولل ةرثكلا نوتبثيف (دحاو نم رثكا موقلا نم تفرع) و
 نم ٌفرشا ٌديز) :تلق اذاف .ىنتعملا يف لضفملا كراشي هيلع لضفملا نا هيف لادج
 نم رثكا) يف رمالا اذكهو .هيف هيلع ديز ةدايز عمو رمعل فرشلا تبثأ دقف (ورمع
 . , . (دحاو نم رثكاو ةرم

 موقلا نم تفرع) و (ةرم ريغ نالف ينراز) :نولوقي امناف مهتيبرعب قوثوملا اما
 . . .قوف امف نينثا نوكي نا دب ال دحاولا ريغ نال :(دحاو ربغ

 ايوجو (ال» رركت ىتم

 لوقك ةفرعمب ةردصم ةيمسا ةلمح اهدعب تدرو اذا يفنلا يف هال» ريركت بجي
 : ىسلدنالا يناه نب دمحم

 / 1 اهتاحاس الو ٌبلَح اهضرأ ال
 لينلا جيلخلا ضرع الو ٌرصم

 مهفي ل (صم اهتاحاسو ٌبلح اهضرا ال) تلق ول كنال اهريركت َبَجَو امناو
 الو رمقلا كردت نا اه ىغبني سمشلا ال) ةميركلا ةيآلا يف درو امكو . . .كلذب دارملا
 اهريركت بجيو .ىنعملا سبتلال ةيآلا نم ةيناثلا ؛ال» تفذح ولف (رابغلا ُقباس يللا
 اهنع مه الو ٌلوغ اهيف ال) :وحن اهيف ال» لمعت مل ةركن اهدعب تعقو اذا اضيا
 .دوصقملا ىنعملا عاض .نوفزني اهنع مهو لوغ اهيف ال : تلق اذاف (نوفزني

 ,(رعاش الو بتاك ال ديعس) :وحن ربخ نم درفم اهدعب عقو اذا اهريركت بجيو
 عقو اذاو .(ٌيمجعأ الو يب رع ال لجر اندنع) :وحن ةفص نم درفم اهدعب عقو اذاو
 لعف اهدعب عقو اذاو ؛(ايكاب الو اكحاض ال لع ءاج) :وحن لاح نم درفم اهدعب

 «ال» فذح نا ىرت تنأف . . .(ىلص الو نالف ماص ال ) :وحن ءاعدلا ريغل ضام
 . . .اهيناعمب لحم ةلثمالا هذه عيمج نم ةّرركملا

 ىنعم لعفلا نمضي يذلا ءاعدلل ضام لعف وا عراضم لعف «ال» دعب درو اذا اما
 (يلامب مكبلاطأ ال) :لوقتف «ال» اهيف رركت ةلمجب نايتالا نع نغم كلذ ناف لبقتسملا
 . . .(كاف هللا ضف ال)و

 قرف ريغ نم (مادام» عضوم يف «لازام» مهامعتسا ةعئاشلا باتتكلا تاطقس نم

 (ماد» ىلع ةلخادلا ءام» ناو :ةيفان «لاز» ىلع ةلخادلا ءامد نا نولهجي مهنأك
 انالف يفاصأ ال) :نولوقي اذه ىلعف . . .ردصملاب لعفلا عم لّوؤت ةيفرظ ةيردصم
 الو :اذه مهوق ىنعم نوكيف .ةيفرظ ةيردصم ةيفانلا «أم» مهرابتعاب (ايح تلزام
 : لاقي نا باوصلاف .ٌءىش ةحاصفلا نم هيف سيل ريبعت اذهو «ايح يلاوز ةدم هيفاصا
 «يلاوز ةدم» نيب نا يف بير الو .ايح يماود ةدم يا .«ايح تمد ام انالف يفاصأ الد
 [ل . . .قرف ضعب (يماود ةدم» و.



 ف مهفا ال يننا لوقلا ىلا ارطضم يسفن دجا .ةيادب ...
 تاءامتنا لهجا ينا امك .اهماكحا فرعا الو :مدقلا ةرك

 سراما ملف :ةبحاش اهلك ةضايرلاب يتقالع نا لب .اهيبعال
 اذا اما ءيشملا ىوس يتايح لاوط ةدحاو ةيضاير ةبعل
 طاشنلا نم اعون ترثدنا يتلا ةفاشكلا قرف انربتعا
 ىتح تكراش يننا ذا .ءانثتسا كلذ نوكيف :يضايرلا

 يننا امك .اهتطشناو .ةفاشكلا قرف يف ةرشع ةعبارلا .
 عجر امبرو .ةمكالملا ةضايرب اديدش اباجعا ترمضا
 ةيضايرلا ةطشنالا نع يعاطقنا ىلا ةبعللا هذهب يمامتها
 مل .ةراثاو افنع اهدشا ةسرامم يف ةيفخ ةبغر يدل تمنف
 لاوحا يف الا .مدقلا ةرك يف ةارابم ةدهاشمل عطقنا
 امدنع :ةيموقلا ةفصلا تاذ تايرابملا يف ءادج ةيئانثتسا
 بعلي امدنعو ايبنجا اقيرف يموقلا يرصملا قيرفلا لزاني
 لالخو ,ةدهاشملا تحيتا اذا يبنجا قيرف عم يبرع قيرف
 ةارابم ةدهاشم ينتفت مل .ةريخالا ملاعلا ساك تايرابم
 تقلعت دقل .برغملا قيرف ةصاخ .يبرغ قيرف اهبعل
 نم ةيمويلا يتلحر لالخو :قيرفلا اذهب رصم يف بولقلا

 طسو مويلا رابخا ةسسؤم ىلا ,ناولح ةيحاض يف يلزنم .
 تالصاوملا لئاسو يف كرتشملا باكرلا ثيدح ناك ,ةنيدملا

 حبصا لب .هب ماق امو .يبرغملا قيرفلا لوح رودي .ةماعلا
 دح لصو .كلذ نم رثكا .رصم ف ايبعش امجن (ةلابرد وبا)
 تعمس يننا ىلا يبرغملا قيرفلاب باجعالاو فطاعتلا

 ىلا يبرغملا قيرفلا لوصو نولضفي .ةركلا يبحم ضعب
 عم بعل يذلا ,يرسصملا قيرفلا نم الدب ملاعلا ساك
 تناكو :مزهف :ملاعلا ساكل ةيديهمتلا تايرابملا يف برغملا
 داتس يف تدشتحا دق ةركلا ةقشاع ةيرصملا ريهامجلا
 نم ةريخالا قئاقدلا يف و .يرصملا قيرفلا عنجشتل ةرهاقلا
 ىلا تبلقنا ءيبرغملا قيرفلا ءادا ةدوج ءازاو .ةارابملا

 ,كيسكملا يف يبرغملا قيرفلا عم اهلك رعاشملا تناك
 تايرابملا يف ديحولا يبرعلا قيرفلا وه حبصا امدنعو
 رامقالا ربع راصبالا تعلطتو ءرعاشملا هذه تقمع
 ىلع اورهظ اذاف .برعلا نيدعاللا ءالؤه ىلا ةيعانصلا

 .سانلا دوسي رخفلاب اروعش ناك نويزفلتلا تاشاش

 اقبط ليللا فصتنم دعب عاذت تناك ةريخالا ةارابملا
 ذفاون نم ريثكو ,راح يفيص وجلا .ةرهاقلا تيقوتل
 يرصملا يضايرلا قلعملا توص ناكو ؛ةحوتفم تويبلا
 وهو .يليللا تمصلاو تاغارفلا قرتخي ينيبرشلا يميم

 فقس ناك نيحلاو نيحلا نيبو .كيسكملا يف ةارابملا فصي
 مهنا .لئاه ريئز كلذ بحاصيو ؛عقو الازلز نأكزتهي يلزنم
 اوعمجت دقو .هيف نكسن يذلا تيبلا بحاص ءانبا
 قيرفلا بارتقا دنع مهلاعفنا نع نوربعب .ةدهاشملل

 .ةديج ةيعل يدؤي وا .فده زارحا نم يبرغملا

 يب غلبو .ىلؤالا ةارابملا تاظحل ذنم ذا تكسما

 تكردا يننا ىتح , فقاوملا ضعب يف هتورذ لاعفنالا

 ةحفصلا هزه

 يررحمل رح ريدم
 نيدمؤملا اهئاقدضاو ةلحملا
 يف مهئاراب هنم نولطي اهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا ىناوج فلتخم

 سكعن نأ ةرورضلاب سيلو
 .ةلجملا ةسايس مهؤارأ

 ةيوركراكفاو..
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 يدون نا نكمي يتلا لاعفنالا نم ةديدشلا ةلاحلا تمهفو
 قيرفلا يبعال نم بعال لك ناك ء:عجشم وا دهاشم ةايحب
 هنأك ,رمحالا هئادرب .بعلملا يف هتكرحب .هحمالمب .ييرغملا

 نم عون ثدح ةعساشلا تافاسملا هذه ربع .ينلثمب

 .يبرعلا نطولا يف نيبالملاو .ابعال رشع دحالا نيب دحوتلا
 زربي يذلا ءرصم ف مراعلا روعشلا .تربخو تشع دقو
 ةحادف مغرب ليصالا فهرملا يموقلا سانلا سح هلالخ
 نم يبوعلا نطولا ىوتسم ىلع رومالا يلاوتو .تاساكتنالا

 .طابخا ىلا طابخا نمو ,أ وسا ىلا ءىبس

 ىوه يدنع نأو ةصاخ .ةبراغملا نيبعاللاب تدحوت
 .بهشم و دلك بزغملا ماجن اًضاخ

 رعشا تأديب لوالا طوشلا فصتنم ذنم يننا ريغ

 قيرفلا نم ةيوق تامجهب ةارابملا تادب دقل .قلقلاب
 ةيدرالا ووذ برتقا املك اديعس احاترم تنكو ,يبرغملا
 ءايرصنع تسل .يناملالا رخاموشلا اذه ىمرم نم ءارمحلا
 برتقا املك ةيهاركب رعشا تنك يننا ركنا ال يننكلو
 ىمرملا نم ةيجنرفالا حمالملا ووذ :نامملآلا نوبعاللا
 يناثلا طوشلا يف بارتقالا اذه ديازت فساللو .يبرغملا
 تققحل ,يبرغملا ىمرملا سراح ةعارد الول هنا مرحأ داكاو

  دوذلا يف الطب يبرغملا سراحلا ناك دقل .فادها ةدع ايناملا
 .هامرم نع

 تنكو .ةيبرغملا تامجهلا تلق .تقولا يضم عم

 .«يبرغملا ىمرملا عيرم لخاد رودي بعللا ناد .خرصا
 بعاللا ىرا ذا ةينكرلا تايرضلا دنع ةضاخ اشهد تنك
 ينبا كحضيو ,يبرغملا ىمرملا قلح يف فقي يناملالا
 عم قفتا يننا :ةبعللا لوصا نم كلذ نا الئاق ريغصلا

 هاجت هتباتنا يتلا ةريحلا يف تجهب دمحا ريبكلا قيدصلا

 الو .اعفادم ناك نا ,يبرغملا قيرفلا تداس يتلا حورلا
 لداعت :لداعتلا لجا نم بعلب هنأكو ادب هنأ لب .مجاهب

 لواحي يبرغملا قيرفلا نا لوقي عيذملا ناك انايحاو ؟اذامل
 قيرفلا نا مهفا .؟تقولا عيدضت اذامل .تقولا عيضي نا

 تناك .؟تقولا عييضت ىلا دمعي يذلا وه ,مدقتملا .زئافلا
 تقولا يف .فسالل انيدل اًئيشف اًئيش نهت ةيلاتقلا حورلا
 دح رمالا غلبو ,ةيجنرفالا تامجهلا هيف تدعاصت يذلا
 نا لوقا تنكو .يبرغملا ىمرملا ماما تارم (ةكبردلا) راركت
 يف ةيراغملا لسبتسا دقل . افده (ةكيردلا) هذه ةرخآ

 رسمالا اذب انايحاو ,موجفلا ِق اوتامتسا مهددلو ,عافدلا

 نأكو .رشع ةتسلا رود ىلا مهلوصو درجمب نوعناق مهنأكو
 ماما دحلا اذه ىلا انلصو اننا يفكي الأ ءلوقي مهلاح ناسل
 يف لتاق فده تلفا نا ناكو ؟ءادوقالا ةجنرفلا ءالؤه

 يبرغملا سراحلا ىمرم يف رقتسمل ,ةردخالا تاظحللا

 لوقن امك ءاج فدهلا .اهنظحل هعم تفطاعت مكلو .لطدلا

 وا :ةليمج ةيعل ةجيتن ال ءاذكه يا (اددورتسا) رصم يف
 ساسحالا اذهل ةيعيبطلا ةجيتنلا هنكلو ,كيتكت نسح
 نم ناملالا هاجت يبرغملا قيرفلا ىلع ميخ يذلا يخارتلاب
 0؟برعلا نحن نآلا انلاح اذه سيلا .ةجنرفلا
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 اناس نعي الا تحول اهيف عينج ىلا ىلا ةرلل امل
 است رعلا اعلا دهعم هميقي دجححا ف د رع و 5

 نارك دع منا ابب يفاقث تيب ب ربكأل ريكا ةلاصلا قف لايجألاو قافألا لك 3 تاحول

 نم .لايجالاو قافآلا لك نم برعلا ا راب ىف ايبرع ام اسعار نوعيرأ

 عزوتت ,ةيروس ىتح نادوسلا نمو قارعلا ىتح برغملا
 .ةددعتم ةينف تاهاجتاو سرادمو تارايت ىلع مهلامعا |

 ةدحاو ةحول ءاقتنا مت نيذلا نينانفلا رامعا زيامت نع الضف

 دحاولا يف حتتفا يذلا ضرعملا اذه يف اهضرعل مهامعا نم

 . ناريزح نم نيرشعلاو عبارلا ىتحو رايا نم نيثالثلاو
 ةيروسو برغملاو قارعلاو نيطسلفو نادوسلا نم

 نيعبرال تاحول تكراش ندرالاو رصمو سنوتو نانبلو
 :راطغلا داعس .تازرف رخص .ةطالب لامك : مهنم اماسر

 ديرف .يحيلملا دمحم ءرديح مظاك .يوادهم اجن
 ليمج .نايسوغاريغ لوب :يبيود ايبيلص .ةيهاكلب
 .ةداحش ليبن .يرصانلا عفار .نسح ركاش .«يدومح

 ,يوازعلا ءايض «.لاعلا دبع دمحا .نايفاكاك شادرا

 «يبارع دعسا ءراون دمحا .ةرقش وبا ديلو

 مسرسلا لتحي ملاعلا يف يف ليكشتلا نفلا ةكرح لمحم يف

 ارحابملا ضومملا اذه يف هاثنالا ثتفت ةزيمتن ةناكلم يرملا

 فيرعتلا يف يبرعلا ملاعلا دهعم دوهج ةرمث يتأي يذلا

 [ل . ةرصاعملا ةيبرعلا ةفاقثلاب

 يقارعلا نانفلل ةحول فالغلا
 يرصانلا عفار رخالا

 ( 2 را 5 ا 0 مم يو فيشعر ب
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