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 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رشانلا
 ]2 :معامررر» 0ع ]1ج 2ناطأأ] قلتو أ 160 3عخءالا عت عك

 حامد 511 نا خلل

 رفعج وبا ليبن :رب
 [01هعاةانت 0ع 13 ل 0 00 لدفن

 م05 دره

 ربرفخلا ةرمأ نب
 برح فورظ ام دلب هجاوي امدنع .فولأملاو .بلاغلا يف

 ىلع هتامامتها ليصافتو هساوحو هتاقاط لك عضي .ةيساق
 ال دق رمالا نا حيحص .ي وناث كلذ ادع امو .اهدحو ةهبجلا
 ,زكرملا مامتهالا ةيلمع نكل ,ىرخالا بناوجلا لامها ينعي
 ةايحلا بناوج لمحم ماما فقوتلا ةيلمع اصوصخو

 ءاهيلع نيمّيقلا دوهج نيمثتو اهمييقت فدهب ىرخالا
 .عفادملا توكس دعب ام ةلحرمل لحاتت

 يف ةيولوالا ذخاي هتاعرفت لكي يركسعلا ناديملا هدحو
 ةداقلا رّدق5ُ «نارينلا بيهل رارمتسا ءانثا رمتسملا مييقتلا

 .نويساحي كلذكو ؛نوؤفاكيو دنجلاو
 تاونس تس ذنم هارن ام نكل .فولاملاو بلاغلا يف اذه

 اذه نع ةزيمتم ةروص انيطعي :هارن لازن امو :قارعلا يف

 بعشتو .برحلا ةأطو دادتشا مغرف .فولاملاو ..بلاغلا
  عتيرلا نادم لع عقوصي زم رذكأ باهتلاو ,اهتيباررغا

 وحتست ةهبجلا نا مغرو ؛موي لك نم ةعاس نيرشعلاو
 2 ةدادقلا 0 ٍلقع يف ساسالاو لوالا مامتهالا ىلع
 2 ماطعا نود اموي لحب مل كلذ ناالا «قارعلا ف بعشلاو

 2 دصرلاو مامتهالا نم اهقح ىرخالا ةايحلا تاراسم

 تامامتهالا لك اهردصت مغر برحلا لجؤت ملو ,مييقتلاو
 بناوجلا قارعلا دئاق لفغي ملو ٠ ,تايساسالا نم اهاوس

 نم ةيدرفقلا تاعادبالا ىدحو .ةيناسنالاو ةيلاضنلا

 .يعيبطو نكمم كلذ ليجأت نا مغر . .ميدقتلا

 ةتافتلا ةرهاظلا هذه ىلا فيضا ٠ .,يضاملا عوبسالا قف

 : ةفهانسملاو كرغملا دفر' بناوج نم يساسا بناج ىلا ىرخا

 نم مالعالا رودل نيسح مادص سيئرلا ريدقت اهسكع .اهيف

 . ىلا هتراشاو :نيدفارلا ماسو مالعالا ريزو هديلقت لالخ
 دحوم ماع يأر نيوكت فدهب ةقيقحلاو قدصلا دامتعا

 .ايفاقتو ايسفن

 ىلا مزتلملا ملقلا ةفقول نيسح حادص سيئرلا نيمثت

 دكؤي  كراعملا رارمتسا' طسو ةلتاقملا ةيقدنبلا بناج

 ىلع ققحتي ال ريبكلا راصتنالا ناب قارعلا يف ةروثلا ناميا

 ٠ يحانم لك يف اضيا ققحتي امئاو ٠ ,بسحف ةكرعملا ةحاس

 .ةايحلا

 مييقتو ةيناسنالا ةايحلا ليصافت قدا لوؤسملا نيع
 هتالالدو .هانعم كلذلو .رانلا بيهل طسو ولو .اهتايباجيا
 ناسنالا ىلع اهصرحو .اهتاهجوتو ةروثلا ركف يف ةيقلخلا
 .ءيش لك دعبو ..ءيش لك لبق

 رهاوظلا لك ىلا فاضُت ةعطاس ةيباجيا ةرهاظ اهنا
 (1.ىرخأالا
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 اك 5 هلمحلا اذا
 هتزهجأ طاشنو .يروسلا ةاطحلا رابخال عمستكلا| ظحالب

 ةمظنم ىلع سئل مايآلا هذه بصنت هتالمح نأ هتافلحو لإ

 ىلع لب .بسح تافرع رساب اهسيئرو ةينيطسلفلا ريرحتلا | *

 ىلا ةقعاصلا ناسلب قشمد وعدت اميفف .لكك «حتف» 0

 نم فلأتت ريرحتلا ةمظنمل ةليدب ةينيطسلف ةدانبق ليكشت

 ةمواقملا لئاصقف ىربك حتف ةكرح رواجت دصقب .نيلقتسملا

 ماظنلا ةزهجأ موقت .ًاريثأتو ةيلعاف اهرثكأو ةتشنيطسلفلا

 يف رمتستو .حتف ةكرح ىلع ةلمح فنعا نشب ةيبزحلاو ةيمسرلا

 دوجولا ىلع ءاضقلل .ةليمعلا «لمأ» ةكرح تالواحم هسفن تقولا

 . نع ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةرملل زجعت امدنعو .نانبل يف ينيطسلفلا
 ةغيص بيترت ىلا قشمد تاطلس دمعت .رذقلا فدهلا اذه ذمفنت

 ضرفغلا نا ينادلاو يصاقلل حضتي «توربد نمأل ةهويشم

 توريب يف ةينيطسلفلا تاميخملا ةردق فاعضإ وه اهنم يقيقحلا

 ِق ءايربالا .نينطاوملا نمآأ سملو ,عالتقالا تالمح ةمواقم ىلغ

 لتقلاو فوخلاو طغضلا فونص ىتشل اوضرعت نيذلا :نانبل

 .نانبل يف يروسلا دجاوتلا رمع يه ,تاونس رشع لاوط
 ةكرح دضو ةمظحملا دض ةيروسلا ةلمحلا هذ نا بيرغلاو

 ماظن ىلع ةيبرغلا ةيمالعالا ةلمحلا دادتشا دعب يتأت :حتف
 ماظنلا نيب برح مادق ةيناكمإ نع ثيدحلا ديازت دعب و .قشمد

 عم ًافطاعت سانلا رثكا وعدن امم .ينودهصلا نايكلاو يروسلا
 اًمعو :ةلمحلا هذه نم ضرغلا نع لؤاستلا ىلا يروسلا ماظنلا

 اج سس

 ةينوبهصلا  ةيكريمالا طورشلا دحأ وه .اهب مادقلا ناك اذا
 يبرغلا مالعالا يف هنع ةلمحلا فيفختل

 ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةملظنم نع عافدلا :نآلا .انفده سيل
 تاهجوتلا نع الو ,تافرع رساي ديسلا نع الو ,حتف ةكرح نعالو
 تاهجوتلا نع لءاستن نا انقح نم نكلؤ .اهعبتي يتلا ةيسايسلا
 هلهؤت يتلا .يروسلا ماظنلل ةيسايسلا ريغو .ةيسايسلا
 .هتاهجوتو تافرع ديسلا ةمجاهمل

 ماظنلا ةزهجأ نا .ةشهدلاو بارغتسالا ىلا وعدم اممو

 ,حتف ةكرحو تافرع ديسلا ىلع ذخأت .ةيمسرلا يروسلا
 هل اوضرعت يذلا ديدشلا راصحلا دعب توريب نم مهجورخ
 حالسملا نورداصي قشمد ماكح ناك امنيب ءرهشا ةقالث لاوط
 ..ةيروس ربع ءاقدصالاو ءاقشالا نم مهيلا ليسرملا

 ةسايس نوكت دقو .ةميلس ريغ تافرع تاهجوت نوكت دق

 تاحومط نع ريبعتلا ىف ةرصاق ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 بارتلا لماك ريرحت يف ,ةيبرعلا ريهامجلاو ,ينيطسلفلا بعشلا
 ريشي امم رثكأ بودعلا نم حتف ةكرح ىف نوكي دقو ينيطسلفلا

 وأ اهلهاجت زوجي ال قئاقح كانه نكلو .يروسلا ماظنلا هيلا
 ] .ناهذالا يف ةلثام تلاز ام اهناو اميس .اهب بعالتلا

 .ةعاجشو ةلوجحرد لتاق تافرع رساب نا :,قئاقحلا هذه ىلوأو
 رهشا ةثالثلا براقت ةدمل ءقشمد يف ماظنلا بابرا امهكلتمي ال
 نم هكلمي ام لكب ينويهصلا شيجلا ماما :توريب نع ًاعافد
 «ةموجلم» ةيروسلا تاوقلا تناك امنيب .ريمدتو لتقق لئاسو
 فيفختل .ديمعب نم ولو ,ودعلل يدصتلا نع دسأ ظفاح رماوأب

 .نيدنانبلو نيدنيطسلف نيلتاقم نم اهيف نمو توريب نع راصحلا ْ
 هيدوج <©<

 مأ :ةدجن نود رصاحملا كلذآ ؟ج ورخلا ىلع مالد يذلا نمف

 نم هتا ىعذأ امد مايقلا نع :لال ناد :سعاقت يذلا «يماحلا»

 0 ؟؟هتابحاو

 رساب ىلع ذحأب يذلا يروسلا ماظنلا نا «قئاقحلا هذه يناثو

 راشملا راصحلا دعب توريب نم مهجورخ ةمواقملا لاجرو تافرع
 الو رهشا ةدمل ال . ,ينويهصلا ودعلا لتاق هنا هنع فرعي مل .هنلا

 ًاربزو يلاحلا ماظنلا سيئر ناكو /١14571, ماعلا يفف .عيباسا

 .برح يفو .لاثق نودب نالوحلا تمّلُس .كاذتاآ ةيروس يف عافدلل

 ماظنلا سيئر دمع .ةفورعم اهيوشن تايفلخ تتاب يتلا 7

 ثلاثلا ىف أدمسس نا ررقملا نم ناك يذلا داضملا موجهلا ءاغلا ىلا

 هئدنب لدبق .ةيروس  ةيقارع تاوقب نيرشت نم نيرشعلاو

 رار ,رانلا كك فقود ةلودق نع 0-2 ,ةليدلق تاعاسب

 .ين ويهصلا نايتلاب فارتعالاب
 دقو .تافرع رساي ىلع ديازي نا قشمد ماظن قح نم نوكي دق

 ةمواقملا تلتاق امك لتاق هنا ول هنودبؤبد نيريثكلا لاس سل

 .نانبل ريغو ...ناندل يف ةينيطسلفلا

 .ةعاجشلا رأفلا يعدي نمزلا اذه لثم فو ,ءيدرلا نمزلا هنإ

 8 مهنعاجشل ناعجشلا تراجي امئيي

 ريرحالا سيئر
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 هقطنملا ل ىيرقتلا تايلتعو ندملا 'برحل ةدوعلا لالخ نم

 | فعلا
 قس حش ميماخا د قاد

 انهكت «ةيبرعلا ةعبلطلا» نم قباسلا ددعلا يف طا
 تارشؤمو ثادحا ةلمح ىلع .,زيدنتسم ةوقب

 بيرحتلا نم ةديدج ةلحرم أدشس ناريا نأب

 اهنأدب .عبسساأو قاطن ىلعو ةقطنملا فق ناقرالاو

 ةمدقمك .تيوكلا يف ةيطفن ت اسشنم ريجفت ةلواحمب

 لدع داك ام . العفو .ةيبنرختلا ت ء.دلمعلا نم ةلسالسل

 اذه تبث ىتح .ءىراقلا ىلا لسحد ةيبرعلا ةعيلطلا»

 ةديدج ةقامح ىلع يناريالا ماظنلا مدقأ امدنع ,نهكتلا
 ةرئادلا برحلا يف ةميخو بقاوع ىلا يدؤت نا نكمي
 هجو امدنع كلذو .قارعلا عم تاونس تس يىلاوح ذنم

 يف ةيندم ةقطنم ىلا ىدملا ةديعبلا هخيراوص نم ًاددع

 رتستلل رمألا ءىداب ىف ىعداو :ةيقارعلا كوكرك ةنيدم

 تاشنم ىلع ةراغ تنش هتارئاط نأب ةيلمعلا هذه ىلع

 يذلا قارعلا نكلو :ةينكسلا ةنيدملا هذه يف ةيداصتقا
 نا دكأ .اهامسا امك ,ةديدجلا ةقامحلا هذه نع نلعا

 .خحيراوصلاب اذه هموجه نش دق يناريالا ماظنلا

 .ةفرص ةيندم ًافادها فدهتساو

 ,يقارعلا نالعالا دعبو :هتهتج نم يناريالا ماظنلا
 مدختسا هنأ دكأو .ةقيقحلا فصنب هتداعك فرتعإ

 برض هنا ىلع رضأ هنكلو :ةميرجلا هذه يف خيراوصلا

 .همعز دح ىلع .ةبطفن ةيداصتقا تاشنم

 ١ قارحلا رص ينم ىلا
 وديب ..؟ةقامحلا هذه نم فدهلا وا ,دصقلا وه ام

 ,عيمجلا ناهذا ف ةرضاحو ةطيسب ةباجالا نا ًمامت
 فانثتسال ديدج نم دهمي يناريالا ماظنلا نا يشهو
 ءانب .ماع نم رثكأ لبق قارعلا اهفقوا يتلا ,ندملا برح
 دوعسم قلخ يدماجم ةمظنم سيئر نم ءاجر ىلع
 يط ف ةتحب ةيقارع ةبغر عم كلذ اقفارتم .يوجر
 نييندملا فدهتست يتلا ةرذقلا برحلا هذه لثم ةحفص
 يف ىلوطلا ديلا بحاص ناك هنا مغر ,ةرمدملا اهراثآلو
 ,ناريا قمع ىلا دتمت ةيوجلا هعارذ نأل ؛برحلا هذه
 ةيخوراصلا ةحلسالا نم هتناسرت ىلا ةفاضإ

 اهلماكي ةيناريا ندم ريمدت اهناكماب يتلا ةيجيتارتسلا
 :ةطيرخلا ىلَع نم اهحسفو

 ىلوألا ةلهولا نذنم تكردا يتلا ةيقارعلا ةدابقلا

 اهنأب اهتفصو يتلا ةقامحلا هذه نم يناريالا فدهلا

 - [ ما مرا ىممع معفقع 5
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 راغلا يف بعل ناربا

 فاق ٠ . كاما ا
 روعشلا| اقف نع منتو و يناريالا ماظنلا نِبَح نع ريبعت»
 بوعشلا حلاصمل طرفم لهاجت نعو .ةيلوؤسملاب
 نا مغر ةميرجلا هذه ىلع نآلا ىتح درت مل .«ةيناريالا

 ىلع ةردقو :ءقحاس قوفتيو ءانلق امك اهئاكماب اذه
 ةئام قوقت» ةوقيو .قارعلا هراتختي فده يأ برض
 ,يقارعلا يركسعلا نايبلا كلذ نلغأ امك .«خ وراص
 نكل ..يناريالا يبيرختلا كولسلا اذه نع نلعا يذلا
 ًاصمتعم قارعلا لظي ىتم ىلإ :امئاق لاؤسلا ىقبي
 ام اذإ ةصاخ .,تاسرامملا هذه لثم هاجت ريصلاب

 نل قارعلا نا نظلا بلغا ..؟يناربالا ماظنلا اهدواع
 ىفتكإ ةظحللا هذه ىتح هنكلو :لثملاب دريسو , تكسم

 تاراغلا نم ةلسلسب ةميرجلا هذه ىلع ناريا ةبقاعمب
 ةعبرا تلمش يناريالا قمعلا يف ةرمدملا ةيوجلا
 ةريزج تاشنم برضو .ةيناريالا دوشحلل تاركسعم

 :وكرانيد ةطحم تالسرم ةمجاهمو ؛ةيطفنلا جرخ

 ةهجاوملاب ..الإ ةيناريالا رانلا نع ىأنمي دحا ال :جيلخلا

 ةيوجلا تامهملا تارشع بناج ىلا .ناكيديش ةعاذاو
 لوط ىلع يناريالا يركسعلا دجاوتلا دض ةيلاتقلا
 .لاتقلا ةهبح

 يناريلا كهراا نم ةديدج ةلحرم
 قطانم برضب .ةديدجلا ةيناردالا ةقفامحلا هذه

 ةيناريا ةنصرق عم تنمازت خيراوصلاب ةينكس ةيقارع
 وهو ؛هيلا انبهذ ام دكؤنو .ةقيمعلا اهتالالد اهل ةديدج
 باهرالاو بيرختلا نم ةديدج ةلحرم تأدب ناريا نا
 دقف ؛برحلا ةرّئئادل عيسوت اهتقيقح يف يه ةقطنملا يف
 تانيمأتلل ةيملاعلا زديول ةكرش رداصم تنلعا

 اتماق 4فإ زارط نم نيتيناريا نيترئاط نأب ةيرحبلا
 (وينوب) ناريزح 58 فداصملا تبسلا موي موجهب
 امهادحإ ؛يبد لحاوس برق لورذب يتلقان ىلع مرصضنملا

 ةلقانلا وأ اتفصق دقف .ةيصربق ىرخألاو ةينانوب

 ةلود ءانيم نم برتقت تناك امئيب رويرديس ةيصربقلا
 اهضرعت دعب اهيف تاحالصإ ءارجال ةيبرعلا تارامالا
 اتفصق مث ؛يبرعلا جيلخلا ِق قداس يناربا موجهل

 امنيب رايروك ةينانويلا طفنلا ةلقان ةعاس عبر دعب
 .بايسألا سفنل ءاندملا ىف لعفلاب ةدوجوم تناك

 تسيل ةيناريالا ةنصرقلا هذه لثم نا مغرو

 لثمب آيوج موجه ناريا نشت ةرم لوأل نكل .ةديدج
 دوعي ءانيم يف ةيسار نفس ىلعو ؛الوا حوضولا اذه
 هذه سرامت قباسلا ىف تناك دقف .ايناث ةرواجم ةلودل

 ةيبرعلا راطقالل ةيميلقالا هايملا يف .ةنصرقلا
 ةرثكل ةنيعم تتاب ةقطنم يفو .ةرواجملا ةيجيلخلا
 ام ايلاغ تناك يتلا ةيناريالا تاموجهلا هذه لثم راركت

 ف اضيا ظحالملا نكلو .رتيوكيليه تارئاطب منن
 ةثافن ةلتاقم تارئاط تمدختسا اهنا ريخألا موجهلا

 اعيرس داعتبالا ودبي امك كلذ ببسو . ؛فإ زارط نم
 .اهتقحالمي تقولا حمسي نا نود ةيلمعلا حرسم نع

 6 1١945 زومت ال ١56 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ناريا نا يأ .اهعم ةيقيقح ةيوج ةكرعم يف لوخدلا وا ريح
 ةئا هاجت برح ةلاحل ةدعتسم تناك ةنصرقلا هذهب

 .اهتلعفل ةهباجم لعف دودر
 .ةيوجلا ةنصرقلا هذه يف شهدملاو بيرغلا اما

 طبترت ينلا يبد ةرامإ تاذلابو ءاهناكم رايتخإ وهف
 .ةزيمتم تاقالعبو ةحوتفم ةيداصتقا روسجب نارياب
 يجيلحلا يدرعلا فقوملل افالخ :ةيمستلا تحص نا

 ؟اذه ينعي اذامف ..يناريالا ناودعلا نم

 لمجم نم اهمهأو تاجاتنتسالا لوأ نا يهيدب
 ةقطنملا يف ةيناريالا باهرالاو بيرختلا تايلمع
 لثم ءىرمتسي حبصأ يناريالا ماظنلا نا وه ؛امومع
 بابغ ٍْق ةرواحملا لودلا ةداسسل ةيداعملا لامعالا هذه

 بيرختلا نا مغر :يلود وا يميلقا يقيقح عدر
 .ةيوبحلا ةقطنملا هذه ٍْق يملاعلا نماألا ددهب ينارمالا

 ةيجراخلا ريزو زيزع قراط ديسلا هيلا راشأ ام اذهو
 ممألل ماعلا نيمألا ىلا اهب ثعب يتلا هتلاسر يف يقارعلا
 يل ودلا نمألا سلجم ءاضعا ىلع تعزوو .ةدحتملا

 ةنيدم ىلع يناريالا يخوراصلا موجهلا صوصخب

 فانئتسال اأعساو بابلا حتفي يذلا .ةيقارعلا كوكرك
 لاق دقف .اهبنجت قارعلا لواح اماط يتلا ,ندملا برح
 ىلع رمتسملا توكسلا نا :هتلاسر يف زيزع ديسلا

 سلجم رارقل اهضفر ىلعو :برحلا ىلع ناريا رارصا
 ىلع ناريا ماظن عجشبيو عجش يذلا وه ؛يتودلا نمألا

 مئارجلا هذه لثم باكترإو برحلا ةلصاوم

 زدلاب للا
 يهو ,ةقيقحلا دبك باصأ زيزع قراط ديسلا هلاقام

 هلودو هتاموكحب الثمم يلودلا عمتجملا نآل .ةّرم ةقيقح
 برحلا الهاجتم امنإو .بسحف ارجاع فقي ال .ىربكلا
 نع آيضاغتمو :تاوشس تس ذنم ةرئادلا ةيومدلا

 ىلا انوعدي امم .ةقطنملا يف ةيناريالا بيرختلا مئارج

 ريبك ططخم دوجو نع أددجم ميدقلا لاؤسلا حرط

 يتلا برحلا هتاحفص دحأاو .ةقطنملا فدهتسي ريطخو

 نم نكلو .ةيبيرختلا همئارجو ينيمخ اهنشيو اهذفني
 ةيتفلا هتاليصفتب لظعس ططخملا اذه نا نمضي

 اهنيزخي ةقطنملا ناو ةصاخ .هل ةموسرملا دودحلاب

 باقث دوع اهيفكي .تالاحلا نم ةلاح يف :لئاهلا يطفنلا
 هنإ ..اهعم هلك يملاعلا نمالا قرحيو اهقرحيل دحاو
 .نورت امك رانلاب بعللا

 رخآ بابغ نع ثيدحلا ىلا اندوقي روصتلا اذه لثم
 تلاز ام يتلا ,ةيبرعلا ةقطنملا راطقا هب موقت عدرلل
 نود ءاههاجت ةيعسوتلا ةيناريالا اياونلا حوضو مغر
 بيلاساو تاودا ريفوت نم بولطملا ىندألا دحلا
 ذا ةيناريالا بيرختلاو زازتبالا تايلمعل ةهجاوملا
 ,لامرلاب اهسأر نفدت يتلا ةماعنلا رود اهضعب سرامي
 ةلاح مغرو راطقألا هذهف ءاهاري دحأ ال نا نظت يهو
 اهسفن عدخت .انلق امك :رفاسلا يناريالا ءادعلا
 يفتكت كلذل ءاهلاطت نل ةيناريالا رانلا نأب اهينمتو
 هجوملا يناريالا بيرختلا ناش نم ليلقتلاو توكسلاب

 بهذي راطقالا هذه نم رخآلا ضعبلا امنيب ؛ءاهدض

 يلالم عم ىحللا سيوبت ةسايس سراميو ًاديعب
 تارئاطلا اهتمجاه يتلا يبد ةرامإ لعفت امك :نارهط
 عيمجلا مهفي نا بجي يتلا ةيلمعلا هذهب ةيناربالا

 .ناذآلا مصي لكشبو رطخلا سوقان ةقد اهنا
 [1.دهشإ مهللا ..تغلب له
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 هرم ىلاراخا
 | شارف يب . ]

 ١ سبأ ظفاح لمفن
 كلملا يعس لالخ رواني دسأ ظفاح ناك له
 .ةبروسو قارعلا نيب ءاقل بيترتل نيسح

 يتلا هتاقالع ديعص ىلع بساكمب ىظحيل (
 ؟ناريا عم ةروهدتم اهنأب تفصو

 يبرع يسايس ردصم نم رثكأ هحرط لاؤسلا اذه
 .!ًاقلس باوجلا لمحب ناك هنأكو .ءيبنجأو

 - يناريالا قافتالا نع تبرست يتلا تامولعملاف

 ناريا ةروانمو ءدسأ ةروانم ةقيقح دكؤت .ًابقترم
 :مركلا ديدش يناردا ضرع ىلا انضفا نيتللا ,ةداضملا
  يقارعلا ءاقللا لطعف .اروف دسأ ظفاح هلبق

 .يروسلا
 يناربألا ةيبجراخلا ريزو بئان ؛ .يتاراشب ناز نيحف

 ًايرغم ضرع دسأ ظفاح ىلع ضرع .قنشمد لوألا

 :يلب ام يف هزجون

 ةقحتسملا اهنويدب ةيروس ةيلاطم ناريا لجؤن-١
 .رالود نويلم فلآ ةئامعبسو ًارايلم غلبت يتلا

 نود يناريالا طقذلاب ةيروس ديوزت فانئتسا - ؟
 .ضفخم رعسبو :عاطقنا

 ىلا يدؤي نا دب ال يروس - يقارع .براقت يأ - "
 ىلا برحلا لوحت ىلا دوقت .:ةيروسو ناريا نيب ةمزا

 ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةيروس عم ناريا نواعت - 5
 .دودح نود

 ..نيدلتلا ضخ ام لك يف مئادلا رواشتلا 6

 '  .نييبرغلا نئاهرلا ةلاسم يف نواعتلاو
 يناربالا ضرعلل هحايترا دسأ ظفاح ىدبأ نيحو

 ىلع اهنويد ربتعت يدالب نا» :يتاراشب لاق .«ميركلا»
 مل ..اذكهو .«قارعلا عم اهبرح تاقفن نم أءزج ةيروس

 .يروسلا  يقارعلا ءاقللا دلو

 دبع تاحيرصت يف ءاج ام هضقاني فقوملا اذه

 يف رداصلا اهددع ىف ؛«ةلجملا» ةلجم ىلا مادخ مدلحلا

 .مادخ ناسل ىلع ءاج ام بذكي هنأ وأ 665
 ءاقللا ثودح مدع ببس نا مادخ معز دقف

 ىلا هلقن ام عم قفتت ال يقارعلا بناجلا نم تافرصت» .
 .«نيسح كلملا قشمد

 - ةيروسلا تاقالعلا «:ةدصوصخب» رقب هنا مغرو

 .«نيرخآ نييبرع نيرطق نيب» رفوتت ال يتلا ةيقارعلا
 ام ىلا رشي مل ,نيدلبلا نيب «ةيجيتارتس» طباوربو
 يتلا ةيناودعلا برحلا نم يموقلا فقوملا هضرفب
 .تاونس تس ذنم قارعلا ىلع ناريا اهنشت.

 ريغ هماظن فقومل ًاريربت روما ىلع مادخ ندش لب
 :اهزربآ  يموقلا

 .برحلا ىلع قباس قارعلا عم فالخلا نا- ١
 ١ ةعومجم عم دسأ رمأت ذنمف ,حبحص اذهو

 املو .فالخلا اذه ناك ؛بزحلا ةدابق دض هترمزو طايش

 نكلو .فالخلا فعاضت برح نود نالؤجلا دسأ ملس

 ؛ةيموق تاردابمب ماق :يموق قلطنم نمو .قارعلا
 هترمزو دسأ ىلع ال ءاهبعشو ةيروس ىلع ًاصرح
 مدقتلا هبرضو ١1917: برح هلوخد اهمهآ و ,عيطلاب

 ظفاح تاباسح نكلو .قشمد ذاقناو .«يليئارسالا»
 نا برحلا «؛ةطخ» تضتقا ذا .ةفلتخم تناك دسأ
 ىلا رطضم هنا دسأ نلعيو ؛قشمد «ليئارسا» قوطت
 هنأل قارعلا ىلع هدقح اذه نمو .ودعلا عم حلصلا

 .ةطخلا لطع
 ىلا عجرت ةيناربالا ؛ةروثلا» عم تاقالعلا نا

 .سدقلا ريرحت راعش تحرط نيح ةصاخ .اهتايادب
 ديرب وهف .دسأ تاراعشب هيبش اذه راعشلاو

 .حلسملا اهحافقكو اهبعش براحي هنكلو سدقلا ريرحت
 حسفيل نانبل نم بحسني ملأ .آيموي امهيلع رمآتيو
 نيلتاقملا برضي نا ينويهصلا ودعلل لاجملا
 يف رمألاب دبحا لفت عجني مل اخو :نيينتيطسلفلا

 لواح حجني مل نيح خل مو يوادبلاو سلبارط
 ؟ردرحتلا ةمظنم تدتفت

 عم ةيناربالا «ةروثلا» لماعت تبذ نا دعب مث

 :ينيمح راعشب اعنتقم مادخ لاز ام له :«لدئتاربسا»

 .؟سدقلا ريرحت
 قارعلا نلعا :نانبل ينويبهصلا ودعلا حابتجا ماع

 ىلا بهزتل .ةيناربالا تاوقلل هعامسو هضرا حتفي هنأ

 ةيقارعلا شويبجلا لقتنتل ةنده ىلا اعد لب .نانبل
 دسأ شويج تناك اميف .ةكرعملا ضرا ىلا ةيناريالاو
 سدقلا» :ابيجع ًاراعش ينيمخ عفرف .اهنم بحسنت
 .«دا ذب ريع

 نم ناريإب دسأ تاقالع ءاقي نا مادح معرب '" 

 قارغلا نيب نآلا مئاقلا عضولا ىلع رثؤت نا اهنأش»
 هذه ودمت يئاتلابو .« ,ةفلتخملا تا ىلعو نارداو

 معد نا انه نمو .قارعلا ةحلصمل ةدرورض تاقالعلا

 ذاقنال يساسا طرش قارعلا دض اهبرح يف ناربا ةيروس
 .!قارعلا

 يف دسأ ظفاح معز الا هبيزاوب ال . بيجع .قطنم اذهو

 اربش تلتحا اذا ناردا براحيس هنا .فورعم حيرصت

 ٌلوغشم ناك .وافلا تلتحا املف .ةبيرغلا ضرألا نم

 . هيلع ريض الق ءريرحتلا ةمظنم برخت
 ينيمخو دسأ نيب طبري ًايِجيتارتس ًافلح نا عقاولا

 نكلو .سدقلا ريرحت هنم فدهلا امير .«ليئارسا»و
 ىلع امور نم نوكت لهف .دادغب نم نوكت نل قيرطلا
 .؟نابلطلا ىلع آمئاد قحلا نا رابتعا

 ةيجيتارتسلا طباورلاب نمؤي قمثمد ماظن ناك ولو
 اذا :يتاراشب هل لوقي نأب يضر امل .قارعلا عم
  ةيسراف برح ىلا برحلا انلوح قارعلا عم تحلاصت
 ناكو .تمصي ىتح يبرع ريغ دسأ نأكو .ةيبرع
 نطولا دودح نع ًاعافد ةيبرع ًابرح تح برحلا
 يبرعلا .

 يروسلا  يناربالا نواعتلا اذه» تبث الأ 0

 طباورلا نا «دودح نود ةينانبللا ةحاسلا ىلع

 دلب يا وا .قارعلا عم ال ناريا غم يه ةيجيتارتسلا

 ناثدل تيتفتب يضقت ةيجيتارتسلا هذه ناو ؟ ؟يبرع

 راشأ امك «ليئارسا» هعطتست مل يذلا ةيبرعلا ةمآلاو

 .؟,ةلجملا» ةلجم عم هراوح يف مادخ

 نيح دسأ ظفاح هجوت ةقيقح صخل يناراشب لعل
 نم اءزج ةيروس ىلع اهنويد ربتعت يدالب نا» :لاق
 0 .ٌلدو ّلق ام مالكلا ريخو .«قارعلا عم اهبرح تاقفن

 يناولح دجام
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 فالحألا كالفلا نااهنها

 -: ا بع وجت وص رووح عا ووط سم" ةهتتحاب#

  :يبرعلا برغملا نوف رحت بنك
 كن ا

 يسايسلا لاجملا ىلع نميهت ةيضقو ثدح نم
 برغملا ةقطنمل يداصتقالا وأ يعامتجالا وأ

 وه ام نيب نم اوفقوتي نا اضيأ مهعسوبو .يبرعلا
 هذه نا لب :ةروصحمو ةددحم ةيضق ماما رظنلل تفال

 .اهلماكب ةقطنملا ديعص ىلع اهسفن ضرفت ةيضقلا
 يموقلا لغاشلا يقابب اهلصتل اهنم دتمت .كلذك .يهو
 يبرعلا نطولا يف

 طبترملا كاذ .يداعلا ثدحلاب رهبني ال ظحالملا نا
 هب متها نا وأ :ةيمويلا ةيسايسلا ةايحلا ةرورينسب
 ةروص مهف ىلع هدعاسي ام هنم صلختسي يكلف
 عيطتسن ديرجتلا نم جرخن يكلو ؛هنم دعبأ ةيلومش

 نم دلب لكل ةبسانملا ةروصلا ىلع عضولا ددحن نا
 .يبرعلا برغملل ةيسايسلا ةطراخلا

 ةيملاعلا وكيسكم ةلوطب ىمح تناك برغملا يفف -
 للستت امنيب :تامامتهالا لك حستكت مدقلا ةركل
 مث ,ًالوأ .ةحلم ةينطو لغاشم اهتازاومبو ءاهلالخ
 دقل .ةدجيتارتشا ةعيبط تاذ ةيسامولبد تالاغشنا
 تاعامجلا لوح ىربكلا ةينطولا ةرظانملا تناك
 «(يداوبلاو ندملل ةيليثمتلا سلاجملا يا) ةيلحملا

 جراخ نم ةيسايس تايصخش اهروضحل يعد يتلاو
 مامتها نم نولوؤسملا هيلوي ام زربا ةطاشن .دالبلا
 يلشمم دي ىلع متي نيح رييستلا عوضومل صاخ
 ةودنلا هذه .ةيزكرماللا جهن رارقا هاجتابو ,نيبختنملا
 اهلامغا ترمتساو :يناثلا نسحلا كلملا اهحتتفا يتلا
 ةميق ىلع هيف زكر ددحم يسايس هيجوتبو .هتياعرب
 ماهملا ةسرامم ءانثا دوست نا يغبني يتلا ةيرحلا
 .اهنم ةاخوتملا فادهألاو ةيليثمتلا

 نسحلا كلملا ناك اهلالخو ةرظانملا هذه لبق نكل

 لصاوتي امك :برعلا هفويض لابقتسا لصاوي يناثلا
 داقعنال ةيقيقح ةيناكما ىف ثحبلا يبرغملا لاجملا يف
 ةيبرعلا ةمقلل ديهمتك برعلا ةيجراخلا ءارزو رمتؤم
 طويخلا تناك طابرلاو ءاضيبلا رادلا نيبو .ةلومأملا
 تالاحل آعبت ككفتتل دوعت مث جسنت ةمقلا هذهل ىلوالا
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 يقيني اممو .ةماعلا ةيبرغلا املا قافتالا

 يسام ولبدلا طاشنلا اذه نا انه هيلع ديكأتلا

 تناك ىرخا ةطشنا نع ًاتاتب ال وزعم نكي مل يدادعالا

 معدل ادعس ءاوس ,ةيبرع ةمصاع نم رثكأ يف يرجت

 قيرط يف ليقارعلا عضو لجأ نم وا ةمقلا داقعنا لامأ

 ام ردقب ديعبلا ىلا لحرن نا ءانه ءانينعي الو ءاهداقعنا
 رئازجلا ىلا .رواجملا دلبلا ىلا ايسار لاقتنالا انمزلب

 .اضيأ هاوسو عوضوملا اذه ةعباتمل

 تذخا دق وكيسكم ىمح تناك كلذك .رئازجلا يف -
 تاده نا تئتف ام اهنكل .مهيولقو مهلوقع سانلا نم
 ,ةفلتخملا مهيعاتم نيتور ىلا نويرئازجلا دوعيل

 ريبادت كانه نإف ءبعشلا رصق» يلوؤسمل ةبسنلابو
 ىلا اورداب مهنإف انهو .امئاد اهذاختا نم دب ال ةلجاع

 ةا) نطبم ريذحت :يناثلا نسحلا كلملا

 ةئيهلا لكو مدقلا ةرك قيرفل ينطولا بردملا ءاصقا
 قيرفلل ةيضاملا ريغ ةجيتنلا ببسب كلذو ةيرييستلا
 يبعشلا بضغلا ضعب صتما امم .وكيسكم يف

 ةدايقبو .كلذ دعب نولوؤسملا فرصنا مث ,مراعلا
 وا :ةمئادلا مهعيضاوم ىلا ديدج نب يلذاشلا سيئرلا

 لمعلا نم ةريخألا ةلحرملا دوهج مييقتل لق
 كلذ مت .دالبلا يف يسامولبدلاو يسايسلاو يداصتقالا
 بتكملا عامتجا يف مرصنملا (وينوي) ناريزحم ١19 موي
 ماعلا نيمألا ةسائرب ينطولا ريرحتلا ةهبجل يسايسلا
 هيف قفتا يذلا عامتجالا اذه لالخو .ديدج نب بزحلل
 ٠١" يف داقعنالل بزحلل ةيزكرملا ةنجللا ةوعد ىلع
 لمعلل درج زجنا ,ةرشع ةسداسلا اهترود يف ناريزح
 اياضقلا دنع فقوتلا ديفملا نمو .هتيلومش يف ينطولا
 يرئازجلا رودلاو يبرعلا برغملا ةقطصنم صخت يتلا

 مسر ىلع ًاقح اندعاستس اهنأل ,لكك ةيبرعلا ةيضقلا يف

 .ةوجرملا ةيلومشلا ةروصلا
 ريرحتلا ةمظنم نم يوئازجلا فقوملا

 ةردابم نع ةهبجلل يسايسلا بتكملا نايب ثدحت
 ديحوتل» بوؤدلا هيعسو ديدج نب يلذاشلا سيئرلا
 لجأ نم اهاوق عيمجتو ,ةينيطسلفلا ةمواقملا لئاصف
 ةيخيراتلاو ةينطولا قوقحلا عاجرتسا لجأ نم اهسيركت
 نا يف هلما نع بتكملا برعأاو ,«ينيطسلفلا بعشلل

 .لعفلاو رارقلا ةدحو .ةدبرعلا ةدارالا ةدحو رولبتن

 .ةيبرع ةمق دقعل ةلوذبملا دوهجلا راطا يف كلذو

 صوصخب نايبلا تارابع نا ظحالملا نمو
 اهعبطي ةيبرعلا ةمقلاو ينيطسلفلا عوضوملا
 يرئازجلا رودلا ىدمب أديج ظحالملا ديفت الو ميمعتلا
 ليجست دون انبناج نمو .نيتيضقلا نيتاه يف
 :ةيلاتلا تاظحالملا

 ذنم يا ,نمزلا نم ةرتف ذنم ىعست رئازجلا نا
 ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم برض يذلا خرشلا

 تاميظنتلا لعجيو ءاهيف بدي ماسقنالا لعجو
 ةرعرشلا ةدايقلا نيب اهءالو مساقتت اهيف ةكرتشملا

 تاحورطالا وأ يروسلا طخلل ءالولا نيبو ةمظنملل
 نيب ةحلاصم ةفيص داجيال ىعست اهنا :ةضراعم
 ةيقادصم اهسفنل يطعتو :ةدحاولا ةرسالا فارطا
 رئازجلا  اهنأب نالعالا نم ًاقالطنا رودلا اذه ةسرامم
 ةروثلا لئاصف فلتخم نم ًايدايح ًافقوم فقت -
 ,ةاواسملا دح ىلع ميظنت لك عم لماعتتو ,ةينيطسلفلا
 اذه عيفرت يف ةحلصم ةبحاص تسيل يهف يلاتلابو
 ةحضاولا ةطلاغملا نع رظنلا فرضيو :كاذ ىلع بناجلا

 يل وؤسم نا وه هابتنالا يعرتسي ام نإف ,فقوملا اذه يف
 ,نيبوز قداصلا ديسلا مهنيب نمو  «بعشلا رصق»
 ريرحتلا ةهبج ةدايق لخاد ينيطسلفلا فلملاب فلكملا
 ,يعو نودب وا يعوب .نوسركي  يرئازجلا ينطولا
 وا نيقشنملا عم نولماعتي نيح ةمظنملا لخاد ماسقنالا

 كلذ نم ىهدألاو :دحاو ديعص ىلع ةضراعملا تاهبجلا

 ىرخا ةرابعبو ءاهتيعرش جراخ نوكرحتي مهفصوبو
 ىلا مهدنع صلقتت ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ناف
 فورعملا «حتف» مسا لمحبي ام وه دحاو ميظنت درجم

 يذلا ميظنتلا اذه نا مغرو . تافرع رساي ديسلل هئالوب

 نكل راوحلل هدادعتسا ىدبا ةمظنملا لئاصف ىوقا وه
 ضرعت نا حرتقاو .نيبناجلا نم ةقبسم طورش نود
 -يندراألا 1486 (رياربف) طابش ١١ قافتا ءاغلا ةلأسم
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 ناق ,ةيرهوجلا فالخلا بايسا دحا ,ينيطسلفلا عج
 ىلا سولجلا اذبم نآلا ىلا لبقت مل ةيقابلا تاميظتنتلا
 ةرودلا ىلع قافتالا ةلاسم ضرع وا ءراوحلا ةدئام
 نا انداقتعا يف و .ينيطسلفلا ينطولا سلجملل ةلبقملا
 يتلاو) ددصلا اذه يف ةلوذيبملا ةيرئازجلا دوهجلا

 ناسين حتاف ذنم ةددجمو ةطيشن ةيفيكب تلهتسا
 داحتالل ديدج نب سيئرلا ةرايز باقعا يف (ليربا)
 ةفاك مضي رمتؤم ةفاضتسا ىلا ةفداهلاو :(يتايفوسلا

 :حاجنلل طورشلا لك ريفوت عم ةينيطسلفلا تامظنملا
 ةطاسولا ةسرامم نألو .اقباس هانركذ ام بيسب ؛الوا
 عقوم وه يصوصخ عقوم نم قلطنت ةيرئازجلا
 لكك ةيبرعلا لودلا عقاوم ةطراخ يف اهسفن رئازجلا
 نمضو .ةمئاقلا تاعازنلل اهتامييقتو اهتايجولويدياو
 ,دومص .نولدتعم .نويمدقت) ةسركم تاميسقت

 نا .ةيقادصملاو قيربلا تدقف ناو ىتح (..خلا يدصت
 ةحلاضملا ىعسم لعجي .هذه ةلاحلاو ,عقوملا اذه

 اهيلا برقا مهربتعت نم فقومب أرثأتم لظب يرئازجلا

 نيتللا ايبيلو .ةيروس اديدحت ينعنو ءرظنلا ةهجو يف
 .ف.ت.م ةدايق دض ًاحضاو افقوم امهماكح ذختبد

 لصت نا رئازجلا ىلع امامت بعصلا نم هناف ئاتلابو
 هيشو قيسملا فقوملاب ةرثاثتم تماد ام اهتدغب

 ىلع .تافرع رساي ديسلا هاجت نيفرطلا نيذهل موسحملا

 نا ءبعشلا رصق» ولوؤسم عاطتسا اذا مهللا لقالا
 تاسفانملا تايساسحو تاريثأتلا نم اوثلفد

 يذلا :يتامغاربلا زفاحلاب اوحلستب ناو :ةيميلقالا
 .ةريخالا ةرتفلا يف مهنديد ربتعي

 يوهجلا مارصلا ةبعلل ةدوع
 نحن ام قايس ىفو :كاذو اذه دعب ءرظنلل تفاللاو

 نيب ةحلاصملا ءارجال يرئازجلا طاشنلا نا .ةنف

 ايدوصعو ايقفا طبترم ةينيطسلفلا ةروشلا لئاصف
 اديج اذه فرعت رئازجلاو :ةيبرعلا ةمقلا داقعناد

 عزتنتس ذئدنع اهنال اهنمهم يف قفوت نا اريثك اهينعيو
 يف حجنتسو .هضرا يف عامجالا قلخ زايتما برغملا نم
 يبرعلا برغملا نيب ةمكحم لصو ةلصك اهسفن سيركت
 برغملا يف يوهجلا عارصلا ةبعل نا .يبرعلا قرشملاو

 قافوا لمجم يف ةضماغ ةيفيكب مكحتت تادب يبرعلا
 .ايلومش ةيبرعلا ةسايسلا تابيترتو

 اهقاروا نع اددجم فشكتل دوعت اضيا ةبعللا هذه
 يسايسلا بتكملا نايب صن ىلا دعنل .ةقطنملا هذه ىف

 تاروطت» نع ثدحتي ثيح ينطولا ريرحتلا ةهبجل
 يعاسملاب ةصاخ لصتي امو «ةيبرغلا ءارحصلا عازن
 ةدحولا ةمظنمل يلاحلا سيئرلا لبق نم ةلوذبملا ةنسحلا
 داجيا لجا نم ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالاو ةيقيرفالا

 بتكملا وعديو «ىئرخألا تاعازنلل ةيملس ةيوست
 يفاكلا دادعتسالا نع ريبعتلا ىلا يبرغملا يسايسلا
 فيزن فقو» لجأ نم ءويراسيلوبلا دادعتسا ريظن»
 .«يوارحصلاو يبرغملا نيبعشلا نيب قافولا قيقحتو مدلا

 لازت ال رئازجلا نا صنلا اذه نم صلختسيو
 ةرشابم تاضوافم ءارجا ةرورض نم اهفقومب ةثبشتم
 قيبطتل قبسم طرشك .ويراسيلوبلاو برغملا نيب
 صام ال ارما هريتعت اهنا امك .ريصملا ريرقت ةرطسم

 .ءارحصلا عازن يف ةيلود ةطاسو يا حاجن ةلافكل هنم

 رمالا يف ام لكو ءديدج يا دنع فقن ال انه اننا ىلع
 لما لك ديدبت يف نويغري نييرئازجلا نيلوؤسملا نا
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 نع رئازجلا عجارت لامتحا يف ةيبرغملا ةموكحلا ىدل
 نكل .يوارحصلا عوضوملا يف بلصتملا اهفقوم

 ىلا ةيرئازجلا ةيساموليدلا دمعت نا وه امامت ديدجلا
 ةطساوب برغملا دض ةيسفنلا برحلا ةبعل ضوخ
 يا .ةقطنملا يف مويلا هل فيلح مها عم براقتلا راهظا

 دنع ديسلل ةريدخالا تالقنتلا نا :يبدللا ماظنلا مص

 ؛ايبيل يف يناثلا لجرلا هناب فوصوملا دولج مالسلا

 يحوت تادب ةمصاغلا رئازجلاو سلبارط نيب
 ريشتو :ةقطنملا فالحا يف بالقنال ةيلوأ تالامتحاب

 امهيلك نيطيترم :نينثا نيكلسم ىلا !اديدحت تالامتحالا

 روهش ذنم عمجح يذلا سانيما نيع ءاقل تاروطتب

 نيب رتوتلا ةدقع كفو يبيدتلاو يرئازجلا ننسيئرلا

 وحن دوقي لوالا كلسملا .لقالا ىلع ايلحرم نيدلبلا
 يتلا ءاخالاو قافولا ةدهاعم ىلا ايبيل مامضنا لامتحا
 اهتحرطو ءايناتيرومو سنوتو رئازجلا نم الك مضت
 يف يوهجلا لتكتلل ةغيصك ١41814 ةنس ذنم رئازجلا

 اثيدح اعضو نيذللا ايبيلو برغملا ةهجاوم يف ةقطنملا
 مت امهنيب داحتا ةدهاعم يف اطرخناو نينس ءادعل ادح

 ةنس سطسغا /بآ يف ىلوالا اهفرحا ىلع عيقوتلا
 ىلا دوعي دق يناثلا كلسملاو .ةدجو ةنيدمب 65

 ريظن ايبيلو رئازجلا نيب ةدحو ماربا لبس نع ثحبلا
 نيلوؤسملا ناف نيتلاحلا الك يف و .برغملا عم داحتالا
 نع بترتتس يتلا جئاتنلا تناك اياو .نييرئازجلا
 ةبلعب نوموقي مهنا نودقتعي .نيكلسملا نيذه
 ءارو نمو :ةيبيلا  ةيبرغملا تاقالعلا برض فدهتست
 كلف ىلا ءيلاملاو يسايسلا :يبيدللا معدلا ةداعتسا كلذ

 ءاخالا ةدهاعم راطا عيسوتو .ءارحصلا عازن

 ديحولا راطالا ىلا ذئدنع لوحتتس يتلا قافولاو
 يف ء.اضيا .ةنميهلاو نواغتلاو شياعتلا ةيناكمال
 ويا يكتم ارا لكي نهلخلا باسحلابو .ةقطنملا

 قاروالا رادقم ىلع اضيا دمتعت ةيرئازحلا ةبعللا

 نم بسحن نا عيطتسنو .دمبلا ف ةرفوتملا ةحبارلا

 .اينيل ..بسكو اهعيسوتل يرْئازجلا ىعسملا :ءاخالاو ءافولا ةدهاعم

 ةطاسولاو .سليارط عم يدودحلا فالخلا اهنيب
 ةدحتملا تايالولاو ادنيل نيب ةلمتحملا ةيرئازجلا
 سلبارط نيب فالخلا ةقش بدرقت ةلواحمو .ةيكريمالا
 نآلو ...خلا رصم نيبو اهنيب ءاضيا .ءاميرو ءسنوتو
 طغضلاو حيرلا قاروأ نم يفكب ام كلتمت كلتمت رئازجلا

 ةيبيللا ينامألل ةباجتسالل ةلجعتم ريغ ودبت اهنآف
 زمغلاو ,ةيساموليبدلا ةقامللاو فن وستلا لضفتو

 تياثلا هفقوم نم نيلي نا ىسع برغملا ىلا نيعلا فرطب
 ةطرو نم نييرئازجلا حيريو .ءارحصلا عازف يف
 نيبغار ةقيقحلا يف اوسدل ةيمسر ةيسايس ةكارش
 مهنا اميسو ؛ةينيعلا رهاظملا لك مغر ايبيل عم اهماربال
 يتلا نسوت عم مويلا نيتملا مهفلاجت ىلع نوصيرح
 ال هدالب ناب ارخؤم يلنازمل دمحم لوالا اهريزو نلعا
 .ياذقلا ديقعلا عم ةحلاصم وا براقت يا يف بغرت

 ةنقب ل للا
 ةيلخادلا تاروطتلا لك نم مغرلابو .سنوت نا

 ,تاروطتلا هذه بيسب ءاضيا ءاميرو ءاهشيعت ينلا
 يهو .اهب ريكذتلا ىلا ليبس ال ىرخا تارابتعالو
 يا يف ةيساسا لصو ةقلح ربتعت لاجملا اذه يف .ةريثك
 .يدبرعلا برغملا ديعص ىلع ةيلومش ةكارش وا.ةبعل
 يقرشلا مهراج بذج يف اوحجن نيذلا نويرئازجلاو
 هاجت .لقالا ىلع .هديبحتو مهعم نواعتلا كلف وحن

 يتلا طباورلا ةناتم نم ليلقتلاو ,يوارحصلا عازنلا
 اعيرس ةيحضتلل نيدعتسم ريغ ؛طابرلا عم هعمجت
 يرشبلا زجاحلا اذه نع لزاشنتلاو :لوحتلا اذهب

 مهن تحت ءديدج نم .طقسيل يسايسلاو يعيبطلاو
 غيص نم ةغيص وا فلاحت لباقم ةيبيللا عامطالا
 .ةنومضملا ريغ دقاعتلا وا ةدحولا

 فارطالا غيمجو .هلوا يف بعللا ناف لك ىلعو
 ةظقدلا هذهل لاثم رخاو :ةزفحتمو ةظقد هيف ةكراشملا
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 طابرلا دقتعت هبو ,برغملا نم ينآلا ديدجلا فقوملا
 تاكرحتلاو تاروانملا لكل نيعاص عاصلا ليكت اهنا
 نسحلا كلملا ههجو باطخ يفف .ةقطنملا يف ةيراجلا
 يبرغملا باونلا سلجم ىلا 55/5/71 موي يناثلا
 أضر دمحا ديسلا ضاخلا هراشتسم هنع ةباين هاقلاو

 ةيراشتسا ةئده سيسات ىلا برغملا كلم اعد ةريدغ

 رئازجلاو برغملا مضت يبرعلا برغملا ديعص ىلع
 لجا نم لمعلاو راوحلا ليهأت فدهل لمعتو سنوتو
 سيسأت وه انلمأ نا» :ةيكلملا ةلاسرلا ىف ءاجو .ةدحولا

 نادلبلا اهيف نوكت ةيعامج ةئيه لكش يف عسوم ىقتلم
 «ةدح ىلع دلب لك يف ةعبتملا دعاوقلا قفو ةظمم ةثالثلا

 نا يغيني لقعلا لثم ةمكحلا ناب ةلاسرلا فيضتو

 دح عضول دوهجلا ةلصاوم عم .نيعالا بصن نوكت
 فالخ انه دوصقملاف كش ريغ نمو  تافالخلل

 ةيبراغملا ةعومجملا وحن ريكفتلا هيجوتو  ءارحصلا
 يلثمم لبقتسا دق يناثلا نسحلا كلملا ناكو .ىربكلا

 اومدقي نا مهنم بلطو ناملربلا يف ةيبرغملا بازحالا
 ةئيهلا يف برغملا ليثمتل نيوعدملا نيحشرملا هيلا
 .ةكرتشملا

 ىلع ةنيعم قئإقح نع فشكي اذه طابرلا لعف در نا

 :اهسأر

 بلق قفا يف كرحتب امل ىدصتي برغملا نا - ١

 .ةقطنملا فالحا

 ال هنا ىلا نييرئازجلا نيلوؤسملا هبني هنا - "

 .برغملا نود يبرعلا برغملا عورشمو ةركفل ليقتسم
 يكذي نا هنأش نم راوحلا نع داعتبالا نا

 مادصلا ناك امبر دودسم قفا وحن هدوقيو عازنلا
 ىلع اهيف بوغرملا ريغو ةلمتحملا ههوجو دحا رشابملا
 .قالطالا

 نيب هنع ثحبلا يغيبني ءارحصلا لكشم لح نا -

 نع ثحبلا وا ةيلودلا لفاحملا يف ال ةقطنملا ءانبا
 .نآلا ىتح تعبتا يتلا لئاسولاب دنسلا

 ةوعدلا نم هصالختسا يغبني ام مها نا ريغ

 :نييلاتلا نيرهظملا يف زريي ةيبرغملا
 يف هبيوذت ربع متي نا نكمي ءارحصلا عارن لح نا

 ةمدقم نوكي يعامج يليثمتو يسايس شياعن راطا
 ىلع ؛يلاتلاب ءارداق نوكيو .يبرغلا برغملا دييشتل
 نم ليقتسمل ةيسانم ةغيص داجياو دودحلا ءاغلا

 يوارحصلا بعشلا نولثمي رئازجلا مهربتعت
 .لقتسم نايك مهل نوكي نا يغبنيو

 عمجتلا يف ايبيل كارشال كلملا باطخ لافغا نا

 ديقعلل اهجوم ةرشابم اهينت ريتعي حرتقملا يباينلا
 ىلع متت دق ةكارش ةبعل يا يف قاسني ال يك يفاذقلا
 كسمتلا باسحو نيدلبلا نيد مئاقلا داحتالا باسح

 وهو .ةيبارتلا ةدحولاب هيف ةعجر ال يذلا يبرغملا
 ايبيل ءاصقا ىلع هرودب» رداق برغملا ناب ديفي دق هيبنت
 لبيقتسملا نم ءاشي ينلا تاودالابو ءاشي نيح
 نم افلس ةاصقم يهو يبرغلا برغملل يسايسلا
 .يبرعلا قرشملل يسايسلا لبقتسملا

 ءاوسو .يبرغملا فقوملل ةيلوا ةءارق يهف لك ىلعو
 ناف .تطش وا انه انمدق يتلا تاليوانلا تحص

 يوهجلا عارصلل ماعلا عضولاب طبترم يرهوجلا
 تاروطتل حشرملاو يبرعلا برغملا ةقطنم يف رئادلا
 ,ةقطنملا ءانبا حلاصل نوكت نا انتهج نم لمان .ةديكا
 [1.ةكياشتملا ةيبرعلا ةدقعلا نم ءزج لح يف مهستو
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 رمل ةطارتسيا برجنلا معد قيرط ىلع

 يغلي ءاضقلا

 مسا لزعلل نولاق
 جدع ودع رعاقلا

 مدعي رصم يف ةيروتسدلا ةمكحملا تضق
 ردص يذلا يسايسلا لزعلا نوناق ةيروتسد

 بازحالا ةداق نامرح ىلع صنيو ,19178 ماع [ 0

 ١1017 ويلوي ةروث لبق مكحلا تلوت يتلا ةيسايسلا
 .يكارتشالا بزحلاو ينطولا بزحلا ادع

 ىلا دفولا بزح ةدوع دعب نوناقلا اذه ردص

 ريتعا امم .تاداسلا سيئرلا عم همادصو ةحاسلا
 ةيفصت يف ةعيرشتلا ةادالا فيظوتل ةلواحم اهتقو
 ,بزحلا سيئر نيدلا جارسس داؤف داعباو دفولا

 امهنوكل ,ةدايقلا نع .دفولا ريتركس جرف ميهارباو
 . 1167 لبق ام تاموكح يف اكراش

 رفولا ةمزا ىلا يسايسلا لزعلا نوناق ىدا دقو
 دفولا نالعاب تهتنا يتلا ,تاداسلا عم ةريهشلا
 فيص يف هطاشن دواع بزحلا نكلو .هطاشن ديمجت

 جارس نعط امك .مكحلا كرابم سيئرلا ىلوت رثا 8

 ةمكحملا ترقاو :لزعلا نوناق يف جرف ميهارباو نيدلا
 ةيعورشم ةلاحاو .هطاشن ةسرامم يف دفولا قحب
 دعبو .ةيروتسدلا ةمكحملا ىلا يسايسلا لزعلا نوناق
 اهمكح ةيروتسدلا ةمكحملا تردصا نيماع نم رثكا

 ءاضقلا ةيرح ىلع ةديدج ةداهش ربتعي يذلا ,قباسلا
 ةسرامملا ةيامح ف هرودو ءرصم يف هلالقتساو

 .اهسسا ريوطتو ةيطارقميدلا

 تيومتلاو حيشرللا قح
 قح نا ىلع اهمكح ىف ةيروتسدلا ةمكحملا تدكا

 ةايحلا يف نينطاوملا ةمهاسمو تيوصتلاو حيشرتلا
 ةماعلا قوقحلا ناطا يف لخدي ينطو بجاو ةماعلا
 جارس قح نم حبصي كلذ ىلعو  روتسدلا اهلفك يتلا
 يف حيشرتلا ةروثلا لبق ام بازحا ةداق نم هريغو نيدلا
 دقو .عارتقالا تايلمع يف ةكراشملاو تاباختنالا

 :ديدش بدحرتب ةمكحملا مكح دفولا ةفيحص تلبقتسا

 ةحرف نكل ء.روتسدلا ليدعتب ةبلاطملل هتلغتساو
 تردصا نا دعي تددبت ام ناعرس راصتنالا اذهب دفولا

 ىسوم قفاحصلا بتاكلا حلاصل امكح ةرهاقلا يف ةمكحم
 ةفيحصلا تباد ام ببسب دفولا ةفيحص دض يربص
 .همتشو هصخشتب ضيرعت نم هرشن ىلع

 نيدلا جارس مرح دق يسايسلا لزعلا نوناق ناكو

 تاباختنا يف حيشرتلا نم هبزح تادايق ضعبو
 يبزحلا كرحتلا نم مهعنمي مل هنكل .بعشلا سلجم
 ءاغلا ودبي انه نم .ةماعلا تارمتؤملا ف ةمهاسملاو

 نمرثكا يسايس عقاوب رارقالا ىلا برقا يسايسلا لزعلا
 مكحل ةيقيقحلا ةيمهالا نكلو ,ةديدج ةيعضو قلخ
 نيناوقلا ةكرت ةيفصتب طبجترت ةيروتسدلا ةمكحملا
 ,ةهج نم كرابم سيئرلا اهثرو يتلا ةعمسلا ةئيس
 تاداسلا عم تفلتخا يتلا ةيرصانلا تادايقلا قحبو
 ةهج نم ةيسايسلا اهقوقح ةسرامم يف ويام ١5 يف
 .ةيناث

 نوناق لمشي نا ةبيرغلا تافداصملا نم لعلو
 تادايقلاو ةيكلملا بازحالا ةداق يسايسلا نامرحلا

 اضنا ةيبرغلا تافداصملا نمو .دحاو نا يف ةيرصانلا

 هل رصتنتو لزعلا نوناق يف نيدلا جارس نعطي نا
 فوس ةينوناق ةدعاق يسرتل ةيروتسدلا ةمكحملا

 ماما مهرما يف رظنلا دنع نويرصانلا اهيلا دنتسي

 .مداقلا ريوتكا ْق ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةدوع ديؤتس ةمكحملا نا نوينوناقلا حجريو

 يذلا رمالا ؛:ةيرصانلا تادايقلا ىلا ةيسايسلا قوقحلا
 نا ىفخي الف ,يرصانلا رايتلا ءادا ةيلعاف نم معديس
 يكارتشالا بزحلا سسؤم ليكو ميركلا دبع ديرف
 ةرامتسا فلا 5٠ نم رثكا عمج .يرصانلا يبرعلا

 عضوو ,ةتقؤم ةدايق ليكشن نم ىهتناو .ةيوضع
 مدقتي مل هنكل ,بزحلا جمانرب يف ةضيرعلا طوطخلا
 هنال ءاهتقفاوم ىلع لوصحلل بازحالا ةنجل ىلا ايمسر
 ديرف فرتعا دقو :يسايسلا لمعلا ةسرامم نم مورحم
 راظتنا ةيمها فاضا هنا الا لكاشملا هذهب ميركلا دبع
 بزح ليكشت دمحا لامك ةلواحم هنع رفستس ام
 .نيماع نم برقي ام ذنم هرما ىف ءاضقلا رظنيب يرصان

 يسايسلا لزعلا نوناق ءاغلا معدي .لاوحالا لك يف
 سسا ةشقامل بابلا حتفيو رصم يف ةيطارقميدلا
 ةضراعملا بازحا تدنتسا دقف :ةيطارقميدلا ةسرامملا
 ةرورض ىلا اهتوعد يف ةيروتسدلا ةمكحملا مكح ىلا
 ةيقبو ,بازحالا نوناقو . تاباختنالا نوناق ءاغلا
 تايرحلل ةديقم اهنا ةضراعملا ىرت يتلا نيناوقلا
 سيئرلا ةرادال يطارقميدلا هجوتلا دضو ةماعلا
 .كرابم

 نا دكؤيو .ةوعدلا هذه ضفري كرابم نا فورعملاو
 امك :ننناوقلا هذه ةيحالص يف مكحلا وه ءاضقلا

 نكلو .ءاضقلا لالقتساو ةيرح يف لخدت يا ضفري
 ةدع ةداع ذخأت يضاقتلا تاءارجا ناب درت ةضراعملا
 ةسرامملا ةيلعاف نم للقيام وهو ,تاونس
 ..ةيسايسلا

 ءازا ةضراعملاو مكحلا فقوم دومج 5 عقاولاو

 عنتقيب له لعاستن انلعجت ةكئاشلا ةيضقلا هذه

 هذه نم صلختلا يف عارسالا ةرورضب مكحلا
 هتلادعو ءاضقلا مكحب ةضراعملا عنقتس ما ,نيناوقلا

 0 ؟ةئيطبلا
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 سو و 2. . قط - انااووجم جو واو ا

 ىلع ةددات ثلنلار# .يرحلا لاعشا كلو عاش اناك ناقث ادوع

 ل ا 0 ا د - ا

 .«ةيبرعلا مولا صاخ - سسوت

 يذلا سنوت يف ينيطسلفلا يدايقلا بتكم يف ب

 برح يف صاصر ةقلط لك هئاجرا يف ددرتت تناك كب
 تايلمع نع مالك :توردسد تاميخم دض «لمأد 5

 .ةلبقملا موي ةثاملا يف «ليئارسا» دض ةريبك ةيعون
 امم رثكأ ضرألا تحت دجاوتي يذلا يدايقلا اذهو
 «توريب يف ؛ليق نم ؛هنمهم تناك هذهو .اهقوف دجاوتب

 ةبعل يهو :ةيسايسلا ايارملا ةبعل يف ضوخلا ديري ال
 لب .قدانخلا ةبعل نوكت نا نع اضوع ًاضيأ قدانفلا
 يتلا ريرحتلا ةمظنم نأب نيقيلا هيشب ام يف فرتعب

 ,ةيدايقلا اهرومرل ةيفصت عورشم ىلا انهار ضرعتت
 نيقيرفو .ةيروسو ندرألا امه .نييبرع نيفرط دي ىلع
 فارشا يف .ايناطيربو ةدحتملا تابالولا امه .نييلود
 يجيتارتسالا درلا تغاص ينويهصلا ورتسياملا

 .ةيقدنبلا ةهوف لالخ نم امتح رمي يذلا :داضملا

 غيصو لاكشال آعبت .ينيطسلفلا لخادلا ريوثن
 يف دوسلا آينادبم هقبطي يذلا لكشلا ءاهنم :ةفلتخم

 تيز ةعقب يندملا نايصعلا ثيح .ةيبونجلا ايقيرفا
 لالتحالا تحت نيذلا ناكسلا نقحو ,؛ايموي ددمتن
 نع آجيردت لاصقنالا ىلع مهلمحل ةيلاملا تاظشنملاب
 ديعصت ىلع مهريفحتو .ينويهصلا داصتقالا تايلا

 ١ - زومت 7 - 156 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١43

 دحا ا 7# نيف ا

 ةدرابلا ةيوسنلا قاروأ نم ليدبلا يه رانا قاروأ

 ةزيزعلا دلا ةيجيتارتسالا زم جراخلا يف ةروطتم تيل ذيفنتو ءاطقلاو فلا ريوثت .
 01... دود اج وا -دو# سس دوو عقم رج »3

 .ةلئاهلا تاروطتلا ةدنع
 0 فا ا وج 0و ا ا

 تاجاجزلاو نيكاكسلاو يدملاب طقف سئل .ةمواقملا

 لاصوا يف بعرلا قيوست لالخ نم لب .ةقراحلا
 يجف ةيزال قعاوصو ماخلا عيشصتو :يدطووسملا
 .ةفسانلا تاويعلا

 تايلمعلا ةيعون نا ينيطسلفلا يدايقلا كردتسيو

 ,ةيوبعتلا ةلاحلا وه مهألا نكل اهتاذ ف ةمهم

 مهنآب نيمواقملا راعشاو .ةمواقملا سح ضاهنتساو
 .مهلجأ نم ةمظنملا اهتعفر .ةيقاو ناردج ىلا نوئكتي

 فوس .ةليقملا ةلحرملا نا رخآ ىوتسم ىلع دكؤيو

 عرز زواجتو .ريبكلا يعونلا ريوثتلا ةيولوا دهشت
 لوصفلا ىلا توصلا متاوكي تايفصتلاو ماغلألا

 ىلع دري كلذي وهو .«لمحلاو بئذلا» برح يف ةريثملا

 يذلا (ةضهنلا) «هايحت» ةكرح ميعز :نامئين لافوي
 طرش نكلو ؛لمحلاو ٍبئذلا نيب ناعجشلا حلص حرتق
 .اعبط .بئذلا وه ينويهصلا نوكي نا

 .طقس عيبطتلا نا .يثدحم فيضي .تباثلاو
 راسحنا» لوح لبق ام لكو .توملا لدابتن نا انيلعو

 نا .ةليمج ةيذك وه .دقحلا يطايتحا يف «قالخ

 دقحلا» نم لقأ ىوتسم سكعي اشويتاكلا خوراص

 رارق نع ريبعت نيكسلا ةبرض نكل .«,سدقملا
 نوكت نا وأ التاق نوكت نا :أدج «يجيتارتسا»
 ...الوتقم

 يذلا يدابقلا فيم ,«مدلا بخش برسشن فوس»

 افلا وأ نيكسلاب لتقي نا نكمي ةيرذلا ةلبنقلا كلمي يذلا ينويهصلا اذه»

 لخادلا يف :موي لك ةعاس ؟ ؛ رامع وبأ ةمالسب قطنمتب
 ع ورشم ىلع اندر وه اذه» نا اظحالم .جراخلاو

 ةريخألا اهترايز يف رشتات اهتقوس يتلا ةليدبلا ةدايقلا
 بصن ماما راحلا عمدلا اهفرذو ,ينودهصلا نابكلل

 عم رشتات تاعامتجا رضحم نكل .يزانلا تسكولوهلا

 هيف امب حضاو ةلتحملا يضارألا نم نييدايق ةينامث
 يعرشلا لثمملا يه ربيرحتلا ةمظنم نا :ةيافكلا
 كلذ دعب لاجم الو .ينيطسلفلا بعشلل ديحولاو
 لاق .يرصملا رفاظ ةزانج يفو .ةديدج ىرق طباورل
 تناك «معن»لا هذهو .ةمظنملل ةيودم ,معن» انلهأ
 ةيجيتارتساو .نيسحلاو دسأو :ناغيرو رشتات مسرب
 برعلا ةداقلا اهتاعيت لمحتي اهغوصن يتلا ريوثتلا
 ةداقلاو :ينيطسلفلا مقرلا بطش ىلع نولمعب نيذلا
 ضرا يف انقوقحب فارتعالا نوضفري نيذلا نويلودلا
 ثحبلل ةجاح الو :ليدبلا اندجو دقل ...ةلودو نايكو
 امدنعالا رفاوتت ال دق ةيندرا ةلظم نع يثبعلاو قهرملا
 ينويهصلا نا :يكريمألا لحلا راطق ىلع ناهرلا طقسب

 ةليذق اضيأ كلمي دقو .ةيرذ ةلبنق كلمي انضرا يف
 باكر ف ءرزيللا تاصنم ءاضفلا ف عرزيو :ةينورتوين
 ؛(موجنلا برح) يجيتارتسالا عافدلا ةردايم عوريشم

 سافلاب وأ نيكسلاب لتقُي نا نكمي ينويهصلا اذه نكل
 نم رثكأ كلذ ثدح .ةشيهدلا ميخم يف .ةراجحلاب وأ
 طقاست .,ليلخلا يف .ةبصقلا يح يفو .ةرم
 باش نيكس نا .ررغص سب كليمدم تاقلطي «نونلشارساد»

 ,يكريمألا راطقلا ىلع قيرطلا عطق ىلع رداق ينيطسلف
 نا ديرت يتلا ءيبرعلا يتاوكحلا ةيجولويديا ىلعو
 .«..ينويهصلا بئذلا نانسسا نيب نيقلاع ىقبن

 يدايقلا تاملك نم حضنت ةرييكلا ةرارملا

 يفو .رجفلا ىتح تلاط يتلا ةسلجلا يفو .ينيطسلفلا
 ًاروعش ةمث نا يف دكأت :تاجافملا ىلع مانت يتلا سئوت

 ةغرفملا ةيساموليدلا ةقلحلا يف نارودلا نأب ًالئاه
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 ,توريب نم جورخلا دعبو .ةيضقلل ةريبك ةعيضم
 نا دعي يسايس عضو ةرولب ىلا نوينيطسلفلا ىعس
 نكل .مهمادقا تحت نم يركسعلا طاسبلا بحس

 اميف ,مهرارق لاقتعا تلواح ةيبرعلا ةمظنألا ضعب
 2 لاوحألا نسحأ يف مدقت مل ةلعافلا ةيلودلا مضاوعلا

 يف ديوهتلاو عالنقالا رمتساو .يظفللا معدلا ىوس
 اذه ةيطغت ىلع نطنشاو تلمعو .عاطقلاو ةفضلا
 مث .ةيروتاكيراك تالوجو ةينوترك تاردابمب عقاولا
 ىلا لوخدلل ناهر رخآك «نامع قافتا» طوقس ناك
 نم دب ال :ةيتآلا موي ةئاملا ةهجاوم يفو .ةيوستلا
 تارارق ةلزلزو :ةلتاقملا تاذلا ىلا يعولا ةداعا
 .ةهج نم رثكأ اهتقلطا يتلا يسايسلا مادغالا
 اذه .نوراش لييرآ نا نولوقي سنوت وينيطسلفو
 نايكلا يف ةلبقملا ةلحرملا لجر وه «ىمعالا رزودلبلا»
  يلامعلا بوانتلا ةعاس قدت نا دعبو .ينويهصلا
 ليبرآو :لبقملا (ربوتكا) لوالا نيرشت يف .يدوكيللا
 ةدايقلا تناك ثيح .توريب حايتجا سدنهم نوراش
 وهو .ةينيطسلفلا ةدعاقلا ثيح .نامعو «ةينيطسلفلا
 نا دب ال يذلا نيسح كلملل سيباوكو فوخ ردصم

 ندنل يف هل تبث نا دعب ؛ةيقرشلا ةفضلا ىلع فاخي
 اهنم ءازجا وا ةيبرغلا ةفضلا ةداعا نا .نطنشاوو
 ةلكشم لح نا نودقتعي نييدوكتللا ناو .رباع ملح

 .ةيقرشلا ةفضلا ىف وه دحاو حاتفم هل ةيبرغلا ةفضلا
 رمي الا يأ .«يتاذلا حافكلا» ميوعت ةرورض انه نم
 كلملاو .جراخلا يف امك لخادلا يف ,تايلمع نود نم موب

 ءامعّرلا نيب «ةيتامغارب» رثكألا هنا رينعي يذلا نيسح

 ةقفصلا» نا دكؤي :ةطلسلا يف مدقالا ماد ام .برعلا
 ملكت يتلا ,«ةريخألا ةصرفلا»و ,تطقس «ةيملسلا

 رصانع تمادام :تا راجفنالا ناو .ترخبت :أرارم اهنع

 وهو ...عاضوالا بلقنت دقو .قفالا يف عمجتت ناقتحالا
 فيزنلل دح عضول .دايا وبا هلجعتسي يذلا بالقنالا
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 ماد ام ؛.اثيشف ائيش ,همللعم لمكتسي يذلا .يبرعلا
 وهو .ناريا دض ةيئاقولا هبرح يف اكمهنم قارعلا
 نامرحل ةينودهضلاو اكريما هل لمعت يذلا كامهنالا

 ماظن ماد امو :ةبراض ةيجينارنسا عارذ نم برعلا
 هجو يف أرادج نوكي نا هيف ضورفملا وهو ءقشمد
 .تاقفصلا دقعبو ء؛اهعم ًأطاوتي ,ةينويهصلا ةلدحملا
 ةينيطسلفلا ةيرشبلا ةلتكلاو نانبل ريمدت يف نعميو
 يجيتارتسالا نزاوتلا ةلوقمب كلذ يطغي مث ...هيف
 ...ةيهاولا

 .تايولوألا ملس رييغتل ذإ اينيطسلف لاجم ال
 نا دعب ,ةلتحملا يضارألا ناكس يدبا يف رانلا قاروؤاو

 نانبل بونج ىودعو .ةدرابلا ةيوسنلا قاروا تطقس
 سدقلا ىلا امك ,ةيبرغلا ةفضلا ىلا لاقتنالل ةحشرم
 لوقب هتاذ يميطسلفلا يدايقلاو .ةيقرشلا

 ,يريصم فطعنم ماما اننا «ةيبرعلا ةعيلطلا»ل
 نم مغرلا ىلع .ةزغ عاطق يف عساو لملمت ةمثو
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 :نيرحتلا ةملظتل مهن .:اححضاو باوجلا اهعاج رنقات

 ةعستلا- ىدم ىلع تذفن ينلا ةينودهصلا تاءارحالا

 ىلا ةلتحملا ضرألا تلوح ينلاو .ةمرصنملا ماع رشع

 مدختست امدنعو .اهتبقارم لهست ةينمأ تاعيرم
 امك ..ةلتقلا ءالؤه» عم ةوقلا ةينوبهصلا تاوقلا

 يف قباس طباض وهو .ديلب وهتايتام بئانلا لوقي
 قريشنو ..ةماع ةلاح ةمواقملا محيصت نا دن ال :شنجلا

 لمعلا بزح لخاد نيبار ةمث نا راطالا اذه

 ةفضلا يف «قلاعلا عضولا» ىلا ةيسنلاب ,ينويهصلا

 لوقيو :نايبا ابا هدسجب لوألا يأرلا ...عاطقلاو

 يبرع نويلم عالتبال لاجم ال ذا ,ةيخيراتلا ةيمتحلاب
 يأرلاو .يراضحلا مهزيامت ىلع موي لك نودكؤي
 لقعلا وهو ,ريمات ماهاربا لارنجلا هسدنهمو يناثلا

 هاجتا يف وحني زيريب لمع قيرف يف يجيتارتسالا
 ءابحا وا ىرق رمدت نا دب ال ينلا ةيذالوفلا ةضيقلا

 جراخو :نيلاحلا الك فو :كلذ رمألا ىضتقا اذا اهلماكب

 نمزلا رود ىلع نونهاري ةنياهصلا ناف .ريرحلا تازافق
 ةيكيمانيدلا عم مهفيكتو برعلا ناكسلا شيمهت ف
 طباض وهو .عافيغ ايليا نكل .ةقحاسلا ةيدوهيلا
 هنا نم مغرلا ىلع :توريب ىلا لوخدلا ضفر ينويهص
 اذه فلاخبي ,ةفورعم ةيركسع ةلالس نم ردحتي

 ةوقلا نا لوقيو :جذاسلا»ب هفصي يذلا روصنلا

 انه دوعن له .ةراجحلا قطنم ماما ءاهلب ةينويهصلا

 ةينامورلا ةيروطاربمالا ىلع ذخا يذلا ستيفزوالك ىلا
 تعلتيا نا تثبل ام ينلا ةوقلا هذه .ءاقمحلا اهنوق

 .؟اهيحاض

 قاهرالا ةسايس نا :رخآ امالك عمسن .سنوت يف
 ىلا فاضُت يهو :ةيبرعلا ةمظنالا ضعب اهسرامت يتلا.
 تالاح زربت ثيحب .ةينويهضصلا مضقلا ةسايس

 ذيفنتل اديبعت رثكألا قيرطلا امه ,ةديدج ةينيطسلف
 يعورشم نيبو .ضرألا ىلع «ليدبلا نطولا» عورشم
 ىلع ؛ةجاح ةمث .«ليدبلا نطولا»و «ةليدبلا ةدايقلا»
 ةداعاو .زجاوحلا قوف زفقلا ىلا ,ينيطسلفلا ىوتسملا
 وبا» رئاودو .بعصلاو لعافلا روضحلا ىلع ديكوتلا
 ىلع فرشا يتلا ,7١لا تاوقل يلاحلا دئاقلا «بيطلا
 يف اناك باقث يدوع نا لوقت ةمالس نسح وبأ اهسيسأت

 قرشلا هجو رييغت كشو ىلع ,ةيضاملا ةثالثلا رهشألا
 لك ناكو ,يندنللا ورثيه راطم يف لوآلا دوعلا .طسوألا

 رذحلا» نكل ءوجلا يف «لاعلا» ةرئاط ريجفتل ادعم ءيش
 فدهتساو ,ديردم راطم ْف يناثلا دوعلاو ..ردقلا ىغلا
 ةداضملا فورظلا تلخدت انهو ...«لاعلا» ةرئاط اضيأ
 يف «غنيوبلا» رثانت نود تلاحو .ةريخألا ةظحللا يف
 .طسوألا قرشلا قوف ليانقلا رثانت اهدعب اديبل ءوجلا

 اذهو .«ةتياث ةتلاثلا» نوكت نا عقوتم نم ةمث نا ريغ

 ثدحت يتلا ةريبكلا ةيعونلا تايلمعلا قاطن يف لخدي
 ...ينيطسلفلا ينمألا لوؤسملا اهنع

 نيينيطسلفلا نوكراشي نيبقارملا نم نوريثك
 يضتقت ةدودسملا ةيوستلا تاونق ناب مهتاعانق
 ,ءاخرتسالا نم ج ورخلل .ءفنعلا ةلعش» ىلا ةدوعلا

 ةيسامولبد ىلا ماهوالاو دوعولا ةيسامولبد زواجتو
 روطتلاو .ضرألا ىلع ليعافم يطعت يتلا نانسالا

 رخآ روطت ةمث نآل ؛ايئيطسلفو آيبرع بولطم يعونلا
 ىلا فيضا يذلا ينويهصلا نايكلا لخاد لصح
 .«ةرردلا»و «ةرفكلا» نيب وه .رخا راطشنا هتاراطشنا

 كلذ شماه ىلعو .«نييلوصألا»و «نييناملعلا» نيب وأ
 تسيلو ةينيد ةيضق اهنا ىلع ضرألل موهفم رولبت
 لزتره زواجتي نا ديري نم ةمثو .ةيسايس ةيضق
 ال كلذل .داعيملا ضرا ىف ينويهصلا ملحلا ميوعتل
 شيعي ام ردقب ةمقلا فورظ طسوألا قرشلا شيعي
 رايخلا وه ٍقارغجلا رايخلا لاز امو .ةيفصتلا فورظ
 ىلا هوع دم ,راطالا اذه ٍِق :ةمظحملاو .يساسألاو لوألا

 بعشلا اهلشمت ةلداعمل ةيزالوف ةيركسع ةرشق نيمأن

 يتلا ةمظنالا ءاوتحا دض لاضنلاو ينيطسلفلا

 ,ينويهصلا ودعلا عم ةدرادلا فرغلا قافو ِق تلخد

 ةمث ,سنوت يفو .ةلئاه تاروطت ةبتع ىلع اننا انه نم
 نورخآو .ةطيرخلا يف تارايهنا ىلع ثدحتي نم
 نوسرامي نيذلا كئلوا نكل .ةيركسع تاجافم نوبقرتي
 .يكريمألا مهولا ىلا نونكري اولاز ام ةربالاب ةسايسلا
 راطقلا يف دعقم لجأ نم ةقاطب نم رثكأ اورتشا دقل
 نا نكمي يذلا راطقلا هنكل ...زتلوش هدوقي يذلا

 م...ةينيطسلفلا نيكسلا ةنعط هلطعت
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 : يركب ىفطصم  ةرهاقلا

 ءسرحتلا ةمظنم نم يروسلا ماظنلا ديرس اذام

 .,نهارلا تقولا ْق ةليديلا هتطخ يه امو

 هتطخ تتبثا نا دعب .:ةمظنملا ةيعرش برضل

 هءالو نا ينيطسلفلا بعشلا تبثاو .اهلشف ىلوألا

 .؟رماتلا لاكشا ةفاك نم ربكأ ةيعرشلا هتدايقل
 ف دسأ ظفاح ماظن نا هيف كش ال يذلا رمألا

 ةمزألا نم جورخلا نع هزجع موي لك تبثي .ةيروس
 دودح دنع فقت ال يتلاو :نيح ذنم اهشدعي ينلا

 يبرعلا عضولا ىلا دتمت امناو ءيلخادلا عضولا
 ريثك يف ودبي ناك ةجلاعملا جهنم نا الإ .اضبأ يلودلاو

 ثيح نم ءسمألا جهنمل ةقباطم ةروص نايحألا نم
 ةفاك لصت نا ةفدص سيلف اذهلو .هتيتاذو .هنيرمات
 دوعبل هب حدطصت .دودسم قيرط ىلا تالواحملا هذه

 «نانبل يف اذه ثدح .ديدج نم هيلع ناك ام ىلا لاحلا
 يقارع - يروس ءاقل نع ليق ام لالخ اذه ثدحو

 .ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو ,بقت

 ةمظدلا لادنسا] ةطخح

 تلصو يتلا تامولعملا كلت رمألا يف ام رطخأ ناالا

 ةطخ نع ًارخؤم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلا
 يف دسأ ظفاح ماظن اهدعي ةمظنملل ليدب داجيال ةيرمات
 ضعب نع ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تثدحت) ءافخلا
 ربع غلبا دق ناك نا دعب :(يضاملا ددعلا يف اهليصافت

 ١ - ددعلا  ةييرعلا ةعيلطلا ١56 - 7زومت ١545

 هنحرط ةقع
 ف 101000071000011 م اسس

 7 ص .يروسلا - ع نع أريبعت

 ردن : هلي
 نم شام هيدل سيل هنا ؛ارخؤم هنم نيبرقملا ضعب
 ناو :ريرحتلا ةمظنمل ةيعرشلا ةدايقلا عم حلاصتلا

 يف يه ةمظنملل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر ىلع هتاظفحت
 ىلا تلصو يتلا ةطخلا تاليصفتو ,لاوزلا ىلا اهقيرط

 ةيروسلا ةدايقلا نا لوقت سنوت نم ةمظنملا ةدايق
 نوكت ءىراوط ةدايق ءاشنال نهارلا تقولا يف ططخت

 دقع راطالا اذه يف ىرج دقو ؛ريرحتلا ةمظنمل ًاليدب
 ,مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان نيب عامتجا
 مهنمو :ىشمد يف ةينيطسلفلا تادادقلا نم اددعو

 ماصعو ةشوغ ريمسو ىسوم وباو شبح جروج
 اذه يفو ءبوقعي تعلطو ليربج دمحاو يضاقلا
 ىلع بالقنالل ةيليصفتلا ةطخلا تشقون عامتجالا

 .ريرحتلا ةمظنم
 ةديدجلا ةرماؤملا نا ةينيطسلفلا رداصملا لوقتو

 ةلحرم ءانثا 45/5/7١ يفاهلوصف ترولدبت

 ةيروس نيب نيسح كلملا اهب موقي ناك يتلا تاطاسولا
 حجنن نا اهل لمؤي ناك ةطخلا هذه لثم ناو :قارعلاو

 نم مغرلايف .يقارعلا  يروسلا ءاقللا ةيلمع تمت ول

 ءريرحتلا ةمظنم نم يئدبملاو تباثلا هفقوم قارعلل نا

 ناك .يقارعلا - يروسلا حلاصتلا ةيلمع مامتا نا الا

 ةيلمعي عفدي نا  رداصملا هذه لوقت امك هنأش نم

 ماظنلل حبتيس امم ,ةرثعتملا ةيبرغلا ةمقلا دقع
 مهأ يه امف .كلت هتطخ نيفنت .مهوتي امك يروسلا

 .ةديدجلا ةرماؤملا حمالم

 ا

 1 سقاما يال هات سلق 0

 1 أ لمع نقر 2 1 7 0

 .ةديقنت ىلع نهارت قشمد تناك يا قافولا» لظ ديف

 ةطخلا ليصافت
 اهيلع تلصح يتلا  عورشملا  ةقيثولا صنت

 «ةقعاصلا» ةمظنم نم ةمدقملاو :ةيبرعلا ةعيلطلا»
 نيام ىلع..ةيروسلا

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةتقؤم ةدايق لكشت |
 ال نا ىلع .ةلقتسم ةينيطسلف ةينطو تايصخش نم

 هذه راتختو .ءاضعا ةعست نع اهئاضعا ددع ديزي
 .اهتاضعا ةنقب ىلع ماهملا عزوتو اهل اسيئر ةدادقلا

 :ةدابقلا تايحالص ب

 سلجملا تابحالصب ةدايقلا هذه عتمتت ١

 اقفو كلذو ,ةيذيفنتلا ةنجللاو ينيطسلفلا ينطولا
 نوكيو ,ةمظنملا يف اهب لومعغملا ةمظنألاو حئاولل

 ىتح ةينطولا سلاجملا تارارقو ينطولا قاثيملا
 .يسايسلاو يميظنتلا اهلمعل مظانلا )١15( ةرودلا

 : ماهملا _ج
 ًايميظنت ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايق ١

 .رهشأ ةتس ىلع ديزتاال ةدمل ايلامو ايراداو ايسايسو
 نكميو اهئاضعا نيب نم (قيقحت) ةنجل ليكشت- ١

 ةينطولا تايصخشلا نم هارت نمي نيعتست نا ةنجلل

 ىلا لوصولل كلذو اهتدعاسسمل ةدايقلا جراخ نم

 بيرخت نع نيلوؤسملا .ةمظنملا يف نيفرحنملا ةبساحم
 ينطولا اهقاثيم ىلع ,نيجراخلاو اهيف ةينطولا ةدحولا
 اهسلاجم تارارقو ةيميظنتلاو ةيسايسلا اهجماربو
 .ةينطولا

 فارحنالا ةهجاومل يحرم يسايس جمانرب عضو - “٠
 لمع ليلد نوكيلو :ةينيطسلفلا ةحاسلا يف نيفرحنملاو

 عيراشملا طاقسا فدهب ينطو فافطصا عسوأل

 ديفدند بماك يتيقافتا طاقساو ةيكريمألا ةيوفصتلا

 .ةرهاقلا نالعا ءاغلاو :نامعو

 1 7 ل 2
000 ( 
 1 ١ ا

 إ 0 2-5-2 بكعاط رود ا ْ 3 0 0

 8 فل 3 7 -
0 0 00 0 ١ 7 
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 0 ١ 3 هيمي تست 1
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 ددع نوكي ديدج ينطو سلجم دقعل ريضحتلا - ؛
 ,ى واستلاب و .لئاصفلا نم هاثلث .أ وضع ١٠١ هئاضعا

 متيو ؛ةلقتسملا ةينطولا تايصخشلا نم يقابلا هثلثو
 .لئاصفلا عم رواشتلاب ءاضعالا ةيمست

 ينطولا سلجملا ىلا ءىراوطلا ةدايق مدقتت
 نمضتي يميظنت جمانرب عورشمب مداقلا ينيطسلفلا

 يف ةيعامجلا ةدايقلا ادبم سيركت لفكت دعاوقو ًايسسأ

 درفل طلست وأ درفتل لاحم كرتت ال ثدحب :؛تالاحملا لك

 .ةمظنملا ةدابق نم دارفأ وأ

 دنع ءىراوطلا ةدايق ماهمو تايحالص يهتنت - *
 .«ينطولا سلجملل ىلوألا ةسلجلا داقعنا

 ةطخلا حرطل ةفلا لالدتسا

 ىلا لصوتلا مت يتلا ةطخلا هذه نا رمألا يف مهملا

 ْف ذيفنتلل تدعا .روشنم وه امك ,ةيئاهنلا اهتغيص
 دعب ةئراطلا ةببرعلا ةمقلا ماما ةبقعلا ةلازا لاح
 نلعي نا رظتنملا نم ناكو يقارعلا يروسلا حلاصتلا
 ديدحت ىلا لصوتلا لاح .ةليدبلا ةدايقلا هذه نع
 يروسلا ماظنلا لمعي ناو .ةمقلا هذه لثم دقعل دعوم
 يعدتو ةيبرعلا ةمقلا ىلا ةدايقلا هذه رضحت نا ىلع
 يذلا تقولا يف .ينيطسلفلا بعشلا ليثمت يف اهتيقحا
 لعجي امم ؛اضيأ ةدوجوم ريرحتلا ةمظنم هيف نوكت
 تناك .ةطخلا لوقت انه .مهرم» نم ةردح يف نمرمتؤملا

 ثيحب «نيفرطلا داعبتسال بلطب دقتت فوس ةيروس
 ةئوانملا ىرخألا ةيبرعلا لودلا ضعب ربع اهل حاتي
 نيفرطلا داعبتسا ,ريرحتلا ةمظنم رخآب وأ لكشب
 ددحي يك .ينيطسلفلا ينطولا سلجملا دقعي ىتح
 يقيقحلا لثمملا وه نم .ةيروسلا ةطخلا بسح

 نا ةيروسو ندرألا معَري ذإ ,ينيطسلفلا بعشلل
 نا ىلع ةمظنملا رصت نيح يف .امهعم ينطولا سلجملا
 ,ةردخألا نامع تاررقم نم اقالطنا اهعم سلجملا
 ينطو سلجم دقع ليحتسملا نم نوكي اهدنعو
 ةيبرعلا فارطألا نم ددعب عفديس امم ينيطسلف
 اضيوفت نيسح كلملا حنم ىلا ًاضيأ ةينيطسلفلاو
 لوح ضوافتلاو ينيطسلفلا بعشلا مساب ثدحتلل
 ذفن دق ططخملا نوكي انهو .عاطقلاو ةفضلا ةيضق
 . الماك

 دكأ ينيطسلف ردصم ؟ةطخلا حجنت له نكلو
 ظفاح ىلع لهسلا نم سيل هنا «ةيبرعلا ةعيلطلا»ل

 ذيفنت نم اونكمتد نا هراوج ىلا نوفقب نم وا دسأ

 ,لعافلا ريرحتلا ةمظنم دوجو لظ يف .مهتطخ
 رّكذو ,ةلتحملا ضرألا ريهامجب يوقلا اهطابتراو
 تكيح يتلا تارماؤملا ةفاكب ةينيطسلفلا لوؤسملا '

 ةمظع نا» لاقو ,ةقباسلا لحارملا يف ةمظنملا دض
 نم ثغلا أديج فرعيو يذدحتلا ىلع رداق هنا انبعش

 .«نيمسلا

 ةرماؤملا داعبا فشكت ةطخلا هذه نا» :فاضأو

 يتلاو ؛ةيبرعلا ةمالا دض دسا ظفاح اهانبتي يتلا
 قارعلا ىلعو ريرحتلا ةمظنم ىلع هرمات يف تلثمت

 فص ىلا زايحنالا هسفنل ىضترا نا دعب ,قيقشلا
 .«قدقش بعشو ةيبرع ضرأ دض يناريالا ودعلا

 ينلا ةديدعلا تارماؤملا نم ةدحاو تفشكت اذكهو

 :ةيبرعلا انتمأ دض يروسلا سيئرلا جاردا اهب جعت
 .!! ؟دسأ ظفاح ملعتب ىتمف

 [] .اهراظتنا لاط ةباحإ

 ل اءمطلاا نحلل مزعل [3

 برعاي تدلي د اشور نييعتو: :روصحلا جنن

 ةشيعملا طورش نيسحتل» ةكريما  «ةيليئارسا» تاططخم نع ثدحتت ةلتحملا ضرالا ءاسنأ
 .1عاطقلاو ةقخلا يف يتبول عملا قينحتو سييردتلا ةمظنمل ةليدد ثادايف داجباو

 ةيتيطسلفلا ويشن ١ نشك
 .نيلتحملا ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا نوؤشل نر

 يي حمج وبلال لقال اقكاح ةيياوولا تنزع نفرإلا ناي مرسلا .نامع قانفتا» عضو دنم بح
 دحال كانه حيملت وا ««يليثاريسا» لوؤسمل انه حيرصت ءاهتنا يىلاتلابو .فرلا ىلع ريرحتلا ةمظنمو 1

 .ةمرضخملا ةينيطسلفلا ةيديلقتلا هوجولا ..ةيملسلا لولحلا نع اثحب هيبجومي لمعلا ( 1 ؤ

 1 نيالا ا ءادحا ةركف 10 ١ تغ'
 تعفد نا تثبل ام .ةيلاوتملا ثادحالا حاير نا ريغ ير يناخلا مدا ءايحا هركف دوجولا نيحد ىلا تعزي

 ىطخو ةيسايس تاعورشم ةعضب :نلعلا حطس ىلا

 ةدودحم تاكرحت ةروص يف اهتاذ نع تربع .ةيذيفنت

 .ةيوسحم تاءارحا وا

 «قباسلا ةزغ ةيدلب سيئر اوشلا داشر مدقت

 ةزغ عاطق نم «يليئارسا» باحسناب يضقي عورشمب

 قيبطت قف ةرشايملل اديهمت ةيرصملا ةرادالل همدلستو

 بماك تاقافتا صوصنل اذيفنت .هب يناذلا مكحلا

 .ديفيد

 يلاتلابو ةيبرغلا ةفضلا نم «يليئارسالا» لالتحالا
 ماع لبق لاحلا ناك امك :ةئندرالا ةرادالل اهميلست

 يتاذلا مكحلا ماظن قيبطتل اديهمت كلذو . 17

 نم عاطقلا و ةفضلا نيب لاصنالا يرجب نا ىلع .كانه

 ةبقعلاب لصتي ةيرصملا ءانيس يف طيرش لالخ

 .قياسلا

 ةيضق كيرحت فدهتسا يذلا اوشلا عورشم

 نكي مل هتاذ اوشلا ريبعت دح ىلع  طسوالا قرشلا ١ 24. 01 4 زا

 #4 تاحيرصت هعم تبكاوت دقف .لاجملا اذه يف ديحولا ا ميسلا ريو ةزغ لفالا ةيندرإ قامول نمسح ريطألا
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 ,ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر سيريب نوعمشل يه
 مكحلا ططخ ءايحا تالامتحا ىلا رخآ وا لكشب ريشت
 وه .دحاو فرط نم ولو .عاطقلاو ةفضلل يئتاذلا

 ينيطسلف فرط يا نلعي مل اذا «يليئارسسالا» فرطلا

 .هاجتالا اذه يف لمعلل هدادعتسا نع يبرع وا

 ءاوشلا تاحرتقم ىلع لاعفالا دودر نا مغرو

 اينيطسلفو ايبرع - تتوافت دق .سيريب تاحيرصتو
 الا ,دينأتلاو ةضراعملاو ظفحتلا نيب  «ايليشارسا»و

 لوقلا نارتقاب هتيمست نكمي ام اوظحال نيبقارملا نا
 لكش يف ولو ..ذيفنتلاب طيطختلا لاصتا وا ؛لمعلاب
 تمدقا دقف .ةعضاوتم تاءارحا وا ةطيسب تاوطخ

 اهنيب لاقتنالا روسح حتف ىلع ارخؤم لالتحالا تاطلس

 لك نم ءاثالثلاو نينثالا يموي رهظ دعب :ندرالا نيبو
 ,ءارهظ ةداعلا يف قلغت روسحجلا هذه تناكو .عوبسا

 ةدمل ولو :نيرفاسملا ماما لمعلا ةرتف ديدمت نا ريغ
 يف ةينويهصلا ةينلا ىلع رشؤم ءايعوبسا نيموي

 يا نود :نيتفضلا ءانبا نيب لاصتالا عيسوت ةيناكما

 .اهفرط نم يسايس لزانت
 ءاشناب ايئديبم لالتحالا تاطلس تحمس كلذ دعب

 ,ةيبرغلا ةفضلا ىف نييعانصلا عاطقل ؛ةعانص فرغ»

 «يبرع كنب» سيسأت ىلع اضيا ايئدبم تقفاو امك
 ليماسرلا باحصا نم ددع هيلع فرشيو هلومي
 .عاطقلاو ةفضلا يف نيينيطسلفلا

 يف اهثحب لالتحالا تاطلس تداعا ديدج نمو

 ليلخلا نم لك يف برع تايدلب ءاسؤر نييعت ةلآسم
 اذه ناكو .. ةيليقلقو نينجو ةريبلاو هللا مارو
 ةيدلبل اسيئر يرصملا رفاظ نييعتب ادب يذلا عورشتلا
 ةعضب لبق يرصملا لايتغا ءارج فقوت دق .سلبان
 روهش

 مزلتسي :ةيبرغلا ةفضلا يف تايدلب ءاسؤر نيبعت
 ف ةيعرملا نيناوقلا بجومب ,ةيندرالا ةموكحلا اقفاوم
 ندرالا اعد ام اذه لعلو .لالتحالا دوجو مغر ةفضلا

 مهعم رواشتلل نامع ىلا ءاهجولا نم ردع ءاعدنسا ىلا

 ةمصاعلا ىلا اولصو نيذلا زرنا ناكو ..رمالا اذه يف

 نوؤش ةرازو يف تاءاقل ةلسلس اورجاو ةمندرالا

 ىرقلا طياور سيئر نيدود ىفطصم .ةلثحملا ىخ الا

 دشار دمحمو ؛ىسوم ليلخو .ىفطصم ديلوو اقياس
 .جرعالا حرفو يربعجلا

 ةدسمخ ةسدرا ةطخاو

 ميلعتلاو ةيبرتلا ريدم وهو .يربعجلا دشار دمحم

 ىلا نامع نم هتدوع بقع حرص .ليلخلا ةظفاحم

 ىلع ةمزاع ةيندرالا ةموكحلا نا :ةيبرغلا ةفضلا

 معدلا ميدقتب تدعو اهناو برع تايدلب ءاسؤرنييعن
 اهتعضو ةيسمخ ةطخ راطا يف تايدلبلا هذهل يلاملا

 .ةلتحملا ضرالا نوؤشةرازو

 ددصلا اذه ىف يريعجلا تاحيرصت نا كشالو

 نوؤش ريزو نيدود ناورم ناك ام ناهذالا ىلا ديعن
 نا نلعا دقف .مايا ةعضب ذنم هب ىلدا دق ةلتحملا ضرالا

 ضرالا يف تاسسؤملا معد ىلع ةمزاع ةيندرالا ةمركحلا

 .رارمتسالاو دومصلا ىلع اهتردق زيزعتو ,ةلتحملا

 ةيسمخ ةيومنت ةطخ دعي ندرالا نا يعاذاراوح

 ةايح ةيعون نيحست سيل اهفده ناو ,ةيبرغلا فضلل
 كانه ةيبرعلا ةيوهلا ديكأت امناو .طقف ةفضلا ءافبا
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 ةينضقلا «كيزحتل» جازتقا :اوشلا داَنشَو

 تاسسؤملاو ةيداصتقالا تاعاطقلا معد لالخ نم
 .ةلماش ةروصيد ةيعامتجالا

 نم جورخلل لمعنس ..لوقي نسح ريمالا فاضاو
 مهف ىلا .دارفالا تامامتشا عم بواجتلا ةرماد

 نيكمت ىلع دعاسي امب .ةفلتخملا تاسسؤملا تاجايتحا

 ديشرتو .ةيوهلا ديكاتو دومصلا نم كانه لهالا
 .جراخلا يف معدلا رداصم عم ةلصلا زيزعتو .قافنالا

 نا يندرالا دهعلا ىلو لاق ىزغم تاذ ةراشا يفو

 رثبو ةزغ عاطق ءانبا حنم لوح ةلماش ةسارد كانه

 يدبي نيسح كلملا ناو ,ةيندرا ةيتوبث قئاثو عبسلا
 ءالؤه نع افيفخت ,عوضوملا اذهب اريبك امامتها
 فدهب ال :مهرفسو مهتالماعمل اليهستو نينطاوملا
 .مهتبوه لادبتسا

 .ةيبرغلا ةفضلا يف ةرداصلا ةيبرعلا فحصلا

 «ةيلبشارسا» تاططخم نع مايالا هذه باهساب ثدحنت

 داجباو «ةشيعملا طورش نيسحت» مدي .ةيكريماو

 مساقتلا» قيقحتو ريرحتلا ةمظنمل ؛ةليدب تادايق»

 . عاطقلاو ةفضلا يف «ليئارسا»و ندرالا نيب «يفيظولا
 ةمظنلل اهنم يلاوملا تاذلاب .فحصلا هذه رشنتو

 ةقلعتملا تاطاشنلاو ليصافتلا نم ريثكلا ءريرحتلا
 ءيلعفلا دوجولا زيح ىلا «يتاذلا مكحلا» ةلوقم زارباب

 برسعلا نيب عيبطتلا نم اعون نا ىلا ريشتو
 .ةرملا هذه عيقوتلا قبسي دق :«نييليئارسالا»و

 ةيندرالا ةيسمخلا ةطخلا نا فحصلا هذه لوقتو

 ,رالود نودلم ؛٠٠ فلكتت :ةيبرغلا ةفضلل ةصصخملا
 فرعي ام لالخ نم :يكريما طغضب متي دق اهليومت ناو
 ؛هنع ثيدحلا قبس يذلا يبوروالا لاشرام عورشمب
 صيصخت ىلا فداهلاو ءايكردماو :ايليئارسا»و انندرا
 عيراسشم ليومتل .تارالودلا نم تارايلم ةعضب

 لولخلا ةدعاق ىلع .طسوالا قريشلاب ةيداصتقا

 ةقطنملا كلت نم عارصلاو رتوتلا ليتف عزنو ةيملسلا
 []1.امملاع ةيويحلا

 لا ل كيل ءاصق ءاصقإل ةصرفلا فلا «لمعلا 0 لنسب له

 0 و احا را عبو سب عج د7 ين دج دج هوما

 ريماش قطو .نولوقد امك ,.ءظوظح ايشفلاا».
 يف نيظوظحملا نم هنا يعدب نا عيطتسي ال لأ

 ةفد ملست نا ذنمف .ةسايسلاو مكحلا ملاع
 نغيب ميحانم لازتعا دغب دوكدللا لتكت ىف ةماعزلا
 يف ةموكحلا ةسائر نم هتلاقتساو ةيسايسلا ةايحلا
 نايكلا اهنش يتلا ةيناودعلا برحلا باقعا
 جرخي ال داكي وهو :1447 ماع نانبل ىلع ينويهصلا
 يوك يف عقب ىدح ةمزا نم

 لخاد هيضراعم رطاوخ ةثدهت يف حجني دكي ملو
 ةسائر هملست دعب عاضوألا ريغت يف المأ :هوردح برخ

 ىلع ءانب :لبقملا (ربوتكا) لوألا نيرشت يف ةموكحلا
 نوعمش نيبو هنيب دوقعملا قالثنالا ب بوانتلا قافنا
 ؛«لمعلا» بزح سيئرو يلاحلا ةموكحلا سيئر زيريب
 يف هعضتل هياوبا ٠١",  صايلا» ةحيضف تقد ىتح

 يلختلاو مكحلا لازتعا اهدحا ةبعص تارايخ ةهجاوم
 .ةموكحلا ةسائر نع

 يلوا ةلاقتسالا

 ًامامت تيوس دق رومألا نا ربماش قحسا نظ دقل

 يذلا ريماز قحسا سكاشملا ماعلا يعدملا ةلاقتسا دعب

 دعب اميف هل نيدت نكلو . ةحيضفلا هذه ةراثا ءارو ناك

 ةلوهس لثم يف سيل ,مقمقلا ىلا :تيرفعلا٠ لاخدا نا
 لك ف رثانت دق ةحيضفلا ذاذر ناو آاصوصخ .هجارخا

 نم ةمث نا املاط اهسمط رذعتملا نم تابو .ءاجرألا

 ىتكخو .:ةراتسلا» ءارو نم ةنثنلا اهتحئار كرحي

 ملست يذلا شيراه فسوي يضاقلا «تايوستلا لجر»
 دعي خل ,ريماز قحسال افلخ ماعلا يعدملا بتصخم

 فقوو :«تيب نيشلا» ةيضق فلم قالغا هناكماب

 اهرقتسم وحن ٠٠٠١«  صانبلا» ةحيضف ةعافدنا

 فوس هنا يضاملا ناريزح 7١ يف نلعا كلذل .يعيبطلا

 ةقيرطل هروصت ةلبقملا مايألا يف ةموكحلا ىلا مدقي
 ضماوغ ولجيو .«تيب نيشلا» ةيضق يف قيقحتلا
 لولبيا ١١؟ ىف نيينيطسلفلا نييئادفلا لابتغا ةميرج

 .يضاملا (ربمتبس)
 يعدملا نلعا ىتح نيموي ىوس ضمي مل لعفلابو

 لخاد: نه تادضوت 'ىقلتا خا ةيَدَج نس يرافق ماعلا
 قيقحت ةنجل ليكشت ةرورضب ءارزولا سلجم
 قحسا لدعلا ريزو لياق كلذ لجأ نمو .ةيئاضق
 ينعملا ريماش قحسا ةيجراخلا ريزوو يعادوم

 .ةيصقلا هذه لكد ةرشايم
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 ماي ىرب وهو ,ريماش ةرئاث تراث دحلا اذه دنع

 نيرشت يف ديدج نم مكحلا ىلا ةدوعلا يف هلمأ نا نيعلا

 هضفر دكاف .رخبتي امبرو .قيضي أدب لبقملا لوالا
 ناجللا لمع فصوو ؛ةنجللا هذه لثم ليكشنتل

 لثم ىرخا اياضق ىف تققح يتلا ةقباسلا ةيئاضقلا

 ماع رصم يف ةينويهصلا سسجتلا ةكيش ةحيضف
 رزاجمو ,191/7 ماع «نارفغلا مويد برحو ؛ 5

 ةاسأم» هنأب اهلمع فصو 7"١4: ماع اليتاشو اريص

 ةقلطملا هتضراعم نم ففخ دق ريماش نا مغرو .«ةلودلل

 يف هفقوم ناك امك ةحيضفلا هذه يف قيقحت ءارجال

 امب قيقحتلا ةنجل لمع رصحني ناب بلاط .قباسلا
 عنم لجأ نم لبقتسملل كولسلا ريياعم» مدخي
 .«ةفسؤملا ثداوحلا

 ةيداثلا ةلاقنسالا

 جرحدت فقو ىلع صرح ريماش نا احضاو ادب دقل
 ديال جرحدتلا يف اهرارمتسا نأل ,نمث يأب ؛جلتلا ةرك»

  [:ما/لمزوأ نمطمات معهن - 5

 دحأك مكحلا نم هجارخإف هجارحا ىلا يدؤي نا
 .ثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا تالامتحالا

 ماهاربا ةوعدب يضقي قافتا ىلا زيريب لصوت كلذل
 نم ةلاقتسالا ىلا ؛تيب نيشلا» زاهج سيئر مولاش

 مولاش .ةحيضفلا يف قيقحتلا ةفلفل لجأ نم هبصنم
 مل هنا مغر ؛حارتقالا اذه لثم ةيادبلا ف ضفر دق ناك
 نكلو .دعاقتلا ىلع لاخي ىتح رهشا ةتس ىوس هل قبي
 نويسايسلا نولوؤسملا هيلع اهسرام يتلا طوغضلا
 ناريزح "5 يف مدقف .حارتقالا اذهب لوبقلا ىلا هترطضا
 يف رارمتسالا عيطتسي ال هنا انلعم هتلاقتسا (وينوي)

 ةبراحم نع لوؤسملا «تيب نيشلا» زاهجل سيئرك هلمع
 ًافورعم حيصا نا دعب «ليئارساد لخاد «باشهرالا»

 .ًالملل

 انايب ءارزولا سلجم ردصا يلاتلا مويلا يف و
 ةثالثلا هيسوؤرمو مولاش ةلاقتسا هيف نلعا ابضتقم
 نييئادفلا ةيفصت ةحيضف يف هعم نيطروتلملا
 نايكلا سيئر نا اضيأ نلعا امك .نيينيطسلفلا
 بجومب ردصأ دق غوزتريه ميياح ينويهصلا
 « تيب نيشلا» رصانع نع أوفع هل ةلوخملا تايحالصلا

 اوضرعتي نل ءالؤه نا ًادكؤم .ةميرجلا يف نيطروتملا
 .ةيئاضق ةقحالم يأل

 جلا رك
 اهتحئارف :ةحيضفلا رمط ىلا دؤي مل لحلا اذه

 ,نييسايسلا فونا ىلا تلصوو :؛تحاف يتلا ةنتنلا

 قافتا نم صلختلل يعسلا هاجتاب مهضعب تكرح
 ةموكحلا ةسائر نع ريماش ءاصقاو يفالتئالا بوانتلا

 .لبقملا لوألا نيرشت يف
 عم ؛نماضتلا» ىلع صرحلا رهظا زيريب نا مغرو

 فقاوم اوذختا ؛لمعلا» بزح ةداق رئاس نا ريغ .ريماش
 ةحارصب نييلاطم ؛دوكيللا» لتكت ميعز دض ةحضاو

 نع نيلوؤسملا ةبساحمل ةيئاضق قيقحت ةنجل مايقب

 نم لقتنا نا ثيل ام هسفن زيريب ىنحو .ةحيضفلا هذه

 نالعا ىلا احوتفم فلملا رارمتسال :ةنبللا١ ةضراعملا

 يف نييسايسلا ءامعزلا ةقالع يف قيقحتلا» ىلع هتقفاوم

 نا نييسايسلا ءامعزملال يفيني هنا أدكّوم ,«ةحيضفلا

 ..تيب نيشلا» زاهج ءاطخا نع ةيلوؤسملا اولمحتي
 ةمث نا ؛دوكدللا» ءامعزو ريماش كردا دحلا اذه دنع

 نع مهداعبا لجأ نم :لمعلا» بزح اهدوقي ةلمح

 ناكف .يقالتئالا بوانتلا قافتا ىلع بالقنالاو ةطلسلا

 بزح دض يعافدلا موجهلا اونلعا نا مهلعف در

 ةموكحلا ةسلجح لوحت ىلا ىدأ يذلا رمألا .:لمعلا»

 تاماهتالل حرسم ىلا ناربيزح 7 نينثالا موي

 .ةلدابتملا مئاتشلاو

 قيرطلا ةداهد
 عباتت لازت ال ,00 - صابلا» ةحيضف نا مغر

 ةياهن لوح ايلاح رودت تالؤاستلا نإف .اهقيرط
 ةموكحب يدؤتس لهف :هيلا لصتس يذلا قيرطلا

 تيب نيشلا سيئر فارتعا دعب ىتح ةكارشلا

 ؟؟هتميرج ذيفنتل ريماش تاهيجوت ىقلت هنأب ليقتسملا
 ةحيضفلا ةفلفلل طسو ةغفيص ىلا لصوتلا حنب ما

 !؟اهتمري
 ةحيضفلا هذه نا نولوقي زيريب نم نويرقملا

 اما .ةموكحلا يف ةكارشلا ءاهنا ىلا امكح يدؤوتس

 هلصت ةحيضفلا اميف لامآلاب للعتي لازي ال يذلا ريماش
 طسوو .ةيريتسهلا تاحيرصتلا قلطي هنإف .ايصخش
 نم سيل ,قاسو مدق ىلع ةيراجلا ةمدتحملا تاعارصلا
 بوانتلا قافتا ذيفنت متيس اذا ام نآلا ىتح حضاولا

 رئاسو زيريب ةبغر نا مغرو .ال مأ هدعوم يف يفالتئالا
 :دحأ ىلع ىفخت ال قافتالا نيفنت مدع يف «لمعلا» ةداق

 ةقطنملا يف عضولاب ةلأسملا هذه طابترا نكلو
 يعاسم اهيلا عفدنت نا نكمملا نم يتلا تاراسملاو
 زيريب تاكرحت نم ءيشلا ضعب حبكت .ةيوستلا
 .ريماش ءاصقا ىلا ةفداهلا

 ناب لوقلا نم أدب نويسايسلا نوبقارملا كلمي الو
 ددحتس يتلا يه ةقطنملا يف ةيوستلا حاير ةعيبط
 .ةحيضفلا نع ةمجانلا ةمزألا راسم

 ةبئاغ ةقيقح ةمث نا اريخا لوقلا نم دب ال نكلو
 لخاد ةحيضفلاب نيينعملا عيمج ناهذا نع امامت

 نق نيينيطسلفلا نييئادفلا نا يهو ءينويهصلا نايكلا
 نا نود امهمالستسا دعب اهل ليثم ال ةيشحوب ايضح
 تيقب ءاوسو .امهتايح نع عافدلل ةردق ةيأ اكلمي
 هجو ءام ظفحت «:ةيوست» قفو ةكارشلا ةموكح

 ةعضاو تبهذ مأ .نيسفانتملا نيفرطلا الك حلاصمو
 نإف ,ةديدج ةيسايس تاريغتم ماما ينويهصلا نايكلا
 ىلع اويساحي نل ءاعنشلا ةميرجلا هذه نع نيلوؤسملا
 كوداز ميياح قباسلا لدعلا ريزو .مهيدبا تبكترا ام

 «تيب نيشلا, زاهج ةداق نع يسائرلا وفعلا رارق فصو
 نكلو ,«ليئارسا» يف نوناقلا مكحل دوسأ موي هنأب
 - امئاد ناك نوناقلا مكح نا ًامامت يسن كوداز نا ودبي
 باهرالا تايلمع ءارج نم دادح يف - لازي امو

 لشأ نم نيينيطسلفلا نينطاوملا دض ةلصاوتملا
 ينويهصلا نايكلا دوجو سيلأ ,كلذ نم رثكأ ..دالبلا
 0.!؟نوناقلا مكحو قطنم دض ساسألاب

 دعسأ يلع حجان
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 قيرخلا يايعنرتب يريم مالعإلاو اياه صرتي رايب
 او وب وو يس ووردة وو" قطو ووجوه

 بيبا لل ١ لشم
 امنخألاو ..ةعاثلا 00 هرشلأ

 ةني لا ني ا و ل ساو اكسس سا وو سو وربح دوو و دنا بزب 1 وببو وج وب سما »1

 تامزالا نم جورخلا ىلا فدهن ةيناثلاو ..نطنشاو اههاجناب عفدت ىلوالا
 ووو دوو واسوا رسب »1 3777 ىلا وجب" جوس ها تال

 :ةيبرعلا نوؤشلا ررحم بتك

 نايكلاو ةيروس نيب عقت ال وأ .برخلا ب
 ينودهصلا | كلن

 ضرالا اهتحاس نوكتسو 1 عقتس ىلد لم

 «نانبل يف يبرغلا عاقبلا ىلا نالوجلا نم ةدتمملا
 «ييئارسالا»و يروسلا ناشيجلا اهيف مدختسيسو
 : وج - ضرا خيراوص ىلا تارئاط نم :ةحلسالا ثدحا

 .رتبوكيله تارئاطو تابابدو ضرا - ضراو
 فحص يف :نييفاحصلا ضعب تالايخ يضمتو

 تاهويرانيس مسرت ةيبورواو ةيكريما تالجمو
 ىوتسم ىلع ةيسايسلا اهجئاتنو .ةليقملا برحلا
 .هتمرب طسوالا قرشلا

 رهشالا يف .برحلا لوبط عرق تاوصا تلاعت دقل
 ةعفادلا راذعالاو بايسالا تددعتو :ةردخالا ةسمخلا

 يف ؛اهنع ثيدحلا تفخ يتلا برحلا كلت لثم عوقول
 ديدج نم عرقيل داع مث ءيضاملا وينوي /ناريزح رهش
 تامولعملا ضعب ددرتتلو .فيصلا بيهلزع يف
 ةزهجا ضعب يف .اهجئاتنو اهمجحل تاروصتلاو
 .ةيكريمالاو ةيناظيربلا مالعالا

 هذه لظ يف ةرشابم :نهذلا ىلا ردابتت يتلا ةلئسالاو
 ؟«ليئارسا»و ةيروس نيد برحلا عقت اذامل :ءاوجالا

 ىلع بيبا لتو قشمد نيب ينمضلا مهافتلا طقس له
 حلاصملا تاباسح تهتنا لهو ؟نانبل يف شياعتلا
 يروسلا سيئرلا نا ما ؟يروسلا ماظنلا عم ةيبرغلا
 ىلا ةجاحب .ةيسايسلاو ةينمالا هترهجا تتابو .خاش
 رشع ةتس ذنم اهأدب يتلا ةريسملا ةعباتمل ةديدج ءام“
 ,1910 ماع اهجوت .برغلا عم يىلك مهافت يف ؛اماع
 ةكرحلا برضو .نانبل ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخدب
 ؟ةينيطسلفلا ةمواقملاو ةينانبللا ةينطولا

 ىلا .انداقتعا يف :دوعت ةلئسالا هذه ىلع تاباجالا
 هآشنأ يذلا ماظنلا ةعيبطب قلعتت تايطعم ةلمح

 يتلا راودالا ىلاو 19417١., ماع ذنم يروسلا سيئرلا
 ماقاو :ةيساسالا ةيموقلا حلاصملا ىوتسم ىلع اهبعل
 يف و :ةيبرغلا لودلا ضعبب ةقيثو تاقالع اهلالخ نم
 ,هتاسراممو هتاسايس نكت ملو .نطنشاو اهتمدقم

 ةيكريمالا ةيجيتارتسالا عم رخاب وا لكشب ضقانتنل
 ةقطنمل .ةماع ةروصب ةيبرغلاو .ةصاخ ةروصب

 ١5847 زومت ١١0 -  ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا أ

 اوبن ب وج ملا وس اما وج 3 و7 بج وو 1 1 ب ا

 ,نانبل يف ةيزكرملا ةطلسلا بييغتف .طسوالا قرشلا
 تاليود ىلا ريفصلا يبرعلا رطقلا اذه تيتفتو

 ةيجيتارتسالا فادها نم يساسا فده وه .ةيفئاط

 ةفيصلا ميمعت راظتناب ,ةيبرغلاو ةينويهصلا
 رودف .ىرخا ةيبرع راطقا ىلع ةيتيتفتلا ةينانبللا
 .نانبل :ثالثلا ةيموقلا اياضقلا ىف ء.يروسلا سيئرلا
 عم ماودلا قلع ضقانتي مل نيظسلفو جيلخلا برح
 رودلا نا ربغ :ةيشنودهصلاو ةيكريمالا فادهالا

 نا ءلوقلا نكمي 1917١: ماع ذنم رمتسملا يحرسملا
 رجعلابو ,ةلمملا ةنيطدلا تاعاقنالاب اباصم تاب هءادا

 ىوتسملا ىلع عيجشتلاو قيفصتلا عازتنا نع
 قافتا» سيركت يف يروسلا سيئرلا لشفف .يبرعلا
 نم ريمسيد /لوالا نوناك ِق دقع يذلا « قشمد

 يلياو يرب هيبنو طالبنج ديلو نيب .يضاملا ماعلا
 لان :«تانوتناكلا نانبلل» ةيروتسد ةغيصك ,ةقيبح
 عمو .يبوروالاو يكريمالا :نييوتسملا ىلع هنعمس نم

 ربحلا ىوتسم ىلع هحاجنو .نانبل يف ضرالا ىلع هلشف .
 جيلخلا برح ْق ىرخالا تاقافخالا تعفادت «:قرولاو

 مالعالا عفد يذلا رسمالا :ةينيطسلفلا ةيضقلاو

 هيجوت ىلا :ةريخالا ةسمخلا رهشالا يف ءيبرغلا

 ناك نا دعي .هتيصخش ىلا انادحاو :هتسايسل داقتنالا

 هذهو .برعلا كرامسبب هتعن دق هسفن مالعالا اذه

 نيدقارملا ضعب تعفد ,يبرغلا مالعالا ِق تاداقتنإلا

 ديعت برغلا نا داقتعالا ىلا :نيسساسلا نيللحملاو

 لاح يف ,رامثو جئاتن نم هدصحي نا نكمي ام يف رظنلا
 تفاللاو .ةنهارلا هتروصب يروسلا ماظنلا رارمتسا

 رارقلا ٌرزكارمب طبترت افحص نا .تاداقتنالا ةلمح يف

 ىلع يه وا ءىربكلا ةيبرغلا مصاوعلا يف يسايسلا

 نطنشاولا» لثم ءاهمصاوع يف ةرادالا نم ةبرقم لقالا

 تكراش دق ,«دنومول»و «نويبيرت دلاريهلا»و «تسوب
 تامزالا نع تثدحت يتلا ةيمالعالا ةلمحلا كلت يف
 تقاسو ,يروسلا ماظدلا هجوب ةفصاعلا تالكشملاو

 سيئرلا طروت نع .ةفينعلا تاماهتالا نم ةلمج
 معد يف هتارياخم ةزهجا ضعب وا ؛انيح يروسلا

 .يلودلا باهرالا ذيفنتو
 مصاوعلا مظعم تداس يتلا ةديدجلا ةغللا ءازإو

 يذلا يروسلا سيئرلا ساسحا دادزا .ةيبرغلا

 نمو ؛ماعلا يبرعلا ىوتسملا ىلع ةلزعلا نم يناعي
 اهربتعي ناك ةيبرع لود عم :هتاقالع يف داح رتوت

 وا سوما دوج

 د 4 و وا وج" رواق:

 وه قانتخالا سجاه تابو .رئازجلا لثم .هل ةفيلح
 ضرملاف .ةيروس يف ةيسايسلا ةايحلا ىلع رطيسملا
 ثدحتت ريراقتلا تداع دقو  هنم يناعب يذلا يحصلا

 ةجوم مث .يداصتقالا عضولا يدرتو  اددجم هنع
 ندملا نم اددعو قشمد تلاط يتلا تاريجفتلا

 يناعي يذلا طابحالا ىلا ةفاضا :ةيسيئرلا ةيروسلا
 طوقسو .2قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا لشف يف هنم

 ةمظنم ىلع ءاضقلا نع هزجع مث :نانبل يف هعورشم
 مقرلا لكشتل تداع يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا
 هذه تداز .ءهطسوالا قرشلا ةيضق» يف بعصلا

 .ةيلودلاو ةيبرعلا هتلزع نم اهعيمج
 نم اجرخم :يروسلا سيئرلا دجي مل .لعفلابو

 ريرحتب حيولتلا ىوس .هلوح بورضملا راصحلا ةلاح
 ناك موي .1951/ ماع ذنم ةلتحملا نالوجلا تاعفترم

 ةلواحم يف :ناريطلا حالسل ادئاقو عافدلل اريزو

 جيلخلا ىف ةيبرعلا لودلا ضعيب هتاقالع ةداعتسال

 دوست تالامتحاو برحلا تالامتحا . ..نالوجلا

 .يروسلا بعشلا سلجم حاتتفا ْق ىقلاف ,برغملاو

 هيف ضرع ايسايس اباطخ .تاباختنالا ءاهتنا بقع
 حولو .ةيروس اهشيعت يتلا تالكشملاو تامزالا
 طسو يف نوكيس نالوجلا نا» هلوقب نالوجلا ريرحتب
 ىلا كاذموي نويقارملا راشاو .ءاهدودح سيلو ةيروس
 .ةقناخلا ةيذاصتقالا ةمزالاب قلعتي حيولتلا اذه نا

 جيلخلا نادلب نئازخ ردتسي نا .اددجم دصقي وه ذا
 ريغ .هيلع تادعاسملاو طفنلا لاوما قفدتتل .يبرعلا
 مويبغلا تناكو .ةقطنملا ُِق بهت تناك فضاوعلا نا

 تعقو ةفينع ثداوح ببسب .اهئامس يف عمجتت دوسلا
 تمدقأف ءايبيل اهب تمهتاو .انييفو امور يراطم يف
 برغلا سلبارط ىلع ةراغالا ىلع ةبكريفالا تارئاطلا
 تالمح .ةيناودعلا ةراغلا كلت تلت مث ءيزاغنبو

 «يلودلا باهرالا يف عولضلاب ةيروس مهتت ةيمالعا
 برحلا نع تالاقمو تاباتك :تذلمحلا كلت تّحاصو
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 ةينلعلا لئاسرلا تناكو .بيبا لتو قشمد نيب ةلبقملا
 بيبا لتو قشمد نيب فقوتت مل .ةيرسلاو اهنم
 نئاهرلاو ..ةيوستلاو نانبل نأش يف .نطنشاوو
 .نييبرغلا

 هتلزعو هتمزأب يروسلا ماظنلا روعش دايدزا عمو
 يروسلا سيئرلا هجوت .هريصمب ةطيحملا رطاخملاو
 اهتمصاع يف ايقتلم ايفالسغوي نم .برغلا ةبطاخم ىلا
 شيرتيد سناه ةيبرغلا ايناملا ةيجراخ ريزو دارغلب
 ةنورملا ايدبم ةلجؤملا ندرالا ةرايزب ماق مث ..رشديغ
 ىف وضعلا دلبلا نانويلا ىلا اهجوتمو .لادتعالاو
 نأش يف ايكرت عم تاثداحملا افنأتسمو :يسلطالا فلحلا
 ِق نمرالاو داركالا بيردت تاركسعم لوح تافالخلا

 حارس قالطال لمعلا هدادعتسا ىلع ادكؤمو ؛:ةيروس

 .ءودهلا ىلا فصاعلا خانملا هجتاف .نيييرغلا نئاهرلا

 ةمكح نع نوثدحتي «نويليئارسالا» نولوؤسملا داعو
 رمحلا طوطخلا همارتحاو هلقعتو يروسلا سيئرلا

 .ةقطنخملاو نانبل يف ةموسرملا

 ءاقل لامتحا نع تددرت يتلا ءاينالا تراثأاو

 امل .اعساو امامتها ةيروسو قارعلا نبي ةحلاصفمو

 ةهبجلا يف ىوقلا نيزاوم يف بالقنا نم هلكشت
 ماظنلل ةيسنلاب ءاقبلا ةلداعم ناد ريغ .ةيقرشلا

 رمحالا طخلل يروس زايتجا الف .مهالا يه يروسلا
 نابكلا ددهب الا لياقم ,«ليئاريسا» نما ددهب يذلا

 ماظنلا ءاقب عوضوم ةدحتملا تايالولاو ينويهصلا

 رمحالا طخلاب مازنلالاف .مكحلا ِق يىلاحلا يروسلا

 ةدعاقلا وه ةيقرشلا ةهبجلا ىلع ينويهصلا
 قارعلا هاجت يروسلا ماظنلا ةسايسل ةيجيتارتسالا
 - ةيندرا  ةيقارع  ةيروس ةهبج ءانب ةيناكما هاجتو
 :ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا)..ةينانبل  ةينيطسلف
15). 

 نع ثيدحلا ىلا ةدوعلا وه ,نآلا ,مامتهالا ريثي امو
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 ردخلاف . ةئدابلا يه ةيروس نوكت نا حيجرتو ' ,برحلا
 يف ةصصختملا ةيناطيربلا «زتيج» ةلجم هترشن يذلا
 نا نم ,ةقوثوم ةيبرع رداصم نع القن عافدلا نوؤش

 تاعفترم عاجرتسال ةئجافم ابرح نشتس ةيروس
 نا لوقت ريراقتو رابخا هيلا تفيدضا ,ةلتحملا نالوحلا

 ضرالا يف وج  ضرا خيراوص ترشن ةيروس
 د و ةنيغن تابايدو ةيعفدم 0 دبس

 ذاختالا نم ةروطتم ةحلسا اسم ا

 ةديعب خيراوصو ١ يت تابابد اهنيب يتايفوسلا
 ,يمالعالا لدجلا نم اديزم ءاينالا هذه تراثأف .ىدملا

 نيبار قحسا ينويهصلا عافدلا ريزو مالك ددعتساو

 نود نمو :نآلا دعب برح كانه نوكي نل» :لاق لاق يذلا

 رئاخذلاو ةحلسالا تايمك بيسب :ةريدك ةاتاعم

 اننا دقتعاو :ةملؤم نوكت فوس برح لكو .روطتلاو
 ةظقي بيبا لت تيقب اذا برح ةيا حبرن نا عيطتسن

 ةهجاوملا داعبتساو نزاوتلا نع ثيدح : وكسيس فزوج

 .«ةرذحو

 نا :لوقي :نطنشاو يف :ةيبرعلا ةعيلطلا» لسارم
 برحلا هذه تناك اذا امع :لءاستب يكريمالا مالعالا

 ؟تعقو اذا ءىدابلا نوكي نمو ؟عقت فوس
 مزجي .تايجيتارتسالاو ةحلسالا باسح فو

 ةيلاحم ال ةعقاو برحلا نا ,يكريمالا مالعالا مظعم

 قلطنيو .ةئدابلا يه نوكتس ةيروس نا ىلا ريشيو
 رداصم نع القن .طسوالا قريشلا ةسايس ىف نوثراقلا

 امدنع :فيرخلا لصف يف مجاهت دق ةيروس نا ؛ةيبرع
 ةسائر ىلع لدابتلا يف نيلوغشم ريماشو زيريب نوكي
 اطاسوا نكل .يسايسلا لماعلا نم ةدافتسالل ةموكحلا

 نيرشت رهش يف لدابتلا ةرتف نوكت نا دعبتست ةيكريما
 تاوقلا عضعضت يف الماع ءلبقملا ربوتكا /لوالا
 دادعتسالا ةبهأ ىلع ىقبت فوس اهنال :«ةيليئارسالا»
 ضم حقو: ياا نم ككا

 تاكيش ىدحا تفاضتسا :برحلا عوضوم لوحو

 قباسلا ةيجراخلا ريزو بئان يكريمالا نويزفلتلا
 ابرح نا» :لاقف ,عاشي امع ؛هتلاسو وكسيس فيزوج
 مل ةيروسف .نآلا ةدعبتسم «ةيليئارسا»  ةيروس
 تنّسح اهنا نم مغرلاب يركسعلا نزاوتلا ققحت
 «ةيليئارسالا» تاحيرصتلا لدتو .يركسعلا اهعضو

 تلصح دقو .برحلا ناديري ال نيدلبلا نا ةيروسلاو
 امهنا نيفرطلا نم تاديكأت ىلع ةدحتملا تايالولا

 وكسيس دريو .«ةهجاوملا بنجتل دهج لك نالذبيس
 ةلواحم ىلا .برحلا ثودح ناكما نع تاعاشالا

 يف يسايسلا فقوملا رابتخا نييروسلا نيلوؤسملا
 يذلا تقولا يف ةدعبتسم برحلا ناو» .«ليئارسا»
 .«ةرهاقلا عم اهتدهاعمب بيبا لت هيف ظفتحت

 ىلا ةيناطيربلا ءزنيج» ةلجم هلوقت ام زكتري لهف
 ؟ةيقيقح تايطعم

 ,نولوقي .نطنشاو يف نييسايسلا نيللحملا ضعب
 ال نال ةيفاكلا ةمكحلا نم يروسلا سيئرلا ىدل نا»
 ةرماغم ىلا طسؤالا قرشلا ةيعل ىف هزكرم ضرعب

 كلت تدجو دقو ..«ةثراكلاب هيلع دوعن ةيركسع
 بيسي .مالعالا ىلا اهقيرط برحلا نع تاعاشألا

 قرشلا يف ىوقلا نيزاوم يف رييغت ثودح بوجو
 يف ةددعتم تاهج ىلع هرودب رثؤي فوس يذلا ءطسوأالا

 .ملاعلا نم لعتشملا ءزجلا كلذ

 ال ةيروس نا ةيكريما ةيركسع رداصم مزجتو
 نم حلستت اهنا نم مغرلاب ,«ليئارسا» ؛ايلاح .نزاوت
 .ةفاثكب يتايفوسلا داحتالا

 ,يمالعالا عقاولا اذه نا نيللحملا ضعب فيضيو
 ضعب تافرصت ىلع سكعنا ذا .يروسلا سيئرلا دافا
 يذلا نيسح كلملا فقوم ىلا نيريشم . .,ةيبرعلا لودلا

 يف ارود بعلي نا لواحيو ؛ةيروس عم هتاقالع نّسحي
 مل اذاو .ةيقارعلا  ةيروسلا رظنلا تاهجو بيرقت
 ةداعا ءدب ىوبس ةئجافملا برحلا نع تاعاشالل نكت

 لقح ىقبي طسوالا قرشلا ناف .تاقلاحتلا يف رظنلا
 نكمي اذامف . نايسحلا ىف نكي ملام ثدحي دقو :تاجافم

 نم اهجتنتسن يتلا يزافملا يه امو ؟؛ثدحيب نا

 ؟ةقياسلا تاليلحتلاو فقاوملا

 ةلحرم يف لخد هنا رعشي يذلا يروسلا ماظنلا نا

 :امهل ثلاث ال نيقيرط ماما فقي .ةروطخلا ةغلاب
 سيئرلا نطنشاو عفدت نا وه :لوالا قيرطلا - ١

 قيقحت ىلا يدؤت :ةيروص برح كولس ىلا يروسلا
 نمض نم .بيبا لتو نطنشاو اهل لمعت يتلا ةيوستلا
 برحلا كلت تدوا ءول ىتح .امهحلاصم باسح

 .ةيروس ةدحوبو ..هتمالسو هنماو يروسلا ماظنلاب
 يروسلا سيئرلا نوكي نا :يناثلا قيرطلا ١

 هماظنلو هل جرخمك ؛برحلا هذه ديري يذلا وه هسفن
 نوكي نا ريغ نم :هرصاحت يتلا تالكشملاو تامزالا نم

 نا املع .ةلتحملا نالوجلا تاعفترم ةداعتسا فدهلا

 فرصي :؛ينويهصلا نايكلا عم ةئجافم برح يف هلوخد
 ,ةيباجيا جئاتنب هيلع دوعت دق ءاهجئاتن نع رظنلا
 يف تاب يتلا يبرعلا جيلخلا لود عم هناقالع ديقتسيف

 ةروص يلاتلاب ديعتسيو .اهلاوما ىلا ةجاحلا شسمأ

 .برعلا ماما اضيا اهيلا ةجاح ْف وه ةيموقو ةينطو
 ثودح ناكما نع تاعاشالا دجت ساسالا اذه ىلعو

 هذه نوكت امبرو .مالعالا ىلا اهقيرط .ءبرحلا
 [0.برغلا ف موسرملا ويرانيسلا نم اءزج تاعاشأالا

 اا/ _ ١545 زومت ا ١76 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ةقرو دقف مهقالطا يف حجن اذا نفوطخلا ةيضق ريسا يروسلا سيئرلا
 د0 هجمات 1

 ةيسايسلا بعاصملا نع اهثيدح ضرعم يف ليل
 ماظنلا اهنم يناعي يتلا ةيداصتقالاو |' |

 يكريمالا ثوعبملا ةرايز نعو ؛يروسلا |:
 تلاق ,يضاملا رهشلا يف قشمدل ةيرسلا زرتلاو نونريف

 خيرات لمحي يذلا اهددع يف هكيوزوين» ةسلجم

 ىلع تضرع دق ةيكريمالا ةرادالا نا 2
 حمقلا نم نانطالا فالا تائم ةدع اهعيدت نا ةيروس

 ىلا كلذ لبق تعراس دق ةيبوروالا قوسلا تناكو

 ةدع نم فلأتت ةيبروسل ةلجاع ةيئازغ ةدعاسم ميدقت

 .حمقلاو ةديزلاو ففجملا بيلحلا نم نانطا

 يبرعلا ديعصلا ىلع اما ,يل ودلا ديعصلا ىلع اذه

 خيراتب ةيسنرفلا ةفاحصلا ةلاكو تركذ دقف يميلقالاو

 علطم يف تعفد دق ةيدوعسلا ةيبرعلا نا 15

 نويلم ٠٠١ اهتميق قشمدل ةبه يضاملا (ويام) رايا

 ةصصختملا ةيداصتقالا تارشنلا ىدحا تركذو

 تيوكلا نا يضاملا رهشلا رخاوا صربق يف ةرداصلا

 نيبام حوارتت ماخلا طقنلا نم ةنحشب ةيروس تدوز

 . نط فلا "١٠و فلا 6٠

 خيراتم ترشن «تسوب نطنشاو» ةفديحص نا امك

 ١545 ذومت 7 ١54 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 0 ع ستات تعجل 1 بج ورب بة

 ؟هيلع ةنهارملا لطبت لشف اذاو .. زازتبالا

 ديوزت تفناآتسا نارا نا لوقد اريرقت 6
 ليجاتي تدعوو ماخلا طفنلا تانحش ضعبب ةيروس

 ءاقلل يروسلا ماظنلا ءاغلا لباقم ةقحتسملا نويدلا

 يروسلا ةيجراخلا يريزو نيب اعقوتم ناك يذلا
 1985/5/1١8:. يف يقارعلاو

 تادعاسلاب لحال
 ةيئاذغلا تاعرجلا هذه لك نم مغرلابو ..كلذ عم

 ةمزالا لازت ام ءرداصملا ةددعتم ةيطفنلاو ةيلاملاو

 امقافت دادزت يه لب .اهلاخ ىلع ةيروس يف ةيداصتقالا

 ةيداصتقالا ريراقتلا ثدحا ثدحتتو .رخآ ىلا دوي نم

 هلوصوو يروسلا يجراخلا نيدلا مكارت نع ةيبرغلا

 تاصزا رجف يذلا نيدلا مجحب) رالود رايلم 5* ىلا

 غلبتس اهدحو نيدلا اذه تامدخ نا لوقتو . (اينولوب
 هيف غلبي يذلا تقولا يف .رالود يرايلم مداقلا ماعلا

 .ةئاملاب "7 ماعلا اذهل مخضتلا لدعم

 نم ديدعلا نا ىلا ريشتف ةيلخادلا تايطغملا ام١

 ةيلك ةروصب لمعلا نع فقوت دق ةيروسلا عناصملا
 ةدروتسملا ةيلوالا داوملا وا رابغلا عطق بايغل ةجيتن

 ال فقوتت مل يتلا عناصملا نا نيح يف .جراخلا نم

 .اهتقاط نم ةئاملاب ٠١ نم رثكاب لمعت
 اهلحي ال ىوتسملا اذهب ةمزا نا حضاولا نمو

 وا ناريا عم ةمواسم وا ةيبرعلا ةيطفنلا لودلل زازتبا

 .ةدحتملا تايالولاو اسنرف دنع نيفوطخم قيوست
 تادعاسملا ةحشل طقف دوعت ال اهساسا يف ةمزالاف

 ةيساسالا تانوكملا نا كلذ ىلع ليلدلاو ..ةيجراخلا
 ةيروس هيف تناك يذلا تقولا ىف ةمئاق تناك ةمزالل

 لب ..ةيلودلاو ةيبرعلا تادعاسملا نم ردق ربكا ىقلتت
 ,رخآ اهجو لكشت امك .هسفن ماظنلا ةينب ىلا دوعت يه
 .ةيسايسلا هتمزال رخآلا هجولا ىرحالاب وا

 ىلع ايداصتقاو ايعامتجاو ايسايس مئاقلا :ماظنلاف
 ةيقبط ةحيرشل تامدخلاو حلاصملا ريفوت ساسا
 ةيروتاتكيدلا ءاوجا يف دالبلا تاريخ صتمت ةيليفط
 ماظنلل ةينمالا زئاكرلا عم اهمساقتتو داسفلاو

 يف امئاق ناك امب هيبش ماظن وه .ةيبنجالا تاكرشلاو
 دهع ىلع نيبيلفلا يف وا اروموس دهع ىلع اوغاراكين
 ,اساكوب دهع ىلع ىطسولا ايقيرفا يف وا سوكرام
 .اهءارو رتستي يتلا تاراعشلا لك نع رظنلا ضغب

 الجا ما الجاع غلبي ناو دب ال ماظن ديكاتلاب وهو
 :دحاو نا يف يسايسلاو يداصتقالا سالفالا ةلحرم

 تامزالا ضعب قيوست ِق «ةراطشلا» نم علب امهم

 تادعاسملا رداصم لوحتت ام ناعرس ذآ ءراودآلاو
 اهلصوتو ةمزالا ةدح نم ديزت طغض رداصم ىلا اهسفن
 .ةروكذملا ةثالثلا نادلبلا يف هيلا تلصو ام ىلا

 طبختلا نوك نم ريصملا اذه ةيمتح ىلع لدأ سبلو

 ةيزاوتم ةروصب :قفارتب ماظحلل يىلاحلا يداصتقالا

 لك ىلع اهشيعي يتلا يسايسلا طبختلا ةلاح عم ءامامت
 :تابوتسملا

 دتشتو ماظنلا ةلزع دادزت :يخادلا ىوتسملا ىلعف ©

 ةيرثكالل ةيشيعملا لاوحالا يدرت عم اهتروطخ

 راعشسالل شحافلا عافترالاو بعشلا نم ةقحاسلا

 ةمزا ىلإ ةمزا نم :ةيروس

 1 مترا ىذه 218 م1 فشل -



 ..ةيويحلا ةيجالعلاو ةيئاذغلا داوملاو علسلا نادقفو

 ىف ؛يدؤي ةيداصتقالا ةايحلل يلاحلا دوكرلا ناب املع
 ع ورشملا ريغ لخدلا دراوم صلقت ىلا .ههوجو نم هجو
 مقافتتو ةهارش دادزتف ةيليفطلا ةقبطلا ىدل

 ..يعمقلا اهعوزن فعاضتيو سانلا ىلع ,اهنطيلس»

 ةعراستم ةماود بعشلاو ماظنلا نبب ةقالعلا لخدتف

 هسفن نع ردعب ام اذهو .. داضملا فنعلاو فنعلا نم

 تايوتسملا لك ىلع نمالا لبح بارطضاب ايلاح
 ماظنلا ءوجل مغر ةيداعلا ةيئانجلاو ةيسايسلا
 ةقلعتملا ءاينالا ىلع يمسر ميتعن ضرف ىلا ارخؤم

 .نمالاب

 ىلعا ةينطولا ةمزالا هيف غلبت يذلا تقولا يف اذه
 دعاصتو مكحلل يفئاطلا جهنلا مقافت عم اهتاجرد

 عم كلذكو ..دالبلل ةينطولا ةدحولا قيزمت ةيلمع

 يروسلا ينطولا بارتلل ينويهصلا لالتحالا لوخد
 ىلع عنقم ليلد يا كانه نوكي نا نود .نيرشعلا هماع

 .لالتحالا اذهل ةيامح ةادا لكشي ال ماظنلا اذه نا
 رثكا ماظنلا اذه ىرعتب :يموقلا ىوتسملا ىلعو ©

 ةروثلل ودعك هتقيقح حضنتتو ىضم تقو يا نم

 نم ةيلاحلا ةرتفلا رابتعا نكمي اميرو .ةينيطسلفلا

 .ديعصلا اذه ىلع .اجرح تارثفلا رثكا

 رتستلا لواحي قباسلا يف يروسلا ماظنلا ناك اذاف
 ءارو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل هئادع ىلع

 «ندرالا نيبو اهنيب تماق يتلا ةحلاصملل ؛هتضراعم»

 قافتا كلذ يف امب قيسنتو فقاوم نم اهنع مجن امو
 فقاومل ةوقو معد ةدام لكشب كلذ ناكو .نامع

 طارفنا ناف ,قشمد يف ةرداصملا ةينيطسلفلا تامظنملا

 ةيروس تاقالع مايقو يندرالا  ينيطسلفلا ءاقللا دقع

 نولوؤسملا ناك يذلا تقولا ىف هناكم ةليدب ةيندرا

 ةيرس تاضوافم دوجو نع انلع نوثدحتي ةنياهصلا
 فقاومل ةجح وا ةعيرذ يا طقسا دق «ندرالا عص
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 يمسرلا هيش نالعالا لعلو ..اهبلا راشملا تامظنملا

 يروسلا ماظنلا فقوم حرشب نيسح كلملا مايق نع
 يف قطنملا نم ةرذ رخآل ايفن لكشي ناغير سيئرلل
 ةمظنم نبد ةقياسلا ةقالعلا ىف يروسلا ماظنلا فقوم

 .ندرالاو ريرحتلا
 رثكا رخآ روطت عم يسايسلا روطتلا اذه يقتليو

 يتلا «تاميخملا برح» رارمتسا وه ةيومدو ةيمارد

 لكشتو يروسلا ماظنلا ةياعرب «لما» ةكرح اهضوخت

 ماظنلا كلذلو ةكرحلا كلتل اينودهص  ايكريما اناحتما

 يتلا تاضوافملا ريصم هيف امهحاجن ىلع فقوني
 ناشب بيبا لتو قشمد نيب نطنشاو اهاعرق
 «ةلودح» ةداعاو ناذدل بودنج ِق ةيشمالا تايبترتلا

 ضرالا ىلع :؛يروسلاو» ينويهيصلا نيذوفنلا

 ةرايز تناك تاضوافملا هذه قايس يفو .ةينانبللا
 اهءابنا ترشن يتلا قشمدل زرتلاو نونريف لارنجلا

 نطنشاو» ةفدحص تناك امك :.ءكيوزويش» ةلجم

 ناد 65/5/١4 خيراتب ةحارص تركذ دق ؛تسوب

 ةيروس نيب ةيرس تاضوافمب موقت ةدحتملا تايالولا
 لوح قافتا ىلا لصوتلا لجا نم ...ينويهصلا نايكلاو
 تاضوافملا هذه نا تلاقو ...«نانبل يف امهتاوق دوجو

 اهب ماق لقالا ىلع ةدحاو ةيرس ةلحر تنمضت دق

 .قشمد ىلا يفروم دراشتير ةيجراخلا ريزو دعاسم
 نولتاقملا اهيف دمص يتلا «تاميخملا برح» نا

 عورشملا اذهل ةريبك ةبرض لكشت ال نوينيطسلفلا
 احيرص انالعا هسفن تقولا يف لكشت يه لب .بسحف

 ةحاسلا ىلع هرودو يروسلا ماظنلا ع وريشم لشف نع

 ىلع قشمد ماكح رارصا عيني انه نمو .اهلك ةينانبللا
 نال جئاتنلا تناك امهمو نمث يأب برحلا هذه ةلصاوم
 مهدهعت زاجنا يف مهلشف نوربتعي ماكحلا ءالؤه
 مهال اطوقس نانبل يف نيينيطسلفلا تاميخم ةيفصتب
 ةينيطسلفلا ةقرولا امهو مهيديا يف نيتيسايس نيتقرو
 .ةينانبللا ةقرولاو

 :ىقلتي يروسلا ماظنلا نا اديقعت رمالا ديزي اممو

 ةيبرع اطوغض .تاميخملا عم هتكرعم مضخ يف وهو

 يتلا تابقعلا نع يلختلا لجا نم ةقيدص ةيلودو
 سيلف .ةينيطسلفلا ةحلاصملا يعاسم هجو ىف اهعضي

 لكشب ناحلي رئازجلاو يتايفوسلا داحتالا نا ارس
 هحاجناو بقترملا رئازجلا ءاقل دقع لجا نم طغاض

 صرح عم ضراعت نم حاحلالا هذه هلكشيب ام لكب

 «تاميخملا برح» ةلصاوم ىلع يروسلا ماظنلا

 .اهيلا وبصي يتلا ةجيتنلا ىلا اهيف لوصولاو
 ماظنلا ةسايس يف ةيميلقالا ةقرافملا هذه لوحتتو

 ةلاحلل طيبض ةاداك «ليئارسا»و اكردما ىلع هسفن

 اليتاش يف هذيفنت يراجلا جذومنلا لالخ نم ةينانبللا
 هسفن جزذومنلا اذه لوحتب ..ةنجاربلا جريو اريصو

 دجيو ةيتايفوسلا  ةيروسلا تاقالعلا يف ةدقع ىلا

 نيلبح قوف اديور اديور هسفن ءيروسلا» ناولهبلا
 ىلا لوصولا نم دب الو ةيلودلا هتسايس نم نيقرافتم
 ةيطغت ىلع اهيف نيترداق هاقاسس دوعن ال ينلا ةطقنلا

 .نيلبحلا نيب ةدعابتملا ةفاسملا

 عرخم 19 ..طيروتلا نم ديزم
 ىلع ةيسايسلا ماظنلا ةمزا ِق هيسفن رمالاو

 برحلا نم هفقوم نع لاقي نا نكمي يموقلا ىوتسملا

 هتلواحم لشف دعب اميس ال ..ةيقارعلا ةيناريالا

 ةروصب ةيندرالا ةطاسولا لالغتسال ةيزاهتنالا
 عضولاو قارعلا زازتبا يف بغري ناك دقف .ةجودزم
 يقيقحلا هفقوم نم جرخي نا نود هلك يمسرلا يبرعلا
 ناريا زازتبا يف كلذكو ..قارعلا دض برحلا يف كيرشك
 تانحش ىلع هلوصح ديدجتل ةطاسولا كلن ءاننأب

 اذه ىف هيلع ةقحتسملا نويدلا عفد نود يناريالا طفنلا
 .لاجملا

 تارتوت وا ةمزاب هيلع ,«ةبعللا» هذه تداع دقو
 هطبرت يتلا «يجيتارتسالا فلاحتلا» ةقالع يف ةيبناج
 ةيلاملا بساكملاب هيلع دوعت نا نود ناريا عم
 نم اهيلع لوصحلا ىلا يمري ناك يتلا ةيطفنلاو
 .يبرعلا عضولاو قارعلا
 ضعب نم مغرلابو :يلودلا ىوتسملا ىلعو ©
 ضعب نم اهيلع لصح يتلا ةيباجيالا تاحيرصتلا
 ناف ء.اكريماو اسنرف يف امدس ال ةيبرغلا طاسوألا
 طغضلا ةجاجز قنع نم جرخي مل يروسلا ماظنلا
 رهشالا لالخ هيلع بصنا يذلا رداصملا ددعتم
 لكشب تطبترا يتلا ةيباجيالا تافرصتلاف .ةقباسلا
 نئاهرلا نع جارفالا يعاسم عم توقومو طورشم
 ىوتسملا اذه اهراثآ يف زواجتت ال :نانبل يف نيفوطخملا
 .ندحملا يكدتكتلا

 اذه فظوب نا لواحب يذلا يروسلا ماظنلاو

 ةبيرغ ةقرافمب نوهرم هنا كردي هحلاصل فقوملا
 :نيفوطخملا ريصم يه ةريطخو

 طقست عوضوملا يهتني مهقالطا يف حجن ام اذاف -
 !هيدي نيب نم هذه زازتبالا ةقرو

 ..هيلع ةنهارملا لطبت رخأت وا كلذ يف لشف ام اذاو-
 !هيدي نيب نم ةقرولا طقست اضياو

 اذه بناوج لك يف ةيساسالا ةصالخلا لعلو
 يه «يروسلا ماظنلل يسايسلاو يداصتقالا طيختلا

 تقولا بسك ساسا ىلع موقت ةديحولا هتنهارم نا
 صيصب يا هماما نوكي نا نودو رارمتسالا درجمل

 .قفنلا ةياهن يف ءوض
 تامالع نم ةمالع يه اهتاذ دحب لاحلا هذهو

 .ةياهنلا

 نم ةرسيخالا تارتفلا يف زراب لكشب ةرهاظ تناكو

 رثكالا لاؤسلاو .سوكرامو اساكوبو اروموس دوهع
 :يىلاتلا وه :نآلا احاحلا

 ما ..ءالؤه ريصمك ريصمب دسا ظفاح ملسي له

 ىلع مئاقلا «ينوشمشلا» لحلا ىلا ةياهنلا يف اجلي
 ؟!.يئادعا ىلعو يلع» ةلوقم

 ماظنلا ردايي نا لامتحا ضعبلا دعيتسي ال انهو

 ةمالاو ةيروس عقوت ةيركسع ةرماغم ىلا يرونسلا
 اهل دعت مل برح وه ديدج ينويهص خف يف ةيبرعلا
 دوقت تاسايس اهتقبس سكعلا ىلع لب ,ةمزاللا ةدعلا
 !ةميزهلا ىلا ةرورضلاب

 اذه رامثتسا يف ةرتف ذنم ينويدهصلا ودعلا ادب دقو

 تاططخم نم هربدي امل قبسم ريربتك ايمالعا لامتحالا
 ,«ةينوشمشلا» ةصرفلا راظتناب اهدعب ةيناودع

 []!ةيدسالا

 ردن ناندع
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 هذه نوكيس نادوسلا بونج يف قهيشتا ا
 ةيمسوملا راطمالا نم مغرلاب .ادج اراح ةنسلا ©

 تقو نيب لطهت نا عقوتملا نم ينلا ةريزغلا
 تاباغلا نم رحب يف ةقراغلا ةقطنملا هذه يف رخآو
 برح ةسراممل ةيلاثم ريثتعت ينلاو :ةكباشتملا

 .مانتيف يف «غنوكتيافلا» ةقيرط ىلع تاباصعلا
 ةرارح ةرملا هذه نوكت نل فيرخلا يف ةرارحلاو

 ءاوجالا ةرارح اضيا امناو :طقف يئاوتسالا سقطلا

 ديدج نم رتوتلا دعاصت دعب ةيركسعلاو ةيسايسلا
 ةدرمتملا تاوقلاو :موطرخلا يف ةيزكرملا ةموكحلا نيب
 نا ارس دعب مل ذا .غناراغ نوح ديقعلا اهدوقب يتلا
 لؤافتلا نم ع ون ةعاشا ىلا ىدا يذلا ءراوحلا باوبا

 يف حلسملا عارصلل يرذج هبش لح ىلا لوصولا برقب
 سرحت ةهيبج» ةدامق امامت اهتلفقا دق .دالبلا بونح

 .غنئاراغ ديقعلا اهمعزتي يذلا :نادوسلا بعض

 يدهملا قداصلا ةينادوسلا ةموكحلا سيئر طاسواو
 يتلا ةبلصتملا فقاوملا نم اهتاينسا ءادما ف ددرخت ال

 يصغلا عضو ىلا ىدا امم ,غناراغ ديقعلا اهيلع رصب
 اذه فلم لاققال يملس لح نع ثحبلا ةبكرم تالجع يف
 نم ديزيو .دالبلا تاقاط فزنتسي يذلا عارصلا
 ةغلابلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا عاضوالا ديقعت
 .الصا ديقعتلا

 ا دابا ب 1 لا

 فدهلا و كددكنلا

 ةسمسصاقفلا ِق ةسيسايسلا طاسوالا ميمج و

 ىعسي غناراغ ديقعلا ناب ةعنتقم تناب :ةينادوسلا

 ةلكشم لوح يسايس قافتا يا ىلا لوصولا نم صلمتلل

 ةمدخ احوتفم حرجلا اذه ءاقبا لجا نم بونجلا

 ديقعلا نا فوربعملا رع .ةيسايسلا 1. ةقوجيوم ىققفإل

 ول لا يقيصفرسلا يرام ةسصسما قارزكلا

 ناسين رهش نم سداسلا يف يريمن رفعج طوقس
 ةلحرم لك لالخ عبتب ناكو ©١158. ماعلا نم (ليرسا)

 تاونق قالغا يف هفده ىلا لوصولل افلتخم اكيتكت
 يف :ةهجو بولسا نم رثكا ربع تحتف يتلا راوحلا
 امهتم ءيركسعلا سلجملا عم راوحلا ضفر ةيادبلا
 يال هلوبق نلعا هنكلو :يريمن ماظن نم ءّرج هئاب هايا
 دوت ملو .نطولا ناقنال ينطولا عمجتلا ربع راوح

 عم ينطولا عمجتلا فارطا اهترجا يتلا تاراوحلا
 «نادوسلا بعش ردرحت ةهيج». ةدايقو غناراغ ديقعلا
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 .تايبقا دلبك نادوسلا ةيوه ديدحت امناو
 ع ص وو د دوو داو“ م ا دا دا

 يتلا ةماغلا تانايبلاو تاحيرصتلا ضعب ىلا الا

 .يسايسلا راوحلا ربع حلسملا عارصلا لح ىلا وعدت

 نييندملا ملستو يركسعلا سلجملا يحنت دعبو
 ناسين رهش ىف ترج يتلا تاباختنالا رثا مكحلا

 لجا نم رخآ اكيتكت عبتي غناراغ ديقفلا أدن د 5
 هناب مهتي نا نود نم ةبلصتملا هفقاوم ىلع رارمتسالا
 .راوحلا باب لافققا نع لوؤسملا

 فادها فشكتت تادب ثادحالا تاروطت لالخ نمو

 تزرب دقو .حلسملا هكرحتو ةيقيقحلا غناراغ ديقعلا

 يتلا تاءاقللا ءانثا ةحضاو ةروصي فادهاألا هذه

 هسئري يذلا ةمالا بزح دفو نيب ابابا سيدا يف تمت
 بعش ريرحت ةكرح» ةدايق نيبو ,يدهملا قداصلا
 .غناراغ ةسائرب ءنادوسلا

 ةلكشم ثحب سيل هديري ام نا غناراغ دكا دقف
 يسايسلا عضولا ثحب امناو :طقف ينادوسلا بونجلا
 نادوسلا ةيوه ديدحت لالخ نم هتمرب نادوسلا يف
 ثحبلا نا لاقو .ىلوالا ةجردلاب تايلقا دلب هرابتعاب

 ينس عاف شم وجعل

 دبة #07 كل

 عيزوت يف نزاوتلا ةداعا ةيفيك ىلع زكرتي نا بجي
 يقارفغميدلا بدكرتلا نم اقالطنا .ةيزكرملا ةطلسلا

 رود صيلقت ةرورض ىلا كلذي اريشم :نادوسلل

 .دالبلا مكح يف يبرعلا رصنعلا

 نا موطرخلا ىف ةيسايسلا طاسوالا تردتعا دقو

 ةريسالا نم نادوسسلا عازتنا ىلا فدهي حرطلا اذه

 نم ناكو .هيلع يقيرفالا عباطلا ءافضاو .ةيبرعلا
 عيمج ضر مدع جوطلا اذه لحم ىقلب: نا يعضطلا
 نمض جردنب هناو اصوصخ .ةيسابسلا طاسوالا هذه

 نرقلا ةقرف ال اييويثا اهذفنن ينلا ةيجينارتسالا

 .هنع يبرعلا عباطلا ةلازاو يقيرفالا

 موطرخلا يف يفالتئالا مكحلا دكأت ةطقنلا هذه دنع

 دح عضو قالطالا ىلع ي ونبي هي عناراغ ددقعلا نا

 ديري هنا ذا ,بونجلا يف هدوقب يذلا حلسملا عارصلل

 ةيزكرملا ةطلسلا ىلع طغضلا لجا نم هلامعتسا

 همهفو .ةيسايسلا هتارايخل خوضرلا ىلع اهرابجال
 يركسعلا ديعصتلا ءاجو .هلبقتسمو نادوسلا ةيوهل
 ةعياتلا ةحلسملا تادحولا هب تماق يذلا ريخالا

 ةبغر مدع دكؤيل .«نادوسلا بعش ريرحت ةهبج» ل
 طظفحي يملس لح ىلا لوصولا يف غناراغ ديقعلا

 .نييلامشلا قوقح ردهي نا نود مهقوقح نييبونجلل

 يركسملا لحلا
 قداصلا ةموكحلا سئر أدب تاروطتلا هذه ءازا

 يركسع لح ذيفنتل ةيضرالا ةئيهت وحن هجتي يدهملا
 لوبق ىلا اما هرطضيو همجح ىلا غناراغ ديقعلا ديعي
 ةلكشم لحل ةلوبقمو ةلوقعم سسا قفو راوحلا
 .ةمصاق ةيركسع ةيرض ةهجاوم ىلا اماو ,بونجلا

 سلجم ذختا ,ةديدجلا تاهجوتلا هذه ىلع ءانبو
 لوحتت فوس ةيركسع تارارق ةدع ينطولا عافدلا
 ىلا عافدلا نم بونجلا يف ةحلسملا تاوقلا ططخ اهعم
 .موحهلا

 هفوفص ةململ ةداعا غناراغ ديقعلا لواحي لباقملاب
 فالآ ةثالث ىلاوح باحسناب اهاقلت يتلا ةبرضلا دعب
 هتكرح نم يئاوتسالا ميلقالا ءانبا نم لئاقم

 .هل ةيداعملا «7  اينانالا» ةكرح ىلا همامضناو
 ةيسايسلا تايصخشلاب هتالاصتا فثك دقو

 ىلا اهضعب ةلامتسا لجا نم بونجلا يف ةيركسعلاو
 عم نواعتللو .ةموكحلا يعاسم ةلقرعو .هعورشم

 ىاأني يملس لح نع ثحبلا يف تايصخشلا هذه

 .ةيركسعلا لولحلاو ةيومدلا تاعارصلا نع دالبلاب
 ةلامتسا ىلا الا نآلا ىتح دؤت مل تالاصتالا هذه نكلو
 يقيرفالا رمتؤملا بزحل ماعلا نيمالا لوكا مال روتكدلا
 غناراغ ديقعلا ةكرحل همامضنا نلعا يذلا ,ينادوسلا
 .ايبويثا ةمصاع ابابا سيدا ىلا اهب ماق ةرايز دعب

 ةموجتلا نيب عياضإلا يضع تايلمع ندوقتس نسا ىلا

 نوكتس ةروصلا !؟غناراغ ديقعلا ةكرحو ةينادوسلا

 كراعملاو ءنخاسلا فيرخلا دعب حضوا كش نودب
 ديقعلا نا ديكالا نكلو .بونجلا يف يرجتس يتلا
 ,.هتزوحب تناك ةحبار قاروا ةدع دقفي ادب غناراغ
 ةداقلا زربأك موطرخلا ىلا ةدوعلا ةقرو اهزرباو
 يف يسايسلا عضولا ريرقت ىلع نيرداقلا نييسايسلا
 عارصلا ةلكشم لحل راوحلا باب قالغاف .نادوسلا
 راعشا ىتح بابلا اذه هماما قلغا .بونجلا يف حلسملا
 (1.رخا
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 نانبلو جيلخلا برحو ةينيطسلفلا ةيضقلا
 ٠-٠ را"... نذل 2ع دج ةوستج»

 يسنرفأ ةيجراخ ريزو قتعأ ةلواط ىلع ٠

 "نجي رغلأ ةفيبطلا» ل | ليفرال ١ فوق
 ا

 ديرت 1 لأريش ةيوكح
 ©« ىلاربأل شا يف نر

 00- مت . تلااا ند رس و حس وس ردم ورا ويربط ط7 <طوبج ١ 0 ١-38 اتق

 ةلكشملا دما ليطيو قتيل 3 لحلا مني أ لتو قيشمد هاكح نيب ؤضاوتلا
 فئاوطلا ةبعلل ربكلا ناونعلا يه ةينيدلا ةيفلسلاو ..ةيبيطسلفلا

 طسوألا قرشلا ف ضاق

 ديس ٠

 غ1 ا 1102 ينانبل حلا لع دشاو كربلا را ا 7 تتسم - سل ا م ام نايك يق دبا ١ مهلو + نع دش للا

 ظ ظ .يكريمأ - ينايفوس قفاون لالخ نم قطا يف لحلاو .ينيطسلف نايكب فارثعالا نم دب ١
 وس دا

 :ءاسطتا ريقق ارسل اوك

 سيروم ديسلا .قباسلا اسنرف ءارزو سيئر
 نزتخي يذلا لجرلا اذهف .ليفروم ود فوك |(

 اهريتخا .يساموليدلا و يسايسلا لمعلا يف ةينغ ةبرجت

 ميسا دابا ع ع مح هس

 وس و »توج 17 17” 11777 دي تسل س ا"

 يه اهعبتن يتلا ةةيعوتا ةسايسلا نا .طسوألا

 ,..ةيليئارسالا ةسايسلا

 هنا لوقيو ءريثو دعقم يف ليفروم ود فوك حيرتسي
 ةرشع يه .ةيجراخلا ةرازو يف ةيسايق ةرتف ىضق
 يف ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل سأر ىلع اهعباتو .ماوعا
 اسراح ناكو ١1481١. ماعلا ىتح ,ةينطولا ةيعمجلا

 قف منا نوط ل لا ل ا يع ا د ١

 قالا نبق ةرذر لوح (ةةيلذلا ىيماب م ندمغ قام عراش
 ىلعو :تايقيسالل ةجمرب ةمث تناك اذاو :ةيبرعلا ةسايسلا

 ةصرف يهو .كب يئاقلب ديعس يننا» :باجأف ءسسأ ةيأ

 يهو .طسوألا قرشلا نوؤش نع مالكلل ةحناس

 قلطنا نا ديراو .رشابم لكشب انينعت يتلا نوؤشلا
 لكشي هاياضق مهف نال لب ءصاخ ضرغل سيل نانبل نم

 نع رظنلا ضغب .ىرخألا ةقطنملا اياضق مهفل الخدم هذه» .يبرعلا قرشلا عم لماعتلا يف يلوغيدلا ثرالل ,ةسماخلا ةيروهمجلا يف اهبعل يتلا راودالا كحم ىلع

 ءاسنرف نا .ةندعملا اهتايصوصخو .ةصاخلا اهتاعاقبا انلعف» دقو .«زيمملا يجيتارتسالا ىدملا تاذ ةقطنملا ةظحللا» ىلا دودشم هنا حوبلا هيشي ام يف فرتعي

 هنال سيل .هزاتجا يذلا يسايسلا راسملا يف «ةيبرعلا
 هتيرق ىلا اريس داع يذلا لارنجلا دي ىلع ذملتت

 .هلوق دح ىلعو ؛هنأل لب .زيلفيزود يل  يابمولوك

 رحيلا هاجتا يف دودمملا يسنرفلا رسجلا ةيمها ىعو

 نم أءزج نا» تبثيو .يبرعلا نطولاو طسونملا
  يبرعلا قانعلا تارتف يف بتك .ىهباألا وه .انخيرات

 .انرود ىلع اننوسفاني نويناطيربلا ناك .يسنرفلا
 .يكريمألا بقعلملا ٍْق ةركلا ترقئنسا ,مهلذعيبو

 ةرسشقب ةقطنملا طيحت نا ديرت مويلا نطنشاوو
 ةسايسلا ىوس .اهل ةسايس ال نكل .ةيذالوف

 سيراب يف تدقع يتلا ةودنلا لالخو .,ةيليئارسالا»

 ةعلاطم نم قدصا دجا) مل «لاماو قئاقح» نانيل لوح

 قرشلا ىوتسم ىلعو .نانبل يف اهل ةسسايس ال ةدحتملا
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 ناكملا سيراب دعت مل امدنع نكل .ًاضنأ اهب انلعفناو

 ال اءزج تحبصا اهنا لب ,ملاعلا تامزا هنم رادت يذلا

 عقوملا نع لجرتا نا تلضف .تامزالا هذه نم أزجتي

 ةيبوروألا اسنرف ةمدخ ٍِق يسفن عضأل ,يىل وغيدلا

 .«ةيطسوا قرشلا اسنرفو

 يف ميدقلا سرحلا نم ليفروم ود فوك نا يف كش ال
 رمتساو لوغيد لارنجلا موي تاذ هقلطأ يذلا بزحلا

 ليجلا ريغ نم كلذل ءوهو .ةفلتخم غيص يف هتامم دعب

 كاج بزحل ماعلا نيمألا نوبوط كاج هيلا يمتني يذلا
 سنوب رانربو :ةيروهمجلا لجأ نم عمجتلا» ؛كاريش
 اوسنارفو موت /مود  راحبلا ءارو ام تاعطاقم ريزو
 روذجلا ىلا برقألا ىقبي هنكل . (ةفاقثلا ريزو) دراتويل
 سيئر ,كاريش كاريش كاج ىلا أدارطتساو :ةيلوغيدلا
 مرضخملا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تلأَس انه نم .ةموكحلا
 ,؟) ميدقلا هبتكم يف ءاهراظتنا يف ناك يذلا ليفرومود

 ةردابملا هيلا تهتنا يذلا عيرذلا لشفلا ذنمو

 طخ هاجتا يف ًافاطعنا تثدحا .:توريب يف ةيكريمألا

 .اهحلاصمو اهخيراتو اهرودو مءالتي ,فلتخم يسايس
 راطقلا يف ادعقم انيلقتسا ,1487 ماع اننا يف كش ال

 ريكفت نودو .ةضمغم نويعب .نانبل ف يكريمألا
 نع «ةضمغملا نوبعلا» ةسايس ترفساو .ىقيسم

 ةداعا دحأ ديرب الو .تيوط ةحفصلا نكل .ثراوك

 عسسو يف اذام :الاؤس نوحرطي عيمجلاو .اهتءارق
 ؟نانبل يف مويلا لعفت نا اسنرف

 ندبل ل لحلا
 هعباصا لزغي امك ؛هلايخو هتركاذ ليفرومود لزغي

 ةيعضو نم قلطنن نا بجي» :لوقيو ةليوطلاو ةليحنلا
 نيريتعم «نانيل هشيعي يذلا يكيتاماردلا يدرتلا

 فئاوطلا تارحاشم ةليصح طقف تسيلاهنا

 "1 15453 زومت ال ١16 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 1 م ا م وما” 111



 .ةيجراخ تالخادم ةجيتن لب ,ةينانبللا بازحألاو
 نانبل ثيح .«يليئارسالا»و يروسلا لخدتلا اهمهأو
 ةدحتملا تايالولا نا امكو .امهعم يفارغج سامت ىلع
 دناسي يتايفوسلا داحتالا ناف :.«ليئارسا» معدت
 ثدحي امل اجذومن نانبل يف ىرا راطالا اذه يف .ةيروس
 ةيلخادلا تالكشملا ثيح .,ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف
 ةيوعص انه نم .ةيلودلا اياضقلا قعاوصب ةلصتم

 يف ءىقبي الو .ةيوسن ىلا ايلان لوصولاو .دقعلا ةكفكف
 لوألا :نيهاجتا يف كرحتت نا الا .اسنرف ماما يبأر

 غوصو «نانبل لخاد لعافلا روضحلا يف رارمتسالا
 مهعهبجشتو :تاكرحلاو بعيشلا لك عم ةددج تاقالع

 مهافتلا ءاسراو . مهندب اميف ءاننلا راوحلا ىلع

 ؛يناثلاو :مهبورح ميجحتو ؛مهتافالاخ ميجحتو
 عئاقولا عم مزالتلاو ءجراخلا وحن ةسايسلا بيوصت
 ةينانبللا ةلكشملا لح نا كلذي ينعا .ةنهارلا ةيلودلا

 يف «يليئارسالا»  يبرعلا عارصلا ةيضق لحب طبترم
 ةلواط لالخ نم الا ًارفوتم هارا ال اذهو .هلمحم

 ,اهدقعل ناح دق تقولا ناك اذا فرعا ال .تاضوافم

 اهكولس بجاولا تاونقلا يف ءاقرفلا شقانتي يكل
 عقوتا الو .كلذ دعبتسا :ةظحللا هذه قف .لحلا ةرولدل

 نم .هجول اهجو ؛اموي نوضوافتي وا نوحلاصتي مهنا
 ىلع لح ضرفو :نينئمزألا نيب لصفلا ةيحجرا انه
 يه يتلا ةمكحلا ٍبيلغتل ,يودو يبرع قفاوتب .نانبل
 نيدنانبللا زيفحت ىلا ةوعدم اسنرفو .ةءانبلا لولحلا

 ةلظملا هذه ىلا لدمأو .قيرطلا اذه كولس ىلع برعلاو

 ريغ ةنكمم ةيوسن ةيأ نآل نانبلل ةيلودلا ةيبرعلا
 فورفلا يف اصوصخ .لخاد نم يتأت نا ىلع ةرداق

 .«ةنهارلا

 راكسيج قباسلا سيئرلا ثوعبم ءليفرومود فوك
 جيجض اهموي رسك يذلاو 16177 ماع نانبل ىلا ناتسيد
 يف ددرتي مل هنا ىتح .نوارب نيد وه يكريما ثوعبم
 نوكي نل ضيبألا تيبلا ن ١ تاذلاب !دبعب رصق قو :هريكذت
 سار طقتلي اب ««ةيزيلألا» نم رثكأ لحلا نذصصم :لاح يأ يف
 نمو :ةينانبللا ةمزالا يف «يليئارسالا»  ىروسلا طيخلا

 وأ ٌقطاوتلا وأ «ةركلا ريرمت» هيمسي ام سملتي هلالخ
 لوحو .ميسقتلاو مساقتلاو ماستقالا يف يحلصملا مغانتلا

 «نانبل يف «ةيليئارسالا»  ةيروسلا توبكنعلا طويخ ةبعل
 لتو قشمد نيب ؤطاوتلا نا ايصخش دقتعا» :لوقي
 .نانبل رظتني ءيش عشبا وه .هخسرت لاح يف .بيبا
 يرجي امو .نانبل لاوز .ةطاسب لك يف .ينعي كلذو
 نيب .نانبلل اماستقا هنوك نع جرخي ال عقاولا يف ؛نآلا
 ًاعاقب ةززجم هتيفارغجو .«ليئارسا»و ةيروس
 ةضبق يف ءابونجو .قشمد ماظن ةرطيس تحت .الامشو
 .ةيلهأالا برحلا يف ةقراغ ءاهتهج نم توريبو .بيبا لت
 ةلودو نطوك :نانبلل ةيعضولا هذه نم اوسأ سيلو
 .خسرتيو مقافتي ؤطاوتلا نا اصوصخ .تاسسؤمو
 امهحلاصم نع الا ناثحبت ال :ليئارسا»و ةيروسو
 ةمزألل لماش لح يأ ىلع تالامتحالا ناقلغتو .ةينآلا
 لح يأ نود ةلوليحلل نافتاكتت امهنا امك .ةينانبللا

 كلذب دصقاو « «يليئارسالا» 2 يبرعلا عارصلا ةمزأل

 «.ةينيطسلفلا ةيضقلا

 ةلكشملا :نيلح نيب ةيلدج ةمث نا ليفرومود دقتعي
 نم طغض ىلا وعديو .ةيئيطسلفلا ةيضقلاو ةينانبللا
 الاو :«نيدودللا نيراجلا» نيب مساقتلا كيكفتل جراخ

 .نطو الو مالس ال

 ١425 زومت ١16-7 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا -

 «يتامغارب» قباسلا اسنرف ةيجراخ ريزو نا تفاللا
 جراخملل هصيخشت يف امك .عئاقولل هدصر يف

 ةغيص ةيأ وأ يلودلا رمتؤملا دعبتسي كلذل .لولحلاو
 يفو .ايوينب لوحت يذلا عدضلا :بارل ةيبرع- ةيلود
 ةمث ,يتايفوسلا  يكريمالا قفاوتلا وا قافولا بايغ
 نارابجلاو .ةيوسن ةيا ىلا لوصولا يف ةلاحتسا
 عقاوملا نم ةيمك ربكأب راثئتسالل .امهقدايب ناقلطي
 ةينويهصلا ةيهشلا مهفن انك اذا اننكل .تاعبرملا قوف
 ,ةقطنملا قيزمتل هلالخ نم نافنلاو :نانيلا قيرفتا ىلا

 .ايخيرات ةدوصرم ةيهش يهو .ةيدنهلا موختلا ىتح
 ةجوملا بوكر ىلا قشمد ماظن ةيهش مهفن ال اننا الا

 سأر ىلعو .نيينانبللا سار ىلع قدلاو ةينويهصلا
 ,كاحاش نومآ هلاق ام انه ديعتسن .نيينيطسففلا

 نقح ةرورض لوح .ةينويهصلا تارابختسالا سيئر
 ةأفطملا ةيدنهلا سيراضتلا رخآ يف ىتح .«خيسلا»

 مهنايك بيكرت ىلع .مهتدعاسم لجأ نم تايوقملاب
 ,ةطيرخلا ىصقا يف يهو .دنهلا تناك اذاو .يلاصفنالا

 ,ًايفارغج اهمخاتي يذلا .نانبل فيكف ,ًاينويهص افده
 ةيفارغج كلذ دعب ىقيي .نيطسلف باصتغا دعب

 ام قوسن :ركذي ءيشلاب ءيشلا نألو .ةكسامتم ةدحاو

 بزح يف راسيلا باطقا نم وهو ؛ديراس ىسوم هلاق
 ,دنهلا مأ اولتق نيذلا خيسلا نا ينويهصلا ؛لمعلا»
 ةدحتملا تايالولا يف اوبردت» .يدناغ اريدنا

 دعب رثعنلو .ةينويهص تايلاعف لظ يف و .,«ةيكريمألا
 ام نا :ةعئاضلا ةفوزعملا يف ةعئاضلا عطقلا ىلع كلذ
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 يه ةيقرعلاو ةينيدلا ةروثلا نا نم يكسنجيرب هلاق
 ةنميهلا وأ ةيسكراملا ةروثلا نود لوحت يتلا
 ةمجرت ناك .طسوألاو ىصقالا نيقرشلا يف ةيتايفوسلا
 يذلا .ينويهصلا عورشملا صوصنل ةيكيناكيم
 ةلوزعم رزج ىلا برعلا لي وحت فدهتسا ام يف فدهتسا

 قياسلا اسنرف ءاررو ىسيئرو .ةرحانتمو اهضعب نع
 يف لاق يذلا اهتاذ ريبوج لاشيم ةسردم ىلا يمتني
 يف روطت زربا نا» :«ةيبرعلا ةعيلطلا»ل قباس ثيدح
 ةيضاملا ةثالثلا ماوعألا فو طسوألا قرشلا ةلداعم
 نا دعب طسوتملا ءىطاوش ىلا ةينيمخلا ةزفق وه
 .ءاهاودع ىوتحا يذلا يقارعلا رادجلاب تمدطصا

 .نييسنرفلا نيلوؤسملل كلذ تحرش» :ريبوج فيضيو
 .«..ةيافك كلذ اومهقي مل مهنا ىل ادب نكل

 اضيإ ةيسايس ةرهاظ ةينيبخلا
 سلجي لجرلاف .ليفرومود فوك سيروم ىلا دوعأ

 قرشلا هتركاذ نكل .ضيبألا هرعشو هيراجتو هماوعأب
 دئاسلا مهاقتلا نا لوقيو .ضايب يا اهطلاخي ال ةيطسوا

 تاّئم لوصو هجئاتن نم تناك نارياو ةيروس نيب
 ,.ةيسايسلا ىضوفلا خضل عاقبلا لهس ىلا نييناريالا

 فرطتلا ىلا نيينانبللا ضعب بذج يف أيبسن اوحجنو
 وه ةرهاظلا هذه مقافت ىلع دعاس امو .نيينيدلا بضعتلاو

 مل ةيسايسلا ىضوفلا هذهو .نهارلا هعضو يف نانبل دوجو
 ىلع ؛ًايسراف ناك يذلا ءردصلا ىسوم مايا ةدوجوم نكت
 تسرا ةيناريالا ةروثلا كش الو .نيينانبللا نم ةئف سأر

 بيكرتل ةنيعم ًافورظ تلغتساو :نانبل يف اضيأ فرطتلا
 .ةصاخ تافصاوم قفو اهعورشم

 ًاناردج اونب نييقارعلا نا ليفرومود ربتعي له نكل
 ال يننا» :بيجيف .؟ةينيمخلا ةيفلسلا حامج حبكل ةيلاع

 ةينيمخ ةيفلس هيمست امو .لكشلا اذهب رومألا مهفا
 برحلاو .ةينيد ةرهاظ وه ام ردقب ةيسايس ةرهاظ وه
 لكل لامعتسا اهنال ءبرحلا يه ةيوازلا هذه نم
 لك باعيتسا دراو يف مصخلا لعجت يتلا لئاسولا
 ةريغصلا تاكيتكتلاو .هعيراشمو رصتنملا راكفا
 .ءاقبلا يه يتلا ىربكلا فادهالا كرتعم يف بيغت
 اهعضو يف نكت مل ول ناريا نا نوفرعي نويقارعلاو
 ةيلخادلا اهفوفص صر ىلا ايلات ةجاح يف يهو «نهارلا
 رتولا ىلع رقنلا ىلإ تأجل امل .برحلا اهددهت يتلا
 .رابغلا اذه لك تراثا املو :ةوقلا هذه لكب ينيدلا
 بيلصتل طقف يسايسلا بناجلاب تفتكا دق تناك امبرو
 ,...قارعلا ةلتاقمو .جراخلاو لخادلا يف اهعقاوم

 ءاهتاريغتمو اهتاروطتو ءاهراسمو ءبرحلا قفأ نعو
 تسيل رمتست يتلا ةمزألا» نا ىلع ليفرومود دكؤي

 تالكشم نا انظحال دقو .ةبيطسوا قرش ةدصوصخ

 ذنم ةيوستلا قيرط يف يه ايدويمكو سوالو مانتيف
 اكريما تامزا ىلع بحسنت اهتاذ ةلداعملاو .اماع نيثالث

 يف يلاصفنالا نابكلا جذومن قوسا الو .ىطسولا

 .ةلثمألا ةفعاضم ىلع رداق ينناو .ةيبونجلا ايقيرفا
 بعصب كلذل .ةدقعم تالكشملا هذه نا ِق كش الو

 تالخدتلا بيسي .ابكرم ايئاج اهل نا .اهلح

 ءطسوألا قرشلا يف اديدحت ثدحب ام اذهو .ةيجراخلا

 ةيبعص اهنأل .ءرمألا لوا ِق ةينيطسلفلا ةلكشملا عم

 ,«ةيلبشاريسالا» ةسايئسلا ةيعوذ نم اقالطنا .لحلا

 .ةمزألا رمع ليظت يتلا تالخلادملا ىلع اسيسأتو

 نمرمي ييأر يف لحلاو .ةيوست ةيا نود ايلات .لوحتو
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 لفاكتلاب :يتايفوسلا  يكريمألا قفاوتلا لالخ

 قرشلاب ةرشابم ينعت ىرخا ىوق عم نماضتلاو
 نا كلذ نم جتنتسا .اسنرف اهنيب نمو .طسوالا
 طقف تسيل ةدقعملاو ةبكرملاو ةليوطلا تامزألا
 راطالا اذه يف ركذا .عبطلاب .ايطسوا قرش اصاصتخا
 فورظ طسو ماع ١١ ذنم رمتست يتلا ةينانبللا ةمزالا

 ول .اهلك ةينمزلا ةرتفلا هذه يطغتل نكت ملو .ةيواسام
 ةلكشملا لوح ةقلعملا ةيوستلاب ةطبترم نكت مل
 لح ال كلذل .:نيبليئاريسالا» و برعغلا نيب ةينيطسلفلا

 يئاهن لح غوص يرجي نيح الا نانبل يف ايئاهن
 يبنيطسلف ةدوع كلذب ينعا .ةينيطسلفلا ةيضقلل

 اذه نكل .مهضرا ىلا تاتشلا يينيطسلفو نانبل
 لخدتلل رح عمضول ةحاح ةمقو :ةدحو ىفكي 5 ظربقلا

 لالخ نمالا متي ال اذهو :«يليئارسالا»  يروسلا
 جيفرظلا نيذه لع ىمظعلا ىوقلا هسرامت كرم طغت

 برحلا لاعشاو امهلالتحا طسب نود ةلوليحلاو
 .«ةطساولاب

 :ليئارسا»و لالتحالا :لاكريمألا ةدجيتا رتسا
 ىلع زكريو :ليضافتلا ةبعل يسنرفلا يسايسلا رذاحي

 يف :هبتكم نمو :«ةدرجملا نيعلا»ب اهاري يتلا تباوثلا
 انه روص ةمث .ةيسنرفلا ةمصاعلا نم ةنماثلا ةرئادلا

 ناردجلا ةحسف قوف وديبموب سيئرلاو لوغيد لارنجلل
 قرشلا لوح بتكلا نم ليوط فصو «يرثألا عباطلا تاذ
 رودلا لوانتت يتلا تاساردلا ىلع صاخزيكرت عم ؛طسوألا
 ام اذهو .ةيبرعلا ةقطنملا يف ازومرو اخيرات :يكريمألا
 يه لهو :ةيجيتارتسالا هذه نع هتلءاسم ىلأ ينعفد

 طخ ربع ةيتايفوسلا ةعافدنالا ,ةهجاوم يف ؛مويلا ؛:ةيموجه

 نا بجي» :لوقيف ءجيلخلا ىلا توريب نم دتمملا قلقلا

 تسيل نييكريمألا نا .ةريبك ةيعقاوب رومألا ىلا رظنن
 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةحضاو ةيجيتارتسا ةبأ مهل

 ىلع زيكرتلاو ء:جراخ نم قيوطتلا وا لالتحالا ىوس
 نا رركأو .ةيكريما ةيمحم اهتفصب .«ليئارسا»
 ديحولا ءانثتسالا .نانبلب آاعطق نومتهي ال نييكريمألا
 مهنا لوقا انهو .ءيليئارسالا» حايتجالا موي ناك
 يتلا تاقارتخالابو .همجحبو ,حايتجالا اذهب اومتها
 هنوك ردقب الا نانبلب اومتهي ملو ءضرألا ىلع ءاهثدحا
 نيينيطسلفلا جارخا بحي ةينيطسلف مدق ءىطوم

 حايتجالا نا امك .لشف رودلا اذه نكل .اهنم
 نم ذئدنع تايفوسلل دب ال ناكو .لشف «يليئارسالا»
 قرشلا يف مهِبويِح زيزعتو لشفلا اذه رامثتسا
 .ةقطنملا يف يكريما رود يا ضفرا تنك اذاو .طسوألا

 الكف .يتايفوسلا كرحتلا ديؤا يننا ينعي ال اذهف
 وكسومو .باطقتسالا ىلا ةقطنملا نارحب نيدرودلا

 لح ةنامض طقف انوكت نا ىلا ناتوعدم نطنشاوو
 نم .يفاضا روحمت ردصم سيلو .نيفلتخملا ءاقرفألل
 يف يبرعلاو ,نانبل يف ينانبللا لحلا ىلع يديدشت انه
 عباط ةيوستلا ءاطعاب ليفك كلذ نأل ؛جيلخلا
 ....ةيرارمتسالا

  ةيتايفوسلا هتعلاطم لالخ يف هسافنا ليفرومود طقتلي
 ال ثيحي ةقدلا نم عوضوملاف .هتاملك ريختيو .ةيكريمألا

 ةواكملاو دقعلا _.اهرثكا امو ليضاقتلا نجحت: نأ نجف

 وكسوم نيب بذاجتلا انمهي ال نكل .هيف ةيساسألا
 :تاذلاب ةظحللا هذه قو ءسكعني ام ردقب آلا نطنشاوو

 يسارسلا عفد لواحأو .ةيبرعلا ةقطنملا يف «رانلا رؤب» ىلع
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 .ينانبللا اسنرف رود اتلشفا ٍبيبأ لتو قشمد :ليفروم ود فوك

 يناريا دفو نيب «يداصتقالا» ءاقللا ايافخ ىلا يسنرفلا

 رالود رايل لا ضرق لوح :هيسنرفلا ةيجراخلاو سيراب روزي
 انعسبو يف لهو :ةاشلا دهع يف اسنرف هيلع تلصح يذلا

 بيجيف ؛يسنرف - يناريا حاتفنا عورشم لخاد هجاردا

 نا نولوقي نيذلا قفاوا ال» :ءىطابتمو جدهتم توصب
 يناريالا نضحلا ف ءامترالا ددرت كاريش كاح ةموكح

 بابلا ةسايس نا .ةيمالعا تاغلابم نع ةرابع هذهف
 يكارتشالا ةموكح مايا تأدب ناريا عم ح وتفملا فصن

 قارعلا بناج ىلا تفقو يتلا اسنرفو ,سويباف نالور
 .كلذ يف رظنلا تنعما ,ةفورعم فورظ يفو :ناريا دض
 ءمازتلالا اذه تمرتحا ةيقاعتملا تاموكحلا نا ىراو

 ةودع اهناكو اسنرف تدب :تارتفلا ضعب يف هنا ىتح
 تقمع لب :مالسلا حلاصم مدخت ةيعضو هذهو .ناريال

 نا ىرأ كلذل .اندلع ًايلس تيحسناو ؛تافالخلا ةكرت

 ىلا يضفي دق عارصلا اذه يف ةدحاو ةفاسم ىلع ظافحلا

 ,ةيناربالا انتالكشم لحب هنا امك .ةدوشنملا ةيوسنلا

 ناك ناو ؛برحلا يف ءانب رود بعلل نيلهؤم انلعجيو
 جردا راطالا اذه يفو .يئانثتسالاو بعصلا رودلا

 ةيجراخلا عم رئاز يناريا دفو اهدقعي يتلا تاضوافملا
 ,ةقلاع ةيداصتقا تالكشم لح لجا نم .ةيسنرفلا
 نئاهرلا نا امك .ةبطفن اياضقب اساسأ ةطدترمو
 نم ءْرَج مه :ةضماغ فورظ يف و :نانبل يف نيزجتحملا
 قرسشلل يسايسلا دهشملا يف ةطقل وا ,ةماع ةمزا
 نييسنرفلا نئاهرلا نا ىلا تفلا يننا ريغ .طسوألا

 اذه .اضيا نييناطيربو نييكريما نئاهر عم نوزجتحم
 وهو .طقف اسنرف تسيلو فوطخم هلك برغلا نا ينعي
 ,تانيابتلاو تاموصخلا ةكبش ىلا فاضي يذلا رمالا
 ىلا تلوحت اهنا ةريخألا ةرتفلا يف انيار ,ةكبش يهو
 تحت كلذ لكو .فئاوطلا عارص بلق يف بهاذم ةبعل
 ةيفلسلا,ب هتيمست ىلع حلطصا ..ريبك ناونع
 .«ةينيدلا

 لكلا فحتت قئامسلا انسيوك نحنا حو نا تفاثلاو

 ؤطاوتلا ةدح رسكل يلودو يبرع طغض لكش ىلع نانبل يف
 ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا يفو ؛ينويهصلا  يروسلا

 ةوهشل انينقتو سرفلاو برعلا نيب ام اشياعت سملتي
 ةعونت اطسخو ةفئيقلا :ةيقلسلا يودع فهو ةاوهط
 عمكو :ةرواجلا لودنلا نوؤش قع ورشباللا لكبقلا
 روصضت اال ا اهتا:برحلا قنديل قالقلا
 يف علض يه يتلا .ةينيطسلفلا ةيضقلا لحل ليفرومودل
 يف ةينويهصلا مدقلا دنع تتبن يتلا ةريبكلا ةمزألا سوق

 ينناب راطالا اذه يف يعدا الد :لوقي .طسوألا قرشلا
 عيمجلا ادب ةعانق ةمثو .هريممو ةصاخ اراكفا كلما

 ةلكشملا ةيوست ةرورض يف لثمتنو .ءاهنورطاشتي
 فارتعالا لالخ نم رمت ةيوستلا هزه .ةينيطسلفلا
 فارتعا ءاقل ءينيطسلفلا بعشلل ةعورشملا قوقحلاب
 رثكا لبق نم ىتح .دوجولا يف «ليئارسا» قحب لدابتم
 لوا يف ءيرورضلا نم .ةسارش «ليئاربسا» ءادعأ

 نوينيطسلفلاو  ينيطسلفلا نايكلاب فارتعالا .رمألا
 ىضتقا ولو :مهتلود مهل نوكت نا يف قحلا مهلو .بعش
 اهلتحت يتلا ضرالا نم ءزج قوف نوكت نا .رمالا
 ةرورض كانه نأل ؛اءزج» لوقا .مويلا «ليئارسا»
 تانامض لظتست يتلا ةلدابتملا تالزانتلا غيص ةرولبل
 ,ىرخألا لودلاو نيرابجلا نم اصوصخ .ةيلود
 ليفرومودل لوقا «..نمألا سلجم يف ةيوضعلا ةلماكلا
 ةظحللا» بايغ يف هنا ىمارونابلا هليلحت نم مهفا يننا

 :ةانبل ق لح الق::تييكريمألاو .تايفؤسلا نيب «ةكرتشملا

 «ينيطسلف نايكل غوص ةيناكما الو :جيلخلا يف ةيوسن الو
 ىقبتس انئاف .قيقحتلا ةيفض ةةظحللا» هذه تمأد امو
 سأي نم هيلع يوطنت امو .ةغرفملا تاقلحلا ىرسا
 ىلا انعفد نوديري لهف .ةيودم تاهجاومو ةيومد تايلمعو
 ةظقن نا دقتغا» : بيجيف ..؟ةسارشلا هذه لك يف ظئاحلا
 ةرادا ىلع نيرابجلا نيب قفاوتلا وه لح يأل قالطنالا
 ىرا .لولحلا ةرادا مث لصاح وه ام اذهو تامزالا
 ىنعمب .ىرغصلا ةدحتملا تايالولا يه «ليئارسا» نا
 اهتاذ ةلداعملاو .يكريمألا رالودلا جراخ تومن اهنا

 .يتايفوس رادم يف كرحتت يتلا ةيروس ىلع بحسنت
 هذهو .يروس شيج ال ةيتايفوس ةحلسا نود نمو
 لمجمب مكحتت ةيتايفوسلا  ةيكريمألا ةلداعملا
 طبضي نزاوت طيخ يهو .طسوالا قرشلا يف عارصلا
 تايفوسلا نا ينيقيو .ةنهارلا اهدودح يف تامزألا

 نم تاهجاوملا تلفت الا ىلع نوقفتم نييكريمالاو
 تاساكعنا نم افوخت .هتاذراطالا يف ىقبت ناو .اهلاقع
 نيلوؤسملا ماما آمئاد هرركأ ام اذه .ةعقوتم ريغ
 دقو .مهيقتلا نيذلا برعلاو نيينانبللاو نييسنرفلا
 يف ارخؤم تدقع يتلا ةيلودلا ةودنلا يف هيلع تدكأ

 ىلا تيهذ مويو .«لاماو عئاقو» نانبل لوح سيراب
 سيئرلا نم ادفوم .ةداعلا قوف ةمهم يف توريب
 .اهتاز قئاقحلا هذه عم الا طاعتا مل ناتسيد راكسيج

 ىلع نهارت ءسمألا اسنرف امك .مويلا اسنرف نا
 زواجت ةيناكما ىلعو .فارطألا نيب ةحلاصملا
 اسئرف رود تلشفا «ليئارسا» نا .تاضقانتلا
 برحلا اتمرضا امهاتلكو .ةيروس كلذكو .ينانبللا
 عضول فورظلا لالغتساو ءامهبرآم قيقحتل ةيلهالا
 راهدزا نم فوختا يننا .نانبل نم ءازجا ىلع امهدب
 الو هل ضرا ال يذلا بعشلل يسايس ريبعتك باهرالا

 اذه ىلا اجل نم لوا يه ةينويهصلاو .ةموكح
 [1.حالسلا
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 ..ويكوط ةمق دعب
 ىاهال

 ةديدج سفنن نر
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 (857/57/1؟7/-75) يناهال يف مظتنا نيمو لالخ
 حيصا يذلا يبوروالا سلجملل يرودلا ءاقللا |

 لافتربلا لوخد دعب ادلب رشع ينثا مضي ا
 .ةكرتشملا ةيبورؤالا قوسلا ىلا اينابساو

 لودلا ءاسؤر سرادتبي نا ةداعلا ترجح دقو

 .نيفلم نم نوكتي لامعا لودج ةكراشملا تاموكحلاو
 ينعت يتلا ةيلاملاو ةيداصتقالا اياضقلاب لوالا قلعتي
 عاضوالا صخي يناثلاو ةيبوروالا ةعومجملا نادلب
 ةيجراخلا ثادحالاو ةسايسلا اياضق نم ,ةئلودلا
 .روطسلا هذه ف .انينعي ام وهو

 ةفاحصلا تناك ياهال ىلا نيكراشملا لوصو لبقو
 ىلع اوعمجا دق نيينعملا نيظحالملا عومجمو ةيبرغلا
 ىلوالا ةجردلاب بصنيس نيدتنملل لوالا لغاشلا نا
 .فقوملاو ايقيرفا بونج يف رجفتملا عضولا ةسارد ىلع
 ةيداصتقالا ةعومجملا هذختت نا رظتني يذلا

 دعاصت دعب ةصاخو .اتوي ةموكح هاجت ةيبوروالا

 ةديدعلا تادشانملاو .ةقطنملا يف ةيرصنعلا ةسايسلا
 رمتؤملا اهرخا ةيلود لفاحمو فارطا نم ةرداصلا

 يذلا يرصنعلا ماظنلا ىلع تابوقعلا ضرفل ,يملاعلا
 ممالا ةياعري ءوكسنويلاب ؛سيراب يف ارخؤم مظن
 .ةدحتملا

 يبوروالا سلجملا يف ءاضعالا نادلبلا نكت ملو
 ددصلا اذه يف هذخنتس يذلا فقوملل امامت ةنئمطم

 الو ءاهفقوم قيبطت اهب نمضتس ينلا تاودالل الو
 نا نود هيلا لصوتت نا يغبني يذلا كرتشملا فقوملل
 ةسايسلا عم مادصلل ةصاخبو ةقرفلل ضرعتت
 ةسيئر ضفر يف ةلثمم عوضوملا لوح ةيناطيربلا
 ةيداصتقا تابوقع ةيا قدبطت رشتات ةديسلا ةموكحلا
 .ديان رادالا ماظن ىلع

 ءاضعا صرح يسايسلا فلملا حتف درحمبو .كلذلو

 عوضوملا اذهل ليجأت نود يدصتلا ىلع ياهال ءاقل

 الو :مهسلجم كسامت ظفحت يتلا ةروصلاب هتجلاعمو

 ,ةيلاملاو ةيعانصلا مهتاسسؤم حلاصم ددهت

 عم نييلعف انماضتو امامتها يل ود نم رهظم مهيسكتو

 .ايقيرفا بونج يف دوسلا نينطاوملا قوقح
 يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» هترشن يذلا عضوملا يف

 بونجي صاخلا وكسنودلا رمتؤم لوح قياسلا اهددع

 ةيعانصلا نادلبلا نورمتؤملا دشان ايقيرفا
 ماظنلا دض ىلمع فقوم ذاختال ليجعتلاب ةيلامسأرلاو

 تابوقع ضرف يف لثمتي ايروتيربل يرصنعلا
 تانادالاو ديدنتلاب ءافتكالا مدعو ةمراص ةيداصتقا

 ناب ةرفوتم ةعانق اهردصم ةدشانم يهو .ةيمالكلا

 ميقت «يناسنالا» اهفطاعت مغر ةيعانصلا نادلبلا

 ةيلام حلاصم اهلو ايقيرفا بونج عم تاقالعلا ىوقا
 يزاهتناو ءيلامم باطخ ةنيجس يهف مث نم .ةديتع
 يف نيدتنملا نا ةقيقحلاو .تاحيرصتو اكولس

 اوعقوتيل اونوكي مل ديترابالا ةسايس دض وكسنويلا
 ءاقل بقع يبوروالا فقوملا يف يرذج بالقنا ثودح
 .ياهال

 ةقيقحلاب مهاياون دكؤيل ءاقللا اذه ءاج دقو

 ةموكحلا ةسيئر رشتات ةديسلا تعاطتسا نا ةسوململا

 تايوقعلاو ةعطاقملا حبش دعيت نا ةيناطيربلا

 ىلع بيرقلا لبقتسملا يف ايروتيرب ماظن نع ةيداصتقالا
 اهنا يف الوا :نيتروص يف اهحاجن لشمت دقو :لقالا
 صاخلا حيرصتلا نم ةرقف ءاغلاب نيكراشملا تعنقا

 (عوضوملا اذه عم هصن روشثنملا) ايقيرفا بونجب
 ةيفيكب ةيداصتقا تابوقع ضرف أدبم ىلع صنت تناك
 حارس قالطا متب مل اذا ام ةلاح يف .ةيكيتاموتوا
 مل ناو .رهشا ةثالث ىدعتي ال لجا نم دوسلا ءامعزلا
 اهنا نم ايناث ..ءادوسلا تامظنملا نع عنملا عفرد

 ةيناكما نيمهوتم :يبوروالا سلجملا ءاضعا تلعج
 ,عوضوملا يف ةيناطيربلا ةسايسلا ىلع رييغت ثودح
 ةعيبطلا تاذ تارارقلا ضعب اردصا نوفتكي

 !«ةيناسنا» تادعاسمب دوعو :ياهال يف يبوروالا سلجملا
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 .دحا اهلوح فلتخي ال يتلا ةماعلا ةيناسنالا
 عييبمت ىف تحجن رشنات ةديسلا نا اذش ىنعمو

 رارمتسا ماما تقولا نم ديزم بسكو يبوروالا فقوملا
 يف ءادوسلا ةيبلافلل ةضهانملا ةيرصنعلا ةسايسلا

 تاظفحتلا نم مغرلاب كلذو .ايقيرفا بونج
 ةراهج رثكالا تاظفحتلاو ءاهئالمزل ؛ةيوسحملا»
 عمتجت نا رظتني يتلا ثليونموكلا ةمظنم ءاضعال
 ةساردل ندنل يف مداقلا (سطسغا) بآ رهش لالخ
 ةديسلا» نا نوظحالملا دقتعيو .هسفن لكشملا

 ءاضعا عانقا يف ةديدش ةبوعص دجتس «ةيديدحلا
 يذلا ددشتلا دعب ةصاخو .اهفقومب ةمظنملا هذه

 ةموكحلا سيئر ىدناغ فيجار ديسلا ءارخؤم .هادبا
 امير اهناف يلاتلابو ءايروتيرب عوضوم لوح ةيدنهلا
 هذه كسامت وا نييثلبونموكلا ءالوب رطاخن تناك

 نوفنلا تادادتماو داعبا مها نم ريتعت ينلا ةمظنملا

 نكت مل يتلا ةيروطاربمألا رايهنا دعب يناطيربلا
 !سمشلا اهنع برغت

 ةدحاو ةدحراخ ةسادس غ ويميت نكاسنلا

 ءاقلل نيعبتتملا راظنا تفل يذلا يناثلا عوضوملا

 ةيروهمجلا سيئر نم لك روضح يف لثمت ياهال
 ريزولا كاريش كاج ديسلاو نارتيم اوسنارف يسنرفلا
 هذهو .يبوروالا سلجملا لامعال بنج ىلا اينج لوالا
 نالوؤسملا اهيف كرحتي يتلا ةيناثلا ةرملا يه
 نا نود ةيلودلا تارمتؤملا ىف اعم ناريبكلا نايسنرفلا

 يمسرلا ليثمتلا ةمهم نع رخآلل امهدحا لزانتي
 مغر نارتيم اوسنارف نا .ىربكلا ةيسنرفلا ةحلصملل
 ربتعي ةينطولا ةيعمجلا يف ةيباينلا ةيبلغالا هنادقف
 ام ةيساسالا ةهماهم ىدحا دالبلل ةنجراخلا ةسايسلا

 هسفن ربتعي كاريش كاجو .هيزيلالا رصقب اميقم ماد

 . [ "مانمربا: ( : مايادإ: ماعمانإن 15

 ياهلإ حيرت
 ايرونيرب نغ

 سلجملا نع رداصلا حيرصتلل يفرحلا صنلا
 ايقيرفا بونج يف عضولا لوح يافالب يبوروالا
 «دنومول» ةفيحص هترشن امك ةيسنرفلا نع امجرتم)
 .(81/7/51/ يف اهيلع قداصملاو 6/3/5069

 لافشنالا ديدشل يبوروالا سلجملا نا»
 بونج يف ديازتملا فنعلاو عراستملا روهدتلاب
 ءىراوطلا ةلاح ايروتيرب ماظن ضرف ناو .ايقيرفا
 بونج ءانبا نع فالآلل يفسعتلا لاقتعالاو
 ينطولا راوحلا حتف رخؤي نا الا نكمي ال ايقيرفا
 ال يذلا راوحلا وهو .دلبلا اذه لبقتسم لوح
 يملس لح ىلا لصوتلا ديرا اذا هنم صانم

 دق ةمراص ةباقر اذه ىلع ةوالعو .اذه لكاشملل
 سلجملا ناف اذلو .مالعالا لئاسو ىلع تضرف
 ةموكحل ةنهارلا ةسايسلا نا ربتعي يبوروالا
 ىلا ىوس يدؤت نا اهنكمي ال ايقيرفا بونج
 ديزملا ىلاو فرطتلا لاكشال ريذجتو عمقلل ديعصت
 سلجملا ناف فورظلا هذه لظ ىف و .ءامدلا ةقارا نم

 ينثالا نادلبلا ةسايس ةسارد ةداعاب ماق يبوروالا

 فدهلا نا ديدج نم دكاو .ايقيرفا بونج ءازا رشع
 ةيلكلا ةيفصتلا وه ةسايسلا هذه نم يسيئرلا
 ءاسؤر ررق دقو (ةيرصنعلا ةسايسلا) دياترابالل
 نم ةكرتشم ةطشناب مايقلا تاموكحلاو نادلبلا

 ,ةيملسلا قرطلاب متي رييغت لسلسم معد لجا
 ثادحالا هاجت قيمعلا مهلاغشنا اولجسيلو
 .ةنهارلا

 جمانرب ىلع يبوروالا سلجملا قفنا دقو
 مت جمانر وهو ,ديانرابالا اياحض ةدعاسمل يبوروا
 ىرخاو ةكرتشم تاردابم نمضتيو هلوح رواشتلا
 ةيلاعفلا نامضل كلذو .ةدح ىلع ةلود لك نم

 حمقلا ِق هدالب ليثمتل ةيلهالا لماكي اعتمتم

 يف هتيبلغا ىلا ةحونمملا ةقثلا ىلا ادانتسا ةيساموليدلا
 .ماعلا اذه نم سرام/ راذآ "١ تاباختنا

 دقف :ةمئاشتملا تانهكتلا لك مغرو .ويكوط ةمق يف

 .فرصتلا نسحو ةسايكلا نم ريثكبو . نالجرلا حجن
 ,يسايسلا نكاستلا ةيعضو نع ىلثم ةروص ميدقت يف

 نا نيزريم .اسنرف يف راسيلاو نيميلل .ةلحرملا
 ءاقل فو .فالخ لك قوف اسنرفل ايلعلا ةحلصملا
 ةلحرملا هتدهش يذلا رتوتلا ىلا رظنلابو .ياهال
 ىلع ضعبلا نهار :نكاستلا ةلسلسم نم ةريخالا
 اصوصخو  رظنلا تاهجو ىف مداصت ثودح لامتحا

 سيئر نيب  ايقيرفا بونج نم فقوملا لوح
 مل كلذ نم اًئيش نكلو .لوالا ريزولاو ةيروهمجلا
 فرصتلا نسحو ةسايكلا ديدج نم اتبثاف ثدحي
 ةيفاحصلا ةودنلا لالخ هسفن نارتيم سيئرلا نلعاو
 ساسالا ناو :دياترابالا ةنادا لوح ةقياطتم ءارآلا» نا
 نم وا هنم ردص ءاوس يسنرفلا فقوملا نع ريبعتلا وه

 ىيفو .لاجملا اذه يف ةيبوروالا ةمهاسملل ىوصقلا

 ىلا لصوت يسوروالا سلحملا ناف ددصلا اذه

 ةيلاملا ةدعاسملا ةميق نم عفرلا ىلع قافتالا

 صوصخلابو .دياترابالا اياحضل ةيداملاو
 تابارطضا ءارج نم اوررضت يذلا صاخشالا

 مهيف نمي نييسايسلا ءانجسلاو (سدورسورك)
 ءىراوطلا ةلاح راطا يف ارخؤم اولقتعا نيذلا
 .ةضورفملا

 لجاعلا لوخدلا ناب عنتقم يبوروالا سلجملاو
 نيلثمملا نييقيقحلا ءامعزلا عم ينطو راوح يف
 ةلاحل دح عضول ايساسا ريتعي دوسلا ناكسلل

 ىلا يدّوت تاضوافم ءارجال ديهمتللو .فنعلا

 ءاغلاو ةيطارقميدلا ىلع نينم عضو ةرولب
 .ايقيرفا بونج يف ةيرصنعلا

 ءامعزلا يقب اماط متي نا نكمي ال راوحلا اذه نا

 تيقبو ؛لاقتغالا نهر دوسلا ناكسلل مهب فرنعملا
 .ةعونمم مهتامظنم

 دشاني يبوروالا سلجملا ناف قاطنلا اذه فو
 قالطال اعيرس لمعت نا ىلع ايقيرفا بونج ةموكح
 ءانحسلاو اليدنام نوسلندل طورشماللا حارسلا

 بزسح نع عنملا عفرت ناو :نيرخآلا نييسايسلا
 اينازال يقيرفالا بزحلاو يقيرفالا ينطولا رمتؤملا
 .ىرخالا بازحالا يقابو

 ةمداقلا ةثالثلا رهشالا لالخ .راظتنالا يفو

 عم تارواشم ةيبوروالا ةعومجملا يرجنس
 تاءارجالا لوح ىرخالا ةبعانصلا نادلميلا

 لمتشت يتلاو :ةيرورض نوكت دق يتلا ةيفاضالا
 ةديدج تارامثتسا ذيفنت عنم ىلع صوصخلاب
 عطقلاو بلصلاو ديدحلاو محفلا داريتساو
 سلجملا ررق دقو .ايقيرفا بونج نم ةيبهذلا
 ؛ايناطيرب ةيجراخ ريزو نم بلطي نا يبوروالا
 ىلا هجوتي ناب ؛ةمداقلا ةرودلل لبقملا سيئرلا
 رفوت ةيغب يفاضا دوهجم لذبل ةيبونجلا ايقيرفا
 راوحلا قالطنال لهؤت نا نكمي يتلا طورشلا
 [ل.«يرورضلا

 نيذلا نييفاحصلا ىلع دري فاضاو «لوالا ريزولا
 كانهد :الئاق ينكاستلا عضولا لوح ةشوانملل اوعس

 عقوملا لكلو :ةيناملرب ةيبلغا كانهو .ةيسائر ةيبلغا
 تايضتقم ىلع ءانب تاسسؤملا ىف هصخي يذلا
 ةحيرم ةيعضو تسيل اهنا حيحص ).( روتسدلا

 .«عقاولا وه اذه نكلو ءامامت
 يف هلبقو .ياشال يف زرب امك .عقاولا وه اذه لجا

 نيب بذجلاو دشلا ةبعل يف لصاوتي امكو ,ويكوط
 رمتسم نكاستلا :نوبروبلا رصقو نوينيتام .هيزيلالا
 ماظن ىلع ةيداصنتقالا تابوقعلا اما .لجاب نكلو
 ريغ اهتينو اهتدارا نال ةقلعم لظتسف ايروتيرب
 بونج يف ءادوسلا ةيبلغالا ىلع ناك امبرو .نيترفوتم
 زييمتلاو داهطضالا نكاست لوبق ف رمتست نا ايقيرفا
 ربتعي يتلا ناسنالا قوقحب راتهتسالاو يرصنعلا
 0 .اهتيامح نع الوؤسم هسفن يلامسارلا برغلا

 يواوزلا ناميلس
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 ةعيلطلا دص)

 نيل ٠ 5

 ؟ ؤزؤب لف نه
 رابخا ةعلطملا طاسوألا ضعب يف ددرتت

 ةعوصجم لسرا قاذقلا ديقعلا ماظن نا اهدافم
 ةيسنرفلا يضارألا ىلا صاخشا ةعست نم ةنوكم

 رصانعلا ضعب دض ةيباهرا لامعأب مايقنل
 اماقتنا كلذو . مهردغ و ماظنلل ةضراعملا ةبيببللا

 يف ةيبرغلا ةسايسلل ديؤملا يسنرفلا فقوملا نم
 .ًايداصتقا يفاذقلا ماظن ةعطاقم

 ةيبيللا رداصملا ضعب ريشت .ةيناث ةهج نمو
 لخحر ةزوب دمحم لابتغا نا ىلا :ةضراعملا

 .تاونس ةدع ذم اسنرف يف مدقملا يبيللا لامعألا
 .ايبيل يف ةطلسلا ىلع عارصلا ةيلمع نمض يناي
 ةقطنم ىلاها نم وزوب دمحم نا فورعملا نمف
 هناو .يكلملا دهعلا يف ًاريزو ناك هدلاو ناو ءنازف

 . برغملا يف ايلاح ميقملاو يكلملا دهعلا يف ءارزولا

 برغملا يف شيعي يذلا نامثع دمحم نا لاقدو
 ةقالع ىلع .ةطلسلا ىلا فاذقلا لوصو ذنم

 ءارو ناك هناو .جراخلا ف هدوجو مغر ماظنلاب

 .ياذقلاو برغملا كلم نيد ةدحو ءاقل بينرت

 دحاأ نا ضعبلا لوقي يرخا ةيحان نم
 دمحم عم دهوش ,يبدللا نمألا يف رابكلا طابضلا

 ] 0.مايأب هلتقم لبق وزوب

 سلبا ره يف ناتفتمملا
 مهدلا تالمح ةيروسلا تارباخملا لصاوت

 وبرم تاب ثيح «سلبارط ةنيدم ىف لاقتعالاو

 .ةدبدملا ءانما-نم تائم ةدع ىلع نيلقتعملا ددع

 نوضرعتي نيلقتعملا .نا تامولعملا ديفتو
 : ةايح نأ دح ىلا ,.ةديدش بيذعت تايلمعل

 .رطخلاب ةددهم تتاد مهضعب

 ةيلاتلا نونطاوملا نيلقتعملا نيب نم فرُعو
 يقوش .يدورأب رماع .نيساي ناوضر :مهؤامسا

 ريصس .يواح دمحأ .اغآ رضخ رضخ .يسوك |
 قراط .ابحرم ضاير .ديسلا ضاير ,يجرطم
 ,نوند ريظن .نامثع حابذ .نامثع بوصغ ءابحرم
 ريصانلا دبع :يمهدأ داؤف ءاغا رضخ دمخحا

 رشساي مثيه .يماشلا رساي هللا دبع .دينج
 فيفع ,يراكع مازع ..يرصملا دبلو :يماشلا

 ميهاربا .يمامح قورافق ءنامسلا ليبن .رتعلا
 22 فقل لاخلا ,ءاحبر نيسح .وشلا

 رصم ْق ةيديزلا تاعامجلا

 .يعفارلا لالط .نساي نارمع .ونلا يماس ءاحير

 ,يبرغم ديجملا ددع ,نوللا لالط ,بجر ريخا

 [0.يبرغم ملاسو

 يبسبللا ٍشضيبجلا نم نوللفملا و ٠
 ديقعلا نا ايبيل نم ةدراولا ءابنالا تركذ

 ثتارييغت ءارجال ةطخ عضو قاذقلا رمعم

 ةصاخ ةروصنبو ةحلسملا تاوقلا لخاد ةعساو
 ةمقنلا دعاصت رثا كلذو :ةماعلا ناكرالا ةذابق يف

 .نونحلاو طابضلا فوغص ف هدض

 تارشع لاقا يفاذقلا نا ءابنالا هذه لوقتو

 .مهبصانم نع نيرُخآ تارشع ٍدعبأ و طادضلا

 ءامسالا تفرع نيلاقملا طابضلا نيب نمو
 رمع ديقعلاو يضارقلا دمحم ديقعلا :ةيلاتلا

 بيقنلاو ينارغزلا ديقعلا .وجلا حالس نم رافع
 :فيطل رامغ .ةيرحبلا حالس نم يوادعسلا دلاخ ٠

 نما ةئيهل عساتلا يلحادلا نمألا لوؤسم

 .ةيروهمجلا
 ةزهجأ نا ىلا ءاينالا تراشا ةيناث ةهج نم

 تاقيقحت ةلمحن ًابلاح موقت تارباخملاو نمالا

 .يزاغنبو برغلا ل تامها دمو

 1 قالغإب ارمأ قاذقلا د ديقعلا ردصأ دقو اذه.

 ك1 ل 1 ا دكا

 . نوجا ربا قرعأا
 نا .يمالعالا «ءقلخ يدهاجم» بتكم عاذا

 نم لئاسر ىقلت .يوجر دوعسم ةمظنملا ميعز
 نع برعت .قارعلا يف نييناريالا برحلا ىرسا

 دق ,نيسح مادص سيئرلا ناكو .هفقاومل مهدبيات .
 نييئاريالا ىرسألا ريتعي هنا .يوجر غلبا
 . :.قارعلا يف افويض

 ىرسألا نإ .هلوق يمالعالا .بنكملا فاضأو

  دادغب ىلا يوجر لوصو نوربتعي نييناريالا
 بعشلا اهليقتسي ةماه دوطخ .ءاهيف هنماقإ و

 .ينيمخ ماظنل ةهجوم ةيرضك ناريإ يف روهقملا
 ح.لداعلا مالسلا لجأ نم مساح رصنعكو

 ؟تورجإ ىرب رداغي له
 ىلا ريشت تورمب نم تدرو ةدكؤم تامولعم

 ماظن دمج اهلالخ نم يتلا ةينمالا ةييكرتلا نا

 اهحيظتو .ةتقؤمو ةشه تاميخملا برح قشمد
 فرطلا اذه نم ادمع وا اطخ قلطنت ةصاصر ةبأ
 يقيقحلا ددعلا نإ ديفت اهتاذ تامولعملا .كاذ وز
 ْ غلب اهعم فظاعتملا سداسلا ءاوللاو .لمأ» ىلتقل

 ١ تارياخفا سي ؛ر هعئاوتي مل اذهو اليتق

 : ىلا هتعفدو :ددعلا ةماخض هتعؤر يذلا يرد 3

 خفلا نا .توريب يف ىقبا يدب ىقب ام» :لوقلا
 نا ىلا ريشن . 3 .ناع قيطب هعدأ نل نكل .ريبك

  ظيحم يف بيردت زكرم تثدحتسا ؛لمأ» ةكرح
 0.نييروس طابض فارشاب توريب راطم

 !«يلبنا ردا» يف ىهتشاخلا
 يجقشاخلا ناندع يدوعسلا ريدرابلملا ماق

 رهشلا لالخ ينويهصلا نابكلا ىلا ةبرس ةرايزب
  نيلوؤسملا نم اددع اهلالخل ىقتلا يضاملا

 ةصموكحلا سيئر مهنيب نم نييسايسلا
 .زيزيب نوعمش ةينويهصلا

 «يسايسلا ردابنلا» ةلجم ريخلا اذه تلقن

 يماحم' نا تلاقو ةلتحملا يضارآلا ِق ةرداصلا

 ْ دعأ ولا وق ,يدوهب يكرممأ وهو .يجفشاخلا

 ..اهجمانرب بترو ةرادزلا هدهل

 يجقشاحلا نإف اهسفن تاصمولغملل اقفوو

 : يف داع مايا ةسمخ ينودهصلا نايكلا يف ثكم

 لوطا ةرتف هيماحم يقبو .ندفل ىلا اهباقعا

  تاقافتالاب ةقلعتملا تاءاردجإلا ةيضشاستملا

 .كانه يحقشاخلا اهدقع يتلا تاقفصلاو
 اوبتر نيذلا دحأ ناك يجقشاخلا نا ركذبو

 يلا ايبويشا نم ءاشالافلا» دوهبلا بيرهت ةبلمع

 مكح مايا نادوسلا ربغ ينونهصلا نايكلا
 [].ى رسبدمحلا

 ىزا ةاس ةفييخ ٠
 ةمصاعلا يف ةيمسرلا ردابصملا تنلعأ

 دايس دصخحم سيئرلا نا وشيداقم ةيلاموصلا

  ىضما نا دعب هتامهم فانئتسا ىلا داع دق يَّرِب
 يف نضاخرلا .ىفشتسم يف عيباسا ةعبرا
 ٍِق اهب بيصا حورج نم جالعلل ةيدوعسلا

 يحاوض ىدحا يف ىرج ضياغ ةراعس ثداح

 . ةمصاعلا

 سيئرملا نا تدكا رداصملا هذه نا مغرو

 نا ف اهكوكش نع تبرعا ةيساموليدلا رداصملا
 ناك يذلا هتاذ يدايقلا رودلا بعلت رمتسي
 :ق ةطلسلا ىلوت نيح 159 ماعلا . ننم هبغلب

 : يركسع فلقتا

 يدك اتت رع ءافدلا يرو وف ابلاح ىوقلا

 : باسح ىلع هعقاوم ززعي نا يف ودبد امك ججن
 . 6.ةطلسلا ىلع عارصلا يف هموصخ

 !نيبموفلا نيحطملا فرصت رئازجلا
 ةيرئازجلا ةينمألا تاطلسلا تضفر

 بزصلا نم نيحلسم بيردت يف رارمتسالا
 اي اولصو دق اونإك يعاضحالا يموقلا يروشلا
 يحاوض يف تانكثلا ىدحا ىلا ةقباس ةرتف
 فقوملا يف بالقئالا اذه نوفراع ازعو .ةمصاعلا
 ريفس اهداق يتلا ةطاسولا لشف ىلا يرئازجلا
 دفومو .بيرغلا ميركلا دبع :توريب يف رئازجلا
 بر يف ديدج نم يالا سيئرلل يرس
 - ةيرئازجلا تاروصتلا نا تبثو . تاميخملا

 ةمجرتو .نأشلا اذه ُْق ةبراضتم ةيروسلا

 ىلا نييموقلا نيحلسملا ةداعا يف تلثمت ةعيطقلا
 ةرغفشم كراعم يف كراش نم مهنمو .توريب

 0.يبرغلا عاقبلا يداو يف .ةريخالا

 .ةيلخادلا ريزو تاميلعتل آعبت ,ةددشتملا تاءارحالا نم أددع

 قيباسلا عيذملا يجاتلبدلا نارهز دمحم ناجسلا ةافو ةموعصو ًاحرح فقوملا دازامو

 نم ليلق ريغ أددع نا امك .بلقلا يف ءىجافم طوبه ةجيتن ميركلا نآرقلا ةعاذا يف

 !ةهحاوملا ىلا رداعأ ةلودلا
 :«ةيبرعلا ةعيلطلا»  ةرهاقلا

 ةيداصتقالا بعاصملاو تالكشملا نم ةعومجم رصم هيف هجاوت يذلا تقولا يف
 تاعامجلل عيرسلا يناطرسلا ومنلا ءرصم يف نييسايسلا نيبقارملا راظنا تفل .اهريغو
 ةرب ةلحرم لالخ دودحلا لك ىطخت يذلا .,ةددشتملا ةينيدلا

 كلت ةهجاومو يدحتلا لوبق اما :نيرايخ دحأ ماما ءاهسفن نمألا ةزهجأ تدجو دقو
 افنع لقا ةليسوك لاقتعالا بولسا مادختسا اماو ؛اهدجاوت نكاما يف تاعامجلا
 .ةهجاوملا ةدح فيفختل

 يف تاعامجلا كلت عم ترج يتلا ةهجاوملا ةيلمع هتثدحا يذلا يسكعلا رثألا هاجتو

 .اينملاو طويسا يف ثدح ام مث ؛نيرهش نمرثكأ لبق .(رصم بونج ىصقا) ناوسا ةنيدم
 ىلا ةفاضالاب ءنمآلا ةزهجأو يمالسالا داهجلا ءاضعا نيب ةهباشم ثادحا نم كلذ لبق
 رايخلا يف ذنخألا نمألا ةزهجأ تأترا ,ةرهاقلا ةعماج اهتدهش ينلا جاجتحالا تايلمع

 دعيف .نييناجلا نيب فقوملا مزأت ىلع تدعاس كلذ دعب ترجح ةدع اثادخا نا ىلع يناثلا

 نجسلا ةرادا تذختا .نجسلا نم برهلا يف .داهجلا ميظنت ءاضعا نم نينثا قافخإ

 ١5 :ىفت ا, ١15 ددعلا  ةييرغلا ةعبلطلا- ©

 ,ءادرف الا/ يىلاوح مهددع غلابلاو نجسلاب مهيلغ موكحملا داهجلا ميظنت ءاضعا

 يعدي .ةيحارج تايلمع ىلا مهضعب تالاح جاتحتو ةفلتخم ضارماب نوباصم
 .اهنود لوحت نجسلا ةرادا نا .مهنع جرفملا مهؤوالمز

 :ًاريخآ ةرهاقلا يف تثدح ينلا ببرختلا تايلمع ضعب تءاج هسفن راطالا يفو

 ثداح ءارو ًأططخم :ةمث :نا دقتعي و .نمألا ةزهجأ فوفص يف رافنتسالا ةلاح نم ديزتل

 ؟هو ىلتق ةعست هتدحض بهذ يذلا ناولح يح يف تيمانيدلاب ةلمحملا ةرايسلا راجفنا

 ا .احيرج
 .ةوقلل ضارعتسا ةيلمعب موقت نا ؛,ةددشتملا تاعامجلا هذه لواحت كلذ بناج ىلاو

 يف نمآلا ةزهجأ لعج يذلا رمألا .ناردجلا ىلع ةيئاعدلا تاقصلملا مادختسا ىلا اجلتف
 دقو .داهحلا ميظنت ىلا ةنغايمم ةبرض هبجحوتو ةردابملا رارق ذاختا ىلا اجلت .ةياهنلا

 .تاعامجلا كلت حامح حبكل ةينمألا ةزهجألا اهتذفن تالاقتعا ةلمحي كلذ لثمت

 نع ثحبلا نم ديال مأ ؟ةددشتملا تاعامجلا رود ميجحت يف بولسالا اذه يدؤب لهف

 ' ؟ىرخا ةيعامتجاو ةيسايس بيلاسا
 لحت ال تالاقتعالا ةلمح نا نولوقي .رصم ْف ينيدلا رايتلا ومنل نيعبتتملا نا

 هلشف بولسالا اذه تيثا دقو . يسادسلا لمعلا يق رارمتسالا نود لوحت الو .تالاكشالا

 ةلدقملا ةلحرملا نوكت فوس كلذلو .ةقياسلا ةليلقلا تاونسلا ف .هنم ضرغلا قيقحت يف

 0.تاروطتو ثادحا نم هزرفتس امم ٠ أآدح ةقمقد

 26 - نما منك همصا# ىف -



 ىرب يف ل رتفي الج
 ةطخلا ذيفنتل اريخا دقع يذلا عامتجالا يف

 سيئر هرضحو .ةيبرقلا توريب يف ةينمألا
 يزاغ ديمعلا ةيروسلا ةيركسعلا تارباخملا
 ديلو يكارتشالا يمدقتلا برحلا سيئرو ناعنك
 تئثدح ,يرب هيبن ؛لما٠ ايشيليم ميعزو طالبنج
 صضعب لقنيو .يربو طالبنج نيب ةداح تاداشم

 طالبنج نا .يكارتشالا بزحلا نم نيبرقملا
 ةداشملا ناو ؛ةرم نم رثكأ عامتجالا نم بحسنا

 ديمعلا لخدت الول روطتت تداك يرب نييو هنيب

 امهنا امئاد امهركذي ناك يذلا ناغنك يزاغ
 نوصيرتي نيريثك ءادعا ؛ةمث :ناو .ناقيلج
 .امهب

 ةيرقملا رداصملا لوقت امك :تافالخلا بابساو

 ىلا يربو طالبنج نم لك ةرظن ؛نيبكارتشالا نم
 نم يرب بلطو ,ناخيل يف ينيظسلفلا رودلا
 شيجلا نم تادحو لاسرا :ةيروبسلا ةدايقلا
 نمألا طبض ىنوتت ةيبرغلا توريب ىلا يروسلا
 ف رظنلا ةداعا ىلا طالبنج عفد يذلا رمألا ,اهيف

 اير عم نقدلج
 يف تايسانملا ىدحا طالبنج زهتنا دقو

 هيف مجاهي ايسايس اباطخ يقليل .فوسشلا
 ,ةيفئاط ةيوست» هابا اريتعم ,يثالثلا قافتالا»
 0: تهتناو تطقس

 ! هللا لضفو .. رهؤما
 ؛اريخا ,ةينائبللا رداصملا ضعب تبرس

 ةفقاسا سيئر هدقع يرس عامتجا نع تامولعم
 هترايز لالخ :رونوكا نوج لائيدراكلا كروي وين
 دمحم خيشلا هللا بزح» ميعز عم :نانيل ىلا

 نم ةيبودحلا :ةيحاضلا ل :هللا لغف نيسح
 : ةيدرغلا تورذب

 ىلع ضرع رونوكا نا اهسفن رداصملا تلاقو
 حارس قالطا لباقم ةيلام تادعاسم هللا لضف
 0.نييكريمألا نئاهرلا

 ١ ةربالاب عيكرتلا
 ةبداملا نم جرخ ينانبل يركسع لوؤسم

 ,نانبل يف يكريمالا لامعألاب مئاقلا اهماقا يتلا
 ةيثراكلا تافعاضملا نم رذحو ارامتكم ديسلا

 ماب مري نع معفقات - 7

 يف ىدصتي فوس هنا لاقو .بهذلا نوزخم عببل

 رايهنا ينعت اهنال , ع ونلا اذه نم ةيلمع ةيأل ةوق
 تفلب يتلا ةينانبللا ةريللا نا تيباثلاو .نانبل
 تلاّز ام رالودلا هاجن اهفرص تالدعم ىندا

 ظوقسلا ةمدص نود لوحت ةيبهذ ةيطغتب عتمتت
 ةيطغتلا هذه عيب ىلا وعدب نم ةمثو .ريبكلا

 اذه ةيغم نم رذحي رخآ يار كانهو .اهميوعتل
 «ينانبللا دقنلل ريخالا ظخلا يعادت» هنال .لمعلا

 بابسسح ىلع رالودلاب نيبعالتملا ربك نا تبثو
 ,قشمد يف يروسلا يزكرملا فرصملا وه ةريللا

 توريبو اروتش يف هترسامس نم ددع ربع
 عرنق هل يدوعس فرضم نع الضف .ةيبرغلا
 0:ةيقرشلا توريب يف دحاو

 ةهاف رج مديطأ رخ

 تمد نم رماد
 ةلودلا اهتلسرا نيزنب رتيل نويلم نم رثكأ

 دح عضول عاقبلا لهس ىلا سلبارط نم ةيناذبللا
 زجاوحلا طايض اهليقتسا :ظفنلا ةحشل

 اوفلكو .رمجألا ريد ةدلب فراشم ىلع ةيروسلا
 ىلا اهلقنت يتلا جيراهصلا ةيكاوم مهرصانع
 طابض نا تامولعملا تيثتو .ةيروس لخاد
 تاطحم ىلع نوفرشي مهسقنا تارابختسالا
 ةيا اهيف تغرفا نا ثدح اذاو :عاقبلا يف نيزنبلا

 .اهيلع ديلا عضو ىلا طايضلا عراسي ؛ةنحش
 .ةيندملا, مهرصانع ىلا مئاسقب اهعبدو

 الب اليوط نورظتنيف نويعاقبلا اما .مهثاغلحو
 [1.يتاب ال اطفن ىودج

 تلفادعأ
 ١ نارافنتماو

 ماق قشمد ماظن نا تلقن ةيبرغ ةينمأ شاود

 ٍِق :تامادعا ةلسلس نيفنتب يضاملا عويسالا

 ةمهتب .ةيلاع بتر نم اطابض تلاط .ةزملا نجس
 نما ديدهتو بغش لامعا ثادحاو درمنلا

 :ةلودلا

 يف تذفن تامادعالا نا لوقت اهتاذ رئاودلا

 رصانعل فيثك راشتنا ظحوسلو .نجسنلا ةحاب
 رافنتساو :قشمد عراوش يف تارابختسالا
 يلعل ةعباتلا ةضاخلا تادحولل .تفال يركسع

 .ةمصاعلا ىلا ةيدؤملا قرطلا ىلع اصوضخ ءابود
 بئانل ةيلاوملا تاعامجلا نأ رئاودلا تركذو

 يف تعضو عادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا
 نا اهدافم تاعئاش راشتنا دهب :اضن' رافذتسا

 لولحلل :قشمد ىلا دئاع يروسلا سيئرلا قيقش
 0..ةيدوعسللو يبرغلا ركسعملل ءاضرا :هناكم

 اري رح
 اهرف يف ةيراعا

 جروج روتكدلا نا ةقوثوم رداصم نم ملع
 ةسسائرلا رصق يف ثوحبلا زكرم سيئر روبج
 الدب .اسنرف يف ةيروسل أريفس نيغ دق .يروسلا
 ىلا دوعب فوس يذلا روكش فسوي ءاوللا نم

 يف سيراب ىلا روبج لاقتنا عقوتيو .قشمد
 .ةلدقملا ةليلقلا عيباسالا

 يف تراشا دق «ةيبرعلا ةعيلطلا, تناكو

 ةيروسل ًاريفس رومج نييعت لامتحا ىلا قباسلا
 ىلا ىرخا تالاقم يف تراشا امك .اسنرف يف

 م0: ةيفاقثلا هتاطاشن

 نكولا ذه

 ايلاح عزوت ةفرطتملا ةيدوهيلا «تاتيب» ةكرح نا ينويهصلا نايكلا رابخا رخآ [ لب
 نيطسلف لمشت ؛ليئارسا ةلود:ل ةطراخ «يكسنتوباج» دهعم فارشا تحت | 499
 .قارعلاو ةيدوعسلا ىلا اهدودح دتمتو ندرالاو :-

 عزوت ..ليئارسا ضرا» مسا حيرصلا طخلاب اهيلع بتك يتلا ةطراخلا هذه عمو
 مهعم شياعتلا ةيناكما نا رابتعا ىلع ضرالا هذه نم برعلا درط ىلا وعدت تاروشنم

 .ةيضاملا براجتلا تتبثا امك ةلشافو ةميقع
 ةديدج ةطراخ تعضو دق ةيجراخلا ةرازو نا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا رابخا رخاو

 ءزج اهرابتعا نم الدب ينويهصلا نايكلا ىلا ةيبرغلا ةفضلا اهيف تَّمَض .طسوالا قرشلل

 . بيرق تقو ىنح لعفت تناك امك ندرالا نم
 كلذو ,يبرعلا نطولا يف ةيدج لعف دودر اريثي مل .امهتروطخ ىلع .ناربخلا ناذه

 بيكرتو ةينب يف ةيجيتارتسا تارييغت ءارجا ىلا ايعاد افقوم نانمضتي امهنا نم مغرلاب
 .ةقطنملا

 :مالحا تاغضا» نوكي نا ودعي ال هنا لوالا ربخلا ىلع اقيلعت ضعبلا لوقي دق

 اهجوت «نيلدتعملا, ل نا نوفيضي دقو .ينويهضلا نايكلا لخاد «نيفرطتملا» نم تاعومجم
 نا ءالؤه ناكماب اذام نكلو . مالسلاب ضرالا ةضياقمل ةينلع ةوعد يف هسفن نع رّيعي افلتخم
 عم مجسني يكريمالا هجوتلا اذه ناب ءاعدالا نكمملا نم له ؛؛يناثلا ربخلا ىلع اوقلعي
 نيذلا برعلا «/نيلدتعملا, ضعب دقتعي لازي ال امك .مالسسلاب ضرالا ةضناقمل هوعدلا

 يف ؛ةلدتعملا» فقاوملا رامثتساب نوبلاطيو ءاياونلا نسح» ىلع ءيش لك مغر نورصي
 !؟ةيسايس ةيوست ىلا لصوتلا لجا نم بيبا لتو نطنشاو

 عيزوت نمازت ناف يلاتلاب و .ةضحم تافداصم ةسايسلا يف نا دقتعن ال انتهج نم نحب

 ةيجراخلا ةرازو ةطراخف .قالطالا ىلع تافداصملا ةلمج نم سدل .نيتطراخلا نيتاه
 مض ,ةيعرش» ب .ينلعلا فارتعالا قبسب يذلا ,ينمضلا فارتعالا نم عون يه ةيكريمالا
 عزوت يتلا ؛تاتيب» ةكرح ةطراخ اما :ينويهصلا نايكلا ىلا ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا هذه

 ةيمهالا غلابلا ءيكسنتوباج» دهعم فارشاب ةفرطتملا ةينويهصلا تاكرحلا عيمج لبق نم
 عيسوتلا تادلمع نم ةديدج ةلحرم ىلا لاقتنالل ةينلع ةوعد يهف :ينودهصلا نادكلا لخاد

 ةطراخ نا ةقيقحلا ف و .ةيئاهن ةروصب اررقم ةزغو ةيبرغلا ةفضلا رما تاب نا دعب مضلاو
 نع نآلا ىتح لختت مل ةكرحلا نا كلذ :ةينويهصلا ةكرحلا يف ةعدب تسيل «تاتيب» ةكرح

 تاذلاب بيسلا اذهلو .لينلا ىلا تارفلا نم دتمت يتلا «ىربكلا ليئارسا» مايق ىلا ةوعدلا

 ةنلعمو ةتباثو ةيئاهن دودح تيبثت لازت الو ةبقاعتملا ةينويهصلا تاموكحلا تضفر
 .ينويهصلا نايكلل

 اشوقنم اذه انموي ىتح لازي ال راعشلا اذه .«لينلا ىلا تارفلا نم ليئارسا اي كضرا»
 بازحالا ةفاكل ايجيتارتسا افده لازي ال هنا ينعي امم ,ينويهصلا تسينكلا لخدم ىلع
 .رخآل تقو نم اهندب اميف زريت دق يتلا تافالخلا مغر ةينويهصلا ىوقلاو

 قفتت اهنكلو .,ءيش لك ف فلتخت دق ةينويهصلا ىوقلاو بازحالا هذه ناف ةقيقحلا يفو
 ةديعبلاو ةيلحرملا اهفادهاو ةينودهصلا ةكرحلا ةيجيتارتساب لماكلا مازتلالا ىلع امامت
 امهدحا ينويهصلا نايكلا لخاد ةدحاو ةلمعل ناهجو امه «لادتعالا»و «فرطتلا»و .ىدملا
 نابكلل ةماعلا ةحلصملا مامآف .مكحلا يسارك ىلع مئاقلا سفانتلا مغر ءرخآلا دضعن
 «ةلاسر» ىوسس عمست الو .تاعارصلا لك رخبتتو تافالخلا عيمح بوذن :ينويدهصلا

 .«نيلدتعملا:و «نيرطتملا» عيمج ةنسلا ىلع ةدحاو

 يتلا .ةيوستلا ىلع نهاري برعلا نيلوؤسملا نم ريبك مسق لاز ام .قبس ام لك مغرو
 .نيطسلف يف اهلتحا يتلا ضرالا ادئاز «مالسلا» ينودهصلا نايكلا يطعت

 ال لودقم ريغ ,دودحلا دعيا ىلا ةلهسلا هطوريشي يبرعلا «لادتعالا» اذه نا وديب نكلو

 جارخا متي اذامل الاو .يكريمالا ضيبالا تيبلا يف هتامح نم الو ينويهصلا ودعلا ةداق نم

 برعلا نيلوؤسملا ضعب هيف يدبي يذلا تقولا اذه يف نلعلا ىلا نيتطيرخلا نيتاه
 يضارالا رئاس يف و نيطسلف يف يبرعلا قحلا باسح ىلع ةريبك تالزانت ميدقتل مهدادعتسا
 []!؟ةلتحملا

 يبعرملا زياف
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 ينابسالا يلامعلا يكارتشالا بزحلا زاف
 يتلا ةيباينلا تاباختنالا يف ةقلطملا ةيبلغالاب
 ,وينوي /ناريزح 7١ .ءدحالا موي تيرجا

 ىا:/٠,44" تاوصا نم هيلع لصح ام ةبسن تناكو
 دعاقم ددع يه .ادعقم ٠١ لصا نم ادعقم 4

 .ينابسالا باونلا سلجم
 ,اهعون نم ةعبارلا ةماعلا تاباختنالا هذه ربتعت

 .ةيطارقميدلا اينابسا يف تاباختنا لوا تدقُع نا ذنم

 طسولا ىوق تزاف .وكنارف لارنجلا ليحر دعب
 يكارتشالا بزحلا زافو .ةيناثلاو ىلوالا تاباختنالاب
 .ماعلا اذه ,ةعبارلاو 1487 ماع ةثلاثلا ةرملا يلامعلا

 ةثالث هلكشت يذلا ءيبعشلا فلاختلا ردصت دقو
 تاباختنالا هذه يف يناثلا زكرملاب .ةظفاحم بازحا
 يف امك لظيل .دعاقم ٠١5 يا 2/7.7١ اهردق ةبسنب
 مث .ةضراعملا سأر ىلع ةيضاملا ةيعيرشتلا ةرودلا
 دقف ةثلاثلا ةبترملا ف يطارقميدلا طسولا بزح يتأي
 حمسي اذهو ,ادعقم ١4 يا 9,7١/, ةبسن ىلع لصح

 ربتعتو .هب ةصاخ ةيناملرب ةعومجم ليكشتب هل
 وفلودا هسيئرو بزحلا اذهل ارييك احاجن ةجيتنلا
 يف ةيطارقميد ةموكح يناثو لوا سيئر - ثيراوس
 ةماعلا تاباختنالا يف نيدعقم نم زفق نا . اينابسا
 ,تاباختنالا هذه يف ادعقم ١9 ىلا ,.14987 ماع ةقباسلا
 نم ءادتبا هقيرط يف اهاقال يتلا باعصلا نم مغرلاب
 ةلمحلا ليومتل ةيفاكلا ضورقلا هحنم فراصملا ضفر

 بزحلا .مكاحلا بزحلا ءامعز موجه ىلا ؛ةيباختنالا
 .هبزحو ثيراوس وفلودا ىلع .يلامعلا يكارتشالا

 وهو ؛عبارلا زكرملاب زاف .داحتالاو براقتلا بزح
 فلاحتلا هيلي ءاينولاتك ةقطنمب :يميلقا  يموق بزح
 ةبسنب يا .طقف دعاقم ةعبسب زاف يذلا يراسيلا

 نم مرح هنا ينعي اذهو :نيبخانلا تاوصا نفع 0١

 نم مامضنالا ىلا هرظيس امم .ةيناملرب ةعومجم ليكشت
 يتلا ءباونلا سلجمب ةطلتخملا ةعامجلا ىلا ديدج
 .ةريغصلا باّرحالا ىلع لمتشت

 ١85 زومت 7 ١16 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7

 بخان نودلم نم رثكا
 ع سو ووو سوو داع دوو و هت زنا" دم و بو اا و تا

 رهتاوسا هنع ءاويجح

 ىرسبلا ف قلاحتلا | لف
 كشو ىلع يراسبلا فلاحتلا ناك ظحلا ءوسل

 ةليبط نلعملا هفده وه كلذ ناكو ءاذه هفده قيدقحت

 هتعامج ليكشت نم نكمتي ىتح ,ةيباختتالا ةلمحلا
 طرشف :كلذ نم همرح ٠/ ,79 قراف نا الا .ةيناملربلا

 نم /5 ةبسن بلطتي ةصاخ ةيناملرب ةعومجم ليكشت
 .تاوصالا يىلامجا

 بزحلا رايهنا يه ةعقوتم تناك يتلا ةاجافملا
 «ينالتكلا» همعزتي يذلا :يطارقميدلا يحالصالا
 نم مغرلاب :دعقم يا ىلع لصحي ملف ءاكور ليكيم
 ,ةيباختنالا ةلمحلا ىلع اهقفنا ينلا ةلئاطلا لاومالا

 ىلع لوصحلا يف يطارقميبدلا طسولا بزح اعزانم

 .هينيمي هتيوه نوك نم مغرلاب .طسولا تاوصا
 ءانثا تيرجا يتلا ماعلا يارلا تاعالطتسا عيمج

 يحالصالا بزحلا لشف ىلع تدكا ةيباختنالا ةلمحلا

 ةجيتنلاب ًاينتت ملو دعاقملا هنطعا اهنكلو .يطارقميدلا

 .دعقم يا ىلع هلوصح مدع يهو .ةيقيقحلا

 ليكيم .هميعز ءامتنا ىلا بزحلا اذه لشف دوعب
 بزرح ىلا ءامتنالا يىلاتلابو .ءاينولاتك» ميلقا ىلا ءاكور

 ةفاضالاب :داحتالاو براقتلا برح وه .يميلقا  يموق
 ةيلمعلاب» ىمسي ام وا بزخلا اذه عورشم نا ىلا
 رمع رصقل ,نابسالا نويخانلا اهمهفتي مل ,ةيحالصالا
 هيف عقو اطخ كانهو .يعامتجالا هعورشمو بزحلا
 ,طسو بزح هنا ساسا ىلع همدقت وهو :بزحلا اذه

 يا ةفك حجرت ينلا طسولا تاوضا عارتنا الواحم

 ملو ءنآلا ىتح اينابسا تمكح يتلا بازحالا نم بزح

 طسولا ٍبزح هلغشي طسولا نا رابتعالا يف ذخأي
 لالخ نم يلامعلا يكارتشالا بزحلاو يطارقميدلا

 .ةيطارقميدلا  ةبكارتشالا هتسابس

 .ويدراك وغايتنس ءافتخا يهو ربكا ةأجافم كانه

 .ينابسالا يعويشلا بزحلل قباسلا ماعلا ريتركسلا
 .«مزيدومكوروا» ةيبوروالا ةيعويشلا يسسؤم دحاو
 نم هئلزع دعب :هلكش يذلا ديدجتا هيزح نا كلذ

 .دعقم يا ىلع لصحي مل :يعويشلا بزحلا ةيراتركس
 ىفثملا نم. هتدوغدعم ةرم لوال سلجملا جراخ .لظيل
 .ينابسالا يعويشلا بزحلا ةيعرش ىلع قيدصتلاو

 بازحالا ىلا نيبخانلا تاوصا تهجوت ميلاقالا يف
 براقتلا بزح لصح اينولاتك ميلقا يفف ذ .ةيموقلا

 امع دعاقم "5 اهردق ةدايزم يا ادعقم 4 داحتالاو

 كسابلا ميلقا يف و .ةقباسلا تاناختنالا يف هيلع لصح

 اتاب يزا» فلاحت نافف :نييخانلا تاوصا تفرطت

 وه فلاحتلا اذه نا فورعملاو .دعاقم ةسمخب ءانوس

 لاصفناب بلاطت يتلا :«اتيا» ةمظنمل يسايسلا حانجلا

 ضفخنا هسفن تقولا يفو ءاينابسا نع كسابلا ميلقا
 ةسايس عبتي يذلا .يكسابلا ينطولا بزحلا لدعم
 ,ةقباسلا تاياختنالا جئاتنم ةنراقم .ةلدتعم ةيموق

 تاباختنالا يف دعاقم 8 لباقم ىف دعاقم " ىلع لصح دقف

 .ةقياسلا

 تفداصت يتلا .سلدنالاب ةيمدلقالا تاباخننالا يفو

 اضيا يكارتشالا بزحلا زاف ؛ةماعلا تاباختنالا عم
 ميلقالا اذه يف مكحي لظيس كلذبو .ةقلطملا ةيبلغالاب

 فلاختلا هدعبي يتأي .ىرخا تاونس عيرا ةدمل

 - يسلدنالا بزحلاو يراسيلا فلاحتلا مث يبعشلا

 ىلع .ةعبارلا ةبترملا يف ءاج يذلا . يميلقا يموق بزح
 امك ىرخالا ميلاقالا يف ةيموقلا بازحالا ةيقب سكع
 .كسابلا ميلقاو اينولاتك يف انيأر

 نم «ةيمّيلقا» لقا سلدنالا ميلقا ناكس ربتعيو
 اذهو .اينابسا يف يتاذلا مكحلا ميلاقا ناكس ةيقب
 ,ميلقالا ف ةيموقلا بازحالا جئاتن انراق ام اذا حضاو

 لكاشم كانه نكت مل كلذلو ءيسلدنالا بزحلا جئاتن عم

 وهو .ةيليبشا نم مداق .يسلدنا نطاوم دوعص هجو يف
 رمالا كلذك .ةموكحلا ةسائر ىلوتيل .ثيلاثنوغ يبيلف
 نيج يف ؛اريغ وسنوفلا ةموكحلا سيئر بئانل ةبسنلاب
 هئامتنال .اكور ليكيم ,يحالصالا بزحلا ميعز رثعت
 ىلا ءامتناب هناكس زيمتي يذلا ءاينولاتك ميلقا ىلا
 .اينايسا ىلا مهئامتنا نم رثكا «ةينالتكلا» ةيموقلا
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 ةدددش ةرسخ
 ةقلطملا ةيبلغالاب يكارتشالا بزحلا زاف اذامل نآلاو

 ”؟ديدج نم

 مغرلاب يلخادلا بزحلا نايذب كسامت ىلا كلذ عجري
 رهظ امف ؛دالبلا مكح ف هيلع تاونس عبرا رورم نم
 دوعيو .ةعرسب هبلع رطيسو الا قاقشنا وا فالح

 سيئر بئان ءاريغ وسنوفلا ىلا كلذ يف لضفلا

 عتمتي وهف .بزحلل ماعلا ريتركسلا بئانو .ةموكحلا
 .داح ءاكذو ةيوق ةيصخشمب

 بازحا ىوتسم ىلع ليدب دجوي ال ةيئاث ةهج نم
 ةيترملا ف يتأي يذلا .يبعشلا فلاحتلاف .:ةضراعملا

 ةقث ىلع لوصحلا نم نكمتي مل .ريبك قرافب ةيناثلا
 ليونام .فلاحتلا اذه ميعز يف نوري نيذلا .نيبخانلا

 لارنجلا ةرازو يف لمع دقف .يضاملل ةروص .اغارف
 اذه لكيه فعض كلذ ىلا فضا .وكنارف لحارلا
 ناعرسف .ةيلخادلا هتافالخ ةرثكو ينيميلا فلاحتلا

 جئاتن نالعا دعب ةرشايم حطسلا ىلع ترهظ ام

 بزحلا سفئر ,اغاثلا راكسوا حرص ذا .تاياختنالا

 اذه نع لصفني دق هناب .يبعشلا ةيطارقميدلا

 هنكلو تاباختنالاب زوفلا يف عمطي ناك يذلا :فلاحتلا

 ,14/47 ماع تاباختنا نع ادعقم رسخ لب .هناكم حوار

 مغرلابو .نآلا ىتح رهظي مل نييكارتشالل ليدبلا نذا
 نم ادعقم ١8 دقف يلامعلا يكارتشالا بزحلا نا نم

 الا .1187 ماع تاباختنا يف اهيلع لصح يتلا دعاقملا

 .ةيبعش رثكالاو ىوقالا لازي ام هنا
 وفلودا هسيئرو يطارقميدلا طسولا بزح نكل

 دق ام اذهو .ديدجلا ليدبلا كلذ وه نوكي دق ثيراوس
 ققح دقف .ةمداقلا ةنياملربلا ةرودلا لالخ مايالا هنبشت

 اذه .اعقوتم ناك امم رثكا .اهيلع لصح يتلا جئاتنلاب
 ريشت امك يبعشلا فلاحتلا تتفت رابنعالا يف انذخا اذا

 .نآلا ىتح لئالدلا

 يف ينابسالا بعشلا ةقث تددج نا دعبو نآلا

 تاونسلا لالخ مكحيل يلامعلا يكارتشالا برحلا

 ةرودلا هذه لالخ هتمهم نا دجن .ةمداقلا عيرالا

 بلاطم وهف :ةبوعصلا ةياغ يف نوكتس ةيعيرشتلا
  ةضمافلا  ةديدحلا ةيباختنالا هدوعو ذيفنتب

 ةيفيكو ةيداصتقالا ةمزالا ىلع بصنت ينلاو
 ىلع يكريمالا يركسعلا دوجولا ضيفختو .اهتجلاعم
 ايناطيرب عم تاضوافملا ةلصاومو ؛ةينابسالا يضارالا
 لبج ةرمعتسم ىلع اهتدايسل اينابسا دادرتسا ناشب
 بجح ذا :تاناختنالا هذه يف هويبخان هرذح دقو .قراط

 ,ادعقم 1 دققف .مهتوص بخان نويلم نم رثكا هنع
 ,ةيباختنالا مهدوعوب نيدكارتشالا ءافو مدعل كلذو

 :ةديدج لمع صرف داجيا ةلاسمب قلعتي اميف ةصاخو
 لامش فلح هاجت هتسايس نع بزحلا لوحتو
 .ديؤم ىلا ضراعم نم .يسلطالا

 بزحلا يبخان نم ايوق اراذنا اذه ناك لاح يا ىلع

 لجر ىدل ةسوملم جئاتنب جرخي مل اذاو .يكارتشالا
 نوكيس ةمرداقلا تاساختنالا يقف هزوف ناف ,عراشلا

 قيسم راذنا كانفو .البحتسم نكي مل نا ايعص

 لافتربلا .اينابسا يتراج نم اينابسا ييكارتشال
 مث الوا لافتربلا ويكارتشا رسخ ثيح .اسنرفو
 [].ايناث اسنرف ودكارتشا

 ملاس دلاخ

 م اينو نمط مهمات 09

 1 د يف طفل -- صك

 هوم يس »دم مم ها. 17د >2 م د جب جس دا و جلا ذا

 ..ةيلخادلا ةلداعملا افرط لانبد 3 ولارتحلا
 :ةينئلوبلا ةب ةسايسلل ل ةيرقوجرثكإا + لآ - تعدل : تسلا

 ع ديعتس نم يصب

 ةلمجلا هذه «طلغلا ناكملا يف طلغلا سانلا»

 ىلا هريرقت يف يكسلزوراي لارنجلا اهلاق يتلا هب
 يدنلوبلا لامعلا بزحل رشاعلا رمتؤملا

 يف مرصنملا عويسألا علطم يف دقعنإ يذلا .,دحتملا
 ,دحاو نا يف ارخاسو ًاداح اصينخلت صخلت .وسراو

 ةيبرغلا دودحلا ىلع ةيكارتشالا ةبرجتلا اماردوليم
 .يتايفوسلا داحتالل ةمخانملا

 ,يمويلا ثيدحلا .اضيأ ةلمجلا هذه تحبصأ دقل
 رمتؤملا لامعا ىلع فيض يبنجأ دفو ةئام نم رثكأل ال

 ريهامجل امناو ؛ادنلوب مومع نم ابودنم 715١لل الو
 وعبتتم لجسيو .ةماعلا تالحملاو يهاقملا يف سانلا
 ثالث تقفص دق رمتؤملا ةعاق نا يكسلزوراي ريرقت
 رابتل هدالبو هيّزح ديبأت دكأ امدنع ىلوألا ءطقف تارم

 هجو امدنع ةيناثلاو .مألا ةمصاعلا ف ةيفوشنابروغلا
 يف ةبراضملا تاهاجتاو .نيبراضملل تاداقتنالا دشأ

 هئوده نع جرخ امدنع ةثلاثلاو .ينطولا داصتقالا
 طلغلا سانلا» نا ةمزاحو ةيوق تارينب لوقيل ليقثلا

 د عاضوا ةجلاعم يف ةيدجلا ةيعقاولا ؛يكسلزوراي

 ةيمهالا 7 يلا 0 9 طلقتلا ناكلا 3 ظ

 جعت لاثملا ليبس ىلع ينطولا داصتقالل ةمساحلا

 نيينفلاو لامعلا نم الدب توهاللا ءاملعو نييقيسوملاب
 تارم .!!.«ةيجاتنالا ةيلمعلل نيئيهملا نيسدنهملاو
 ةيدجلا ةيعقاولا نع فشكت .هذه ثالثلا قيفصتلا
 عاضوالل لارنجلا ةجلاغم اهب تمستا يتلا

 اهب رمت يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ,ةماعلا ةبسسامحلا تارابعلا نع أدنعب .ادنلوب

 ةسايسلا تاقافخا نا لوقلا نكميو .تاراعشلاو
 ميعزلا ريرقت ف ساسالا رجح تلكش دق .ةيداصتقالا
 نزاوت ةداعإ ةرورض ىلع هديكأت ةصاخ .يدنلوبلا

 تاعافترإو روجألا ةلداعم طبض لالخ نم قوسلا
 ىلع زيكرتلا ىلا ةحيرصلا هتوعد ىلا ةفاضإ .راعسألا
 اهسأر ىلعو .ةيكالهتسالا تاعانصلا نيسحت ةرورض

 .نينطاوملل ةيافك اهريفوتو ؛ةيئاذغلا داوملا تاعانص

 ريرقت يف يتاذلا دقنلا ةرهاظ هريثت امم مغرلا ىلعو

 ديدجتلا جهنب هرثأات لوح عابطنا نم يكسلروراب
 تسمبل ةرهاظلا هذه نا لوقلا بجي ,يتايفوسلا

 - تأدب امنإ و :؛ةيدنلوبلا ةنسايسلا ةايحلا ِق ةديدج

 ىلا تايايدلا لوزن عم_ ةيددلوبلا ةقرافملا زيمي ام وهو

 علطم ؛ضيبا بالقنا يف اهئاليتساو وسراو عراوش
 دض ةلودلاو بزحلا ةدابق ديلاقم ىلع .تاندنامثلا

 ًايعوضوم نانعلا تقلطا يتلا شونراديلوس ةكرح
 .يدنلويلا عمتجملاو داصتقالا ِق ىضوفلا نم ددزملل

 ةحشرملا وأ ةنكمملا ةديحولا قيرطلا نا بير ال
 بعشلاو ةلودلا زاهج نيب ةقثلا روسج ءانب ةداعال

 ,يناذلا دقنلا ةسرامم ديعب دمأ ىلا لظتسو تناك

 .ةيداصتقالا ةمرألا عقاوب نيحتنملا ريهامج ةحراصمو

 ريبادتلا مجح .بقارملا هيف سملي يذلا تقولا فو
 ,ماظنلاو نمألا ةلاح ىلع ظافحلل ةذختملا تاءارحالاو

 اعد امم ؛يكارتشالا ءانبلا ةيلمع تامزلتسم ريفوتو

 ىلع صرح يذلا فوشتابروغ يتايفوسلا ميعزلا
 ةيصخشلا هتياعرب نييدنلوبلا لامعلا رمتؤم لومش
 نا» طقف ةعاس فصن قرغتسا باطخ يف لوقلا ىلا
 ادنلوب ليقتسمو رضاح ىلا ةنئمطم وكسوم

 .«ءيكارتشالا
 لارنجلا ةدايق لواحت تاذلاب تقولا اذه يف

 يف جارفنالاو حاتفنالا شماه عيسوت يف رارمتسالا
 .ادتلوي لخاد ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاقالعلا
 نع ردودحملا وفعلا مهف عقاولا نع اديعب سيلو

 ماما يكسلز وراي هنلعأ يذلا نييسايسلا نيلقتعملا

 .نيرمتؤملا
 فدهلا لاز ام يعامتجالا مالسلا نإف كلذ عمو

 ؟ 8 _ ١947 زومت ١6 -  ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 هناو ةصاخ ؛ةيدنلوبلا ةسايسلل ةيرهوج رثكألا ©ح
 ةيدنلوبلا ةلودلا ةدايس عم قيمع وحن ىلع نرتقي
 تاروطتلاو ثادحالا ترهظأ امك .ةيموقلا اهتمالسو
 ةلقثملا ..نكلو ,ةقيرعلا ةمألا هذه اهتشاع يتلا

 شونراديلوس دوعص ةرتف لالخ حارجلا نم ريثكلاب
 ةظحالم نكمت راطالا اذه يفو .تاندعمسلا رخاوا

 عباطو .ةلودلا زاهجو بزحلا ءاند ةداعا يف مدقتلا

 مغر ةيلمعلا هذه ههجاوت يذلا رثعتلاو ءطبلا
 .ةساسحلاو ةديدشلا ةيزكرملا اهتيمهأ

 ,ةيجراخلاو ةيلخادلا تالكشملا نم لدقث ماكر ةمث
 ءانب ةداعإ ةيلمع لهجت يتلا .ةيسايسلاو ةيداصتقالا
 2191/4 ماع هتورذ غلب يذلا رايهئالا هيبش دعب ؛بزحلا

 قلعت الو .اقح ةيعصلاو ةدقعملا تايلمعلا زارط نم

 امناو .بسحف ةيعامتجا ةيميظنت بناوجب انه رمألا
 ىلع هتردقب لمألا نادقف هبشو :ةيبعشلا ةقثلا روهدتب
 .عمتجملاو ةلودلا يف ةيدايقلا هتايلوؤسم سرامي نا

 يف قئاقحلا هذه نم يكسلزوراي ةدايق قلطنت كلذل

 ال اذهلو ءودبي ام يف جارفنالاو مزحلا ةسايس ءانب
 ةيسايسلا ةضراعملا لهاجتو ضفر ىلا لارنجلا رجني
 ىلا وعدي امناو .اسيلاف شيل ةكرح اياقب ةيراحم دنع
 يموقلا ديدجتلل ةينطولا ةكرحلا نم ًاءزج نوكت نا
 ىوق اهكرحت ةطغاض ةيلخاد ةادا ال :ةيدنلوبلا ةمألل
 .دودحلا جراخ ةيبنجأ حلاصمو

 ةلودلا زاهجي ةقثلا ةلاح نع ثيدحلا دنعو

 اذه يف رسحنملا اهشماه نا ديكأتلا نم دب ال .بزحلاو
 شونراديلوس ةكرحل ةريصق ةرتف الإ حنمي مل ناديملا
 ريهامجلا ىدل لوبقم ليدب ميدقت ف حجنت مل ينلا
 بميلك لانيدراكلا ةسينك حرطت اذكهو .ةيدنلوبلا
 ْيف ةدمتعم ريغ ركسعلا لقعم لباقم رخآ لقعمك اهسفن

 ةمآلا ةايح يف قيرعلا ينطولا اهثارت ىلع كلذ
 يتلا ةريحلا ةلاح ىلع اضمأ امناو ,.هدحو ةيدنلوبلا

 هتلود ءانب دعبو لبق يدنلوبلا ناسنالا اهشيعي
 .ةيكارتشالا

 - شيجلاو ةسينكلا  نيفرطلا الكل ةيسنلابو
 ةكئاشلا جارحالا مغر ومنت .لارنجلاو لانيدراكلا
 لبقتسم ىلع عارصلا ةلاح اهقلخت يتلا ةفيثكلا
 ليقتسم نيب اهقمعو ةقالعلا ةوق كاردا ةسرغ .ادنلوب

 قيرط لعجي يذلا رمألا .يموقلاو يعامتجالا ةمآلا
 طيرفتلا بنجتل ةديحولا ةيعقاولا ةيناكمالا .راوحلا
 .ةيدنلوبلا ةلودلا دوجوب

 .اهذقعت ىف ةديرف ةيدنلوبلا ةمزألا ودمت املثمو

 هتاراسم يف ًاديرف يجيردتلا اهجارفنا اضيأ ودبي
 ةدايق هيف دقعت يذلا تقولا يفف .هنع-ريبعتلا لاكشاو

 ةدايق وعدت ؛ءوسراو يف رشاعلا اهبزح رمتؤم لارنجلا
 نيثالثلا ىركذلا ةبسانمل ينيبأت لافقحا ىلا لانيدراكلا

 هيف دكؤي يذلا تقولا يفو .نانزوب يف ه1 ةضافتنال
 ةسينكلا عم يباجيا راوح يف هتلود ةبغر يكسلزوراب
 ,يسايسلا ماظنلا ةعيبطو روتسدلا مارنحا ساسا ىلع

 يف هتسينك ةبغر ةدشتخملا فالآلا ماما بملك هيف نلعي

 بعشلا قوقح مارتحا ساسا ىلع نكلو .راوحلا اذه
 .ةينطولا ةيعامتجالا هتارايخو

 يف اناك .لانيدراكلاو لارنجلا ,ةسينكلاو شدجحلا

 داكأو ؛ةيدنلوبلا ةلداعملا فرط كلذك مويلاو .يضاملا
 هللا الإ ملعي ال يتلا ةيدنلوبلا ةقرافملا لوقا
 0.!؟ريست نبدأ ىلا ملعلا يف نوخسارلاو
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 تو دنا 1#

 فالسغوبلا نييعويشلا ةيصعل 19: رمتؤملا
 ؟ةداعلا نع ءانثتسا نوكد له ٠

 هو د دسك لف دب هناا” د" نضج طردت نق مج و ع 7 د دم هت وو وخوف هج د 8-17 د مست ص لووك دو دب تا الا دقا“

 !ىداسلا رجل 4 ..هي رفخلا ديدجت ىلا ةوعد
 ا لة لاا هال 1075 بلا ها لطف هلل الج فال ل اجر" لطلاب لا" روزنامة لو افا دو دول لاح تلا هللا لطم لاق كما" 7-05 17 لن هما هلك ل17

 برغلا ةيلايريماو قرشلا ةيعوبش ند ايفالسوغوي رابخ ىقيتس يتاذلا ريبستلا جهن
 ل

0 

 : يدعسلا ليقع - نيلرب

 برحلا رثا .ةماع تاباختنا لوا ىف هلشف دعب
 اقيلعت لشرشت نوتسنو لاق ,ةيناثلا ةيملاغلا
 نم هداق هنا عم هلادبتساب بعشلا رارق ىلع (

 ةيحلا بوعشلا» :رصنلا باوبا ىلا ,ةميزهلا فراشم
 .«ماظعلا اهلاجر بعتت يتلا يه اهدحو

 امنيب ,ميدقلا ايناطيرب ءارزو سيئر ةلمج تركذت
 ةطبار رمتؤم ىف ؛كنسيرد اكنمساي» تاملك عباتا تنك
 نم نيعوبسا لبق دقعنا يذلا ةيفالسغ ويلا ةييبشلا

 نييعويشلا ةبصعل رشع ثلاثلا رمتؤملا داقعنا دعوم
 يف «تامرحملا» دشأ ةوسقب لوانتي وهو ,فالسغويلا
 ةريسم لادبتسإ حرتقن» :ثيدحلا ايفالسغوي خيرات
 تيت سورب فيزوج داليم ديع يف ةيونسلا بايشلا
 ةريسم حرتقن امك ءلمعلا نع نيلطاعلا بابشلل ةريسمب
 دض ةيتسانمجلا نيرامتلا ةحاس يف ىرخأ ةيبابش
 ىلوو ؛ةلوظنلا ةنمزا دهغ ىضقتا دقل .ةئطاخلا تاراعشلا
 بصن ةماقا نم راثكالا نم الدبو ؛ءايمعلا ةينطولا دهع
 لمعلا .ضرف ريفوتل لاملا لالغتسا بجي :ةمواقملا ةداق
 !!«لطاعلا تابشلا شيجل

 ,ةيفالسغويلا ةبيبشلا رمتؤم لامعا ماتخ فو
 قياسلا سيئرلا ؛جيفوكراز» مامتهاب هبقار يذلا
 ينبتب رارق ذختا :فالسغويلا نييعويشلا ةبصعل
 يتلا بابشلا ةريسم ءاغلاب «نينولس» ةبيبش بلط
 نسسؤم نداليم ديع ةيسانمل تاونس تس ذنم ماقت

 ةيكيتنا سوقط» نع ربعت اهنأل .ةثيدحلا ايفالسغوي
 .رارقلا تايثيح يف ءاج امك ءنومضم لك نم ةيلاخ

 بعتت يتلا يه اهدحو ةيحلا بوعشلا» .معن
 بعلي ام ابلاغ بوعشلا هذه بايشو «ماظعلا اهلاجر
 كلذلو ءاهتايح يف فاطعنالا تالاح ضرف يف ًالئاه آرود
 رشع ثلاثلا رمتؤملا ءانثاو ليبق ىرج امل بقارملا نإف
 يف ًارخؤم دقعنا يذلا فالسغوبلا نييعويشلا ةبصعل

 هب دوج سوس سب هيدا نب نما جب عا ا "نجس هوك كدا دسم سوما هس مع سم ا سومو شنط و سجاد دوو د00 0 دج كل“

 ةيمها كردي يكل ريبك دهج ىلا جاتحي ال ,دارغلب
 دودح نم دعبألا .ةيجولويديالا  ةيسايسلا هثادحا
 .ايفاليسغ ود

 ؛ لؤاسن عضوم ونين
 ريبكلا وتيت لعج ىلع ةرداقلا ةبيبشلا نا بير ال

 نع .اهرمتؤم رهظأ امك :ةزجاع ريغ .لؤاست عضوم
 يتلا ةعورشملا ريغ تازايتمالل داقتنالا دشا هيجوت
 لالغتساب مهماهتاو .ةلودلاو برحلا ةداق اهب عتمتي
 ةئلاطملاو لد ..«تازادتمالا هذه ةنكامل فلعك» بايشلا

 :يفالسغ وبلا تابوقعلا نوناق نم ”١77 دنبلا ءاغلاب

 يذلاو :مالكلاو يآرلا ةيرح ىلع ةبوقع ضرفي يذلا
 ةيسايسلا تامكاحملا نم ريثكلل ةينوناق اساسا لكشب
 لادبتساب ةبلاطملا ىلا ةفاضإ .ايفالسغوي يف ةيراجلا
 .ةيندملا ةمدخلا نم عونب ةيمازلالا ةيركسعلا ةمدخلا

 .ةيفالسغويلا ةبيبشلا ةطبار ةدايق نا ودييو
 راكفاو رعاشمو جازمل ًاروزم امجرتم نوكن نا ضفرت
 ,ةيوتنيتلا دعب ايفالسغوي نم ضيرعلا عاطقلا اذه
 ةيدقن ةغل ءىرخا ةغل ىلا قيرطلا سملتت اهنإف كلذلو
 نع ريبعتلاو .همومه لقن يف ةرشابمو ةحيرص
 بسك ةمهم هجاوت اهناو ةصاخ .هلامآو هتاعلطت
 اهسفن حرطت يتلا ةمهملا هذه .برحلا ميظنتل بابشلا
 كلذ ءرشع ثلاثلا رمتؤملا تامهم بعصا نم ةدحاوك

 ةصح تزواجت دق .بابشلا نس يف مه نم ةصح نا
 ميظنت نم اليقتسم /,١175/171ملا ةمئاق نم دسألا
 ١7 نيرمتؤملا نيب ,عبرألا تاونسلا لالخ بزحلا

 .7١و

 ةرونلاو ةيطارق وربدلا
 ةطبار رمتؤم يف ىرج ام مهف احيحص سيلو

 ام مومع نع ةلوزعم ةرهاظك .ةمفالسغوبلا ةيديشلا

 زوجي ال امك ؛عمتجملاو ةلودلاو بزحلا ءانب يف يرجي
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 ال ءزج هنا ذإ .يوفعلا درمتلا نم عونك هعم لماعتلا

 ةيصعلا رمتؤم ىعس ينلا ةديدجلا حايرلا نم أزجتي
 هريرقت يفف .يضاملا لالغا نم اهريرحت ىلا رشع ثلاثلا
 تسسل نيبيودنم ,«١!١١7»لارمتؤم ىلا مدقملا

 :يتاذ مكح يتيروهمج ىلا ةفاضا ةدحتم تايروهمج

 أدكؤم ؛بزحلل يدايقلا رودلا ةلوقمل جيفوكراز ىدصت
 نيب هتناكمو برحلا ذوفن نا .اهيف ضومغ ال ةحارصب
 ثعب ىلا اعدو ,سوملم لكشب اتلءاضت دق ريهامجلا
 أدقن هجو كلذك .ةيصعلا طاشن ىف ةيروثلا حورلا
 نا» :لاق امدنع ةيفالسغودلا ةيرجتلل ةجهللا ديدش
 عياط تاذ ةسايس سرامت بزحلا تامظنم نم ديدعلا

 تاطلس اهبناج ىلاو تامظنملا هذه تادايق نا .يىلاصفنا

 ةينوكس تاهاجتا نع اهطاشن لمجم يف ربعت ةلودلا
 ,ةيتاعمجتلا ذوفنلاو ةوقلا .تاعفترم نا .ةيطارقوريب
 دق «ةينانالا ةيطارقوريبلاو :ةفرطتملا ةيموقلا تاهاجتالاو

 اهلثم فاعضا ربع ةيروثلا اهتايوتحم نم ةبصعلا تغرفا
 .«دحوملا اهلاضن جمانربو

 ةايحلا يف ةبستكملا زيحلا ةعس تناك امهمو

 ريمتت اهنا ,ءلوقلا نكمي :ةيفالسغويلا ةيطارقميدلا
 يف ال ؛:ةيقرشلا ابوروأ يف ةيكارتشالا براجتلا رئاس نع
 تايادبلا ذنم اهاسرا .آايبسن ةقيرع ديلاقت دوحو
 - ًاضيأ امناو :ةينيلاتسلا عم يوتيتلا قالطلا .ىلوألا

 ليصأ يرهوج ءزج اهنأل  تاذلاب بيسلا اذهل اميرلو
 اهناف يلاتلاب و ,ةيفالسغويلا ةيسايسلا تاقالعلا نم
 عراشلا لجرل ولحي امك «قوف- ةدعاقلا  ةوقلا» ةرتلف
 صاصتمال .ةلودلاو ةبصعلا ةدايق فصو دارغلب يف

 اهرهظأ :ةقيقحلا هذه لثم .ةنيعم ةيبعش ةلاح
 ةيعامتجالا مولعلل يزكرملا دهعملا ءاتقتسا حوضوب

 ةلجم هترشنو :نطاومو ةنطاوم »45٠٠« لمش يذلا
 ةعبرا لبق دارفلب يف ةرداصلا ةيعوبسالا «نين»
 .بزحلل رشع ثلاثلا رمتؤملا داقعنا نم عسي اسي |

 .هعقاوم نع عجارتي وتيت لاشراملا ليج

 1: مامن ندعم ع مهمقع 1

 هلا د وذ ءاصحأ

 ةبصع نا ىري .نينطاوملا ءالؤه نم /17 نا
 يف يدايقلا اهرود سرامت ال فالسغويلا نييعويشلا
 ال وا ءليثض لكشب هسرامت وا .فاك لكش ىلع عمتجملا

 انفالسغوب ماظن نا /49 لوقد امنيب .اقالطإ هسرامت

 نودبو .ايلعف ققحتم ريغ هنكل .ايرظن ديج يسايسلا
 نيلومشملا نم /55 عضي ةلماجم وا ةبراوم
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةمزألا ةيلوؤسم ءاتفتسالاب
 .!نييداصتقالا ءاردملاو نييسايسلا قتاع ىلع ةنهارلا

 اهناشب قفتي قئاقح .ماقرألا هذه سكعت
 اهيف ريثملا سيلو برغلاو قرشلا ءاربخو فالسغويلا
 «نبن»د ةلجم ىف ترشن دق اهنا امناو .اهتيقادصم

 فيلكتبو .ةيعامتجالا مولعلل يزكرملا دهعملا اهارجاو
 ةفيحص يف رشنت مل يا .بزحلل ةيزكرملا ةنجللا نم
 ذوفن ةرئاد نع ةديعب ةهج اهب مقن ملو .ةضراعم
 وهو .ءاتفتسالا جئاتنل حايترالا مدع مغرو .بزحلا
 نوكتل :عساو قاطن يفو انلع ترشن دقف .موهفم رما
 فورض يف رمت ايفالسغوي ناب فارتعالا ةباثمب
 .ةيجراخلا نويدلا مكارتب مستت .ةيعص ةيداصتقا
 جاتنالا دوكرو :ةلاطبلاو مخضتلا ماقرا دعاصتو

 ماما ةيفالسغوبلا ةيموقلا رثعت ىلا ةفاضا .ينطولا

 مل يذلا رمألا :ةيميلقالا تايموقلا راهدزا توربج
 ةايحلا ف ةقيضلا تاءالولا ىلع ءاقترالا ةيناكما ققحي
 ةلاح ىلا ماعلا قفالسغوبلا ءالولا روطب ملو .ةيموبلا

 .بلقلاو لقعلا ىف ةررقم
 رمتؤملا نوكد نا ليحتسملا نم حبصي اذكهو

 يذلا رشع يناثلا رمتؤملا رارغ ىلعو .رشع ثلاثلا
 لاشيراملا ةافو نم نيتنس دعب يأ ١1587: ماع دقعنا

 بوعش دنع ينعت يتلا .ةيرارمتسالل ًارمتؤم .وتين
 اذإو .ريغ ال ةمرألل ارارمتسإ .ام لكشبو ءايفالسغوي

 ةرتف دعب .وتيت ثارت نم ررحتلا بعصلا نم ناك
 ةيداصتقالا تالكشملا طغض نإف .هليحر نم ةريصق

 ىدم ىلع اهمكارتو ,ةيسايسلاو ةيعامتجالاو
 ضرفي نيليفك احيصأ دق ,ةمرصنملا تسلا تاونسلا

 يذلا :فاطعنالا» ريبعت عم امامت افاكتي ال .ديدج جهن

 هنكل :يتايفوسلا داحتالا يف ةيفوشتابروغلا هتجاتحا
 رمتؤملا ةماه للك يذلا «ةدحولا» راعش عم ًايلك افاكتي
 .ارخؤم رشع ثلاثلا

 اهريبفت 1 سسنلا ديدجت
 ليصافتو .رمتؤملا ىلا ةمدقملا لمعلا قاروا نا

 ,ةيسائرلا هتصنم اهتدهش يتلا ةريثملا تاشقانملا
 «بزحلا ةدحو يه ةيولطملا ةدحولا نا ىلا ريسشت

 ايفالسغوي بوعش ةدحوو .ةلماعلا ةقبطلا ةدحوو
 لك ف ديكأتلا ىلع جيفوكراز صرح دقل .اهتايموقو
 يغبني :ةيفالسغويلا ةبرجتلا ديدجت نا ىلع ةبسانم
 .ةيرهوجلا اهئدابمو اهسسأ ريغي نا ال .ززعي نا
 قيرط لظيس .يتاذلا رييستلا جهن نإف اذكهو
 .برغلا ةيلايريماو قرشلا ةيعويش نيب ايفالسغوي

 هذه ةادا يه ةيفالسغويلا ةلماعلا ةقبطلا نا

 ةبصعلا سيئر بلاطي كلذل .هتنامضو قيرطلا
 جيفوكراز ىدلو .اهفوفص يف يبزحلا طاشنلا ةيوقتب
 [دانتساف :تاهجوتلا هذه ديكأتل بابسالا نم يفكي ام
 ْف ةلماعلا ةقبطلا ةبسن غلبت :ةبصعلا رداصم ىلا
 ينويلم نم /”لا نع ديزي ال ام يميظنتلا ناينبلا

 ف ابختنم ةيزكرم ةنجل وضع 56١لا نيب نمو .وبضع
 نم رثكأ كانه نكي مل .14/87 ماعل رشع يناثلا رمتؤملا

 اذه دزي ملو .ةيلامع ةيقبط لوصأ نم أاوضع ١١
 .ًاوضع 71+ نم رثكأ ىلع ريخألا رمتؤملا يف ددعلا

 ةدابقلا ىرت ,.عئاقولا هذه نم ًاقالطناو

 ةدحولا راعش قيقحتل هنا ةديدجلا ةيفالسغوبيلا
 ,ةثالثلا هتايوتسمبو رشع ثلاثلا رمتؤملا هعفر يذلا

 .لامعلا ةقبطو بابشلا ةئف ىلع زيكرتلا نم دب ال
 ىلع يفالسغويلا باوجلا لثمي ؛هاجتالا اذه يف ريسلاو
 روطتلا قيرط ههباجت يذلا يخيراتلا يدحتلا

 ,ةلودلاو بزحلا ةيويح ديدجت هنأش نمف .ةثلاثلا
 باسح ىلع ايفالسغويل ماعلا ينطولا ءالولا قيمعتو
 . ةيموقلا تاءالولل ديازتلاب ذخآلاو نهارلا راهدزالا
 .ةقيضلا ةيميلقالا

 يف عئاقولا هذه ساكعنإ دجن نا نكمملا نمو
 غلب دقف .ةديدجلا ةيزكرملا ةنجلل ةيميظنتلا ةبيكرتلا
 لدعملا نم لقا تاونس تبس يا 1". رمعلا لدعم
 عجارت دق وتيت لاشراملا ليج نا ينعب اذه نا .قياسلا

 ةيزكرملا ةنجللا ةليكشت يف هل دعي ملو ,هعقاوم نع
 ةنجلل بختنملا سيئرلا نوكي دقو .أوضع 75 نم رثكا
 جيف وكرارل افلخ ءاماع 51٠ وكنيليم نيفريس ةيزكرملا
 لبقتسملا يف ةيولطملا تالوحتلا نع ريبعت ريخ
 .يفالسغويلا

 ؛«ضرألا بوعش نم مهريغ لثم فالسغويلا
 ,مؤشلاو سحنلل ةبلجم هنا ىلع ١1 مقرلا ىلا نورظني
 ًاريثك اوراح دق رمتؤملا تاراعش يممصم نا نا لاقيو

 .كلذ عم نوكيس لهف .هنع ريبعتلا وأ مقرلا اذه مسر يف

 نع ًءانثتسإ :تاعلطتو لامآ نم هلمحي امل ًارظن

 وتيت ةيروهمج نع ماكرلا ضعب ليزيس لهو ..؟ةداعلا
 [].!!؟هليحر دعب
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 غ.ج :ملقب
 قش 51/5 ناريزح يف .تاونس رشع ذنم كني

 ةتس نم نوكملا يماظنلا يروسلا شيجلا 0

 - افلا نيثالث دعب اميف اوحبصا  يدنج فالا »أ

 راكع يترئاد عوبسا نم لقا يف لتحيل نانبل ىلا هقيرط
 .«ينانبللا بعبشلا تاعادنل ةياجحتسا» عاقملاو

 لبق اعقوتم ةيروسلا ةيركسعلا تاوقلا لخدت ناك

 اهتوص عقزت قثمد تأدم:نا ذتم نمزم ةيراتلا كلذ
 نانبل يف ثدحي امع رظنلا ضغت نا عيطتست ال اهنا

 شيج نم تادحو هيلا اهتقبس نا دعب
 .قشمدل نيلاوملا هطابضب ينيطسلفلا

 ؛ ملعا نيح ١903/1١/١9 خيرات يف كلذ ثدح

 | يروسلا فقوملاب ينانبللا سيئرلا يروسلا سيئرلا
 ' لجا نم ةيروسلا دوهجلابو نانبل ميسقتل ضهانملا
 .رخآلا ىلع فرطل لماك راصتنا عضم

 ةسايسلل اساكعنا ناك اذه يروسلا سيئرلا فقوم

 ماع ةيادب ذنم نانبلل ةبسنلاب تريغت يتلا ةيروسلا
 ىلوالا رهشالا يف يروسلا سيئرلا ناك نا دعيف .5
 ' يمدقتلا  ينيطسلفلا ركسعملل ايرس ادنس عارصلل
 / ةينانبللا ةينطولا تايشيليملاو .نييئادفلا يا
 هنا ةعرسيب ررق :نيومتلاو معدلاو حالسلاب مهديوزنب
 ارسج هديريو :ينانبللا راسيلا راصتنا لمتحي ال
 .ةينانبللا ةمزالل هيروس لح» ضرفل اطيسوو

 ةجرد ىلا هفده نم اقثاو يروسلا سيئرلا ناك
 ديازت يذلا تقولا يف :ةيكريمالا ةرادالا مامتها تراثا
  ةيروسلا» ةرماؤملا نع نيينيطسلفلا ثيدح هيف
 . مه ردبحت فدهتست يتلا ,ةيكريمالا

 يف نانبل ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد نا
 ١ ليسا سيئرلا ناك امل عقاولا ىف ادح عضو |
 ويلوب /زومت يف هّدكا دق ١19174 سرحتلا ةمظنم رابتعاب ١

 .«ينيطسلفلا بعشلل يعرشلا لثمملا» ةينيطسلفلا
 ركسعملاو قشمد نيب ةعيطقلاب ةلأسملا تهتناو
 راسيلا فحص تاقيلعت تلاوتف يمدقتلا ينيطسلفلا

 ىلا:ئعسم يذلا يروسلا عورستلا ىلع تورججو
 إ ةيروس تعفادو .«دالحلا ىلع ةيجيردتلا ةرطمسلا»

 .اهاياون «ةءارب» ةيعدم :عبطلاب ءاهسفن نع
 ةداقلل ةبسنلاب ايضرُم يروسلا ناريزح ناك

 ذكا بّئاتكلا بزح سيئر ليمجلا رايبف .نييحيسملا
 ' ضرف لجا نم نانبل لوخد ىلا ترطضا قشمد» نا الثم
 ! لصوتلا مت يتلا تاقافتالا لشف دعب ةمزالل ديدجح لح

 .«نييراحتملا نب اهبلا

 | قباسلا سيئرلا سيسق لبرش يتابالا اما
 يروسلا لخدتلا» ناب حّرص دقف ةينوراملا ةينابهرلل
 | ديحولا لحلا وهو .رامدلاو فنعلل ةياهن عضيس
 .«يىلاحلا عضولل

 ْ ةداقلاو قشمد نيد هارجم ذخاي يقيقح براقت ادب

 !141 ناريه يف ثده

 / ريرحتلا
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 تلمح ناح ١9175 ليربا /ناسين يف نييحيسملا

 يا ءراسيلا ىوقل ةيلهالا برحلا ةيلوؤسم ةيروس
 برعا نا ناكو .طالينج لامك ةماعزي ةينطولا ةكرحلا

 ةيقربلا يف هنانتما نع ةيجنرف ناميلس قبسالا سيئرلا
 خيراتب دسا ظفاح سيئرلا ىلا اهلسرا ينلا

 بيسي قيمعلا ركشلا» هاياافلبم 15
 لك هاجت اهيلع نهرب يتلا ةوخالاو ليبذلا فطعلا

 .«نيينانبللا

 نواعتلا» ىلع ءانثلا يف نوعمش ليمك رصقي ملو
 «ةيلاحلا فورظلا ىف ةصاخو امئاد يوخالا يروسلا

 ماع ةيادب ف ةيروس ةطاسو ةبال ايداعم ناك نا دعب
 . اك

 يروسلا لخدتلا دض عفترا يذلا ديحولا توصلا

 نيينانبللا ىلا ءادن هحو يذلا هدا -نومير توص ناك

 نالعا مهايا ابلاطم ةيروسلا تاوقلا لوخد ةيشع
 لالخحالا دض لاضنلل قالطنا ةطقند: ناريزح نم لوالا
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 يف ندرألا دهع يلو نسح ريمألا ينلبقتسا الني
 ءامسا مضت ةطراخ رادجلا يطغت ثيح هيتكم ا أ

 ىلع ةيبرغلا ةفضلا يف ةيدوهيلا تانطوتسملا ١

 سار ىلع ءارزولا سيئر رييغت لبق رهشا ةسمخ ةفاسم
 يدبي :«ليئارسا»:يف ؛يدطولا فلاحتلا ةموكح»
 نيب مئاقلا يجيتارتسالا فلاحتلا نم هقلق ندرألا
 ريمألا ضفر دقو .ةيربعلا ةلودلاو ةدحتملا تايالولا

 «ليئارسا» ميدقت يف يكريمألا قحلا نع لاقُي ام نسح
 داحتالا عم ةهجاوملا يف يجيتارتسا فرط اهنأ ىلع

 نيب رحلا لدابتلا ةيقافنا نم نوقلق اننإ» يتايفوسلا
 عينصتلا ةيقافتا نم كلذكو .ليئارساو اكريمأ

 ةينقتلا تاز ةيركسعلا داوملل امهنيب كرتشملا
 حبصتل ليئاريسا عفد ةلواحم ىلا ةفاضالاب .ةيلاعلا

 اهنم لعجي امم يبوروألا نواعتلا سلجم يف أوضع
 باجأ يذلا نسح ريمألا يار اذه ناك .«ايبرغ افيلح
 :اهنم ةلئسا ةدع ىلع

 ينيطسلفلا ال يبرعلا بابشلا لعف در نم نوشخت الأ ا
 , 2 ةةمامق [دفاج ديد عضو لع هدحو

 ال لمعو ركف نع عفادت ةقطنملا ىف تاطاشن كانه -

 .راوح يأ ماما بابلا قلغيو ؛ةمواسملا لبقي
 ريرحت يأ ؛بابشلا دشت ريرحتلا ايجولويديا

 ةيسايسلا ةمظنألا نم مهررحتو ةلتحملا يضارألا

 "2  .هيلابلا ةيعامتجالا عاضوألاو ةيديلقتلا
 يف فنعلا راطخا ديزي نا عبطلاب طايحألا ناش نمو

 .ةقطنملا
 ةداق ناهذا لغشي يذلا ىبرغلا .ملاعلا عمضو نع اذام ا#
 ؟صاخ لكشب ندرألاو ةقطنملا
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 ؛ عارصلا لعقي املثم .ةمأك انتيوه ددهت جيلخلا برحف
 ؛ رثؤتس نانبل ةنقلب نا امك .ينيطنسلفلا  ؛يليئارسالا»
 + ام اذهو .ةقطنملا ف ةيبرعلا ةيوهلا ىلع ديكأتلاب ًابلس

 .ًاديح نويروبسلا هيعب
 + زيريب نوغمش هقلطا يذلا لاشرام عورشم يف كيأر ام ا#

 ؟أرخؤم
 ةبادب يف اهانحرط دق نحن انك .هذه زيريب ةركف

 لماعلل زيريب ركذت برغتسن اننا .تانيعبسلا
 " ًآدبأ «ليئاربسا» لواحت مل يتلا ةقطنملا ْق يداصتقالا

 .اهنم ًاءزج نوكن نا

 حلطصم مادختسا نا دقنعا .ءىرخا ةيحان نم

 يزازفتسا لوعفم هل نوكي نا نكمي «لاشرام ةطخ»
 .هنم:دوصقملا سكع يا

 ىذلا فرطتملا راسيلاو فرطتملا نيمدلل نكمي نا
 , اذه زدردب حرط لغتسي نا ةقطنملا يف هطاشن ديازتي
 ' ضرع يونت ةيعانصلا لامشلا لود نا لوقيل
 نود ةقلاعلا ةيسايسلا لكاشملل ةيداصتقا تانكسُم

 0.لح

7 6 
 نم

 نويبيرت دلاربهل

 تيلوثراب يرفيج :ملقب

 ناف :ةيداصتقالا ةمزالا ةلحرم رصم لوخد عم

 لامجح سيئرلا ناك يذلا «ةنكارفنشالا تةدهاعملا» ِ

 :يعامتجالا نامضلاو لمعلاو مدلعتلا نمضت تناك

 . شاق عض وم نآلا تحيصا

 ليوط نمز ذنم نوكردي ةيرصملا ةسايسلا وعناص
 .فقوتيس جماربلا هذه نم ريثكل ةموكحلا معد نا

 تلاز امف .لعفلا دودر نم فوخلا وه ديحولا قئاعلاو

 ةلواحم دعب نهذلا ِق ةلئام ١ ةا/اب ماع تايارطضا

 ١ ديازتب .ةمزالا دابدزا عمو .معدلا عفر تاداسلا رونأ

 2 2 ةيقعتسلا رعي لئاعا

 + يتلاو «بعشلا هاجت اهب مزتلا دق رصانلا دبع

 0 زج م 1

 #* نم يل ودلا دقنلا قودنصو ةدحتملا تادبالولا طغض

 ١ نا ةيرصملا ةموكحلا ىلع يفيني فشقت تاءارجا لجا
 .اهزختت

 | نم نطنشاو ىلا يرصم دفو بهذي .كلذ بئاج ىلاو
 ْ ناغير ةرادا ِق نيلوؤسملا عم تاثداحم ءارحا لجحا

 2. نثكا ضورق ىلع لوصحلل يل ودلا دقنلا قودنصو

 اذهب نطنشاو فطاعت نا ُدَقَتَعُيو .لضفا طورشب
 ١ نم ةيولطملا فشقتلا تاوطخب طيترم صوصخلا

 | دق نييرصملا نا ىلا نيلوؤسملا ضعب ريشيو .رصم
 ةيكريمالا ةدعاسملا ليوحت ناغير ةرادا نم اوبلط
 فدهي دقن ىلا (رالود نويلم )5٠00 ةيداصتقالا

 لخد ضافخنا نع ةمجانلا ةراسخلا ضعب ضيوعت
 .رالود نويلي “ ةغلابلاو ةبعصلا ةلمعلا نم رصم

 ةدعاسملا ىلع بعشلا دامتعا ظحالُي .رصم يفو
 نا ظحالي امك :ةيساسالا داوملا معدت يتلا ةيموكحلا
 يجراخلا لخدلا رداصم ىلع دمتعت اهرودب ةموكحلا

 .فجت تآدب يتلا ةريبكلا تادعاسملا نقُح هيف امب || .تناح دق ةقيقحلا فاشتكا ةظحل نا دقتعا -

 32 [  مب مريت من 2215 م1 خلات -
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 ١ ةنسلا يف يملاعلا طفنلا راعسا يف رايهنالا اما
 / مقافتت ةيداصتقالا رصم لكاشم لعج دقف .ةيضاملا |
 ةبعصلا ةلمعلا نا ءاربخلا ردقيو .ةدحرثكا حبصتو '

 امه نييسيكر نيردصم ىلع دمتعت يتلا ةيرصملا
 .طفنلا تارداصو جراخلا يف نيرجامهملا تاليوحن

 ماعلا يف رالود نويلبلا زواجتي دق اضافخنا دهشتس
 .مداقلا

 عقوتيف ةبعصلا ةلمعلل رخآ ردصم  ةحايسلا اما
 4٠/. ةيسنب ماعلا اذهل اهتادئاع طبهت نا

 ناكس ددع نا ملعن امدنع رثكا ةروصلا حضوتتو
 لفط نويلم مهيلا فاضُي انويلم 5٠ يلاوح نآلا رصم
 سيئرلا تاءادن يدجت نا نود ءرهشا 4 لك ديدج

 .ينطولا رارقتسالا لجا نم لسنلا ديدحتل كرايم
 نويلب 71 نيب ةيجراخلا ةرهاقلا نويد حوارتت

 نويلب ٠5," حبصتل اهدئاوف مكارتت رالود نويلب ”6و
 لخد نم /؛١ لا ىلع ديزي ام مهتلت ايونس رالود
 .دالنلا

 يف نوعمجتي نيذلا نييرصملا نا فورعملا نمو
 ىلع مهئاذغ يف نودمتعي ضرالا نم /4,5 ةحاسم
 5٠./. لا ىلع ديزت ةبسنب داريتسالا

 دحا ريبعت دح ىلع ةيرصملا تارداصلا نا

 .ءضارقنالا ىلا اهقيرط يف, نييبرغلا نييسامولبدلا
 ؟تالاكشالا هذه لح ىلع رداقلا وه ْنَم

 دجوي ال» ةيدفولا ةضراعملا ميعز تفار ديحو لوقي
 .«هذاقنا نكمي ام ذقنت ةموكح ديرن .لح

 نويلب ؛4) تايساسالا نع معدلا عفر نوكي لهف
 دوقولا و ءابرهكلاو ماعطلا لمشت ينلا .(ايونس رالود 1

 ؟ناقنالل اقيرط ديربلا و لقنلاو ميلعتلاو !

 | نييرصملا ّنم ْنَم ريرقت يف نمكي يسيئرلا طيختلا
 ؟معدلا ىلا جاتحي العف

 ةشاعا تاقاطب نولمحي بعشلا نم /41/ .ءايلاح

 نما محبا نمموع مههملنع 3

 000 ا

 معدلل ةعضاخلا علسلا ضعب ىلع لوصحلا مهلوخت

 يناجملا ميلعتلاو ءايرهكلا ىلا ةفاضا ٠ .يموكحلا

 نيجيرخلا لكل ةفيظولا نامضو
 يف سكعنا ارنوت شيعي رصم يقف ماعلا عاطقلا نا

 لالخ جيسنلا ةعانصل نيزكرم يف ةئجافملا تايارضالا

 يف يركرم لا نمالا تابارطضا يفو ةريخالا روهشلا
 .يضاملا رياربف /طايش

 مالعاو اهتسايس ةعجارم ةموكحلا لواحت اميفو
 رارمتساب دوعولا قدغت .فشقنلا ىلا ةحاحلاب سانلا

 يرصملا كراش نكل .ةيقيقحلا ةجاحلا ىيوذ ةئبامح

 يتلا ةمزرالا حيش د نم فوختمو ,قداو ريغ هلمجم يف

 .ماعط نم تاينواعتلا يف رفوتي ام لك ءارش ىلا هعفدت

 ؟ليقتسملا نع اذام
 يف نوييرفلا نويسامولبدلاو نوللحملا مسقني

 نمؤم وه نم مهنم :نيقيرف ىلا لبقتسملل مهتاعقوت
 ةموكحلا ةيناكماو فيكتلا ىلع نييرصملا ةردقب
 نا دقتعي نم مهنمو .ةمزالا نم جورخلا يف ةيلاحلا
 0..قرغلا وحن هجتت ةنيفسلا»

 انتو ل شف

 تسوب نطنشاولا

 قرشا "ةيلسلا رمأ» حيت
 ةحبضف «ليئارسا» ٍِق تفشكنا ؛درالوب هب

 - تدب نيشلا نا اهصخلُم .ىرخا تارياخم .
 نم نينثا لتقب تماق دق  ةلودلا نما تارابختسا

 / ثداح يف القتعا نيزللا نيينيطسلفلا ءانجسلا
 .صاي فاطتخا

 عم قيقحتلا ىلوتب ناك يذلا ماعلا بئانلا دّرُج

 ىلع ءانب ءرخآ هلحم لحو .هبصنم نم نينيجسلا
 ىلع نامكاحلا نابزحلا اهيف قفتا ةيسايس ةقفص
 :تيب نيشلا تاطاشن ثحب يف عسوتلا

 سيئر ءافعاب غوزتريه سيئرلا ماق اميفو
 لبق ىتح ,مهبصانم نم هباون نم ةثالثو تارابختسالا
 رختفت .مهتنادا وا مهماهتا وا مهعم قدقحتلا

 رهوجلاو ةيطارقميدلا ىلع ظفاحت» اهنا «ليئارسا»
 ' ةحيضف نا ريغ .برحلا فورظ لظ يف ىتح «يناسنالا
 .ءاعدالا اذه تدّدب تدب نيشلا

 نم مهسفنا نوحبكي مهنا ىلع «نويليئارسالا» رصي
 نا مهنم نوريثك دقتعي كلذل .نوناقلا سيركت لجا
 نا نكمي يذلا هسفن لتقلا نم رطخا لتقلا ةيطغت

 ةيطغتلا اما .ةظحل ةبا ىف ثدحي
  ماظحلا

 تيب نيشلا ةحيضف نا ىلا هدرم يسايس ديقعت كانه
 قحسا دهع يف انتثدح دق - درالوب - سسجنلا ةيضقو
 يف نآلا لاؤسلاو .ءارزولل اسيئر ناك نيح ريماش
 ددهتس ديكتلا جئاتن تناك اذا امع «ليئارسا»
 /لوا نيرشت يف ءارزولا ةسائر ىلا ريماش لوصو

 .خمداقلا رب ونكا

 يتلا ةلأسملا ّنكل .لسلسملا اذه يف ملظم بناج ةمث

 «- شس»

 رتست طرتشتف
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0 
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0 

1 
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 ا

 دق اهتيطغتو لتقلا ةيلمع نا يه :مامتهالا قحتست
 نا كاذ .:يليئارسالا» ماعلا يارلا يف الوحت اتلجعتسا
 عمتجمل ثولتو جارحا ردصم اهنا دقتعي ضعبلا
 ضعبلا دقتعي اميف .ناريجلا مظعم ءادعب موكحم
 بيسب ةيلوؤسملا ةفاك لمحتت ؛ليئارسا» نا رخآلا
 ةيبرغلا ةفضلا يف مالسلا لجا نم لمعلا اهبنجت
 .راصحلا ةلاح ءاهنا يلاتلابو

 يتلا ةيسايسلا تاجاتنتسالا لظك :لاوحالا لك يف

 لك ف مهالا يه ءنويليئارسالا»١ اهيلا لصوت
 نيكل [0.عوضوملا

 ناوب ول

 ! يب رفا د ناغيإر
 اهددع تاحفص ىلع «ناوب ول» ةلجم ترجأ أوكي

 ناغير دلانور يكريمألا سيئرلا عم ءاقل ريخآلا
 ام اهنم راتخن .ةديدع ايباضق هيف تلوانت

 .ايقيرفا بونج ماظن نم يكريمألا فقوملاب قلعتي
 ايقيرقا نبوتجف - ةيرحلا ,مسلاب .عمجلا نكمي فكاألا
 ؟ةيعويشلل يذصتلاو ةيرضنعلا دض.لاضنلا نين

 ىلع لواطت يه ةيرصنعلا نا ىلع قفتم هلك ملاعلا -
 ىلعو :ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلادعلا ىلعو ؛ةيرحلا
 بونج ةموكح وعدن كلذل .ةيساسالا ناسنالا قوقح
 ىلع لمعلاو يرصنعلا زييمتلل دح عضو ىلا ايقيرفا
 بونج يف بعشلا ةيبلاغ نم لوبقم عمتجم ءانب
 .ايقيرفا

 ريغ ةيطارقميد ىلع حتفني نا عمتجملا اذهل ىنمتن
 .رحلا داصتقالاو ناسنالا قوقح اهيف رهدزن ةيقرع

 بونج ناكسل لثمألا عضولا وه اذه نا رقنعا

 .هتمرب ملاعللو .ايقدرفآ لكلو ..ادقيرفا
 .كرحتمو نوحشم ايروتيرب يف نآلا فقوملا نا

 يف فشكيو:.نيمولظملا طابخإ نع ريبعت فنعلا ثيح
 زييمتلا ةسايسل ةيواسأملا جئاتنلا هسفن تقولا

 .يرصنعلا

 ترجأ دق ايقيرفا بونج ةموكح نا ةقيقحلا
 نم نأ الإ :(!)ةريخألا تاونسلا يف ةمهم تارييغت
 .رثكأ لمعت نا اهبجاو

 تايطارقميدلا نم اهءافلحو ةدحتملا تابالولا نا

 ةسايس يهني نا هنأش نم ام لك اوعجش دق ةيعانصلا

 مزاحلا طغضلا قيرط نع كلذو !!!يرصنعلا زييمتلا
 معدلا ىلا ةفااضإ لودلا هذه هتسرام يذلا ءىداهلاو

 بونج ةموكح اهيلع قفاوت يتلا تاحالصالل رمتسملا
 .كانه سئانكلاو تاعماجلاو تاكرشلاو ادقيرفا

 ١ قالطا نود يرصنعلا زيديمتلا ءاهنإ وه بولطملا

 ١ طوغضلا قيرط نع طقف كلذ زاجنإ نكميو .ىضوفلا
 | نم مهتايح نوسركي نيذلا كتلوأ عيجشتو ةرمتسملا

 | ةقيرطب يعمقلا ماظنلا اذه كيكفت ىلا اولصب نا لجأ
 .ةيساسألا ناستالا قوقح ظفحت

 | ىنعماام :وه.:ناغير سيكرلل ةلجحلا هلأست ملااه
 | نع فلتخت ادقيرفا بونح ةيرصنع لهو ..ةيرصخعلا

 ىمترال [1.؟؟ينويهصلا نابكلا ةيرصنع

 0 ١5/7 زومت /- ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 تا



 د ةريرج تاعامتجا يف ديدج ال
 مورو د دو روج وج جسد وورج وو برت هيو مطر ووجد 1و كمت 0 يجو »وج هج ددسو وو ةةوج صو و فة دع ورح د و ا

 روم كالوقلا غرم
 0 عهارتي ةددطم طقنلا رافساو

 كعك دقق كيس مج دعس هيك همس بح ها ا هن سو وحراس دج يد ووو هممت هارت جسوم دج و وو دوجرام وقاعد عبس »وج

 يف رارمتسالا ءاضغالا نادلبلا ترقا  تاعقوتلا | ةريهشلا ةيفالسغويلا ينويرب ةريزج رحس
 جاتنالا صيلقت ىلا اجلت مل يهف .ةموسرملا اهتسايس | فكي مل قيرعلا اهخيراتبو اهتعيبط لامجب

 (رئازجلاو ايبيلو ناريا) لودلا نم ةيلقا تبلاط امك | نادلبلا ةمظنم يف ءاضعألا نادلبلا لمحل |
 يلاوح يا ءاهدهع قباس ىلا طفنلا راعسأ ةدوع فدهب يهنبو هدجولا ءام ظفحبي قافتا ىلع طفنلل ةردصملا

 ًاضدأ فتكت مل يهو :14986 رخاوا يف ًارالود 8 ةمظنملا اهشيعت يتلا ضومغلا و طبختلاو ددرتلا ةرقف

 وهو 15/4 ماع ذنم عبتملا جاتنالا فقسب ظافتحالاب | نوهني 8١لا ءارزولا ةداسلا مهاهف .ةيطفنلا
 .ةديدج تادايز ترقأ لب :موي /ليمرب نويلم ١5 | تارواشملا نم مايا ةسمخ دعب مهتاعامتجا
 ردص يذلا يماتخلا نايبلا ددح ريكذتلا ليبق نمو ةلأسم ةيأ ىلع اوقفتد نا نود :لدجلاو تاثحابملاو
 نم ءاضعا ةريشع ةيبلاغ هتنبتو ١985/14/7١ موي يف فينج يف اددجم ءاقتلالا ىوس مهللا :حضاو لكشب
 نويدلم ١5,7 هردق ديدح جاتنا فقس ددح ١7. لصا .يراجلا ودلود /زومت رهش رخاوا

 يراجلا ماعلا نم ثلاثلا لصفلا لالخ موي /ليمرب اهئاوجأب ةريخآألا تاعامتحالا فصو نكمي فيك

 نم ريخألا عبرلا لالخ موي /ليمرب نويلم 17,7و | ما ءديدج لشف ةباثمب لعفلاب تناك له ؟اهجئاتنو
 .ةنسلا | .برحلا يف حصألا وا :ناعسالا برح يف ئرخا ةوطخ
 8 -. ما ه نيبو :نيكلهتسملاو نيجتنملا نيب ةرئادلا ةيطفنلا

 ةدئاسلا جدنا رتسالا نم ةديدج ةلحرم اضيأ يه مأ ؟نيحتنملاو نيجتنملا

 نارياو ايبيلو رئازجلا ءاررو ظفحت نم مغرلا ىلعو ىوقلا نازيم حضوت قيرط ىلع تارثعلاو تابوعصلا
 ةيجيتارتسا نا آحضاو تاب دقف نيحلا كلذ يف .!؟يطفن مالس قيقحتو

 ,ةدئاسلا يه ةيملاعلا قوسسلا نم ةصحلا ةداعتسا | ةسيبح لظت تالؤاستلا هذه ىلع ةباجالا
 اذه ىلع عبتتس ىرخا تاوطخ نم دب ال يلاتلابو | .ةيطقنلا قوسلا ةقيقح لوح ةضراعتملا تامولعملا
 قفو صصحلا عيزوت ةداعا اهتمدقم يفو .قيرطلا | ..كبوأ» يف ءاضعألا نادلبلا نيب تاقالعلا ةعيبطو
 لخاد طابضنالا نم ديزملا ضرفو .ديدجلا فقسلا | يتلا ةسايسلا هاجت فرط لك اياون ةقيقح اصوصخو
 نادلبلا عم راوحلا ةعباتمو .ءاضعالا نادلبلا | .ةيطفنلا قوسلا ىلع ةرطيسلا لجأ نم اهعابتا بجي
 نا رمآلا عقاوو .ةمظحملا جراخ نم ىرخألا ةيطفنلا .عافترالا وحن ديدح نم راعسالا عفدو

 تارشؤميو .ايدابتعا ًاردس ريبسي ادب كاذ ةيراثيبسلا مقوزملا 4

 ناو اصوصخ ..هجوتلا اذه حاجن ةيناكما دكؤت
 لالخ ءيشلا ضعب دادزا طفنلا ىلع يملعلا بلطلا ةرودلا راطا يف ترج ينلا ينوبرب تاعامتجاف

 ةجتنملا نادلبلا نا كلذ ىلا فضا .:ةيضاملا روهشلا رظتندب ناك ءكيوا ةمظنمل ةيونسلا فصن ةيدايتغالا

 نع تبرغا «جيورنلا اهيف امب .ةمظنملا جراخ نمطفنلل | ةيجيتارتسالا يف مامالا ىلا ىرخا ةوطخ نوكت نا اهنم
 تاءاقل ةدع ترح امك :قسستلا و رواشتلل اهدادعتسا / لوألا نوناك رهش ذنم ةمظنملا اهجهتنت يتلا ةديدجلا

 ضرغلا اذهل اهيلثمم عم ةداعتسا اهلالخ نم ىخوتي ناك امك .ءيضاملا ربمسيد

 نوكت نا عقوت نيبقارملا نم ديدعلا ناف انه نم يهو .ةيملاعلا ةيطفنلا قوسلا نم اهتصحل كبوا
 قيقحت نم ىندأ وأ نيسوق باق طفنلل ةجتنملا نادلبلا | تاونسلا لالخ مايألا عم رسحنت تذخأ يتلا ةصحلا
 نوكتس ينويرب تاعامتجا ناو .دوشنملا قافتالا .ةيضاملا ةليلقلا

 .كلذ حاجنال ةديكأ هبش ةبسانم | يف ةسمخلا مايألا تاعامتجا نكت مل قلطنملا اذه نم
 ىلوألا :لامعألا لودج ىلع اتناك ناتيساسا ناتلأسم :ترج يتلا تاعامتجالا نع لزعم يف ايفالسغوي
 يذلا عوضوملا وهو .صصحلا عيزوت ةداعا ةيلمع ىلعو :يضاملا ماعلا رخاوا ذنم ةانبتملا تاهجوتلاو

 عوضوم ةيناثلا ةلأسملاو .ليربا /ناسين يف لجأ يف فينج يف ىرج يذلا كيوا عامتجا اهنم صوصخلا

 .بيرقلا لبقتسملا لالخ اهعفر ةيفيكو راعسالا .يضاملا ليربا /ناسين رهش طساوا
 ناهذالا يف امود ًارضاح ناك ناو ريخألا عوضوملا نم ديدعلا سكعو  روكذملا عامتجالا ءانثاف
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 أربح لتحب ذخأ هناف ,ةقباسلا كيوا تاعامتجا لالخ

 روهدتلا ءوض يف ءاضعالا نادلبلا تامامتها يف اماه

 .ةينعملا نادلبلا ليخادم فو ليمربلا رعس يف تباثلا

 ةدفعملا ةلاسملا

 تداع صصحلا عيزوت عوضوم حرط عمو
 هذه نا عقاولاف .حطسلا ىلع أاددجم وفطت تافالخلا
 نا اهلوا ءبايسالا نم ةلمجل ديقعتلا ةباغ يف ةلأسملا

 اهتصح ةدايزب بلاطت كيوا ىف ءاضعالا ةيبلاغ

 ع ومجم رابتعالاب ذخأ ام اذا هنا ينعب امم ؛ةيجاننالا

 هفقس ريثكب زواجتيس جاتنالا ناف ؛ةبولطملا تادايزلا
 حلاصملا عارص ةلاح نا قيس ام ىلا فضا .ددحملا

 نم ريثكلا عرزت ةيسايسلاو ةيداصتقالا اهبناوجب
 .قافتا ع وريشم يأ هجو يف تارثعلا

 يتلا ناربا نا قيس ام ىلع ةديدعلا ةلثمألا نيب

 امو :برحلا لعفب ةيريدصتلا اهتردق صلقت نم يناعت
 ةيطفنلا ءىناوملا ىلع لاعف يقارع راصح نم اهعبتي
 ةلداعلا قارعلا بلاطم قيقحت ةلقرع لواحت اهيدل

 نا يضاملا يف بلاط يقارعلا دفولا نا ذا .هتصح ةدايزب

 جاتنا عومجم نم ١7,١/ ةيقارعلا ةصحلا نوكت
 ًاريتعم :ليربا /ناسين ىف كاذ هبلطم دّدَحو ,ةمظنملا
 نم ىلوآلا تاونسلا لظ يف تنلعا يتلا ةصحلا نا

 .هيذعت ال موي ليمرب /نويلم ١,7 يهو برحلا
 لجأ نم .يناريالا دفولا يف نولوؤسملا دكأ دقو

 نيليمرب جتنت فوس نارهط نا .بلطملا اذه ةلقرع
 ناو قارعلا ةصح يف دازيد ليمري لك لباقم نيدفاضا

 .نكمم ريغ وأ يعقا و ريغ حرطلا كلذ ناك

 ضئافلا باددتسا ةلواحم
 ةيناكما تضرتعا يتلا ىرخألا تارثعلا نيبو
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 يقالي هاجتالا اذه ذخأ دقو .ءاضعالا نادلبلا عبمج

 ةجتنملا نادلبلا حوقت نا لمأ ىلع ةيبلغألا مهافت

 فلا 7٠١ ىلا 5٠١ رادقمب اهحاتنا ضيفختب ىرخألا
 رظن ف يدوي نا هنأش نم يذلا رمآلا وهو .ليمرب
 .قوسلا يف ضئافلا باعيتسا ىلا مهضعب

 مانا ةعضم ذنمو ,احضاو تاب دقف راعسالا اما

 اهدناست ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نا ءرمتؤملا تقبس

 هاجتاب عفدت ؛تيوكلا اميسال ,ةيجيلخلا لودلا ضعب
 اذهو .ًارالود ٠١ دودح ىفداو ًايئنزج راعسالا عفر

 نيلوؤسملا نم ديدعلا هب حّرص ناك ام لعفلاب
 .دهف كلملا مهتمدقم فو نييدوعسلا

 ىلع ةقفتم .رمألا لوا يف ,نادلبلا ةيبلاغ تدب دقل

 4١و ١ا/ نيب ام ىلا ليمربلا رعس عفر ىلع لمعلا فده
 (ناريا رئازجلا ايبيل) ثالثلا لودلا ظفحت عم .ارالود
 قيرط ىلع ةيلاقتنا ةلحرم فدهلا اذه نوكي نا ىلع
 .هيلع تناك ام ىلا راعسالا ةدوع

 لاصملا فالخ
 ةيبلغألا يقيرف نا قبس ام لالخ نم ودبيو

 نادلبلا ىلا تمضنا يتلا نوباغلا كلذ يف امي) ةيلقألاو

 :قرطلا قرتفم ىلع احبصا (ريخألا عامتجالا يف ةثالثلا

 نمريثكب ىوقا ةصاخلا حلاصملا فالخ نا نيبت امدعب

 يتلا ةقيقحلا يهو ءلبقتسملا هاجت قافولا ةيضرا

 .؟ضايرلا اياون ةقيقح يه ام : كهف كلملا

 ينويرب تاعامتجا ضاضفنا ىلا فاطملا ةياهن يف كيل يلعفلا ةيصع نا ءصصحلا جيروص لوح مهافتلا

 لا ب نسكب املا عارض نم ةذلكلاو ةلأسم هراطا يف طابضنالا عوضومو ءيش فقسلا .راعسالا َ .: / ديدحت ناف ىلاتلابو اقباس حرتقملا فقسلا ىلع ديزيام ةييجتو يصصحلا ةييزوت لوص.قافتا يأ نود | 12 ورم نونا اذ ياا راكي تحال يعج

 4 :ة راظنالا تهجتا ةبقعلا هذه ىلع بلغتلا لجأ نم ةيجيلخلا نادلبلاو ةيدوعسلا نا ةقيقحب ديدش هدم يس
 ىلا اددجم فقسلا عفر ىلا ىلوألا تاعامتجالا لالخ

 هراطا يف طبيضنت نا لمأ ىلع .ليمرب نويلم 64
 ةدوع ىو ,راعسالا برح ءاهنا يف ةلجعتسم تسيل

 نا دكؤب ام اذهو .ةقباسلا اهدودح ىلا طفنلا راعسا

 .سفنلا ةليوط ةيجيتارتسا قفو ريست ةينعملا نادلبلا
 ردصمك .طفنلا ةدام ىلع ظافحلا اهراطا يف ىخوتت
 ندوقعلا لالخ ملاعلا ف ةقاطلا كالهتسا يف يساسا

 يارب .ءيدؤي فوس راعسالا عافترا نا كلذ .ةمداقلا

 نع شيتفتلا ىلا ةكلهتسملا لودلا عفد ىلا نادلبلا هذه

 يف ةيطفنلا تارامثتسالا عيجشت ىلاو :ةليدب رداصم

 .ةعفترم ةيجاتنا ةفلك تاذ ,ملاعلا نم ىرخا قطانم
 ىف بغرت يتلا نادلبلا ناف كلذ نم سكعلا ىلع

 ىلا رمألا رطضا ولو راعسالا ةدوعل ةعرسب لمعلا

 نادقفو ليمري نودلم ١4 ىلا ةمظنملا جاتنا ضيفخت

 اهتادئاع عفر ديرت نادلبلا هذه ءقوسلا نم اهنصح
 يتلا ةيلاملا تابوعصلل أرظن .ريصقلا ىدملا ىلع ةيلاملا

 .اهنم يناعت

 يساسألا رطخلا نا وديب .كاذو هجونلا اذه نبب

 نود ام ىلاو ,ديدج نم طفنلا راعسا روهدت وه قدحملا

 نيوكتب تاكرشلا مايق كلذكو :ليمربلل تارالود ةرشع
 ,ةيندتم ناعسابو .ةرتفلا هذه ىف يطايتحالا اهنيزرخ

 مداقلا فيرخلا ِق ةعقوتملا بلطلا ةدايز نا ينعي امم

 262 نم كلذ هلمحد ام لكي :زازتهالا ضعب نم يناعت فوس

 :ةنومضم ةرداصملاو مث برتقي ,قافتا قيقحت يف كبوا ةردقم ىلع تاساكعنا
 []ل.تا ونس ذنم دعتيب

 ميهاربا انح
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 ةمصاعلا يف تدقع يتلا ةيبوروألا ةمقلا كب

 رهشلا نم "0و 7١ نيب ياهال ةيدنلوهلا 1
 ١؟لا نادلبلا نا ءىرخا ةرم تتبثا .ءيضاملا | ال“

 ىرخاو ةرتف نيب لازت ال ةكرتشملا قوتملا يف ءاضعالا

 نم ديدعلا لوح .رظنلا تاهجو يف تافالخلل ةضرع
 .ةيسايسلاو ةيداصتقالا اياضقلا

 لك نيترم ايرود دقعني يذلا يموروألا سلجملاف
 نادلب يف تاموكحلاو لودلا ءاسؤر روضحب ماع
 نع اهيف عمتجي ةرم لك يف ربعي .ةيبوروألا ةمظنملا
 ,ةيبوروألا ةدحولا اهشيعت يتلا عاضوألا ةقيقح
 .كلت وأ ةلأسملا هذه لوح دعادتلاو براقتلا ىدم نعو

 اذه لثمل ةبصخ ةيضرا تناك ياهال ةمقو
 لودج ىلع ةجردملا عيضاوملا ناو اصوصخ .ناحتمالا
 هعم بعصت ناكمب ةعسلاو بعشتلا نم تناك لامعالا
 تابقافتاو :ةحضاو تارارق ىلا لصوتلاو اهتشقانم
 .اهلوح ةيئاهن

 نا رظتنملا نم ناك يتلا ةديدعلا لئاسملا نيب

 فصعي يذلا يراجتلا فالخلا .سلجملا اهسرادتب
 يسابسلا فقوملاو .ةيبوروألا ةيكريمألا تاقالعلاب

 ايقيرفا بونج ماظن هاجت هعابتا بجي يذلا
 ,ةيلخادلا ةيبوروألا ةيداصتقالا لكاشملاو يرصنعلا
 .ةيدوروألا ةملاملا ةنزاوملا ةلاسم اهيف امد

 ماظن هاجت ةيبوروألا ةسايسلا صخي اميفف
 - تالاجسو تاشقانم نم ىرج ام لك دعبو .ايروتيرب
 ةسيئر تعاطتسا - ةمقلا لامعا ىلع اهلمجمب تغط
 أديم نداعتتسا رشتات تيرغرم ةيناطيرنلا ءارزولا

 لكشب ةيداصتقا ةعطصاقم تاءارجا ينبت

 مقت مل اذا ءرهشا ةثالث ةرتف لالخ ؛يكيتاموتوأ»
 يقيرشالا دئاقلا حارس قالطاب اتوب رتيب ةموكح
 يسايسلا جارفنالا نم ةلحرمب ءدبلاو :البدنام نسلين

 يذلا ادبملا وهو .ةيرصنعلا نيناوقلا نع عوجرلاو
 اذه ليصافت] يماتخلا نايبلا ةدوسم هنمضتت تناك
 .[ةلجملا نم رخآ ناكم يف بناجلا

 عيم ةيبوروألا تاقالعلا ةلأسم انزواجت ام اذإو

 ءامعزلا نا ظحالن ناو دب الف .ايقيرفا بونج
 ةيداصتقالا لئاسملل ةعرسب اوضرعت دق نييبوروألا

 .اهيف تبلا ةيلوؤسم ةمداقلا تاعامتجالل نيكرات
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 ةدد ةوروألا ياها ةمق
 نيل ف و

 ايروتيرب مم ةعيطقلا مدع
 000 ا جت ل بببلزالا ده

 ةيداصتقالا نالكتلا ديف رض
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 فارطألا ةيبلاغ تدبا اميف .تاثحابملا شماه

 ناسي دكأ دقف «مهافتلل غدص داجتال اهدادعتشا

 عافدلا ةرورض ىلع نأشلا اذه يف يبوروألا سلجملا

 تاجتنملل ردصمك ةيبوروألا ةعومجملا حلاصم نع
 مستا ناو ؛فالخلا عوضوم لكشت يتلا ةيعارزلا

 اهنم فدهلا امبر ,ةزراب ةيمومعب عوضوملا اذه حرط
 تايالولا عم ةبقترم تاثحابمل احوتفم بابلا كرت

 .ةيكردمألا ةدحتكملا

 ناسحتسا قباسلا يسامولبدلا فقوملا ىقالو
 ىلع اهثيدح ضرعم يف تدكأ يتلا رشتات ةديسلا

 نواعتلا ةمظنم راطا يف ةلأسملا هذه لح» ةرورض

 حايترا يقالت يتلا ةركفلا يهو «ةيداصتقالا ةيمنتلاو
 الاجم نواعتلا ةمظنم يف ىرت يتلا ةيكريمألا ةرادالا

 لع ل نطتلاو عم ىراجتلا فالخلا عاق يظاومف

 ذخا ام اذا اميس ءاهرظن ةهجو بيلغتل بحرأ
 ريثكلا ةيبرغلا ةئيهلا هذه لخاد كلمت اهنا رابتعالاب

 ةديحو ودبت نا اهيذجي نا نكمي ام اذهو .ءافلحلا نم
 .ةيبوروآلا ةعومجملا عم اهتافالخ يف

 ةدلخادلا قل ةسألا ريرحتو ةلاطدلا

 اهلوانت يتلا ىرخألا ةيداصتقالا لكاشملا نيب
 قاوسألا ريرحتو ةلاطبلا اعوضوم نويبوروألا ةداقلا
 نادلبلا نيب اميق يجولونكتلا نواعتلاو :ةيلخادلا
 لكشب نييبوروألا لغشت يتلا ةلاطبلا لوح .ءاضعالا
 نع فارطالا ةيبلاغ تيرعا .تا ونس ةدع ذنم دعاصتم

 ,ربكأ مامتهاب ةلأسملا هذه ىظحت نا يف اهتبغر
 دقو :ةريطخلا اهراشآ نم ليلقتلل ,يعامج هجوتبو
 يلوتس اهتموكح نا ةيناطيربلا ءارزولا ةسيئر تركذ
 ةعومجملل اهتسائر ةرتف ءانثا اصاخ امامتها
 ؛يراجلا رهشلا لوا ىف تآأدب يتلا ةيبوروألا

 ددع صيلقت ىلا دوقت نا اهنأش نم يتلا تاءارجالل

 نم نا ةدكؤم .ءاضعالا نادلبلا يف لمعلا نع نيلطاعلا

 لالخ ليغشتلا يف ومن تالدعم قيقحت ناكمب ةرورضلا
 ىلا هسفن قايسلا يف حايتراب تراشا امك :تانيعستلا
 ةقلعتملا «يبوروألا يعامتجالا قودنصلا» تارارق

 عيجشتو ,لمعلا صرف ةدايزل ٍبراجتو عيراشم ينبتب
 يتلا ةطسوتملاو ةريغصلا ةيجاتنالا تادحولا قلخ
 .نيلطاعلا نم دادعا باعبتسا اهرودقمب

 دقف :ةيلخادلا قاوسالا ريرحتب قلعتي اميف اما
 اذه يف رارمتسالا ةرورض نع يبوروآلا سلجملا نلعا
 قاوسالا ريرحتل ريبكلا هحايترا الجسم هجوتلا
 دوهجلا ةعباتم ةرورضب كلذ دعب بلاطيل .ةيلاملا
 :ىرخالا ةيداصتقالا نيدايملا ىف ةلثئامم تارارق ذاختال

 ريرحت قيرط ىلع :يوجلا لقنلا و ,لقنلا عاطق اميساال
 .راعسالا

 قئاوعلا ةلازإب ىرخا ةهج نم سلجملا بلاطو
 ةكرح ريرحتب حمسي امب :دودحلا ىلع ةيبيرضلا
 اميف ربكأ حاتفنا ةلاح ىلا اعدو .ربكأ لكشب ةراجتلا
 .(ماعلا عاطقلا صخيام يأ) ةماعلا قاوسالاب قلعتي

 نع أددجم نويبوروألا نلعا قيس ام ىلا ةفاضاو
 دقو مهديب اميف يجولونكتلا نواعتلا عيعدت يف مهتين
 .هجوتلا اذه ذيفنت قيرط ىلع ةديدج تاوطخ اوشم
 ةيئاهن تارارق ةيا ةيبوروألا ةمقلا ذختت مل ,لباقملاب
 حرطتس يتلا ةلآسملا يهو .ةيب وروألا ةينازيملا ناشب
 .بيرقلا ليقتسملا يف ىوقا ًاحرط اهسفن

 يداصتقالا قشلا ىف ًاضيا ةراشالا قحتسي امو

 كاح يسنرفلا ءارزولا سيئر ةتافتلا .ةيدوروألا ةمقلل

 برغملا نادلب عم تاقالعلا عوضوم ىلا كاريش
 ةلقرع نع فكلا ىلا اينايسا هتراج اعد دقف :يبرعلا
 تارداص لوخد طورش ليهست ىلا ةيمارلا تاثحامملا

 .ةيبوروألا قاوسألا ىلا ةيمرغملا ةكلمملاو سنوت
 ةيبوروألا ةيداصتقالا ةدحولا ودين مدت امه لك ْق

 ملست عمو .ماعلا اذه نم يناثلا فصنلا ةبادب عم

 ةلفاح ةديدج ةلجرم ماما .اهروما مامزل انناطيرب
 يتلا .:ةيداصتقالاو ةيسايسلا لكاشملاو اياضقلاب
 قوسلا ىلا ةنوبشلو ديردم لوخد عم عبطلاب تمانت
 - رشتات تناك اذا اميف لؤاستلا ىلع ثعبي ام اذهأو
 ىلع ةرداق - ةيكريمألاو ةيبوروألا اهتاءالو نيب ةعزوملا
 [ل.نامأب يبوروألا راطقلا دوقت نا
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 ينسخ هللا مور» باتك

 يرهاط ريما ,ةيمالسألا ةروثلاو

 هاثلا طوقس لبق «يقالخالا» ةروص نيب .

 مويلا لوكاس ةروصو
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 هذه هب يثاويالا ما قتقي فصعت دق ةينالا نا لي

 سلجم ةيمست لوح تافالخلاو ,مايالا

 الا تسيل .ينيمخل :؛ةفيلخ» يرظتنم ءاربخلا 0

 ذنم نارهط ماظن اهيناعي يتلا فعضلا تامالع ىدحا

 .اهرتس ىلع ارداق دعي ملو ,نمز
 «نقنملا لطبلا .مامالا» ينيمخب لاحلا لصو فيكف

 ١91/9 ماع هتدوع دنع دابارهم راطم يف هلبقتسا يذلا

 ةينيدلا ةسسؤملا لاجر ةفاكو ,.صخش نويلم نم رثكا
 ىلع ؤرجي ال نارامج نصح نيجس حبصي نا ىلا
 !هترداغم

 ةلاكو هتمدق امك ؛فوسلمفلا كلملا ,يقالخالا» نيب

 ناش هبا.يا.يسلا» ةيكرنمالا ةيزكرملا تارباخملا

 الوكاردد ءامد صاصمو .هاشلا طوقس لييق

 ,مويلا ملاعلا هارب امك ةثيدحلا ةنمزالا 14:11
 ءءدم هي

 ؟يديمصخ ةقدقح نمكت ندا

 سيئر  فورعملا يناربالا فاحصلا .يرهاط ريما
 «ةروث» ١ ىلع ادهاش ناك اقياس «ناهبك» ه هدنرج ردرحت

 ,اهديؤب ملو اهضراعب مل ىل والا اهتاظحل ذنم ينيعح

 اذا ةيعامج لامعا ديجمت نكمي فيك» مهفي مل هنال
 لمأت بقارم .:!نيمرجم نوربتعي دارفا اهبكترا
 ينلا ىلوالا مايالا ندم .«ءاهحارفا» دهاشو «ةرزحملا»

 اناوز ِق عممجتت نداوسلاب تافوفلملا ءعابستلا اهبق تناك

 .كوكشته «ريفاصع» بعرب كركذتف نارهط عراوش

 ناريا يف يرجيو ىرجام مهفل ةلواحم يف
 اذه خيراتلةءارقبيرهاط ماق «ةيمالسالا ةيروهمجلا»
 هتاباطخ ةعجارمو :هتروش»و  ينيمخ  لجرلا
 هلحارم ف هوفرع نيذلا لاؤسو .هبتكو هتالباقمو
 ارخؤم ردص ايباتك تءاج لمعلا ةليصح .ةفلتخملا

 ةروثلاو ينيمخ حور» ناونعب ةيزيلكنالا ةغللاب
 لع ةماصأ 04 ةفتلهط 1؟طمسعتسر 30 طع ةيمالسالا

 ةيسنرفلا هنعبط تردص امك . لسلمرتا ع 2ع ولاتأ 00

 . [ نمت مزال نحن مرفت -7

 63 طمس هندن 21904
 هنياعف هم عمانأل ينم ةذ 1" ةريو 08 868 ةقق
 مم ةوودكنم 13 06م1 ربقتأ ؟د1مسكعف نت ةزعو
 81 هام جركمثمس لة مدنا طمقأللم ةمس نة

 ةؤ 3 10,8:8,8. القهتم ا ؟ةرتتقو
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 .:1110111:1/آ' ينيمخ» ناونعب

 هتلوفط ذنم ينيمخ ةايح هباتك يف يرهاط عبتتي
 بيرغلا صخشلا اذه تافرصتل ريسفت نع اثحاب

 .«هتزيرغ ريغ اموي بحي مل» يذلا راوطالا
 )١9( دعبو «نارهط ىلا سيراب نم ةدوعلا ةلحر ف

 وه ام» :ينيمخ يسنرف فاحص لأس :ىفنملا يف اماع
 هذه لك دعب :نطولا ىلا ةدوعلا ةركف هاجت هروعش

 ؟ىفنملا يف تاونسلا

 ةباهن كلذب اعضاو هللا حور» باجا .«ءيش ال -
 ! ةلئاقملل

 مل اذا الماك نوكي نل هتروثو ينيمخ حيرات نالو
 ناف «ةيمالسالا هتيروهمج» حومط دنع فوقولا متي
 وه ةريخالا هلوصف لثمي يذلا باتكلا نم ءزجلا اذه
 .املات هضرعتسنس ام

 ةداددلا تناك نامادغإلا

 يداصتقالا حالصالل جمانرب يا بايغ يفف
 ةعافدنا ىلع ةظفاحملل دب ال ناك ءيعامتجالاو
 تأدب ىلوالا مايالا ذنمف !!!«تامادعالا» نم «ةروثلا»
 ياض ح رايتخا مت دقو ,ةمكاحم نودي تامادعالا

 .ةمهملا هذهب مايقلل
 ماكحالا ذيفنت نوكي نا ةفداصم درجم يه له

 تاشاشرب مت دق «ةيمالسالا ةروثلا مكاحم» ل ىلوآلا
 !؟ينودهصلا نايكلا يف ةعونصملا ؛يروع»

 يلاخلخ ىلع بجوت ةروثلا «ةلعش» رمتست ىتح
 ايسايق امقر برضو .ايموي تامادعالا نم ديزملا نالعا
 امكح ردصا امدنع ربوتكا /لوا نيرشت رهش يف
 ,:ةيدركلا ةضراعملا نم اصخش (057) قحب مادعالاب
 . جدننس راطم يف هفقوت لالخ ,ةعاس فصن نم لقا فو

 نم رثكا مادعا مت كلت تامادعالا ةجوم لالخ

 ريزو (17) ىلا ةفاضالاب نيفظوملا رابك نم )٠٠١(
 رمعلا نم غلابلا يعوبتام جاريا دعاقتملا لارنجلا

 ةمهتب هتايحل ادح مادعالا ةقرف تعضو اماع (45)
 .19117 ماع دهشم يف يلالملا ةكرح عمق يف ةكراشملا

 ينيمخ متش هنال مدعا اماع )٠١7( يديهاف دمحم
 هليمز ١4517!!. ماع خويشلا سلجم يف هل باطخ يف
 .ريصملا سفن يقل مالع ديشمج

 ىوق ءاوتحا ةرورض الو .ةيلخادلا ةضراعملا ال
 كلت .هتروثل ىلوالا تامهملا نع «مامالا» تقاعا راسيلا
 تراثا ةعاس نم رثكا مودتل نكت مل يتلا تامكاحملا
 . ماظنلا نمض ىتح نيديدعلا

 يف لاق ناكرزاب ةموكح يف لدعلا ريزو .يداوج دمحا
 لفط ةروص ةيؤرل قمعب ترثأت دقل» :يلاخلخ تامكاحم

 مادعالا قرف ةيؤرل ترثأت دقل .مدعا ةرشع ةيناثلا يف
 .:ىحرجلا ىتح رفوت مل

 "١ نبا اهبف رصا يتلا ةريهشلا ةصقلا لظتو

 اًئيرب تنك اذا انسح» يلاخلخ هباجاف هتءارب ىلع اعيبر
 انا امك ادنذم تنك اذاو .ةنجلا ىلا به زذتسف يعدت امك

 .!همادعاب رماو «صاصقلا قحتست كناف عنتقم

 لك» هلوقب ينيمخ هنع عفاد يذلا .يلاخلخ رمتساو
 صلختلا بجيو ,ضرالا يف نودسفم مه اومدعا نيذلا
 هتلاقتسا ميدقت ىلع ربجا نا ىلا .«تارشحلاك مهنم
 ىلع لوصحلاب هماهتال عنقم ريسفت ميدقت نع هرجعل

 .يواشرك ينيلرتسا هينج نويلم )١4( ىلا لصي غلبم
 .تاردخملا اياضق يف «ديحولا مكاحلا» هتفصب

 داضملا فنعلا كانه ناك ماظنلا فنع ةهجاوم يف
 .ماظنلا ةايح يف رطخالا ماعلا وه 198١ ماع ناكو
 لكشب نيدهاحجملاو  ةضراعملل ريبكلا طاشنلا دعيف

 ,سوؤرلا نم ديدعلا ىلا لوصولا يف تحجن - صاخ
 «ةيمالسالا ةيروهمجلا» بزح رقم ريجفت ثداح ةصاخ

 يتشهب لتقم ىلا ىدا يذلا وينوي /ناريزح "8 يف

 ةداق نم )7١( نم رثكا ىلا ةفاضالاب يرظننم دمحمو

 ٠٠١ يف ءارزولا ةسائر رقم ريجفت ثداح كلذكو .بزحلا

 يئاجر دمحم ةايحب ىدوا يذلا ءسطسغا /بآ
 .رانوهاب هئارزو سيئرو

 يمس ام ىلع ءاضقلل ةنجل ليكشت مت كلذ رثا
 يوسوم نيسح .يناليج دمحم دمحم نم باهرالاب
 هللا دسأ يئاجر راشتسم ىلا ةفاضالاب .يزيربت
 .يدرافدجال

 رثكا هتليصح تناك لماك ماغل تامادعالا ترمتسا
 )١89( مادعا مت دحاو موي ف .صخش فالآ (5) نم
 مهرامعا حوارتت ةيبلاغلا .ةأرما (7) مهنيب .اصخش
 .اماع )1١5 -١150( نيب

 ناب يناليج حرص .هتطلسو ينيمخ ةقثب اعتمتم
 تاونس 4 تنبف» مادعالل اددحم ارمع كانه سيل
 «!:...اهلامعا نع ةلوؤسم يهو .ةغلاب

 ةرهز تناك مادعالا مكح مهيف ذفن نيذلا رغصا

 (19) حابصم نيتخالاو .تاونس )٠١( يدصاقم
 من نجسلاب نيموكحملا نم ريثكلا .اماع (6١)و

 .مهمادعاو مهتنازئز نم مهجارخا
  «ةدوت» بزح ناك عمقلا نم ةرثفلا هذه ءانثا

 .ماظنلاب ةيوق ةقالع ىلع  يناريالا يعويشلا بزحلا
 لكشب ناو الوؤسم هرايتعا نكمي راطالا اذه نمضو
 < .ينيمخ ماظنل نيضراعملا نم تائملا لتق نع رشابم ريغ
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 هذهل نكمملا رزسفتلا وه ,ءدقحلا» ناك اذاو يح
 ,ينيمخل ىرخالا ةفصلا وه ركملا ناف :تافرصتلا

 هيضراعم نم صلختلل هعبتا يذلا كينكتلا وهو
 .رخآلا دعب ادحاو

 ءاقبا ىلع ينيمخ صرح :هاشلا دض ةلمحلا لالخ

 ةهجاولا يف ةضراعملا ةيراسيلا ىوقلاو نييسايسلا
 سوواطلا شرع طقس نا ناكف .ةهجاوملا ضوخت
 اميف .ةضراعملا ىوقلا اهتمدق يتلا تايحضتلاب
 .ةافاعم ةميلس يلالملا ةمسسؤم تجرخ

 ىلا ينيمخ تلقا يتلا ةيسنرفلا وبمجلا ةرئاط
 تايصخش اهنتم ىلع لمحت تناك :191/4 ماع نارهط
 ةئيلم ,راكفالا ةدهتلم تاهاجتالا فلتخم نم ةيسايس
 ةحاسللا نم عيمجلا ىفتخا نآلاو .حومطلاب

 نورخآو .مدعا ضعبلا .ناربا لخاد ةيسايسلا
 نآلا مه اوجن نيذلا .يقانملا ف نوشيعب وا .اولقتعا

 .نايسنلا مهفلي ةطلسلا جراخ

 ماق ماياب هتدوع دعبو .1414 رياربف /طابش يف
 .ةتقؤم ةموكح ليكشتب ناكرزاب فيلكتب ينيمخ

 لوا ةسائرل ايلاربيل الجر ينيمخ راتخا اذامل نكلو
 آدبم دمتعتس يتلا «ةيمالسالا ةيروهمجلا» ل ةموكح
 .«ةدقفلا ةيالو»

 :نييببم كلذ ريسفت ف يرهاظ قوبس
 ىلع هتوق مجح دعبردقُي نكي مل ينيمخ نا :لوالا -

 قالغال نييسايس ىلا ةجاحب ناكف ناريا ديعص
 تالاجر يقب دقف لعفلابو شيجلا لخدت ماما قيرطلا
 ينيمخ نا ةريخالا ةظحللا ىتح نودقتعي شيجلا
 لاثما .نييلاربيلل مهدييات نوطعي نيدلا لاجرو
 ظ .يباجنسو ناكرزاب

 ءادف شبك ناكرزاب لعج وهف يناثلا ببسلا اما
 اهيف مت يتلا ةيئانثتسالا ةرتفلا كلت لالخف ةقرحملا
 ىلع اصيرح ينيمخ ناك فالآلا لاقتعاو تاثملا مادعا

 نم فدهلا ناك دقل .ةيلوؤسملا يلالملا ليمحت مدع

 هفلخ يرجت :ناخدلا نم زجاح قلخ ناكرزاب ةموكح
 ةميدقلا ةطلسلا لاقتنا نمضت يتلا ةريخالا ةكرعملا
 .ةديدجلا ةيلعفلا ةطلسلا ىلا

 هكيتكت ينيمخ لصاو ناكرزاب ةموكح طوقس دعب
 ائدتيم رخآلا دعي ادحاو هيضراعم ىلع ءراصتنالا» يف

 نع هيلخت ةيواسأم ثادحالا رثكا نسدلو .فعضالاب

 .ردص ينب :يحورلا هنبأ»

 ةحلاصملل عامتجا فو 148١ ماع سرام /راذأ يف

 سيئر يتشهبو :ةيروهمجلا سيئر ءردص ينب مض
 ,ينيمخ ذمحا روضحب ةيمالسالا ةيروهمجلا بزح
 فرصتلا نع فقوت» :الئاق ردص ينب ينيمخ بطاخ
 ليختت ال .تيبلا اذه عدوتسم ىف نجستس الاو لفطك

 .«ءانئادعاب قحلتل جراخلا ىلا برهت كلعجاس يننا
 ,سوؤؤرلا نم ديدعلا تطقس .هدعبو كلذ لالخ

 ةيروهمجلا حرسم» نع ءامسالا نم ديدعلا ىفتخاو

 :ماظتنا سابع ريما ءيدزي ينرو ؛ناكرزاب .«ةيمالسالا
 ريدك ريتك مهروغ و

 ةدكردمالا ةزفسلا نئاهر

 ةعامج عم ةيكريمالا تاقالعلا تناك ةيادبلا يف
 طوقس لدق تالاصتا كانه تناك لب .ةيعيبط ينيمخ
 يف يدزي ميهاربا ةمهملا هذهب موقي ناك ثيح .هاشلا
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 ىلوتي يليبدرا يوسوم ميركلا دبع ناك نيح يف .سيراب
 «5انلاة- نافيلوس نارهط يف يكريمالا ريفسلاب لاصتالا
 ظفتحتس ةلبقملا ةيمالسالا ةموكحلا نا هل دكؤيل؟ه8>»
 .ةدحتملا تامالولا عم ةميمح تاقالعب

 ةيكريمالا تاكرشلا تفقوت ةرتفلا كلت لالخ
 تناك يتلا ةيدنلوهلاو ةيسنرفلاو ةيناطيربلاو
 ءاريشش نع يناريالا طفنلا نم (/4:) يلاوح يرتشت

 لخدت :«كولملا كلم» شرع طوقس دعبو .هاشلا طفن
 نم  راسيلا تامظنم ىدحا  نييئادفلا عنمل يلالملا

 تناك تصنتلل ادج ةمدقتم تادعم ىلع ءاليتسالا
 5411 تلاس تاقافتال اقدبطت ناردا لامش ةدوجوم

 .يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نيب
 ةيكريمالا ةرافسلا لالتحا ةيلمع كلذ دعب تءاجو

 تحيصا اهماحتقا دعب نكل .اهل اططخم نكي مل يتلا
 ةيزاهتنالا قلطنم نم اهمادختسا عيمجلا لواح ةقرو
 دجو دقو .عقاوملا زيزعتو بساكملا قيقحتل ةيسايسلا
 نا ناكريمالل تبثيل هتصرف نئاهرلا زاجتحا يف يتشهب
 .يوقلا ماظنلا لجر هناو .ماظنلا دامع مه يلالملا
 تاضوافم دعب نئاهرلا زاجتحا ةيحرسم تهتناو
 .ةديدع رهشال تماد

 نازمج نجس
 ,ينيمخلل اهحجيتاقم ناريا تملس ١414 ماع

 ةنصحملا ةيرقلا كلت نيجس شيعي تاب مويلاو
 .نارامج

 يقرشلا لامشلا يف ةيبار نضح يف نارامج عقت
 !ىعفالا ركو ينعت يهو :نارهطل

 ملو «ىعفالا ركو» يف ينيمخ ماقا 148١ طابش يف
 عانقا مت ةقحاللا عيباسالا يف . خيراتلا كلذ ننم هرداغي
 ةقطنم تحبصاو كانه ةماقالاب سرحلاو نيبرقملا
 ناكملا نيكرات ناكسلا رداغ ١1984 ماع فو .ةقلغم
 .ناردسامبلل

 ةيمحم هتيشاحو ينيمخ رقم فلؤت يتلا ةعومجملا
 «591212عطقك نزنمدسر» ةكرش هتماقا يندورتكلا ينما ماظن

 ماظن ىلا ةفاضالاب ؛ينيلرتسا هينج نييالم (4) غلبمب
 .«آ12(ن4 يا.يس.يد» تايراطب

 ام ابلاغو :نارامج يف ذختت ةمهملا تارارقلا لك
 نم نوكملا روتسدلا نا كلذ .هدحول ينيمخ اهذختي

 .ةدودحم ريغ تادحالص هيطعي ةدام )©١(

 ةجيدتن تسيل ماظنلا باطقا نيب تاعازنلا نا

 تاماسقنال ساكعنا يه ام ردقب ةيصخش تافالخ
 هذه تأدب دقو .ةينيدلا ةسسؤملا فوفص يف ةقيمع
 دعب ,قياسلا نم رثكا نلعلا ىلا روهظلاب تافالخلا
 ىلع ةردقلا مدع اهفعضا يتلا ينيمخ ةضبق ءاخترا

 ديازت ىلا ةفاضالاب ,قارعلا دض برحلا يف رصن قيقحت
 .ةيحصلا هتلاح ءوسو .ةيلخادلا ةضراعملا

 ةطلسلا يف نيكراشملا يلالملا ناف ماع لكشبو
 :تاعومجم ثالث ىلا نومسقني

 :هتافو'ىتح يتشهب اهدوقي ناك ىلوالا ةعومجملا
 اذه ىريو .يناجنسفارو ينك يودهم مويلا اهلثميو
 .برغلا عم ةقالعلا نيسحت ةرورض رايتلا

 ةيروهمجلا سيئر مضت .ةيناثلا ةعومجملا -
 اذهل نيلثممك .يوسوم ءارزولا سيئرو .يئ هنماخ
 ريدصت  يرهاط ىري امك - ضراعي يذلا رابتلا
 .«ةيمالسالا ةروثلا»

 اريثك اهمهي الف ىلالملا نم ةثلاثلا ةعومجملا اما
 اهمامتها ردقب دالبلل يداصتقالا وا يسايسلا لبقتسملا

 نيطيترملا يلالملا ةيبلاغ لثمت يهو .اهتاورث ةدايزب
 .ماظنلاب

 رابتعا نكمي نكل .دالبلا ىوتسم ىلع دئاق مهل سيل ٠
 مالسالا ةجحو .تشر ماما شحب ناسحا «هللا ةيآد
 .رايتلا اذه زومر نم دهشم يف يسبت سابع

 ةيناثلاو ىلوالا نيتعومجملا نيب مئاقلا عارصلا يف
 بسح كلت وا هذه نم ةتلاثلا ةعومجملا برتقت

 مسقنت تاعومجملا هذه نم لكو .ةيتقولا اهتامامتها
 سلجم وا نامرربلا لخاد ةريغصض قرف ىلا اهرودب
 ينيمخ لخدت بعل دقو .ءاربخلا سلجمو .سرحلا
 .مكاحلا عمجتلا اذه راجفنا مدع يف ارود ةرم نم رثكا

 نيذلا يلالملا نم ديدعلا دجوي :ءالؤه ىلا ةفاضالاب
 رظنلا ةهجو نوكراشي الو ؛ةطلسلا يف نوكراشي ال
 .«ةيمالسالا ةلودلا» لوح ةينيمخلا

 نمضو ارس لقالا ىلع :نودقتني ىمظُعلا هللا تايآ
 ةيادب ذنم ثادحالا هتذختا يذلا رابسملا مهتنصاخ

 ؛:مهنم لك .نآلا هيلع يه يذلا لكشلاو .«ةروثلا»

 نورخأ .ينيمخ نيبو هنيب ةفاسم لعج هتقيرط بسح
 ١1417 ماع يف .ينيمخ ةموكح ةيلاعفب نوضراعي
 ةيلطلاو يلالملا نم )٠٠٠١( يىلناوح لقتعا هدحو

 بناج ىلا نجسلا مهعاديا متو ةيسايس بابسال
 .نيرخآلا ماظحلا يضراعم

 قوف هسفن عضي نا لواحي يذلا ينيمخلا
 «هتروث» دوقب وهو هنا كردي تاب .ةفلتخملا ةحنجالا

 .«طقسي فقوتد امدنع» ةدئاوه ةحارد دوقب نمك

 - ةيقارعلا برحلل ةيوست ةيا ضراعي هارت اذهل
 ءيش يا لعف نع عروتي مل لاجملا اذه يف وهو ةيناريالا
 ريسهظ يلع مساق داعباب ماق !١ 45 ماع .اهرارمتسال

 نا» :حرص هنال ةيبعش رثكالا ناكرالا سيئر .داجن
 .«اهقيقحت مت دق برحلل ةيداعلا ةيركسعلا فادهالا

 اع 0 د

 - هيلفذ دعب نآريا عشتس هاجتا يأب مكحلا عيطتسي دعلا ال :ينيعح
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 عيجشتل «؛ىوتف» ردصا نا هل قبس يذلا وهو
 ةهبجلا ىلا باهذلا ىلع اماع (١١؟) اوغلب يذلا لافطالا

 نم ؛ةنجلل حيتافم» لباقم مهروما ءايلوا ةقفاوم نود
 .ناويات يف ةعونصم كيتسالبلا

 نساسا ىلع خمهدمكاحمد منن صاخشالا عيدوج

 يف بتارملا ىلعا ىلا لصي ثيح .ماظنلل مهصالخا
 .«مامالا» ىلا برقالا ةطلسلا

 فلتخم يف ةيساسالا ةفيضو فلالا نمض
 ةلئاع نم نوبرقملا لغشبي ةيموكحلا تاعاطقلا

 .اهرثكا - ينيمخ ةلئاع - يوسوم

 ةمكحملا سيئر .ءءارزولا سيئر :ةيروهمجلا سيئر
 ةلئاع ىلا نومتني ريزو )١١( لصا نم (؟) ايلعلا
 لصا نم يناريالا ناملربلا يف اوضع (07) .ينيمخ

 .يوسوم ةلئاع نم اوضع )77١(
 )١7١( لصا نم () .ميلاقالل امكاح (77) نم (9)

 .دالبلا يف ةيمها رثكالا ةماعلا تاكرشلل ريدم

 امهم اعقوم (50) نولتحي ينيمخ ءافلحو براقأ
 )٠١( اهلامسأر غلبي يتلا «مامالا» ةسسؤم سيئر اهنم

 .ينيلرتسا هينج تارايلم

 ةفالخلا و ..ءاضقلا و نمالا

 لمعت :ةفلتخم ةزهجا هنيدمأت ىلع رهست ماظنلا نمأ

 ةيركسعلا هبش ىوقلاو سيلوبلا عم زاوتم لكشب
 رّدقي يذلا ةروثلا سرح كانهف .هاشلا نع ةثوروملا
 «جيسابلا» مهيلا فاضي ءافلا )١١١( ىلاوحب مهددع

 ,ةهبجلا ىلا نولسري يذلا لافطالا نم ةلكشملا
 يتلا ةرازولا هذه .نمالاو مالعالا ةارزو فرصتب
 .لماك ماودب مدختسم فلا )١5١( فظوت

 ١9/1 ماع مضنتس يتلا ,«ةيتيموكلا» تايعمجلا
 ندملا يف (25) مهنيب افلا (©0) مضت مالعالا ةرازو ىلا
 ىرخا تامظنم دجحوت كلذ ىلا ةفاضالاب .ىربكلا

 «بنيز تاوقدو :«هللا راث» . «شلا دنج» لثم ةريغص

 .ءاسنلل ةصصخملا

 هينج تارايلم (") يلاوح ماظنلا قفنا 14184 ماع
 تامهمل (ةيطفنلا تادئاعلا نم ١5/ يلاوح) يندلرتسا

 .طقف يلخادلا نمالا

 رهظت ةلماعلا ةقيطلا تأدب ةلاطبلا ديدهت تحت

 نع بارضالاب :1484 ماع ذنم ماظنلل اهتضراعم
 .لمعلل سامحلا نادقفو ؛لمعلا

 - )1١9447 يماع نيب ةعماجلل يثزجلا حاتقفالا

 دامتعالا عيطتسي ال ماظنلا نا ديدح نم رهظا ((06

 .ةبلطلا معد ىلع

 ١487 -١984 تقلطا يتلا ء:ةيفاقثلا ةروثلا»

 تادب ابيرقت ناكم لك يف .ءاثرلا ىلا وعدي لكشب تلشف
 سرادملا يف اهناكم ذخأت قباسلا نم ةثوروملا بتكلا

 .تايتنكملاو

 نوناق اهنمضبو هاشلا دهع يف ةرقملا نيناوقلا رثكا
 تداع :؛ةدشب ينيمخ هضراع يذلا ةلئاعلا ةيامح

 .ديدج نم ةايحلا اهيلا
 جودزم يتاصضق ماظن كانه حيصا ١9484 ماع ذنم

 ماكحا ردصت نا نكمي ةمهتلا سفنل .انمض لوبقم

 اذاف .اهساسا ىلع مكاحي يتلا نيناوقلا بسح ةقلتخم
 بقاعي هناف صاصقلا نوناق بجومب قراسلا مكوح
 رهش ذنم ةمدخلا يف تعضو ةيئابرهك ةلآب ديلا عطقب
 ظحلا هيدل ناك اذاو ١1980. رباني /يناث نوناك

 مان منو نممطإت مهفمع - 9

 نجسلاب بقاعي هاشلا مايا نيناوقلا بجومب مكوحو
 .!! ةردصق ةرتفل

 نكل .هباهذب نوفتخي ال دق ينيمخل نوقفصي نيذلا
 .فلتخم لكشي فرصتتس سانلا

 /طابش رهش يفف ؛هليحرل دادعالا ينيمخ ادب دقل
 .ءاربخلا سلجم ىلا هتيصو لسرا 1587 رياربف
 يرظتنم ةيمستب ةيصوت نمضتت اهنا دقتعي يتلاو
 سلجم دقع 14/0 رياربف /طابش يفو .هل ةفيلخ
 .يرطتتم قداح لع اهيف قفاو درس ةسنج:ءاربخلا

 ؛لادتعالا هيف نوري نوفرطتملا .نيريثك راثا ام اذهو
 مرهلا نمض لقا ةبترم يف عقي هنوك ىلا ةفاضالاب
 .ينيدلا

 يناجنسفر يمشاه نم بلط نا ينيمخل قيس دقل

 ةلاح ىف «ةيمالسالا ةيروهمجلا» ةيامحل ةطخ عضو

 /طابش يفو .هتافو نالعغا دنع تابارطضا ثودح

 تيرجاو «ءىراوطلل ةطخ عضو مت ١4/65 ماع رياربف

 / ةدمل يل ودلا راطملا قلغا ثيح .ةمصاعلا يف ةبرجحلا

 ةفاك ىلع اهعقاوم «راقفلا» تاوق تذختاو ,تاعاس

 ,شلا بزح» ذختا نيح يف .نارهط ىلا ةيدؤملا قرطلا
 تارهاظت عنمل ةمصاعلا ىف ةساسحلا عقاوملا
 ناك يتلا ةيئانثتسالا ةوقلا نم مغرلا ىلع .ةضراعملا
 نم هيلع فعضلا تامالع تأدب دقف ينيمخ اهكلتمب

 زكمدو .قارعلا ىلع راصتنالا ُِق ةردقلا مدع لالخ

 ١1/1 ماع يف .هفعضب رعشي أدب دق ينيمخ نا لوقلا
 لثم ةلئاز نوكت نا نكمي «مهتاراصتنا» نا هيديؤمل لاق
 .«هرلته تاراصتنا»

 ةريبك ةيعامتجا ىوق دينجت ينيمخ عاطتسا دقل
 لك نع اهتقاعاو اهلش يه ,ةدحاو ةياهن ىلا اهداق
 .نارهط عراوش يف عمج دقل .عمتجملا يف ليوحت
 .مهتاضبق كيرحت مهملع .رشبلا نييالم ناريا دجاسمو
 .نويزفلتلا تاريماك ماما ءاكريما طقست» خارصلاو
 تايالولا تززع دقف عجارن يا نع اديعبو نكل
 ةيركسعلاو يداصتقالاو يسايسلا اهدجاوت ةدحتملا

 ةيانعب يعارت ةيناريالا ةيرحبلا .جيلخلا ةقطنم يف
 فوطت يتلا ةيكريمالا ةيرحبلا عم مادطضالا مدع
 .جيلخلا

 اهقلطي تاراعش ءايسور طقست .اكريما طقست»

 يف تارهاظم يف نومظتني نيذلا ,نويناريالا حاجحلا
 يذلا رودلاب ةفرعم نود ناريا نويزفلت نم ثيتل ةكم
 .مويلا ملاع يف نييمظعلا نيتوقلا نيتاه هب موقت

 دمتعت ناريا نكت مل رشع عساتلا نرقلا ذنم
 هيلع يه امم رثكا قرشلا وا برغلا ىلع ايداصتقا
 .مودلا

 الو ءاكرحتم عضولا لازي ال يلخادلا ديهصلا ىلع
 دعب ناريا ريستس هاجتا ياب مكحلا عيطتسي دحا

 .؟,ةيمالسالا ةروثلا» رمتستس له ينيمخ دعب
 نع ريبعت لضفا لظتس هتاملك نكلو .يردي دحا ال

 يننا» :لوقي ذا هتروث اهيلا تلصو يتلا ةياهنلا
 مهل ساناك خيراتلا يف تبثُت نا .رلته لثم .ىشخا
 .«مئازه اروف اهتعبت ,ةقاربلا مهتاراصتنا

 قيرطلا نوعبتي نيذلا كئلوا ىلع مالسلا نكيلو
 [ل.حميوقلا

 هللا دنع تآشن
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 يونسلا كارتش
 1 ةليسعللا هذه ف لاسرا « ىجري

 ظ هيرب يوداسلا كارتتشالا ميقا
 ةعيلطلا» مسإب (هلداعي 0 يسنرفلا
 : يلاتلا ناوسنعلا لع ,«ةيبرعلا

 1: خ1خلا1 - يمت 117

 31 نو لير مهمررأ 92200 - !؟لعانأأاإل - قذل؟ -

 همارع - [مومعع

 161م مخاط خو 613347

 < وه | كارت

 1 دب رد است رق َج راخ)

 ٠ ايوروا © ٠١٠١ اسنرف
 750٠ يبرعلا نطولا راطقأ

 7/٠١٠ ايقيرفا

 ءايلارتسوا :ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 ايسا قرش لود :نيصلا

 1٠٠ ملاعلا نادلب رئاسو

 م9 _ ١45 زومت ا/_ ١165 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 .ايردلا انيركفطو انيعدبم الين فون نا اف نكي فيك 0 300

 نولازي ام مهو «ةيروصو ةيتوص ةطرشا يف .رابكلا 011

 ناوكتيس رفح رك لكي اه «ةايحلا ديق ىلع دعب“ 0 0 3

 لالا هذه انرفو دق نوكنو . ءًايفاقث اذالم ةمداقلا 7

 ءايحأ ٠ دعب قولازي ام معد ٠ مهتايح يف نيعدبلا ءالؤه اهركت 1

 ١ نا نع الضف ..ينهذلا انرصع جاقن لب مق

 ع

 دومحم ساو نيسح هط طيرك عم .ثدح ل + مها يمويو

 .كلت ساسألا ةجردلا يف لمشي ءانه هنكلو ءامهاوسو داقعلا
 0 ءارعشلا نم نوعدبملا مه اهاطبا نوكي يتلا ةطرشألا
 3 0 0 ففسوي ل 0 9 ١ ءاديدحتو م

 لق راسا را "ناك اذاو ٠

 وذ ناك هتاذ ميكا ناف ميكحلا ١

 . ,هل فيرشلا رون باوجتسا لالع نم .ًاضيأ زيمتم روضح
 يف ماوس ةايحلا 1 هير نع. هثيدحو هتالخادم لالخ نمو لع

 قيفإ قيفوت ةايح ىلا ًادئتسم طيرشلا

 ..رصم يف وأ اسنرف
 يارد ةصق نع ًاسنقم ياحب ائاور أف ل

 0 كك 0 ةئيفلا نيب اهدهاشن ' يتلا م ءالفالا ةيقبا لثم 1 طي

 ْ نا نيرخآ برع نيجرخمب ير 00 ققحاللا لايجألا 00
 ظ لاذ م م كت نيناتنو باتك .تاويح انل اومدقي 0

 روما يتلا ةطرشألا ىلع ًارصتقم انه ده ثيدحلا سيل

 « ةرهاظملا ١ فالغ

 للا ملل كنك
 يئارماسلا دحام يقارعلا دقانلا

 ايدقن اباتك رشنلل 0 راد هل تردصأ
 وأ رانلاو ءاملا باتكو ناونعب اديدح

 دقو «هماياو هللا دبع قاروا نم تاحفص

 .«قافا» ةحفص يف هلوصف رشن نا هل قيس

 افرشم لمعي ىتلا ؛ةيروهمجلا» ةديرجب
 . اهيلع ايفاقث

 اربج ميهاربا نع يسم دعا

 نا ىلا اهيف راشا ةمدقم باتكلل

 هتديصق باتكلا اذه يف مدق يئارمآسلا

 ديرن ىتح هقلغن داكن الد انناو ىربكلا

 ملسي الو انشهديو انقلقي « هيلا ةدوعلا

 ل الاياب قت

 يبرسغملا بتاكلا اهعمج صصق .تس
 ناؤئع لمحي باتك يف قيدملا دمحا ليمَزلا
 رشنلا راد نع اريخؤم ردص «ةرهاظملا»
 يه صصقلاو ءاضيبلا رادلا قف ةيب رغملا

 نع لمحت يا ىلوألا ةنصقلا نع المقن

 فالغ ممص دقو .مالكلا «سكاسنملا

 هذه يفد :الئاق هباتك ىنيدملا مدقي

 ةما:تتكامر ةيصصقلا ةعومجملا

 نم هب قتلا مل ءارقلا نم روهمج ةحفاصمل
 جبن .نآلا ىتح ىنع فرغ دقل . ايبدأ لبق

 تددعت ةيصصقلا ةباتكلا ف صاخ

 .هايؤرو هتينباو هتيب ولسا يق تاليوأتلا

 عم ضراعتملا جبنلا لاوحألا عيمج يف وهو
 يذلاو .يعقاولا صقلا ثارت نم فولأملا

 ىطعملل ةيروفلا ةباجتسالا نع دش
 . «اريبعتو ةرظن « يمويلا

 نم اهتيوه دكأتت .ةايححلا فرشتست هع

 يف اقيمع صوغلا ىلع ةبردو ةنكم لالخ
 .«صاقلا فرعي تاعوضومو ءابتاهاتم
 ون ام اذه: .ابتاءاضفو اهداعبا ءانه
 ىهو ةديدحلا ةيصصقلا ةعومجملا هذه

 < .ناديما يف اهبتاك روضح رشؤت

 ولالا كنا 5 رفع
 ةقوزر فسوي تابثلا ىنوتلا رعايقلا

 ناويدب ةيبرعلا ةيرعشلا ةحاسلا ىلا لخدي
 ةناونع يف همسا عضي نا ىبني ال ديدج

 )1 د فاالغ

 تاروشنم يف «رفاسملا فسوي بال رطسا»

 .سنوت يف رشنلل عبرألا حايرلا راد

 تالرطسا عمرختتلا يف رفاسي ةقوزر
 لالخ نم اًئفدو اجهوت هتغل حنميف .ةغللا

 عوبطملا اذه هناويد لكشت ةديصق 6
 دئاصق نم . عياطملا فورحب ال ديلا طخب

 ةملا اذه ناويدلا

 ةمشهم ايارملا نأل
 ةيئان ةقيقتا نألو
 لخاودلا تحتف لفط كان

 ٍةدفان ولت ةذف

 درفتا تلق مث

 © .ديعبلا كادم ان ةقثفاو زخيلاب هجولا اه ايبا

 . يناوتإلا ةر ةره فو
 ةراح عئاقو» يناطيغلا لامج ةياور

 ةيزيلكنالا اهتمجرت تردص «ينارفعزلا
 . باتكلل ةماعلا ةئيها نع ةرهاقااب

 «لايناد رتيب يكريمألا اهم ماق ةمح رتلا

 يتلا هاروتكدلا ةلاسر نم ءزحك كلذو

 ةيكريمألا ةعماجلا يف يناطيغلا نع اهدعا
 .:توكسلا ىدنمح روتكدلا اهيلغ. ف رنشأو

 بدألا ذاعسا قانع دمتم روتكذلا
 ةمدقم بتك ةرهاقلا ةعماجب يزيلكنالا

 ل .ةياورلا ةمح رتل



 ينامض رثا يضاف نيه
 ةافو ربخ ارخؤوم ةيتو ريبلا ءابنالا تلقن

 بهو يذلا ينابحرلا يصاع ريبكلا نانفلا

 ىسرا يذلا يئدلثلا لالخ نم نفلل هتايح

 ةيب رعلا ةينغألل ةديدج ةيئانغ الوصا

 روصنم ,ينابحرلا ىصاع : مهو ةرضاعملا

 .زوريفو .ينابحرلا
 .هنفل ايفو هتايح ةليط يابحرلا لظ

 عضي ناك ىتلا زوريف تاينغا تناك نيح

 هيخا عم اهتاملك بتكيو اهاقيسوم
 لكو يبرع تيب لك يف رودت ءروصنم
 . نذا لكو ىاقز

 ىلا ةيبرعلا ةينغالا تلقتنا هيدي ىلع

 «لبق نم اهفلأت نكت مل ىرخا تاءاضف

 دحب حبصا كلديدجس نفل سسؤت تحارو

 ةسردمإل اهمسا ةصاخ ةسردم هتاذ

 , «ةنياحرلا

 ةقوزا ىف ةلحسملا تاينغألا تائثم
 نيو :ةتايح لكشت :تاعاذالا
 ءاضفلا لظ ءزو ريف هنع تلصفنا

 ناحلالا كلت الا هتاحاسم ألمت ال ؛ًارغاش
 نولمعي اوناك نيح ةنباحرلا اهعضو يتلا
 .اعم

 انعبإ يخول ليشرأ .
 ةيرانلا هتجارد مادطصا ثداح ِق

 دولا و ا 3 هي 2

 اغارف كرت . . شولوك

 يسن :رملا نانفلا رعقو .تانحاشلا ىدحاب

 لزي امل وهو ءاتيم شولوك يديموكلا
 . رفوأ ءاطعب ءدعب ؛

 تثيدح يه ةيسايسلا امك ةينفلا هتادقن

 اهنيح ىتح ,ماودلا ىلع يسنرفلا حمتجللا

 هفقاومو .ةيروهمجلا ةسائرل ة ةرم حشر

 ريثت نيرجاهملاو برعلا نم ةيباجيالا
 ةلسلس حتتفا هنا ىتح «نييرصنعلا طخخس

 اناحم ماعطلا مدقت يتلا ةيبعشلا معاطملا نم

 ءارقفلل .اذج ةديهز .«روجأب وا

 .١ نما درو نمعطات مهمتع 1

 . مهموي توق نودجي ل نملو نيجاتحمللو

 , عيمجلا ىلع ارثؤم هتوم أبن عقو ناك
 تاعاذالاو ةزفلتلا : .تاطحخم هل تدرفأف

 انهريثا تاجوم ةيسنرملا فحصلاو

 اذه ةايح ناهذألل ديعت يكل اهتاحفصو
 تحتم لغشي ناك 8 لثملا

 ..ايفيإ رف بوح
 رعاشملا بلا

 نييفارغوتوفلا نيروصملا ةلاص ميقت
 ايقيرفا بونج» ناونعب ًاضرعم ندنلب

 صضرعملا روص نم

 نيثالشل ًالامعا مضي ؛رصاحملا بلقلا
 بونج بعش ةايح لجست ايقي رفا اروصم
 . يرصنعلا مكحلا تحن ايقيرفا

 رقفلا تالاح ضرعملا روص دصرت
 ىتلا فسعلاو ملظلا ناولأو عوجلاو
 سمش بق رتب يذلا بعشلا اذه اهشيعي

 (الليدنام نوسلين» يف ةلثمتملا ةيرحلا
 ةموكحلا نوجس يف عبقي لازي ام يذلاو

 م

 - يليفل عافرف ناجرفم
 ةماقال نآلا ذنم تادادعتسالا يرجت

 سدوتب يلودلا يثامنيسلا جاطرق ناجرهم

 نيرشت .ربوتكا رخاوا مظتنيس يذلا

 . مداقلا هلو

 ديعلا ةيسانمل 7 تادادعتسالا فيثكت
 ةئيدم سيسأتل نيرشعلاو نماثلا يونملا

 لوا ةماقا ىلع ًاماع نيرشع رورمو جاطرف
 . ةنيدملا يف يئامنيس ناجرهم

 ناجرهم ّق كراسشتس يتلا ءامسالا نم

 . خيشلا لامك .صلم دمحم * ةئسلا هله

 ايدولك . يفطل ةيدان « شارك ةعمجوب

 اكورب ونيل .يار تيجايتاس «يلانيدراك
 ةنجل اقحال لكشت فوسو ؛مهاوسو

 ةكراسكملا مالفالا ف تبلل ةيلود ميكحن

 0 هك ند

 ةيزيلكلل ةفلقي ره | يفوق
 ةئيهلا اهب موقت  ىتلا دوهجلا راطا يف

 ماعلا في رعتل باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 رعشلا ايجولوظنا» تردص يبرعلا بدألاب

 ءارعشل تاراتخم اهيفو «ثيدحلا يرضملا

 . ةيزيلكنالا ةغللا ىلا ةمحر تم نييرصم
 دبع حالصل دئاصق ايجولوطنالا مضت

 دبع راصنو زيزعلا دبع كلمو روبصلا

 دعتسو ةثص وبا ميقارسا دسب#و هنلا

 ةديوج قورافو لقند لمأو شيورد
 يزاجح يطعملا دبع دمحاو لكيه دمحاو
 يلعو رطم يفيفع دمحمو نيهاج حالصو
 ةشوش قورافو ديعس يىحتفو ليدنف
 ءافوو مليوس دمحاو رورس بيجنو
 تاعماجلا نم ددع تبلط دقو .يدجو

 8 2ءاهجمانم يف يالا سيرْدَت ةيبنجألا

 قروعلا ردالا

 ةجضألا ناهجلم دمها
 ذأ دشن يف

 رعاشلا .دمحألا ناميلس دمحا روثكدلا
 يودب رعاشلا قيقشو فورعملا يروسلا

 دمحألا دمحا رعاشلا

 ةرايز يف مايا لبق دادغب ىلا لصو . ليجلا

 ةكرحلا عقاو ىلع اهالخ نم فرعتي

 يقتليو قاتعلا اهدهشي ىتلا ةيفاقثلا

 .ةمو هئاقدنصأب

 شيعي دمححألا رعاشلا نا فورعملا

 وهو ةكيدع تاوبش دع ايراغلو يف ابرتقم

 نيواود نم ددع رادصال الا نكس نع تسي

 هنا اضيا فو رعملا نمو .ةديدحلا رعشلا

 رعش ناويد دادغب نم تاونس لبق ردصا

 [ل . «بحسلا ناتسيد ناونعب
 نب بر ملا ع
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 0 وهناك نومت/- 0 نعل د . ةيبرعلا ةعيلطلا



 1 رزق يلع راغلا 2 قرؤشل اف أ ةطاول زو يدل فقل
 00 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا 5 مااا نة ورح .

 ا تل ا د وج لا بص وح وسدد ماو ومممما نتجت حسو بمحل وجراح ناو تل زوو حصون جت 001000 ا 00 ا هيو 110-0 1 ع هكدا دعست جدج نعت حسو هدم م كوع ص حاج وماساا حا توك دوطحتمجلاج هاجت سس حجب هسسصم 5

 و ا حسا جدد سمو حا محج ع هبت ةحاجج وو دج سو جاو وو دج طال ومس جسما 7 بج جعل

 ينحني يكل ءاجو هدالب ناخ يذلا يواسمنلا طباضلا كلذ ةياكح .ًاعم ركذتتل
 دنع دوقنلا نم ةرص ىمر نا الا يسنرفلا روطاربمالا نم نكي ملف , نويلبان ماما

 ةحفاصم طباضلا بلط نيحو لابتم رثعبت ام عمج يكل يواسمنلا طباضلا مادقا

 .«ةنوخلا حفاصت ال يدي.نا» :الئاق ريخألا ضفر .:روطاربمالا
 ين يروخلا ليلخ رعاشلا هبتك يذلا لاقملا ةشقانمل الخدم .ةياكحلا هذه ركذتتل

 رعاشلا ةنايخ عوضوم هيف حرط يذلاو ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» ةلحم نم :ربنملا» ةحفص
 . برخلا نانإ .هنطول دنواي ارزع يكريمألا

 ةيتايح ةبرجت ةصالخ رصاعملا يملاعلا رعشلل مّدق ءاريبك ًارعاش دنواب ناك دقل
 سميح سيلوع ةياورو تويلا .س.ت مسا روهظ ءارو ناكو .ةعونتمو ةفثكم
 نم هعنمي مل هلك اذه نكلو ,تويلا هفصو امك «رهمألا عناصلا» ناك دقل لب .سيوج
 .ينيلوسوم ديؤي ناو ءهدلب ءادعا فص يف فقي نا

 لوحو لب ؛رعاشلا اذه لوح مهتاعانق يف اضعب باصا دق يروخلا ليلخ هبتك ام
 قرطب هذه هتيؤر نوميقي اوحارف .كلت هتلاقم يف اهحرط ىتلا ةيئانثتسالا ةعوضوملا
 هل اهترشن ىرخا ةلاقم ين اقمع رثكأ لكشب ةعوضوملا هذه حضوي نأل هتعفد ةفلتخم

 . «دنواب ارزعو . .لاقو ليق» ناونع تحت 1187 57/1٠/ خيراتب ةروثلا ةديرج
 ىلوألا ةركفلا نأل كلذف .يروخلا رعاشلا لاقم رشن ديعت ذا «ةيب رعلا ةعيلطلا»و

 ليلخ رعاشلا راكفا ىنبتت ذا يهو ءاهتاحفص ىلع تمدق ام لوا تمدقو ءاهيف ثتبن
 «نطو يأ .نطولا نأب اضيا حضوت يكل امناف دنواب ارزع ةنايخل هتيؤر ين يروخلا
 لوح نو رشع وأ نانثا فلتخي ةديصق سيل وهف اك رماقلاو ركشلا نا طا
 . هنودي ايحي نا هل نكمي ال يعامج دسحل ىلخاد ضبن وه لب ,اهريسفت

 ةيموقلا مهاياضق نم .هتاذ دنواب ارزع فقوم نآلا نوفقي ابرع نيفقثم ةمث نا

 ! مهفونأ نم دعبأ ىلا نورظني ال وأ ؛نويدايح» وا نوتكاس نوفقثم . ةينطولاو
 نطولا لخاد «ناكم لك يف مهدجت .ةيب رعلا انتايح يف نوريثك «نويدنوابلا»

 نوعفادي نيذلا ىلعو ؛نطولا ىلع ضاضقنالل ةصرف ةيا نونيحتي .هجراخو يبرعلا
 « شيورد دومحم ريبكلا ىنيطسلفلا رعاشلا هيلا راشا امم كلذ ىلع لدأ نينبلو قي

 ا ا حو سس و سوس سا ماا جب جرجس وسبا حا جس د حس عج اس م دج حس يا عدس دو حج تا جو عفا نا ا حر ا عمو منو جس د رج كل ل دس حلا وساوس وح و ا و

 نيذلا كئلوا ىلا راشا نيح «عباسلا مويلا» ةليمزلاب ًايعوبسأ هبتكي ايف تارم ةدع
 عفادت ةيبرع ةمصاع تسيل , مهرظن يف دادغب نأكو «دادغب يلا هباهذ ىلع اوضرتعا
 ذنم ةيراتت ةمحه ذدصتو .ميركلا دوجولاو ةرحلا ةايحلا يف اعيمج برعلا قح نع

 ثيدحلا مه بيطي نل , مهرظن يف ؛دادغب نأك . نيدماصلا اهئانبا ةوقب تاونس تس
 . !ةازغلا مادقا اهتساد اذا الا .ابنع

 نولوقي اذكه - ةيشافلا ىلا زاحنا .رعاشلا طقس دقل» :شيورد دومحم لوقي
 ةمظنم ىف ةيعرشلا ىلا زاحنا هنأل رعاشلا طقس . ةعبلا نم ابوك ىضحي نم ةذلب
 هنأل رعاشلا طقس .نادوسلا ىف ًارعش أرق ةنأل رعاشلا طقس . ةينيطسلفلا ريرحتلا
 رعاشلا طقس . .ىينيمخلا مالظلا عورشم دض قارعلا ضرا نع عافدلا ىلا زاحنا
 .(1945 ناريزح ' عباسلا مويلا) .«دحأل اكلم تسل . .انقوب سيل هنأل

 «نآلا هيلع وه امب اريثك لقأ نيفقثملا ال نيملعتملا ددع ناك نيح تانيعبرألا يف
 يبو رعلا توصلا ناك ,انمايأ لاح يه امك لاصتإ لئاسو كانه نكت ل نيحو

 ةروثو رصم ىلع يثالثلا ناودعلاو نيطسلف ةبكن مايا ركذتنلو .ىوقأ يريهامجلا
 ةحاتملا «ةيفاقثلاو تاناكمالا» هذه لكبو مويلا .ةيب رعلا ررحتلا تاضافتناو رئازجلا

 .ءورقملاو يئرملاو عومسملا «هذه لاصتالا لئاسو لكبو .ءامسلا يفو ضرألا ىلع

 اولمحي نا مهيلع يغبني نمث هنم لصنتي نا داكيو لب «ضفخني نا توصلا اذه داكي

 «ةيوثف» حبصت ةفاقثلاب اذاف « مهتاصصختو مهتاليكشت فلتخمب , نوفقثملا مهو هءاول

 لب .هنطو ناخ اذا اريبك نوكي نل «ريبكلا» رعاشلا نا . !؛ةينايبص»و «ةيفئاطدو

 .لامنلا درفم نم رغصا نوكيس

 دري يكل ال اهمدقي يروخلا ليلخ وه :«فورعم رعاشو فقثم نم ةداهش هذهو

 تاالاح نم ةيماد ةلاح رشؤي يكل لب ,دنواي ارزع هاجت هفقوم هنم رسفتسا نم ىلع

 نع اوذبنا :«برعلا نيفقثملا» ءالؤه هوجوب خرصي يكلو .ةتهارلا ةيبرعلا انتفاقث

 [0 .دنواب ارزع عانق مكهوجو

 يفاقثلا ررحملا

 لانو لب
 دلو ارزق ٠

 ١9/3 زومت 7- ١16 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا - 5 "

 ام ىف دنواب ارزع تملظ :لاق

 ةحفصلا ىف ةرتف ذنم هنع هتبتك
 «ةيبرعلا ةعيلطلاو نم ةريخالا

 هركي ناك هنا مث .الوا ريبك رعاش وهف

 برغلا ىف ةليضف هذهو .نييبارملا دوهيلا

 ردكسعم هراشغا نا دئتفا امو + ةرداق

 برحلا ءانثا - يكريمالا وهو  ينيلوسوم
 ةراضحلاب اعبشم ناك هنال الا ةيناثلا ةيملاعلا

 ناكو . ةينامورلا  ةينيتاللا ةفاقثلاو

 ءانثا هايص تنضح ىتلا ايلاطيا ىلا ادودشم

 . هتسارد

 ءاريبك ارعاش دنواب نوكي نا :تلق
 تاراضخحلا هذه انمْوم نوكي ناو
 اذه ىلا ادودشمو .كلت وا تافاقثلاو

 هدلب قدنخ رداغي ناو . ءىش كاذ وا دلبلا

 يا (روحملا) عم برح ةلاح يف وهو

 .دلب قدنخ يف سلجي .ةيشافلاو ةيزانلا
 رخآ ءىبش .هعم برح ةلاح يف هنطو

 امك نوناقلا ىف :ةنايخلا ىمسي ادج فلتخم

 مالكلل ةجاح ال ءىش اذهو .فرعلا يف

 .هفرعي ميلس كاردا يذ لكف .اريثك هيف

 ةجرد تناك اههم نويداعلا سائلا هفرعيو

 .يدوهيلا يبارملا هركي ناك نا اما مهتفاقث

 42 1 ماب مو ][ ىمز ط8 مفتت -



 مههرك :نوهوركم ايلمع دوهيلاف
 بوعشلا ميمو « مهومتشو مهؤايبنا

 هللا ابصو ( امههركو .ةميدقلا

 1 ةيوامسلا بتكلا ةفاك يف هبضغ مهيلع

 خيراتلا يف مهتروصو - (مئاد اوناك دقف
 مح ل نشيعب اتلع يكاد اونآك  ةيرؤم
 : ناتظحالم ددصلا اذه يفو . تاعمتجملا

 مهنم ٍيناعتو تناع انكيبأو ابوروا نا

 اوحصفا مهخال ركيم لكشب مهتفشتكاو

 نعو بوعشلا ةفاكل مهتوادع نع ايئاد

 ىلع مهدقحو قيئاوملاب مهردغو مهعشج

 اما .مهيلاعتو «ميوغلا» بوعنشلا

 ءارعشلا رابك عيمج نا يهف ةيناثلا ةظحالملا
 - عشجلا يبارملا يدوهيلا ةرهاظ مهتتفل
 . مهسفنا ةاروتلا ءارعشو ريبسكشو يتناد

 ارزع ناف اذه ىلعو  برعلا نم يبنتملاو

 ىدل مهفصو أرقا .احتف حتفي مل دنواب

 ارا17 ةييرأ ذل يقسو ارئاو ميلا
 ميركل ا لاصلاح

 ١ :لاق مالسلا هيلع حيسملا نا ركذتو

 : يعافالا ءانبأب مهامسو ءايبنالا ةلتق

 وا «ايرصنع» ناك حيسملا نا دقتعا الو

 «ايماس الد ناك

 . .دنواب نكل :لاق

 تنا نوكت ميفو 0 : تلق

 ؟ةدحمتملا تا هدلب نم دنوابي محرا

 - هتلماع لب :ةباحررلاب هتلمق ذخأت مل اما
 ةقباس اكريما مخ خيرات يف نكي مل هنا عم

 .نوحافلا يطب ام هدام ةيئاضق

 . ىمظعلا ةنايخلا اهمساب هتلعف تمسو

 يححص اذه :لاق

 بلقتلف ؟نذا لداجتتن ميف :تلفق

 دق تمادامو ملسو .ةحفصلا

 ةيسنرفلا ةمجرتلا ارخؤم .تردص
 هنع ثدحتنلف «ديشانالا» رعاشلا دئاصقل

 اطبض ةيرعشلا هتمظع نا ىرنل ءارعاش

 نع هعدرت نا بجي ناك ىتلا تاذلاب يه

 ىلا هعفدت ناو .ةيشافلا ىلا زايحنالا

 مه نمت رثكا تارم رشع هتنطاومب كسمتلا

 رفس زاوج نوكت نا ال .ءايعو هنود

 ال هنا مث .ةعيرذ وا .بكترا ام باكترال

 :الو هتمص نا لب .ءادعالا ىلا زايحنالاب
 ريغ براحي وهو هدلب هترصن مدعو هتالابم

 ىلا بهذ دقو فيكف . رعاشك هنم ةْرئ

 ؟هيلا بهذ ام
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 دلو .ماعلا يف روهشم دنواب ارزع . .
 وهاديا ةيالوب هيلياه ةنيدم يف 1886 ماع

 نوتسو سيمول ارزع لماكلا همساو
 عبرا نم ردحني وهو .دنواب تروزداو
 تالئاعلا كلت نم يلانتلاب ةيكريما تالئاع
 دج مو .ةدحتملا تايالولا تسسا يتلا

 يف الو هدلب يف ال هتوص عامسا يف ءانع

 فاق
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 ؟:دثواب اذامل-١ .يروخلا

 ةينامورلا ةغللا هقف ةساردب هتايح أدب

 رد مث (دعاوقلاو ةغللا) اهصوصن ربع
 ةيداصتقالاو ةيلاملا مولعلاو ىقيسوملا

 هتسارد نم بناجلا اذه يف ناكو ,ةلمعلاو

 ناكو دنواب ناملوك سويدات هدحدب 2

 ىلع مكاحو سرفغنوكلا يف
 ءاذه هدج بحي دنواب ناكو 0

 هفرحأب هديشانا ىف تارم ةدع هركذو

 دئا :لوقي تثواي ناكو (:8:8) :ىوألا
 ناو . هتاذ يف ةميق لاملل نوكت الا بجين

 دنع همكارتب اوحمسي الا رمالا ىلوا ىلع

 ام تاذلاب ةرظنلا هذه نمو .صاخشالا
 يدوهيلا يبارملا سأر ىلع دنواب لابغا
 يلابي ال يذلا .عشجلاو رمثتسملا يملاعلا
 .دوهيلا ءارقف ىتح هاياحض نيب نوكي نا

 مل بناجلا اذه يف دنواب تاقلطنم ناف اذلو

 ناك «ةيماس ال١ عفاودب الو ةيرصنع نكت

 نعو يخيراتو يعمتج عقاو نع ثدحتي

 زربا يدوهيلا يبارملا لكشي ةرذق ةرهاظ

 . اهيلثمت
 هبيج فو دنواب لصو ٠م ماع يف

 سارك هعم ناك . ندنل ىلا تاهينج ةثالث

 .هتقفن ىلع ةيقدنبلا يف هعبط يرعش
 نيمكحملا نم دحاوك ةعرسب هسفن ضرفو

 نم دحاوكو ةيزيلكنالا ةيبدالا ةايحلا يف

 هترو ريص انه نمو نيزرابلا لامجلا ءاملع
 نوفطي اوناك نم نيريثكل ريبك جاعزا راثم

 هالول هنا دكأتلا نكمي اذه هعقوم نمو
 ةايح يف «سيل وأد ةياور تردص ا امل

 لظل هالولو .سيوج سميج اهبحاص
 يف ارومغم افظوم تويلا . س .ت

 تاعاس يف رسعتشلا 0 مظني» فرصم

 نم ةعمال ةخسن ياوغنمه لظلو .هغارف

 .ردنول ريبلا

 تويلا ةصق درس ةداعا نا دقتعا الو

 يهف ةيرورض دنواب عم بارخلا هضراو

 ؟ همجابي نم . ..شيورد دومحم

 دقانو رعاش هسفنل زوج فيكف ٠ ةفورعم
 .هقالخا ىلع ةتبلا رابغ ال .ناعمللا اذه

 يف صتخملا اذه هسفنل ىضترا فيكو

 .يبوروا يبونج يف ةينامورلا بادآلا
 ضماغلا رعشلل يقيقخلا ع. دبملا اذهو

 هيمسي يذلا تاراشالاو 0 لمحملا

 رعشلاب هضومغل نويبوروالا داقنلا
 نا يفاصلا رونتملا دقانلا اذهو «ىنيصلا»
 ربتعي ناو ؟ينيلوسوم دمحب احبسم ودغي
  ؟ةلداع ةيضق «ديهش» رلته

 ىلا دتواب داع سيرابو ندنل دعب

 اتستالام دلب هرظن يف تناك يتلا ايلاطيا

 نناكلافاكو (ىطسولا نورقلا نم دئاق)

 نا ديري ناك (يتناد قيدص يلاطيا رعاش)

 أرقي نا ال لاطبالا شاع ثيح شيعي

 بذجت ايلاطياو .بسح بتكلا يف مهنع
 ءىبش . ستيك) ءارعشلاو نيلنافغفلا

 (...خلا فوخشت ' غتنوارب

 ةدوع ةيادب دنواب شياع ايلاطيا فو
 عم دعاصتي حار يذلا ميظنتلاو ةيويحلا
 ىلع ملاعلا نا امزاجح دقتعاو . ىنيلوسوم

 .ةيركف ةضبهمو ةديدج ةراضح باوبا

 يف شيعت يهو رعاشلا ةئبا يرام لوقتو
 ناك اذا هنا وتاريم برق ايلاطياب اهرصق

 ريغ نم نكل ضوبنلا اذه عم مجسنا
 اذكه ناك دقف .ايشاف ناك هنا لوقعملا

 ةيملاعيو ةيدرفلا ةيرحلاب اكسمتم لوقت
 . يناقثلا لدابتلاو لعافتلا

 نا رعش موي عاترا هنا يفني ال اذه نكل

 ىلا بهذو برحلا لخدتس اكريما هدالب

 هنم ةلواحم يف ١19414 ماع ةدحتملا تايالولا

 امك تسيل ايلاطيا ين رومألا نا تابثال
 نا أطخلا نم ناو فحصلا اهنع بتكت

 نكل .ايلاطيا دض برحلا اكريما لخدت

 اهيلع اموكحم :ةيوابوط تناك هذه هتمهم
 .لشفلاب

 حار و ةعاذالا راد لخد داع نيح اذهو

 تلفزور.سأر ىلع هبضغ ماج بصي

 . نكمي ام عذقاب دوهيلا متشيو لشرشتو

 نا ادكؤم ءهينطاوم نييكريمالا بطاخيو
 بعشلا نئاخو يقيقحلا برحلا مرحب
 نوهرملا ؛ضيبالا تيبلا» وه يكريمالا
 .دوهيلا نيبارملل

 اقيدص ناك دنواب نا ددرت هنا مغرو
 دكؤت هتنبا يرام نكل ينيلوسومل ايصخش
 ماع ةدحاو ة ةرم اللا ينيلوسومب قتلي مل هنا

 ابجعم ناك لوقت  هنكلو ١477:
 هتدارا يف صلخم هنا دقتعيو .هتيويحب

 .نييلاطيالاو ايلاطيال ريخلا
 هيلع ضبق برحلا تهتنا نيحو

 لظو نييداع نيمرجم عم صفق يف سبحو
 مويو .ازيب برق رهشا ةتس ةليط ءارعلا يف

 اليل لقن ىمظعلا ةنايخلاب همابتا رارق ردص
 نمو .نطنشاو ىلا ةصاخ ةرئاطب

 نييكريمالا نا دقتعي ناك هنا تاقرافملا

 هنا سيلا .ررحمو لوسرك هنولبقتسيس

 ؟امئئاد ةقيقحلا هلاق

 ءاضقلا ماما هفقوم ىلع رصاو

 نود ةيشافلاب نمؤم هنا :يلارديفلا
 ةيهارك نود دوهيلا يداعيو ,ةحلصم

 رطضاو . هبلقو هلقع ةسامح لكب نكلو

 هيلع ضرعت ' يذلا ء يكريمالا ءاضقلا

 ىلا «ةقباس نوكت ةلثامم ةيضق هسيسأت ذنم
 أجلم ىف هعضو ررقو .هتاعباتم فاقيا

 برق تيبازيلا ناس يف (نيناجملل حصم)
 نيب اذه ميحجلا بقث يفو . نطنشاو

 داع ,ةفينعلا مهتاهوأتو نيناحملا خارص

 دحتم , هلزتعم يف ديدج نم بتكيو أرقي
 لئاسر يف ىمادقلا هئاقدصا حابشا ىلا
 . مهيلا اهب ثعبي ناك

 يتنثا ةليطو يميحجلا ناكملا اذه يفو

 دنواب اهاضق ًارهش رشع دحأو ةئسس ةرشغ

 كش يا وا ةمادن ةيا دبي مل .فيقوتلا يف
 ماع يفو .ةرتفلا كلت يف هفقوم لوح

 رهظ ىلغ وهو هلعف ام لوا ناك 4
 هتدوعو هلقتعم نم هجو رخ دعب :ةنئيفسلا

 ديعب نم يلوبان جيلخ حمل نيح ءايلاطيال
 شاعو . ةيشافلا ةيحتتلا ىداو هدي عفر نا
 ناك ةلزع يف :«هتنبا دنع تاونس ثالث

 شيغي بهذ مث . ةيندملا هقوقخ نم امورحع
 لزنم يف جدوراغلوأ هتجوز عم ةيقدنبلا يف
 ريغ نفدو ١41/7 ماع تام كانهو .ريغص

 ناك يذلا يقيسوملا يكسنفارتس نع ديعب

 هنا هتنبا يرام لوقتو .اريثك هب بجعي
 ناو هراكفأي انمؤم هتايح ةيابن ىتح لظ
 هتقيرطل يتاذ دقن ةيلمعب ماق دق نكي

 يف اهمدختسي ناك ىتلا ةحراجلا ظافلاللو

 ىنب رعاشك وهف .هدالب ةموكح ةمجاهم
 يا .ةيسويشوفنوكلا ةقيرطلا ىلع هريبعت
 نع ثحبلاو ةحيحصلا ةرابعلا مادختسا

 .هراكفا دقني مل هنكل . نزاوتلا
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 -| يتلا ىقيسوملا يو هرعش يف دنواب ناك
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 اربواو  (يتناكلافاك) اربوا فلا  اهفلؤي عهح
 ىقيسوملا قيرط نعو (نوليف ةيصو)
 سيراب نأ 147١ ماع هتجوز ىلع فرعت
 ادقان ناك امك .نامك ةفزاع تناكو

 رودابورتلا ةدعاق عبتي ناك - ايقيسوم

 نيذلا نيلاوحلا قاشعلا ءارعشلا كئلوا

 ,ىقيسولاب ابوحصم مهرغش نونغي اوناك
 ةطبترم ةرابعلا ءاقبال ادهاج لمع اذلو

 : قسما
 اباش ةيئامورلا ةفسلفلا سرد هنالو

 تافسلفلاب متهاو ابوروا هتبذتجا دقف
 ناكو ءاركبم رعشلا بتكو .ةيقرشلا

 بتكي هنجس يف رمتساو . اءورقم
 مايا اميسالو يمويلا زواجتتي ناك . مجرتيو

 نا فرعي ناكو .رايبغالا نم هباصعاو

 . يثاب رهكلا يسركلا نم هتذقنا ةحصملا

 نعو ملاعلاب هتلص ءاقبا نم دافتسا اذهو

 ةجيتن هليبس ءالخا ناكو .رشنلا قيرط

 ماعلا يأرلا اهم ماق طوغضو تالمح

 تمص تارتف هب ترمو .هئارف ةرهمحو

 . المأتم اهشاع
 يلاوح تغلبف ديشانالا ةباتك ىلع مادو

 ةددعتم تاغل ىلا تمحرتو . ةخحفص ٠

 ىلا اهمجرتو «ةيلاطيالا ىلا هننيا اهتمجرتف
 رشوبو .اعم نيمجرتم ةسمخ ةيسنرفلا
 مو "55 ماع ذنم ةيسنرفلل اهتمجرتب

 راد نع رهشلا اذه الا ةلماك ردصت

 .نويرامالف

 نوضفري .قويسترفْلا زو رشانلا ناكو

 نورخاو ءاذج ايدح هأري ناك

 . انونجم هارت ةثلاث ةئفو ادج اثيدح هنوري

 عقاول ةيطغت اهلك, عئارذلا هذه تناك امبرو

 لامسأرلاب موكحم اسنرف يف رشنلا نا
 راد بحاص ور كينمود نكل . ينويهصلا
 ءاباتك هنع فلاو هب ابحعم ناك نويرامالف

 ةديصق تسيل ديشانالاو . ةرماغملاب لبقف

 .يبولسا عطق اهيفو ةرمتسم ةدحاو

 ةمجرتلل تسيلو .ةددعتم تاوصاو
 ضفري ناك هسفن دنواب نال شماوه

 .هرداصم نع ثدحتلا

 دم ابنا .ديشانالا يمجرتم دحا فصي

 ناو .قفدتملا عئارلا رعشلا نم لئاه

 اذه حومج نم نماطي شماه يا عضو

 مهف نكل . ةموهفم ريغ عطاقم اهيفو .دملا
 دنواب ىدل ىتح لكشي نكي مل ليصافتلا

 ناف اذلو .ةيرعشلا ةءارقلا نم اءزج

 رثكالا ةيبدالا عيراشملا دحا لظت ديشانالا

 ىلا ءرملا عمتسي نيحو .ىقيسوملا نم ابرق
 فرعي نا ردانلا نمف تربوش وا نفوهتب

 وا هتايح نع ثدحتي هعمسي ناك اذا ام

 اذه نكل هاوس وا ثدحلا اذه نعو اهاوس

 ةفيفخ .ةشعرب ءرملا سحي نا نم عنمي ال
 ' . ةيوق ما تناك
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 ضعب يف الا ةبوعص نومجرتملا فداصي لو
 نزو دجوي لوالا اهئلث يفف .ديشانالا

 .اهيدؤت نا ةمحرتلا ىلع ةحضاو دعاوقو
 ضعبف .فلتخمف ديشانالا يقاب اما

 حرجنو ةتبلا عاقيا نود يرجت عطاقملا

 اهيف ملستسي ومس تارتف كانه مل . نذألا
 هذه نكلو هب ةصاخلا ةيئاثغلل دنواب

 يه لظت اهرثكا يف ةيجولوثيملا ةعوطقملا
 .ءابنسالا

 ىلع ثعبي رفانتم شوشمف يقابلا اما
 ىقيسوملا نمكت مسقلا اذه ينو .ةزفرنلا

 ةمحرتلا نوكتو .ديشانالاب ةصاخلا

 ريثأتلا ىلع ةرداقلا اهدحو ةيفرحلا
 .لصالا

 نا نكمي له :نيمجرتملا دحا لءاستي
 رعاش اهب ماق ول الامج رثكا ةمجرتلا يأت

 ليوحت نكمي الو ةقيرطلا هذهب اهبتك دقو
 ولو . جنوب سيسنرف وا راش هنير ىلا دنواب
 امل ؛يئاتغ لكشب اهلك تبتك ديشانالا نا
 روهمح رظن يف ةروث : نآلا .يه امك تناك

 نا نكمي ال يلاحلا بدالاو مويلا ءارقلا
 ىلع عامجا كانهف .ةفحت ديشانالا ربتعت

 لظتس هديشانا نكل .رعاشلا ةيمها

 ليو اهعالتبا بعصي يتلا ةكسحلا
 ىلا ايناطيربو اكريما يف نوريثك ءارعش
 مهدحوو .ابنم نورخسي مهو اهديلقت
 بابسال نكل ةينالع اهيلا نوبستني زئكتبلا

 تهل دس ةيرعش ريغ
 نوبجعم مه املثم ,ةفولأم ريغ ةيدح

 ىرخا بابسال لب هتيرعاشل ال نامتوب

 . هنونجل وترا . ناوطنابو
 الو ءاساسا نويراوح دنوابل نكي مل

 ناليدلالو فلوو اينيجرفل الو سيوجل
 نا ول امك .ايدح نكي مل هنا مغر ساموت

 . مهءارو روسجلا نوقرحي نيددجملا عيمج

 ١9 45 ماع نيب لظ دنواب نا بيرغلاو

 ةيكريمالا بادآلا ناطيش هتافو ماعو

 ءركفلل ةبسنلاب لمتحي ال ازغلو ءربكالا
 ةريغصلا هتيحلب ناك . خيشي حار نيحو
 فلخ ىقلملا ليوطلا ضيبالا هرعشو
 هسنريبو وهزملا ميقتسملا هسأربو ,هتمجمج
 برتقي ناك .هيفتك ىلع ىخرملا دوسالا

 نوجرخملا اهمسري ىتلا ةروصلا نم

 . هتوغل سوتسواف ناطيش سيلفوتسيفامل
000 

 .هدلب هتنايخ هعم تركذ الا بدالا خيرات

 لظتسو .دبالا ىلا هب ةقلاع لظتس ةمصو

 . ةيرعشلا هتمظع ىلع اهلظب يمرت

 . شماه
 ةلباقم نم ةذوخأم هتايحو رعاشلا نع تامولعملا)

 . يراب يد نايدتوكلا يف هنع لاقمو ,رعاشلا ةئبا عم

 ا . (ةيسنرفلل هيمجرتم دحا عم ةلباقمو

 زو رجفو روصنمو ىصاق ب
 اا جو و ها دج بنج توج جتا جو جوت جو سات جب ع حتا اج سا سجس جا جلا تانج جت

 1 0 31 ا ا ا 0 111 تاع 3
0 8 000 : 00 00 3 

3 3 0 3 7 0 
 1 0 ا 4 0 د 1

 روصو يصاع

 ' برحلاو هليحر . ىصاع ةاسأم

 يف اديحو هؤاقب ءروصنم ةعيجفو [ | 0 ب
 . بارخلاو مدلاو برحلا هحو

 رج رتحيس ( ر وصتم بهذيس ادغو

 عراش يف ربتخملا بتكملا ىلا .هيمدق

 اديحو .ربونصلا راسا قاب .ورادب

 لضاويس اديحوو .هيتكم ىلا سلحيس

 قفألا ين دعب له .رابتخالاو ةبرجتلا
 يف دعب لهو ؟روصنم هيلا ىعسي ع ىش

 يف كراسي الو .فشقكي رقك قفألا

 ؟ ىصاع هفاشتكا

 اياوز يف روصنم سلجيس اديحو
 ناك ىذلا يودلاف . نوكسلاو تمصلا

 لوحت ّقلقلا خارصلاو . باغ بتكملا ألمي

 ريغ يصاع نم ّقبي لو . ةمتعو نوكس ىلا
 بسللأو بضغلاو ةيرقبعلاو نونلحلا

 تاملكلاو . .ثحبلاو ضيرحتلاو

 .ناحلألاو

 .دحاولا ُق يئانثلا روصنمو يصاع

 امه تعرتخا . يناثلا يف دحاولاو

 انئامس يف اعطس موي :تايمستلا

 يف ازغل روصنمو ىصاع يقبو .مهسلاك
 ادادتما الظو .ةبرحتلاو ثحبلا

 .ةدحاو ةيصوصخ ْق اياذو ءاههضعبل

 . هتيصوصخ اهبنم لكل ناكو
 ةزيب ةةديرفا ةيرجخ «نايحرلا تاوخألا

 سيلف . ضبني ثيدحلا يبرعلا رعشلا ناك

 ىنغأ ايحاصم امهمسا نوكي نا بجع نم
 دقو .ةثيدحلا ةيسايسلاو ةينفلا تارتفلا

 تانيسمخلا نم ةدتمملا ةرتفلا كلت اتخ

 : هاراتخا يذلا مسالاب تانئيعيسلا ىتح

 نورخآلا همتخو :ينابحرلا نيوخألا
 . روصنمو يصاع : يمساب

 يف امههقارف نوكي نا بجع نم سيلو

 نونجملا بايغ نوكي ناو «بورحلا نمز

 لوألا رماغملاو لوألا يرقبعلاو لوألا

 ءىطاوشلا مدلا نافوط لم موي . يصاع

 . ةينانبللاو ةيب رعلا

 ناذللا امه روصنمو صاع سيلوأ

 .مرعلا
 الا[ يلط بو رخل ا

 فطخ اهمامز نأل ا جا

 وه روصنمو ىصاع نامزو .ليتغاو
 ءانبلاو ىقيسوسملاو رعشلا ُِق ناسنالا

 :يحرسلا
 يتأي فوس .روصنمو يصاع نامز

 . سمألاب ناك اهلثم ,مويلا / أي وهو . ادغ

 ناسنالا قوش نع اربع اههنا امه ىقبيو
 .هرعاشمو هتابغرو هحومطو

 توملا

 املثم ,هتايح ٍق ءىش يصاع قلقي '

 رحبلا لتحب املثمو . هقلقي توملا ناك

 توملا ناك اذكه .لمرلا تايح رغصا

 كام ناكو .هدسجو يصاع حور لتحي

 لون .كتوملا دغي ايفو : .اريثك توملا نع
 .تاباجالا لك هضرت

 يف باوبجلاو لاؤسلا عيضيو لاشي
 الو .مهبم ءىش قفألا يف .رئبلا عاق

 .يصاع ررق دقلف م و هدا

 وأ لاؤس ريغ نم تومي نا ءاريخأ

 نم ةديدج ةلحر هتوم لعلو .باوج
 .ةب رحتلاو ثحبلاو فشكلا تاالحر

 يجرتسملا هقيدص يصاع لاسم و

 ب ,لالجاي 3 رام لو

 .لاؤسلا رظتني نكي مو .لالج لهذ

 حلأو لاؤسلا ىصاع رركذ . اتماص ىقبو

 سميلو «توملا يف سكرام يأر فرعي نا

 لامعلا اياضقو ةميقلا ضئافو ةميقلا ف

 ريغب لالج بجي ملو . عمتجملا 6

 . يصاعاي ةمهبم ةيضق كلت :هل

 امدتع : يصاع لاق نينانفلا ياس

 يه ةيضقلاف «ولاملا سأر» هباتك ةءارقل

 حلي يصاع لظو « توملا ىلع رصتنن فيك

 ناكو . هتايح يف ازغل توملا يقبُي نا ىلع

 ةيقيسوملا هتيرقبع يف ايرس ازفاح كاذ

 .يرشبلا هنونجو
 جاهلا .ةيولف ثوكي ذا انيق يلو

 يفف . . روصنم هقيقشو يصاع نيب كرتشملا «ه « هه
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 و وف خيو يشل يتابع

 .توملا رضحي .ةيمويلا امهتايح يا

 اذه وهف .نحللاو ةملكلا يف رضحي ملثم
 ةينغألا فلغي يذلا ليمحلا ضومغلا

  حاتفملا وهو .اهيف رسلا وهف . ةينابحرلا
 . ةينابحرلا ةينغألا يف ثحبلا ىلا لخدملا
 نع اريبعت رثكألا «يداش) ةينغأ نوكت دقو

 يفف 5 .ةيتاذلا روصنمو يصاع سجاوش

 يف لغوتو «قلطملا نع ثحب ةينغألا هذه

 . توملا يف لاحراو . مهبملا

 .توملاو ةلوفطلا ةينغا «يداش»

 . بايغلاو روضحلا ةنغا

 لهف .ةايحلا ىلا ةدوعلا ةينغا «يداش»و

 ؟ديدج نم ءدبلاو ةدوعلاب يصاع ملحي

 . ىضمو ءيش لك لاق دقل

 مو . ةريثك تاملك يف ةدحاو ةملك لاق

 ارارق ناك هليحرف .دوعي نا همبي دعي

 , ةدارإو

 متخملا

 .لاؤسلا

 نيوخألا نوفرعي نيذلا ضعب
 نم اههخيرات اوبتكي نا نوبحي .ينابحرلا
 نم ةبيرقلا ةينائبللا ةدلبلا كلت سايلطنا
 ةباتك يف اوأدبي نا اضيأ نوبحيو .رحبلا

 موي ؛ىلوألا امهتيادب نم .نيوخألا خيرات
 ناددريو ,ٍنانبللا جالا نالوقي اناك

 ىدحإ يف اعم ناكرتشي وأ , يناغألا ضعب

 ةيرقلا هذه ُِق ةلفح ناميقي ف ,تاناحلا

 .ةيادبلا يه تسيل هذه نكل . .كلت وأ
 اع لصأ امدنع تناك ةيادبلا

 نم :الوأ نعي انشللا ىلع روصتمو

 7 ةدعاص ةينائبل ةنانف توصل امهفاشتكا

 كاذ نانح نوركذي نيذلا نوليلقو . نانح
 ىصاع سيساحأ كلتما يذلا توصلا

 نم ةينغأ نآلا ركذا تسلو .هرعاشمو
 وأ ةقالطنالا ىلا اهيف ربشأل .اهيناغا
 نا امامت ركذأ ىنكل .ىلوألا ةلالطالا
 مل ,ةريخألا سمخلا تاونسلا يف يصاع
 اهتردقو ,نانح توصب ريكذتلا نع كفني

 نكل .نيزريمملا ءادألاو بواحتلا ىلع

 مل يه ذإ :ةليوطلا ةلحرلا عياتت مل نانح
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 .ةدحتملا تايالولا ىلا ترفاس نا ثبلت

 توصلا نع ناثحبي روصنمو ىصاع داعو
 ةديدجلا ةبرجتلا لقني نا نكمي يذلا
 يصاع ىقتلاو . .ديدحلا جوبمطلاو

 ةينانبللا ةعاذالا ةقورأ دحأ ٍق روصنمو

 رايتخالا ةلحر تأدبو .ءزوريف
 نونجلا ةلحر .زيامتلا ةلحر . .فشكلاو

 .نملاو ةايحلا يف

 بايث روصنمو ىصاع علخ
 ةيقيسوملا تالآلاب اظفتحاو .,نييطرشلا

 . زوريف امهعمو هربتخملا ىلا الخدو
 لب ها ناك تانيسمخلا ةيادب يفف

 ةلخرم ضيعت اهلك ةيبرعلا ةقطنملا تناك
 يسايسلا ىضوبعلا بناجح نلف فاطفنالا

 . ينفو يرعش ضوبن كانه .ينطولاو
 روصنمو يصاع بكاوي نا ابيرغ سيلو
 اربع دقو .ضوبنلا اذه .ءزوريف امهعمو
 الوحو .رخا نائف يأ ربعي مل امك هنع
 كاذ ناكو .ربتخم ىلا ورادب يف امهبتكم
 نيفقهثملاو ءارعشلا ىقتلم بتكملا

 ءارعنلل ةطسغ ناني انك :نييئاستللا
 قلطنملاو ربنملا توريب تناك موي .برعلا

 خانم قف تاوصألا تجزامتف . توصلاو

 يصاع لبغو .عادب دبالاو ةيرحملا نم

 .ةملكلاو ركفلا عسيباني نم روصنمو

 . ةلوفطلا يف هامرح ام اضّوعو
 ةفسلفلا ىلا روصنمو ىصاع داع

 مث ؛ةينيصلاو ةيدنهلا ىلا اهنمو :ةينانويلا
 افشتكاف .ميدقلا يبرعلا رعشلا ىلع ابكنا
 يك .ةينغألا اهتم اهلل ناكو «تايسلدنألا

 .انحلو ةملك اهم رثأتلا امل ناك

 ةلحر يف روصنمو يصاع لغوأو
 يف افشتكاف .رعشلاو ىقيسوملا نع ثحبلا
 رضاحلا داز ؛ءنيربنلا نيب ام ةراضح
 لينلا فافض ىلع افشتكا املثم . لبقتسملاو

 نوليلقلا الا اهدنع فقوتي ' 6 ىقيسوم

 مث :يبرعلا ثارتلا نم اعمجو .امهلبق نم
 قيرطلا حتف ام .يناسنالا ثارتلا نم
 ىوتسم ىلع رييغتلا ثادحال :ءامهماما
 ةسردمل سيسأتلل يلاتلابو ماعلا قوذلا
 .ةملكلاو ءانغلاو ىقيسوملا قف ةديدج

 امدنع حجنت مل اك ءامهعم زوريف تحجنو
 . ةديدج ةيصخش نع اثحب |مهنع تلصفنا
 ةلحرم ىأ .ةيزوريفلا ةلخرملا تناكو
 ادادرت ءروصنمو يصاع نع لاصفنالا

 ةملكلاو نحللا ىف ينابحرلا بولسألل

 ؛يئانغلا ءادألا قف زوريفف . ءادألاو

 يف زوريفو .حرسملا ةبشخ ىلع زوريفو
 زوريف يه .روهمجلا ج لصاوتلا
 ربتخملا جام زوريف اهنأ يأ «ةينابحرلا
 ثحبلا ةاناعم جاتنو . .. ناسنالاو يقاقثلا

 انشيرك ىلا سروغائيفو سطيلقاريه نم
 ةعيبر بأ نب رمعو ةرتنعو سويشوفنوكو
 . نادراش يد رايتو ليدولك لوبو يبنتملاو
 نطولاو ضرألا ةنبا هلك اذه.ىلا :زوريفو

 ملحلاو رجشلاو بارتلاب ةلوبجم .سانلاو

 دمحم يرصملا راقيسوملا نوكي دقو . ركبلا

 ةينابحرلا ةبرحتلا ىعي , يللا باهولا دبع

 اصالخا رثكألا ءاهقافا ةعسو اهومشب
 5١م١ ماع ضفر امدنع .ةبرحتلا هذه

 ةديدج ةينغا اط نحلي نا .ءزوريف بلط
 .روصنمو يصاع نع اهاصفنا باقعا يف
 نحل دق ناك باهولا دبع نا نم مغرلاب
 ناربج ليلخ ناربج ةديصق زوريفل

 يايا ««ليللا نكس»

 , يللا لوقأ ةفياخدو

 /ةلحرملا نكل 0

 يه روصنمو يىصاع ةايح يف رسبتخملا

 افرعي ملف ..تنربمتسا يتلا ةلحرملا

 الا هتنت ل ةلحرم يهو :تيقيلاو:نوكسلا

 تاراشا تناكو «تانيعبسلا ةيادب يف

 نا ثيلت مل مث ءلطت تأدب دق ةيابغلا
 «ارببو ةيئانغلا هتيحرسم:يف ايلج ترهظ

 ىلا اهب القتنا مث :ندرألا ين اهامدق يتلا
 ةينابحرلا ةلحرملا يعبتتمل ادبف كرو ريب

 «نيدلا رخف» نم عيمجن يه «ارتب» نا

 ام اللخ عةمث «ناو ««ناوصلا لابج»وو

 ناك مث . ةينابحرلا ةريسملا نم ام ناكم يف

 .زوريفو . .روصنمو يصاع نيب قارفلا
 نكل زوريف تلحرو .اعم ناوخألا يقبو
 . ءادألاو ةيصخشلا ةينابحر ىقبتل

 تلا

 ةينغألا تناك روصنمو ىصاع لبق
 تحتفنا امهدعيو .ددحم طمت تاذ ةيبرعلا

 ذخأتل ةيبرعلا ةينغألا ماما قيرطلا
 .ةينبلا ىوتسم ىلع ةديدج ةيصخش

 .روهمجلاو ناسنالاب اهتقالع ىوتسمو
 .ىهتنا ةينغألا لتحي ناك يذلا ليوعلاف
 . حرفلا هناكم روصنمو يصاع لحأو

 ريغتو «تريغت ةأرملاب لجرلا ةقالع ىتحو
 ةأرملا تراص .بحلا باطخ اهعم

 اقوشو .ةماركو ءاليحتسمو .ءادوجو
 ةينغألا تقصتلاو .احومطو احرفو
 ةمومهو هتاناعمت . رصاعملا يبرعلا ناسنالاب

 يصاع تفتلي مو .ةينطولاو ةيناسنالا

 اناك دقف ؛ ١ ىلا اموي روصنمو

 ضرألاو ةايحلاو سانلا نامهلتسي

 ىلا نحللاو ءنحللا ىلا ةملكلا ايطعأف
 ةينغألا تناكف :ءايبنيب اجزم مث ع .ةملكلا

 جراخ دحأ فقي ملو . .انددرو انببحأ ىتلا
 .امهتينغا

 روصنم هقيقشو ٍنابحرلا يصاع طعي مل
 اقلطنا . ىرخا نود ةيبرع ةمصاعل |مبنف

 مصاوعلا ىلع اعزوتو تورسيب نم

 يو يع ع .ةيبرعلا

 ملام سدقلا ايطعاو . .دادغبو ةرهاقلاو

 لك يف عرقت ةدوعلا سارجأف .نانف اهطعي

 لك نم يودت «ةكم تينغدو ٠ مصاوعلا

 هفوعلا ريما: «نوعجاردو "«نذأمل

 تحاتجا ةيرانلا لتكلاك يهف ىددرتت

 .ةيب رعلا مصاوعلا

 يف توريب ىلا اداعو تو ريب نم اقلطنا

 تناك توريبو .راسكنالاو ةبيخلا نمز

 ةرهاقلاو سدقلاو نامعو دادغبو قشمد

 ىلا توريب تعزوت امدنعو .ةكمو
 دعي مل .مصاوعلا تعزوتو .مصاوع
 ,هلوق ناعيطتسي ام روصنمو يصاع ىدل
 فشتكي نا يناثلا ررقو .لوألا لحرف
 .اينوي زفلت هفاشتكا ديعي نا ؛ يبنتملا

 .يبنتملا يف هءازع روصنم دجي امبر
 ضرألاو سائلا نمز .دحاو نمرلاف

 لوصفلا نمزو .ينحني ال يذلا رجشلاو
 نم ةقالنخلا ةرودلا مو . توم ذل ىتلا

 .ناسئالا ىلا نضرألا

 يصل أ
 يصاع هثدحأ يذلا رييغتلا نكي مل

 اهعمف .ءاهدحو ةينغألا لاطيل روصنمو

 .هفدهو هلكش يئانغلا ح رسملا ذخا

 سانلا لاخخدإ ةيعل يا لا تلمتكاو
 «ناوصلا لابج»و ؛زعلا مسوم» .نفلا ىلا
 «صخشلا»و ءارتبدو «نيدلا رخفدو
 (متاوخلا عايب»و «قرو نم ساند»و
 ةيئانغلا تايحرسملا نم اهريغو «ةطحملا»و

 ىلاو ءاهيلا فولألا تارشع تبذتجا
 . اهيناغا

 ىلع كرحتت ةيناسنا تايصخش

 . :ةنيملكلا اهعم كرحتتو ..ةبشقلا
 ىلوألا ةرملا يه امبرو .لعفلا كرحتيو
 ةلواحم موقت « يئانغلا حرسملا ىوتسم ىلع

 ةطاسي ىف ةيناسنالا ةيصخشلا فاشكتسا

 يقب .ةينغألا يف امك .حرسملا ينو

 زكرم .فدهلاو ةينبلا ىوتسم ىلع حرفلا
 .روصنمو ىصاع دنع قالخلا رتوتلا
 نم ىهتنا ليوعلاو هل ناكم ال ءاكبلاف

 .دبألا ىلاو ةينغألا
 الو ءدلويس رجفلاو . أيس لبقتسملا

 نوكي ال ناسنالاف . ءاكبلاو عومدلل تقو

 . توملا ماما الإ اديحو

 . .روصنم ىقبو ؛يصاع لحر دقل دقل

 .زوريفو

 ذنمو .قيرط ٍِق لك .ةثالثلا :نآلا

 مصاوعلاو توريب يف تاقرطلا تعزوت

 هلا ليحتسملا نم تاب .ةيبرعلا
 تناك ةينابحرلا ةبرحتلا نكل . . مهنيب

 ةيب رعلا مصاوعلا مجحو توريب مجحب

 سل و ىلا جاتحت فوسو

 ات . تاساردو

 قلش يزوف
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 و ةوس نجح حج بج ان وسواس او ا

 0 ل و ا حا

 0 ا

 0 ا ا

 1 قدعل كاف يضخ
 شارشأ يل

 ا ع ا ا ا حملا د جلا و و م وم دوش و

 مساقلا لانفأ : ةمحرت
 ا وسمو نس حساس بو جدجتااو اج ا ا نت جددت هن اا جت نت ات تاو

 يف ءاضيب تناك يتلا ةحفصلا

 نم .نآلا ابتألم دق :.ةيادبلا هب

 تاراشإ ءاهاندأ ىلا امالعأ ! ل,
 .«تاملك .فورح :ةاويقنيق اة هانوس

 لوقن اهلضفب .بحجعت تامالع . لصاوف

 . ةءارسقلل ةلياق .ةحبضاو ةحفصلا هذه

 ءحورلا ُْق قلقلا نم عوشب كلذ عمو

 ينلعجت ةريحب .عوهتلا ىلا برقا نايثغب
 ةيلك يه ليه ٠ ةقيقحلا . . ةباتكلا يف ددرتا

 انه اك ضايبل ؟كلت ءادوسلا تاراشالا

 لاصلص ءقَّرلا ةينافش لحم لحي فرخز

 شودخملا لاصلصلا اذه :نيطلا حاولأ
 ةينافشلا لشم هلثم ,ةثتان فورحب

 ىوقأ ةقيقح هل نوكت نا نكمي ؛«ضايبلاو
 ةروشلا .ههوشت يتلا ٍتاراشالا نم ٠

 فرخز ؟مدعلا ىلع تيتك له ةي

 لكو :ءاضيبلا ةحفصلاو 11 مدع ىلع

 .تقد امهم قرولا ىلع ب

 رثكا يه ةيقيقح ةيقيقحأ «نيتملك نيب ترهظو

 ؟ءادوسلا تاراشالا نم
 نينو ءدكأر-نف روطسلا نيب ةءارقلا

 ةقيقح تيقب ولو .راثرث نف تاملكلا + «

 - نيينيطسلفلا برق هتيضق يذلا تفولا

 بتك امبرلف .دحاو ناكم يف  مهعم سيلو

 نف ةءارقلا : لوقا دذوالو 0

 مله رعت اهنا ىف ةملك لك ني راثرث

 ىتح اهتاذ ىلع ةقيقحلا روكتت (نيب ةقيقحلا
 ةذوخأم .ىرحالاب وأ .ةقوقدم ءفجن

 ضيبالا ءاضفلا اذه ىلع :تاملكلا نيب
 تاملكلا يف سيلو .ءقرو نم ةحفصل

 . ةقيقحلا هذه يفتخم نا لجال تبتك يتلا

 ةفاسملا نإ :رخا لكشب لوقأ
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 رثكا ةقيقنلاب 9 تاملكلا نيب ةبوسحلملا
 امبر نكلو .اهتءارقل يرو رضلا نمزلا نم
 صارتملا نمزلا كاذ نم ةقيقحلا نوكت
 نم فرح لك نيب طوغضملا « يقيقحلاو

 تظحال امدنعو .ةيربعلا ةغللا فورح

 ةقرولا ىلع فورح نع ةرابع دوسلا نا
 اليا يس يش ءاكريمال ءاضيبلا

 ةصاخ موقت ةقيقحلا نال .ةطرفم ةعرسب
 ,ةقدد هتفرعم ىننكمي نل يذلا ءىشلا يف

 نيب ةيقشعلا ةعجافلا موقت ثيح كانه

 ةروقلا .هقلتع ةول نه نييكريفا
 ؟نذا ىنتوفتس تناك له ةينيطسلفلا
 امدتع كلذ تمهف ىننا دقتعا .ايلك
 .ةيبرغلا ةفضلا ىلا باهذلا ىليل ىنتحصن
 نكت مل ةلتحملا يضارالا نال تضفر دقل
 نيب ةظحلب ةظحل ةشاعم ةعجاف ىوس

 لخادت اههتقيقح . هيلع ىلوتسمو لوتسم
 ةيمويلا ةايحلا يف دقح الو دقح نم ريزغ
 تاملكلاب مورفم تمص «ةيئافشلاب هبشا
 . لمجلاو

 الالال

 ةيهالا ةيانعلاب دعب ملسن دوعن ال امدنع

 ةفدصلاب فرتعن نا انل ىقبي ءاندوقت ىتلا
 نيتبهاذلا نيقيرطلا تفشتكا اهلضفب ىتلا

 يبرعلا برغملا نابش ضعبب رصم ىلا
 .( حتق» لجال توملا ىلع اومزع نيذلا

 ةئس همسا فورمعملا ديحولا ميلكنتلا

 ةبيقروب ناك .برعلا لك دنع ١4

 عنمف «برحلا ىلع ةيسامولبدلا لضفي
 ىتلاو .هضرا ىلع نيعوطتملا تاكبش
 ناك له .كلذ مغر اهربع رمت تناك
 .ةخوخيشلا يدامت عمو ؟فرطلا ضغي

 نيطسلفل ريبك قشاع ... هينيج ناج
 تتجسد صصص حاس جحا حجج مط كو حجم وا وج جمع جب ج مجووولا تا دم جو عج دما حساس برد دولا حجم سنا قاب

 ؟ةلوليقلا يف مونلا غلابي ناك له

 نم رثكا تاملكلا ضعب بلطتت

 كفت نا ءاهلثم اضيا ةفورعملا ريغ ءاهريغ
 ةرم ىوس اهعمسن ملام اذا ىتح .اهزومر
 اهسفن ضرفت اهتيقيسوم ناف .ةدحاو
 هذه نم ىه (نييئادف» ةملك ..انيلع

 1 . تاملكلا

 يف تفرعت .سقافص ىلا ةسوس نم
 اوناك نابش ةتس نم ةعومجم ىلع راظقلا
 نبجلا نولكأي مهو نوكحضي 0

 نال .نيحرف نيحرم اوناك .نيدرسلاو

 ريغ مهربتعا يبرحلا ةعجارملا سلجم
 .ةيركسعلا ةمدخلا زاحنا ىلع نيرداق

 اورهاظت مهنا مهمالك نم تمهف دقو

 يتلا ءانمتسالا ةسراممو نوتجلاو لبهلاب

 ىلع نيرشعلا يف اوناك . شرطلاب بيصت
 تلزنو , سقافص يف مهتكرت . حجرالا

 دنع مهتدجو تاعاس دعب .فيصرلا ىلع
 ىرخا ابلع نولكأي .ةروفان ةفاح
 .نةبحتلا لع اودري نا نم الدبو ةظوفحم

 . ىم نيفااف اودب .ةماستالا ءوا

 صحف عناصتو :«هسأر ضفخ مهضعب
 رخآلا مهضعبو ىدي ِق نيجلا ةعطق

 ءايماح ءاسماه اثيدح أدب .ىنفرع يذلا
 دحا يل كحي مل نا لقالا ىلع - تمهف دقو
 ةيحان نم راطقلا اورداغ مهنا كلذ

 ةطحم سيئر مهاري الثل ةيديدحلا ةكسلا

 يفو .ريغص قدنف يف اولزن ثيح «نيئيدم»

 .ةيبيللا دودحلا اوعطق .ليللا

 هناا

 دادزت .يئادفلا ةروص .ةروصلا هذه

 اة انت مباع ماجد جب فاك دل حطام خا

 ٍِق ريدتسي وهو .ءاممالل اهتيلباق مدع

 ىرأ ال ىتح اليوط ريسي .قيض برد
 دنع .هلظو .طقف هرهظ ىرا .ههجو

 وا .دعب هملكا نا ىننكمي نل .كلذ

 ةجاح يب نوكت نا ةظحل .هعمسا
 . هنع ثيدحلل

 ,ءافتخالا طقف سيل ءاخمالا نا ودبي

 ءيشب هنع ضيوعتلا ةرو رض اضيا نكلو
 تناك ولايك .وحمي ام سكعب امبير .فلتختم

 اهيف يفتخي ناكملا اذه يف ةرفح كانه

 فلبقو ول ةروص وأ يصر :ديزيف ,يئادفلا

 ديرت . ةملكلا هذه يناعم لكب ةتداعتسإ

 هيف امب ديعب ٍدعُي نم يئادفلا ةداعتسا

 ريبعتلا اذه ياعم لكب  ةيافكلا

 رهظل ءافتخالا نع يئادفلا ثحبيأ
 ؟فصولا

 يتيموكايج ناك ليللا فصتنم يلاوح

 تقو يا نم لضفا مسري يرسيوسلا
 رظنلا نعمأ دق نوكي راهغلا ينو .رخآ

 «ليدوملا» حمالم نا لوقا نا نود  اليوط
 وتربلأ ناك - رخا ءىش اذهف هيف نوكتت

 ةةريخالا ةرملا تناك ول انك موي لك لمأتي
 ُِق .ملاعلل ةريخالا ةريفلا لدم اكو

 ناكو .نيينيطسلفلا تفرع 4 ماج

 دق مهربص دفن نيذلا نيلوؤسملا ضعب

 نولمي مهغأكو باتكلا زاحنإب ينويلابط

 جمدت قيافقت الدق يقينا تنك ٠ ار

 ام رهظي نا يباتكل سيلو .ةمواقملا ةيابن

 رشنب يرارق نأ ول اذامو .هيلع تناك

 نع دعتبت اهنأب يلا ريشي ةمواقملا عم يتاونس
 ةروثلا :ينرذحي حار ام روعش ؟نيعلا
 بردلا يف رودتس ءابعتت .ىشالتت
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 ابنم نوعنصيس مث ,يفتختسو .قيضلا
 ةمواقملا ىلا ترظن دقل .ةيلوطب تاينغأ

 . ادغ ىفتختس تناك اهنا ول ابك
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 يف مهاري نمل نودبي نويئيطسلفلا ناك

 يف ممتروص ىري .وأ .نويزفلتلا
 لوح نورودي مهنأكو .دئارجلا
 يف كانهو انه مهلعجت ةعرسبو .,ةرومعملا

 .مهسفنا مه . مهنكلو .دحاو تقو

 يتلا ملاوعلاب نوفوفلم مهناب نوفرعي اوناك
 ىلع ءمهو نحن ءانكو ءاهلك اهوعطق

 مخن ىلع نيفقاو ءىرحالاب وأ .أطخ
 قئاقحلا :ةديدج ةقيقح رجفو ميدق مهو
 ضعبلا اهضعبب مدطصت تناك يتلا اهتاذ
 يسوميلطبلا مهولا لخدي نا ةظحل
 كلفلا ماع سوميلطب ىلا بوسنملا)
 ةيكينرب وكلا ةقيقحلا عم مداصت يف (يلاثملا
 ماع كيقريوتك ىلإ ةيوسنلا) ةديلحلا
 نود يه ىتلاو (يروشلا ددجملا كلفلا

 مهنا نودقتعي نوينيطسلفلا .ةتقؤم كش

 ؛ةيئويهصلا فرط نم نودراطم

 ينو .يكريما وه ام لكو :.ةيلايربمالاو
 .ءاسملا برق ىنعي ءاءوده تاظحللا رثكا

 ةيرحجحلا انتقش ناردج ائيمحت تناك اهنيب

 يف ينيطسلفلا رمحالا بيلصلا ةيانب بلق يف
 لع لمي وديرفلا روتكدلا ناك .نامع
 انتأجاف نا ةظحل .نيوانعلا ضعب
 ةأرما . ءابسملا قزم حايص لب ال .ةخرص

 ىلا ةينيطسلفلا هذه ترجاه دقل .ليلق
 تراص كائهو ي ةيبص تناك امل اكساربن

 .يركاذ يف اههجوب ظفتحا لزأ مل .ةينغ

 تلحر دق يهف .ةيكريمالا اهتجهلبو
 ةيزيلكنا ريغ ملكتت دعت ملو ,ةريغص

 الا لصحت ال ءايشالا هذه .نييكريمالا
 يف ظفتحا لزا مل . .اكسارين سينيطسلفل

 يذلا ءامود دوسالا اهئادر نولب يت ركاذ

 نم ةقيض ةروئتو رادص نع ةرابع ناك
 نع ةرابع ناك يذلاو .ةعساو وا لفسالا

 رّرؤم وا نطبم فطعم وا ليوط لاورس
 شامقب اكاحم ناك يذلاو .دوسالا ورفلاب
 دوسا ناك سبلت ام لك .ليقث وا فيفخ
 تاذدالقلا .براوجلا .ةيذحالا ءامامت
 يذلا حاشولاو .ةريفضلا .ةيريقلا

 .ايساق ناك اههجو . ءادوس اهلك :اهدشي
 هتلر جرخت ءافاجو ارصتخم ناك اهمالكو
 رخألا بيلصلا سيئر .ةرحنحلا نم

 ةفرغ اهل مدق دق ناك يذلا ينيطسلفلا

 : يلاتلا ىوس انل لقي مل امهيف ميقت انولاصو
 ماما نم سلجن تناك .اكساربن يف

 نييئادفل اروص تأر نا ةظحل نويزفلتلا

 ء.امويزفلت تفقوأف ءودبلا مهلتق
 .اهتييقح تذخأو .ءابرهكلا تعطقو

 تقلغأو ءابتاكيش رتفدو .اهرفس زاوجو
 ىلع ترمو .ةديدعلا لافقالا اذ اهماب
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 هرئاطلا يف اناكم اف تزجح مث .اهكتب

 نامع راطم نمو .نامع ىللا ةبهاذلا

 ءجرحم دج ناك يذلا رمح الا بيلصلا

 - تاكيشلا ىلع عيقوتلا فالخ نم اهنال

 فرعت نكت مل - تسلفا ىتح هتلعف ام اذهو

 ءىش ريغ ادج ةيرثلا ةيئيطسلفلا هذه

 ناو .نويزملتلا ماما سولحلا :دحاو

 ةدهاشمو .ةيهافرو ةحار نود كلذ ناك

 . ةيكريمالا مالفالا

 فرعت تناك ءاريثك اهعم ملكتن ال انك

 نكلو .,ةيبرعلا ضعبو ةيكريمالا
 كلذ دعب اهببس انفرع يتلا اهتخرص
 نيينيطسلفلا رعذ نع انل تفشك :ليلقب
 ممالا لك نا ةأجف اوفشتكي نا ةظحل
 قفتا افيك ثحبت ةأرملا تناك . مهدراطت
 طغضتف .ءتقولا ضعبل اهيلست ةائق نع

 نا ىلا ءرخخا دعب ادحاو رارزالا ىلع

 يف ناكو :ةيبرعلاب يرجي راوح ىلع تعفو
 نم ؛ليللا طوقس رجحض نم اهل ذاقنا كلذ
 جيحضلا نمو ءاناو ودي رفلأ .لانتمص

 دحا نالو ءنامعل ديعبلاو داحلا

 ةحهللاب ةلماك ةلمح لاق دق نيرواحتملا

 ببس اذهو .نكلو .نيلكوربل ةجرادلا
 ىلع يناثلا باجا نا ةظحلا .اهتخرص

 دق نامع نويزفلت ناك :ةيربعلاب لوالا
 .لاحلا فو .بيبا لت نم السلسم طقتلا
 نم ةضفتتملا ةيئيطسلفلا دي تعطق
 داع م .ةيربعلا ةلمحلا بضغلا

 اوناك ام اذا نيينيطسلفلا نال .تمصلا

 ةعرسب ةنوبشل ىلا مث ولسوا ىلا نوبهذي
 هذه يف .مهريغ نا نوفرعي اوناك . ةقئاف

 نغ تامولعملا لدابتي ؛ةهوركملا ةغللا
 . باهذلا اذه ةريسم

 الآل1ال

 نوذخأي نوناهملا ناك ةعقبلا ميخم يف
 نويلاطيالاو نوينابايلا ناكو .مهرأثب
 لوا نويجيورنلاو ناملآلاو نويسنرفلاو

 يىبجسمو نيروصملاو نييئامنيسلا
 راص افيفخ ناك يذلا وجلاو .«توصلا
 ذخأب دحا مهرمأي مل نيذلا ءالؤه .اليقث

 ام اذا اموجن نوحبصيس نيذلاو ءةروص
 يف ينيطسلف لك انهف  موجنلا اوروص

 اوناك  فوكنيشالكلا لمحيو ةطقرملا هبايث
 بيسبو .مهتسيرف ىلع نوضبقي

 ليبخرأل ناكسك ةيعيبطلا هبش مهتيب
 ,ةيزيلكنالاب .نوينابايلا دده . جئاه
 اوذخأي نا نود نابايلا ىلا ةدوعلاب

 نع ائيش نابايلا فرعي نل اذكه ءاروص
 ىلع رطخي نا نود ,ةيئيطسلفلا ةروثلا

 نيريهشلا دللا ةيلمع يذفنم نا مهاب
 ةرشع دعب ىلع نوبردتي اوناك

 مهاطنب بويج يف .مهعمو .«تارتموليك
 اما .راطملاو ليئارسا طئارخ ةيمامالا

 نييئادفلا دحال اوذخا دقف ..نويسنرفلا

 عفد امم .ةروصلا سفن ةرم ةرشع يتنثا

 .ةفاج تاملك ثالثب ودي رفلأ روتكدلا
 رهظي يكلو .ةلزهملا هذه فقوي نال

 روصلا ذخا نفب نوفراع مهنا نويلاطيالا
 ناب نيلتاقملا اورما . ىلعا ىلا لفسا نم

 نا دعب مهفاتكا ىلا مهقدانب اودنسي
 مهسفناب اوفذق مث .تاقلطلا نم اهوغرفا
 اوحارو ءةعيرس ةكرجب ضرالا ىلع

 ماقتنالا حور تناك .نييئادفلا نوروصي

 ام اردان روصملا .ةديعسلا اهاضوف دلوت

 نكلو .روصتي ام ابلاغ يئادفلاو ءروصتي

 قهزلا نم توميسف «ةروص ذخا ام اذا

 نينائفلا ضعب .ءايعلا نم رثكا ةعرمسب

 صخشلا لوح نم نوري مبغا نودقتعي
 ىتلا كلت .ءامظعلا ةلزع هنوروصي ىذلا

 رهظملاو .بعتلا حململا يوسع تبل

 ناكأ .روضملا ةصقرل دباكملا .كبنملا

 نييئادفلا لمجا لعج يرسيوس ائمزلي
 روصي يك ةبلقنم ةراحص ىلع دعصي
 . ؟ةيراغلا سمشلل ةيفلخ ىلع هلايخ

 الال ال

 ايدسج اكابنا ءاماظن مويلا ىتح ىعدي ام

 امدنع ,هسفنب هسفن نم سسأتي ءايحورو
 . ةءادرلاب ايقاقتشا هتوعد بجي ام نميبم

 ال[لال

 يف لالضلاو ةبارغلا نيب ةتايخلا عمجت
 . نأ

 الالال

 ةباتكلا نا احيحص ناك ول اذامو
 نا امب ءىرجام ءافخاب حمست دق ؟ةبذك
 مسر ىوس تسيل ءيش ىلع كتداهش

 نا نودو ؟ةقيقحلا مهو دعبلا ىلع يطعي

 يطعت نل ءامامت ىرج ام سكع لوقت
 «لوبقملا «يثرملا هجولا ريغ هنع ةباتكلا
 كلقت ال انه ةباتكلا نال ءابيرقت سرخالا
 ام .ةقيقحلا يف .رهظت يتلا لئاسولا
 رهظت ىلا ةفلتخملا دهاشملاف .اهزواجتي

 .انانحو ةقادصو ابح حشرت  ةحيرص

 ثاعبنا هسفن تقولا ين لوقن فيك نكلو
 ىلا رظان نم رثكال ةضفانتملا سيساحالا

 يف كلذك رمالا: ناك دقل ؟دهاشملا كلت
 نوكي نل يذلا باتكلا اذه تاحفص لك
 ناف هذه ةلاحخلاو . دحاو توص ىوس هل

 .هوشم وه .تاوصألا لك لثم .يتوص

 نلف .هيوشتلا ىلع ءارقلا فقو ام اذاو

 ةديحولا ءايشالا .هتعيبط دحأ ملعي
 اذه بتكا ىنتلعج ىتلا ةيافك ةيقيقحلا

 يف اهتفطق قدنب تابح ضعب :باتكلا
 دق ةلمجلا هذه نكل .نولجع شارحا
 ةلمج لك يفخت |ملثم .باتكلا يفخت
 ىوس ةحفصلا ىلع كرتت الو ءاهتقباس
 ءابلاغ بيرقتلا ىلع لصحي ناك ام . ةطلغ
 نع فكا .ةقدب ادبا هفصو فرعا الو

 سبيل .امامتها هيلوي بايشلاو حويشلا

 اًئيش لعفي ال هنال نكلو ءائيش نكي مل هنآل

 يف عجولو .مايالا دحا يف .دحا هيلا هبتني

 صخحفلل نييهاذلا ةمئاق ىف :لجست هتيكر

 لصحو .ةدايعلل بهذ .دغلا يف . يبطلا

 ١6 مقرلا ىلع لصح ينيب .14 مقرلا ىلع
 نم ءاهتنالا دعب .مدقم ةبترب يئادف

 .ماشه لبق نيذلا رشع ةثالثلا صحف

 بسح همقرو همساب رد روتكدلا هادان

 داكلاب ماشه هعمسف .هيدل يذلا بيترتلا

 هل بيبطلا ةادانمل ايرطضم ناك ام دحل

 يئادفلا سم .دوصقملا هنا مهف ام اذا اذه

 6 مقرلا بحاص هعيصاب لوؤسملا

 لاقف .هيلع همدقيل .هدعب نم يتأي يذلاو

 :بييبطلا هل

 . كعجوت كتبكر ءالوأ تنأ ءال-

 نا يل ليق مث .ماشه هلمعفام اذهو

 رصا نا ذنم . مويلا كلذ ذنم ؛ماشهد
 يئادفلا قبيسي نا ىلع يناملالا بيبطلا

 سيل .هسفنل رابتعالا داعأ دق ءلوؤسملا
 نكلو .هنم ىلعأ ةبتر بحاص قبس هنال

 خفن لوؤسملل تقؤملا ءاغالا امس يصمال

 ىتح ليوط تقو ضمي ملو .هردص ماشه

 نا نوسني اوناك نولوؤسملاف .ماشه ىحبا
 ميخم يف يفخم ءايربكلا . هتيح هيلع اودرب
 . ةعقبلا

 نييئادف ةرشع « يبصقلا مره جراخ

 نيلابم ريغ . مهتيل ةقالح نو رظتني اوناك
 مهتيأر .راحشالا تحت «قرولا ةبعلب

 دقل . نيئداه نودي كلذ عمو « نيقه رم

 ناك .نوقذلا ةقالحب ريبكلا لافتحالا أدب
 نم عاب ءلم الوا بلجي نا لجر لك ىلع

 نم ليلق .ةفاحلا ناصغألا
 ةبلع يف ءاملا ىلغو ءرانلا لاعشال .قرولا

 ىلعو .ةغراف ظوفحملا لكالل ةميدق
 نكمي ناك مهتيقافر ةيعون ناف ,ديكأتلا
 هتيحل قلحي نا دحاو لكل حمست نا

 ةدحاو ةارم نا انضرتفا ام اذا ءهسفنب

 ةارملا نكلو .ةعامجلا اهمدختست فوس
 ةحار كلذ يفو ديلا فوج يف ةكوسمملا

 نأيب حمستس .ءاسملا ةحار ىلا ةفاضم

 دحا يدي نيب هنقذو هتيحل ءرملا كرسي
 ةسمللاْناكف .قالحلاب ىمسملا نييئادفلا
 ىرخا دي ةسسمل ؛ ةقيفر وا ةيلابم ال دي نم
 نع اننبب.نقنلاو ةتجولا لع: ؛الادي ريق
 ةجوم ةيادب نع ةرابغ «ةيقبحملا تتاريعشلا
 دعب ؛نيتبعتلا نيمدقلا عباصأ ىتح بهذت
 انك . صهرملا مسجلا ءاضعا لك نكست نا

 ام ابلاغ ناكو ءهرودب دحاو لك قلحن
 ةرشاعلاو ةنماثلا ةعاسلا نيب كلذ يرجن

 [0 . عوبسالا يف تارم ثالثو عءاسيم

 لالا

 دج لهب

 غال - ١9857 زومت /ب ١15 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ودبيو نيسحلا نب دمحم نب دومحم
 ةرصتخم ةلمجح نم تحن همسا نا

 ارعاشو ابتاك :ناك دقف .هتعنص لزتخت
 !ًاجنمو ًاداوجو ًابيدأو

 نب يدنسلا» نا ظحاحلا ركذيو

 نم ناك  مجاشكل ربكألا دجلا .«كفهاش

 تناكو .هئارمأو ىسابعلا رصعلا ءاهجو

 ظحاحلا يوريو .رصعلا كلذ يف ةناكم هل
 نيسحلا امهذحا نادلو هل ناك ىدتسلا نا
 نم ناك ميهاربا ناو : ميهاربا رخآلاو

 ةلودلا رابخال نيظفاحلا ءالضفلا ءاملعلا
 مخف . ظافلالا مخض ناك هناو ةيسايعلا

 نيملكتملاو ةفسالفلا نم ناك هناو  يناعملا

 . ءابطالاو

 نيظسنف ىلأ ةرسآلا هذه. تجاه دقو
 مجاشك سردو ةلمرلا ةنيدم يف تنكسو

 نرقلا يف شاعو ةينيدلا اهسرادم يف
 .ةعوفرم ملا مالعاو «يرجشلا عبارلا

 دقو .ءارعشلا نم هريغ ىفخا اك هافخأف

 ةميتي» فورعملا هباتك يف يبلاعثلا ىور
 رش ةياور لفغاو اريثك ارعش «رهدلا
 نع ثيدنحلا نيح هل فرتعاو .مجاشك
 يف بدألا ةناحير ناك هنا :ءافرلا يرسلا

 .بهذي هقيرط يف يرسلا ناو .دالبلا
 خسنب ىرغم ناك هناو «برضي هبلاق ىلعو
 نيح همجح يف ديزي . مجاشك ناويد

 نيوخألا رعش هيف لخديف .ءديري
 « رعشلا ةقرسب امهيلع عنشيل نييدلاخلا
 كلذلو «عادبالا يف اهتميق نم ضغيلو
 ال .قلقلا ديدش مجاشك ناويد حبصا

 . !هريغلو مجاشكل ام هعلاطم فرعي

 فيس ريمألا فنك يف مجاشك شاع
 هيلا بذتجا دق ريمألا اذه ناكو .ةلودلا

 كلذو راصمالا لك نم ءارعشلاو ءابدألا

 . . سابعلا ينب ءافلخب اهبشت
 يبأ دثع لغتشا  مجاشك نا ليقو

 هرمأ ةيادب يق نادمح نب هللا دبع ءاحيشا

 ىتح ,ةلودلا فيس هنبا فنك يف لمع مث

 . . هل اخابط ناك هنا ليق

 ةباتكلاو فيلأتلل خابطلا اذه ريقو
 «ميدنلا تبدأ يف اياتك فلأف .رعشلاو

 نم ميدنلا هب حتي نا .بجي ام هيف حرش
 تناكو .تامولعم نم فرعي امو لئاضف

 ءايعزلا ىلا تفحز دق ةايحلا فراخز

 رفاس دقو :«فرتلا مهلخدف :ءارمالاو

 نا عاطتسا هنا ودبيو .رصم ىلا مجاشك

 .نيواودلا يف هلتحي ابصنم رصم يف دجي
 ال ناك هنا ريغ ءرعاشو بيدأو بتاك وهف
 يف رفاس كلذلو ءرارقتسالا فري

 .دجملاو لاملا ءارو ىعسي قارعلا فارطا

 دادغب نم داع (ى ابنم داع هنكلو

 بلح يف هتايح بلغا شاعو .ضافولا

 دقوا ...ه 6 ةئس دودح يف هتافو ىتح

 :اهنم .راثألا نم ةعومجم مجاشك كرت
 ١ - هركذ مدقت دقو  ميدنلا بدأ .

 نم رثكأ رشن دقو  رعش ناويد - "

 .ةرم

 ٠ دوقفم وهو  خيبطلا باتك .

 .دراطملاو دياصملا تاتك -

 .دوقفم وهو تايدرطلا باتك  ه

 .اضيأ دوقفم - لئاسر ناويد - ؟
 يتلا بتكلا مهأ نم دراطملاو دياصملاو

 دادغب يف رشن دقو ةرزيبلا يف انيلا تلصو

 دعسأ دمحم روتكدلا قيقحتب 14014 ماع
 . سلط

 هبسلا نذ
 رابخا ركذي هباتك مجاشك أدب دقو

 ءديصلاب مهعلوو نييسابعلا ءافلخلا
 ىتلا نكامألا ركذب يناثلا لصفلا صخو
 امنيب هلتق نع ىبغو اهيف ديصلا رضح

 لصوتي يتلا دئاكملا» رخا لصف يف لوانت

 «كلذل ةذختملا تالآلاو ديصلا ىلا ابم

 ١١ يف عقي لماك بابب بلكلا صخو
 .بنارألا .ليألا لوانت مث ,ةحفص
 ىمر» رخأ باب ُِق لوانتو .بلعثلا

 هيف نوب .لبنلاو باشنلاب شحولا فانصا
 بابب دهفلا صخو  دسالا ديص ةيفيك
 باتكلا تاوبا دحا لم - امين . لقتسم

 سيئرلاو كلملا ناهتما باب : ناوتعلا اذه
 «هترشابمو يراضلا اذهبم ديصلا يف هسفن
 رحبلا ديصلو .ةحفص “7 نم نوكتي

 .ديصلا تاقوال كلذكو « لقتسم باب

 نك
0 

 .ريطلل
 نيتيحان نم باتكلا ةيمها ودبتو

 نم هيلع لمتشا ام امهالوا .نيتتنثا

 ام ىدم نيبت ةرزيبلا نف يف تامولعم

 عيبارلا نرقلا .يف برلا هيلا لصو
 عئابط ةسارد نم نفلا اذه يف يرحمها

 .اهجالعو هضارمأو هتسايسو ناويحلا
 رعشلا راتخم نم هب لفح ام امههيناثو

 دعي باتكلا نا ىتج .درطلا يف ليق يذلا

 . ىمابعلا رصعلا ىف درطلا رعشل اناويد

 ههبايلا اذه يف لبق أم ريخ هقلؤم هين عج
 ساون يبأ رعش نم هراتخا ام دوجأو

 زتمملا نباو لذمملا نباو يشاقرلاو

 ءارعش لوحف نم مهريغو ءىشانلاو

 .درطلا

 هذه ةردنلو ؛ةهج نم باتكلا ةيم*ألو
 نيبت هنم تاطقتلم لي اهيف عدقن .ةرشنلا

 : يبرعلا يملعلا ثارتلا ةبتكم يف هتيمها

 : نيهاوشلا
 ىقينالاو نيهاشلا : عاونا هن الث ىهو

- 

 نيماسلا# وا حراوسللب هرمنا لك
 اهنسحاو اهعجشاو اهلك حراوجلا عرسا

 ىلع ةوارض اهدشاو ارابداو الابقاو ابلقت

 امبرو .قابالاب اهوباع مهغا الا ع« ديصلا

 ابر اهنا تح ءنضرحلا ةدنش: نم اهيرتعي
 ضرألا نم ظيلغلا ىلع اههفناب تير
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 اهرودص يف اودجو مهغأ اوركذو

 اهماظع اودجوو محل الب ةددشم ابصع

 اهناو جراوجلا رئاس ماظع نم بلصا

 مث اهرودصي فرضت تراص ام كلذكل

 ام اهتم نودمحي ءاكحلاو .اهفكأي قلعت
 لاقو .ايشحو ضترق ام ال نجاد. صنرت
 نيهاش ينعي همساك نيهاشلا وه : مهضعب

 عبشلا نم لاح رسيا لمتحي ال هنأل نازيملا
 هنم مامحلاو .عوجللا نم لاح رسيا الو

 .يزابلاو رقصلا نم اقرق دشأ



 عساو .ةماحلا ميظع ناك اذا رمحألا
 مات .نيتعفسلا لئاس .اهداح نيملا

 .ردصلا بحر .قنعلا ليوط .رسنملا

 لتيلعب .اظسولا ضيريع ءروزلا لشن
 ةدقعلا بيرق .نيقاسلا ريصق .نيذخفلا

 ريصق .نيحانحلا ليوط .راقفلا نم

 ظيلغ ءاهرصخا .فكلا طبس «بنذلا

 يناوخلا مات . هنيل . شي رلا ليلق ,ةرئادلا

 اذإ ءاديدش التف هلتفي .بنذلا قيقد

 ءيش ابنع لصفي مل ,هيحانج ىلع بلص
 ريثك هتوفي الو « يكركلا لتقي وهف هبنذ نم
 نا ةيردنكسالا لهأ ز دقو :هديص

 داوسلا ناو ,ةدومحملا يه اهنم دوسلا

 ةيربلا نول ىلا تبلقنا امناو ءابنول لصأ
 . عيملتلا اهيف نوكيو تلاحف

 : هتعص

 نيهاش يف صانقاي كل له
 بدؤم قناذؤوس

 نيرد نم هيباس هب ءاج
 نيوصقلاو ةيسسختكلاب ةأاورص

 نينفلكلا نع هانغال ىتنح

 نيرمتلاو تقينقشتللا ةانكي

 نيمشلا هزحخن نم قطرق يف
 نيلو ةمعن يف فوفم

 نونسم ديؤمرسنم يذ
 نوربقملا بجاطا رطيقك فاو

 نون فاظعنا لثم فطعنم

 نويعلل هانعم همسا يىدبي

 نيهاوشلا ذختا نم لوأو :اولاق
 .ةيرومع كلم نيطنطسق اهب ديصتو
 .برغملاب مورلا كلم ةنيز نم ناك اولاقو
 قلع ةسمئاخ نيفاوشلا تراص بكر اذا
 بكر نا ىلا هلوح عقتف لزني ىتح هسأر
 راشف .كيردولا هل لاقي مهنم كلم اموي
 نيهاوشلا كلت ضعب هيلع ضقناف .رئاط
 ىلع اهارضف كلملا كلذ بجعأف هذخأف
 . نينذوس نيهاشلل لاقيو ديصلا

 : اهعضاوم ةفرعم

 عضاوملاو فايرألا ين رثكت رمحلا

 .ةيربلاو لابجلا يف بهشلاو .ةلهسلا
 الا ابنم جرسبحلاو يكركلا اهديص

 . ةيرحبلا
 : نويل

 عم هلو ةوقلا يف نيهاشلا نود وهو
 ريفاصعلا ديص ىلع ديزي الو ةعرس كلذ
 : هفاصو ضعب هيف لاق

 يقينالاب حراوجلا نم تينغ

 قيربلا حمل وأ حيرلا لكم
 افتح روفصعلا ىلع هب بصا

 قينجنم ةرحصب هنينزاف
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 تاجنطمب انداز عسويو

 .ىيتعلا حارلا نم اهببورن

 ميغلا موي :ديصلل ةدومحملا تاقوألاو

 فصقلل رطملا مويو .هيف رطم ال يذلا

 سلغت كولملاو «سانلا ءاقلل وحصلا مويو

 تقولا كلذ نوكت دئارطلا نأل دارطلا يف

 .مونلا رثا اهيفو راثتستف مونلل تضبر دق
 ىلع ديصلل ةراتخملا تاقوألا باب ب

 : صنقلل نيداتعملا بهاذم

 ميغلا موي لعجتف اهمايا مسقت كولملا
 رطملا مويو .ديصلل هيف رطم ال يذلا
 ءاقلل وحصلا مويو «مادنلاب يلحتلل عباتنلا

 ةماعلا سلاجملا يف باصتنالاو سانلا

 يف سلغتو .رومألا تامهم يف رظنلاو
 كلذ يف نوكت امنأل دئارطلا سامتلا
 راثتستف مونلل تضيرو»تأده دق تقولا

 .مونلا ةئس اهنويع يفو
 ديصلل هجوت اذا كولملا ضعب ناكو

 مسجلا حيحصلا لجرلا هاقلي نأب لءافت

 ناوعلا ةميسولا ةأرملاو . مسالا يضرملا
 هلها ىلا فرصنملا مالغلاو .بيثلا يهو

 نمزلاب ريطتيو .بدأ عضومو باتك نم
 ىلا يضاملا مالغلاو مسالا هيركلاو
 قثوملا ناويحلاو «بدا عضوم وأ باتكلا
 . ةديقملا ةبادلاو

 ( كبها
 نم روقصلاو لدجألاو ردكألا وه

 ابأل ريطلا لاغب ىمست اهلك حراوجلا
 افلا نسحاو ءاذغلا ظيلغل لملو ربصأ
 يكاركلا نم ريطلا بلج ىلع امادقا دشأو
 تلمح اذاو .ماعنلا خارفك يهو . جامجلاو

 نم لمذلا الا .اهلتق ءابظلا ىلع رقصلا

 .ةجردلا هذه غلبت ال اضاف روقصلا

 صنرق ام روقصلا نم دمحت برعلاو
 هنا لوقتو ًانجاد صنرق ام مذتو ًايشحو
 ءاملا ريظ.اهديص رثكأو حلقي داكي الو دلبت
 .بنارألاو

 نب ثراحلا روقصلا ىرض نم لوأو
 دقو صناقب اموي فقو هئاف روث نب ةيواعم .
 ىلع ردكأ ضقناف ريفاصعلل ةلابح بصن
 ردكألا قلعف قلع دقو .اهنم روفصع

 قأف بجعي كلملاو روفصعلا لكأي لعجف
 تيب رسك يف هب ىمرف هجانج قدنا دقو هب
 .رفني الو حربي الف نجد دقو هارف

 :رمصلا نم ةدومحملا ةفصلا

 ميظع . نوللا رمحا نوكي نا هنم دمحي

 ليوط ءرستنملا مات .نينيعلا عماد . ةماها

 ءروزلا ءىلتم .ردصلا بحر .قنعلا
 ريصق , نيذخفلا ليلج . طسولا ضيرع

 بقا طيش يتلا يبق فاما
 نمو «ءناسللا دوسأ . عباصألا ظيلغ

 جرخأو ىوحأو تفلأ روقصلا ناولأ
 [] .ضيبأو

 ع

 سو م ف هممت مج دعست سا جس توتو سس حسطا» + دج سو م اا جس دود و جمد اا نو تت ع ا جة ج همم مسج دس ت7 و

 ات #1711آ111 1 1 ]1 ]1 ] ز]ز] ]| ] ]ز 002022200

 ا ا قة ضن جلا

 ةييرعلا ةفللا رارعأ
 ةاحادملا

 ةاجادملا ّنأكف .هنع اهيفخيو ةوادعلاب رخآلا ٌدحاولا رتاسي ناو قافنلا :ةاجادملا
 .رسلا وه اهيف ىنعملاو «ةملظلا يأ ةيجدلا نم ةذوخأم

 ىعوأو ىعو

 . عاتملا يف هعضو اذإ (عاتملا ىعوأ)و ,هظفح اذإ (ملعلا نالف ىئعو) لاقي

 ثيبغعأو :ثييع

 بعتلا . 1 ١

 هيلع عبصو هعبص

 حيبت ,ةعيفر ةلزنم وذ هنا ميلس َنقيتسا ىتح هئارطا يف غلابو ًاميلس ديعس َقَلَت اذإ
 لجر راشا اذإو ءاربكتم هلعج يأ (|يلس ديعس عبص) ليق .هسفئب بحعي نا هل

 سابع سس

 . (هب ْعَبَص وأ ٍنالف نالف َعَبَص) ليق هقذي رخا ىلا هعبصإ

 دبعلا عمج

 . (دابع) ىلع عمجي كلذ وحنو (هللا دبع) : وحن ىلاعت هللا ىلا فيضأ اذإ دبعلا
 . (نادبعو دبعأو ديبع) اذه ريغ يف بلاغلا عمجلاو

 .اهب ًاريدج ري لو اهيلع َهَدَسَح يأ ,(ُهَنَمْعن ورمع ىلع ٌديز َسِفَن) لاقي

 رمألا نع لكن

 نكلو هنع مجحأف هلْعِف يشخف هلعفي نا دارأ (رمألا نع نالف لكن) لاقي

 ىنعم هيف نكي مل نإو رمألل كرت لكل لوكنلا نولمعتسي . مهلقأ الإ .باتكلا
 . . . ةيشخلا

 ه1 ذأو ةعا 5

 كنم بهذ اذإو (هتللض) تلق ًاهيتم ناكو ٍءىش نع َتللض اذإ :يناريسلا لاق
 1 . (هتللضأ) تلق

 هوحنو عسل

 اهنأل (ةّيحلا ٍتْعَدْلِ)و ءامهرخؤمب نابرضي امهنال (برقعلاو روبنزلا ْعَسَل) لاقي
 [ل . امههانسأب ناضبقي امبنأل امهوحنو (بلكلاو بئذلا شبن) :لاقيو ءاهمفب برضت
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 ةقلعم .ةالصلا ةنيدم .ةقيتعلا سدقلا عراوش
 .هداشنإ نوي مل ديشن ىلع نويعلا

 نم جلبن ال .يصاعاي .نويعلا ريغ يف هتابخ ولو
 رتبتف ءرئامضلا» دصرتت ًالاصن .رجانحلا ةعانم
 .رثختلا و أدصلا نييارش

 نا حاتا نمو ؟لهرتلا نمز يف تومت نا كل حابأ نمف
 .؟بابي ضرألاو .ملحلا باب قلغت

 نوكسلا ةيبقا نورجفي نم .ءايفصالا نا ما
 .لماش رامد ةظحل تاذ اورجفنم نا دب ال .تمصلاو

 ؟مهلوقع وأ مهمولق عدصتتف

 يده ىلع مهنا عم .نيدئاعلا ةدوع رظتنت مل

 ملحلا يف ,توملاو قلألا يف نودوعي «نوعجار»
 .ةداهشلاو

 ماما نيدئاعلا فوفصو .«رخآ راهن باغ» اهو

 فويس لظتسي ربعي مل نمو ,باغ ربع نم .«بابلا»
 .هرخآ راهن بايغ ًابقترم .ةدوعلا

 سدقلا»و «نيطسلف»و ,ةدوعلا» تينغ موي

 ,مهقرتخي ئدصب نوصبرتي نورخآلا ناك ..ةقيتعلا
 .هترفش دح ىلع اوفزنيل

 «نورداقلا» ابع ..رئامضلاب كتوص عبوز» مويو
 ملأ !توص لك ىلع اوسكتراو !دقحلاب مهرئامض
 راتوا ُسِيَتو :نييالخلا تاخرص كترجنح يف قئتخت
 .؟مالظلاو ملظلا تاولف نم ةعلقملا تاوزنلا

 «حار يداش» نا «ناوصلا لابج» نم تنلعأ مودو

 .هتقلطا يذلا ريذنلا نع نويعلا يف نويعلا تثحب
 ناوصلا لابج ىلع كعم انفقوو !«عءيس لاأف» انلقو

 ةحفصلا هزه

 يررحل رحرسم
 نيدمؤملا اهئاقدصاو ةلحملا
 يف مهئاراد هنم نولطي ءاهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا ىناوح فلتخم
 سكعت نأ ةرورضلاب سبلو

 .ةلجملا ةسايس مهؤارأ

 ًاردق عفادن ءانتاوذ نع هانمتك اننكلو ؛هنكلا انكردأف

 .هليصافت شيعن انلز ام
 نيطسلف يناغا تلاز امو ءيصاعاي بيغي رخآ موي

 يمويلا برهلاو ءيمويلا توملا ليلص انتدتفا يف قهرت
 .!توملا ىلا توملا نم

 ,نيطسلف قورع يف نوغلاولاو .يصاعاي رخا موي
 .ةرذقلا ةنونسملا بادنالا ةسارشل نيدئاعلا نوحيس

 دردزت ةميدقلا توريب عراوبشو .يصاعاي رخا موي
 اهرئادغ حيبتسيو .اهنتافم ىلع رسحنتو .اهتالامج
 !مالظلاو لجدلاو ةنايخلا رواغم ىف نيلغوملا رثكا

 !يصاع اي رخا موي
 ليحرلا لحرنو رجفنن نا ريغ كلو يل يقب اذامو

 .؟ىبغلا
 يناغا نم ثرألا اذه يب تكرت اذاملف .تقبس اذاو

 اهب لسوتا .نيح دعب قشمد اميرو :توريبو ,نيطسلف
 ؟يرامد وا يتوم ىلا

 .يّرسلا يتوم ىلع ينقلعتل .نلعملا كتوم يف تبغ
 عراوشلا ىلا يب دوعت نا ىلا كنينح مواقا فيكف

 . ؟ةلصانلا نيكاكدلا ةفصرأو .ةقدتعلا

 ةحاصف يف :بيهملا كعقو عم يضما .يصاعاي كلذ عم

 دأب :تاحاسلا لك يف نودئاعلا اهقرهب يتلا ءامدلا

 .!ةدصوملا باوبألا قد نأ

 عم ينكلو «يلحو يرفس لبكو توملا ..!يصاع

 ىلع .حيسملا دهم ماما اهلعشأل ةعمشلا لمحأف .كيناغا
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 ناجرهملا ىلع فيضلا يبنجألا رولكلفلا ىلا . .

 نفل راول / سماخلا شرج ناجرهم
 ةدمعألا ةنيدم ىف بدألا ناولأو

 شرج ةنيدم قرشت .يراجلا رهشلا نم عساتلا يف
 جوازستي ثيح سماخلا اهناجرهم راونأب «ةيندرألا ةي رثألا
 .بيهم يناقث سرع يف بدألاو ركفلاو نفلا

 فيضتست . .يبرعلا خيراتلا مصاوع ىدحا . . شرج
 نينانفلاو داقنلاو نييحرسملاو ءارعشلا رابك نم تارشعلا
 ًاموي رشع دحأ دادتما ىلع لبقتست امك . .بناجألاو برعلا
 نيفاطصملاو نيرئازلاو حايسلا نم فالآلا تارشع
 ثارتلا تامسنب عصرملا نفلا قيحر قوذت يف نيبغارلا
 . خيراتلا ةهكنو

 ةليصأ يو . .قارعلاب ديرملا يف . .ندرألاب شرج ىف
 لفاوق عفادتتو . .رضاحلاو يضاملا لخادتي . . برغملاب
 هب راغمب ريبكلا نطولا قراشم لصول ال «بادآلاو نونفلا

 نارق دقعو ؛لبقتسملاب يضاملا لصول نكلو .بسحف
 اتفلا ريوضت 0 .دغلا سئارع ىلع سمألا

 ناضمر نالسرا
 ندرألا
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