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 ريرفخلا ةرمأ ل
 ريرختلا ةمظنم عم مهفالخ بنس نومعزي اوناك نم

 ؛ينويهضلا نانعلا مم هيون ل تلكرع هكر : مدفو
 ةرم مهعئارذو مهججح تطقس :نامع قافتا وأ
 لولحلا يف نيلغوملا هوجو نع ةعنقألا طوقسب .ةدحاو
 .دمألا ىلا نامع قافتا رايهناو .ةدملسلا

 ريرحتلا ةمظنمو تافرع ىلع دتشي نآلا قوطلا
 يتلا ىمدلا عيمجو ,ةرثؤملا ىوقلا عيمج .حتفو
 ءبع نم صلختلا ىلع ةمزاع .ىوقلا كلت اهكرحت

 نلو :ةعورشملا هبعش قوقح نمضي ال الح ضفر هنا
 ةمآلا ريمض سكعي هنال :قارعلا ىلع رماتلا نع فكت
 .كرتشم ريصم ةقالع ةمظنملاب هتقالع نألو :يحلا
 ةهيلقو هءامسو هضرا حتف هنآلو .ةدحاو ةيضقو
 تالواحم لك هجو يف ابلص ًارادج فقوو :ةمظنملل

 ةيضق ةيفصتو ,ةينيطسلفلا ةروثلا ىلع ءاضقلا
 تس ذنم ؛ةمآلاو نطولا دودح نع عفدي اميف .برعلا
 اهفلاحت مايألا تفشك ةيعجر سرشأ ةلئاغ تاونذس

 لكو .ديسأ ظفاحو ؛ءينودهصلا نابكلا عم يريضملا

 1 .ىرخألا ىمدلا

 يف ثعبلا ةروث فلاحت ماد ام ,قوطلا رسكي فوسل
 .كلذك وهو .ايريصم ةينيطسلفلا ةروثلاو قارعلا

 ًاصضارت رثكأ نآلا تناب ريرحتلا ةمظنم نا انيقبو

 ىمدلا هاجت ةيدايح نوكت نل اهنأ انيقيو .اكسامتو
 .اهتالؤواحمو ءاهءارو ةنماكلا ىوقلاو

 دعب ةمظنملا عم افالخ اومعز نم فقوم نوكيس امف
 .؟نآلا

 مأ ؛مهتدضق نع ًاعافد ةكرعملا ءاول نوعفري له
 0.؟ىمدلا اهكرحت ىمد نع نوفشكتب

 - ما مجل ندا مهحمإت 3

 من9 166 14 لسن]!ءا 1986 ١985 زومت ١ نينثالاأل ١55 ددعلا أل ةعبارلا ةنسلا

 - اسنرف نيس روس ييون 57٠٠ «نوبود عراش ١" :ناونعلا

 ةيسنرفلا ةفاحصلا ةلاكؤ ابيس :روضصلا .ف 1١7741 سرافلا :سكلت 5٠-514175 :نوقلت

 [.' هلال م11 0 41كللاط ماكفظات . طللاف مهن اعط ملخطذ ما -خ خ11 ذخ.1خ.].

 جان مماغما لع 1.000.000 2.1. 0. طا خلل 1211515 83 35 01

 51 غمع: 31 1ع لاي 20م 11-92200عانتاأ]ا ةانا-5 عززت ععآ* 32 ع-

 161: 4747.50.40 1 6اعززن ثآ]ر 1" خ11255 471

 210105: 51 مه -خ ع ءنعع 1" ة3عع 21عوؤع

 02001111551010 م3221 2لعع ع5 ]هنعمل اع عأ ظانطأل ءدا10رج - خ]* - 5

 1مم مع عد طعءهصعع مه: 51114 اذ.م.- 77200 1 01هن-] ث: 3

 0 ةءومان: 211111 (ن 14151201011011 - ا خك11 4550

 : ! ةلتاقملا انقدانب و ..ةينطولا انتدحو ماما بابلا حتفنا :ندرالا نم ةداعبا رثا داهج وبا فالفلا

 1 ّْ : 7 ليدبلا ةمظنملا ةعاس تقد

 1 8 نارهم قف ثدحابم اذه ترسع

 يا ,ةيبرعلا ةعيلطلا» ل بتكي يزوف دفحم لوالا قيرفلا دليم

 4 يرنه كرام لوب رواحت «ةيبرعلا ةعيلطلا تاءاقل

 2 يكريمالا رهجملاو ..سوكرام ةكرت نيب نيديليفلا ملئاع

 م لخالو ةيداصتقا ةمزا :ةيروس داصتنقا

 5 «قشاع ريسا» هنئيح ناخ باتك نم تافطتقم ةفاقش

 ه.٠ ةيروس / ل.ق 4٠٠ نانبل / ميلم 45. رصم / سلف 4٠٠ ندرالا / سلف 4٠٠ تيوكلا / سلف 4٠٠ قارعلا
 هرطق / تانلش ٠١ لاموضلا / تالايز ه نميلا / مهارد  تارامالا / ميلم 4٠٠ سنوت./ مهارد + برغملا / س.ق

 /را اي .ازقاك رم راداقإبا 5١ ناهش / ميلمز#» "ايل / :كالابر + ةيدرعتلا سلف 4٠ نيرحتلا / تالايز
 .كنرف 6 وبيج

 معوصعع7 17 /' ختلعصمعمع 3 211 / 8ءاهنوسع 50 1" / عقمعفم 29 / ظكمهوعمع 200 طم 6: 8ءامعمع 75 5 / مدعم
 150 »مى 1[1هالعصلع 3,50 11/ 1خهلنع 2000 آر / آل .5..خ. 1,95 5/ 5زدنكفع 2,50 15 // 1نسوستع 300 11 / ©طجم»ع 400 11/

 مرعمأل 400 © / مسا ءطع 30 5عط/ طهمعموعاع 15 اعاغإ/ ة[ووعوع 12 ©

 ؟ 1577 3خؤهت ١55 ١4 ددفلا ةيبرعلا ةعيلطلا

 هس دس مسهل



 .ةفورعم 1

 ةرباعلا رهاوظلاو ...رهوجلا
 يذلا ثادحالل بقارملا عميطتسم ال :ةتددخ ةرهاظ ةمث َهَّمَق دب

 الا ,يقرتشلا هحانج يف ةصاخيو .يبرعلا نطولا اهدهشي
 2,قارعلا ىلع ةمجهلا تدقتش دتشا املكف .اهدنع فقد نا

 تناك اذاو .ةلئامم ةديدش ةمجهل ةينيطسلفلا ةهروثلا تضرعت

 ثيح ١19/87. ماعلا فدص ذنم حوضوب تزرمب دق ةرهاظلا هذه

 وزغلا ةلواحم عم نانبل بونجل يثويهصلا وزغلا قفاوت
 لبق :ءىرخا الاكشا ذخأت تناك اهناف ءقارعلا بونخل يناريالا
 .يداعلا بقارملا اهحملب ال ,حيراتلا كلذ

 ةهجو نم :ةيعيبط ةرهاظ اهنإف :اهتروطخو اهتعاشب مغرو
 سيلف .ةيبرعلا انتمال نوددكت نيذلا نيرماتملاو ءادعألا رظن 1

 نم ,ةينيطسلفلا ةروثلا ىوسو .قارعلا ُْق ثعدلا ة ةروث ىوس ْ

 انتمأ اهل ضرعتت يتلا ةيمارجالا تاططخملا هجو يف ًادلمع فقد

 .ةمجهلا هذهب نيفدهتسملا ىلع ىقبي ءنكلو .اننطو اهل ضرعتيو
 اويعوتسي نا ءنطولا لبقتسمو ةمالا ريصم ىلع نيصيرحلاو
 اهودحوا نيذلا عمو .ءاهعم اولماعتب ناو .ةريطخلا ةرهاظلا هذه

 هقلطي يذلا عداخلا مالكلا ريدخت نم اوقيفي ناو :ةوقو يع وب

 .قشمد ماكح لاثمأ ,نيرماتملا نم اهزيزعت ىف نيكراشملا ضعب
 نم حضفو ةرهاظلا هذه نع فشكلل ءارولا ىلا ةدوعلا ديرنال

 ليفك نآلا هارن امو .اهنم مونلا هارن ام انيسحف .اهءارو فق /

 تياغ نّمم دعب مق ردامتظ دوفت ملا ندقلا لج هتك يعول طاقلاب

 ,ةللضملا ةيمالكلا تاناجرمملا ماحر يف ةميلسلا انؤرلا مهنع

 ام ثدح مايا ةرشع نم لقأ يفف . .تاراعشلل عداخلا ا

 طسوألا عظاقلا يف ةيقارعلا دودحلا ىلع ريبك يناريا 4

 .ةملكلا هذه ةباتك ىتح ارمتسم لاز ام . .ةهبجلا نم

 امير ةيبرغلا توردب ىلا ةيروسلا تاوقلل بيرم ٌلوخد -

 هتامدقم تناك نإو .,دعم هجئاتن رهظت مل ,تونحلا ىلا دنمد

 ةدايق دض تاءارجا ةدع ذاختا ىلع ةيندرالا ةموكحلا مادقإ-
 نع اهنالعإو .,.حتف» ةكرحو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 .ةيبرغلا ةفضلا لبقتسمب قلعتت تاءارجا '
 تءاجف اهلك ثادحالا هذه تقاس يتلا ةفدصلا يه لهف

 يتلا ةثينخلا ةرهاظلا نع حضاولا ريبعتلا هْنأ مأ .:ةنمازتم

 ؟اهبلا انرشأ

 نإ :؛ةنلعملا نايك تا# عئاقولا كلذكو :لوقت تامولعملا
 .ةقطنملا يف فارطألا رثكأ امه يروسلا ماظنلاو ينويهصلا نانكلا
 ماظن اهنشم ينلا ةيناودعلا برحلا رارمتسال ةسامح ,ملاعلاو

 ردصملا نالكشي امهناو . تاونس تس ذنم قارعلا دض ينيمخلا

 ةروشملاب هديبوزتو .ةطساولابو ةرشابم هحيلستل يساسالا

 .ةرشابم ريغ و ةرشابم قرطب ,ةيسايسلاو ةيركسعلا

 ىلا يروسلا شدحلا لوخد نإ ءًاضدا لوقت تامولعملاو

 ذنم ةيشنوبهصلا تامّرحملا نم علت نا ىلا ناك ةديرغلا توريد
 ديدعلا كلذ نع باجأ ؟تامّرحملا هذه ريغ يذلا امف ١9/5. ماعلا

 اما .تافرعل كرتشملا ءادعلا :مهلوقب نييبرغلا نييفاحصلا نم

 لئاسو مظعم بنجتت يذلاو .ةرادعلا هزهل يقبقحلا ريسفتلا

 دوجولا ىلع ءاضقلا :وهف .هيلا ةراشالا ةيبرعلا مالعالا
 ةمظنم رودو .تافرع رود ءاهنال ًاديهمت ,نانيل يف ينيطسلفلا

 ,ةحضملاةكيفصت متيؤمو) ,لماكلاب ةينيظطسلفلا ريرختلا

 2 .ينودهصلا نابكلا حلاصلت ةينيطسلفلا

 اولله :ينويهصلا نانكلا زومر نا ءكلذك لوقت تامولعملاو

 سسركت «ندرالا ةقفاومي :نولواحب مهناو ,ةيشدرالا تاءارحالل

 ريرحتلا .ةمظحمل اليدب نوكت ةلتحملا يضارالا لخاد تاماعز

 !نمث يأب ,لح يأ ىلع قفاوُت ةينيطسلفلا

 «ضيق» يروسلا ماظنلا نا .,.ةحزاطلا» تامولعملا فيمضت و

 نم تايمك نع ةرادع وه .ةرفاسلا ةنادخلا هزهل الجعم ًانمث
 ,(!سخسبلا نمثلل اي) رهشأ ةتس ةدمل نارهط اهب هدوزت طفنلا

 نمثلا امأ .ًاتقؤم ولو .يباهرالا هّلجس ّيط نع ةرابع وه رخآو
 دّرجم نبغلا ىبلغقأ يف ناك نإو .تامولعملا هيلا رشت ملف .لجؤملا

 2 .اهباحصأ اهب يفي نل تاذهعت
 وأ .ًابناج فشكت يتلا ةفورعملا تامولعملا ضعب يه كلت

 ةفدصلا يفنل يفكت . ,ةيمازتملا ثادحالا هذه تادفلح نم بناوج

 عستب ال يتلا ءاهسطاوغ لك راهظال ةيفاك ريغ اهنكلو .اهنمازت نع
 . قامعألا ىلإ اهعدتتل ةملكلا هذه ف لاجملا

 ؟اهوكّرحُم هبغتمس ام ىلا ثادحآلا هذه لصت له :لاؤسلاو
 انبعش رهوج فرعن اننأل .الك لوقن ءاهتروطخ نم ليلقت نود

 ةرباع رهاوظ ىلع ٠ ,ثادحألا وسدنهم نهاري امنيب :هبلع نهارنو

 ءاضنأ فرعن اننالو . ةدماج ةيديلقت تاباسحو .ةكلهتسم زومرو

 هل تردتخا يذلا يناريالا موجهلا ىلع يقارعلا درلا ناك فدك

 نوكتس فدك ًاضدا فرفتوا ,دادغب ىلا دودحلا نم ةطقن برقا

 .ةمداقلا هدودر

 ضرألا ق انلهأ نم احضاو َدرلا انعمس اننال ءالك :لوقنو

 ىلع ّدرلا اندهاش نا دعب .ةيندرالا تاءارحالا ىلع .ةلتحملا

 .توريد تاميخم ف ةيروسلا تاطظخملا

 نوكت فوس .ةيندطسلفلا ةروثلا نا كردن اننأل ءالك لوقنو

 .اهب نيريثكلا ىرغأ يذلا قطنملا ريغ رخآ ٌقطنم ٠ ,ةويلا دعب . ,اهل

 هذه ريصم ناف . ,يضاملا يف ةريثك ةثيبخ رهاوظ تطقس امكو

 ء«راثدنالا و طوقسلا ىوس نوكي نل .اهنومخضي نيذلاو :ةرهاظلا
 8 نيصلخملا اهتادناووهرتولا اهاوقب ةمالا ىقدتل

 رك ظ

 4 آي مالهم همعضع ملامقع» *



 :ندرالا نم هداعبا رارق رثا داهج وبا .
 3” + بج 7< نا 0 وج

 ةينطولا انلدحو ماما اعلا 5
 !اصيا ةلئاقمل انذداني 1

 00 و بوو ب و ورب بو ستور دوس _

 م قيط لع ةعاو ةوطخ .عقف بتاكم قالغا راق ريثعا ينويهصلا نيكل .

 , ,لماعتلاب قلعتب ام اميف ذ ةيندرالا ة ةيسايسلا 1| تاسرامملا

 ةينيطسلفلا نوؤشلا ررحم بتك

 ام لبج اي نكلو ..يل ةبسنلاب ةمات ةأجافم اهنا» أل
 ةرابعلا هذهب ءرامع وبا اي:..حير كرنهي
 ودا در :دومصلاو ردصلاب ةججدملاو ةريصقلا

 هفتاه يذلا رامع وبا ىلع يضاملا ءاثالثلا موب داهج

 وبا داعباب يضاقلا يندرالا رارقلا ةحص نع ارسفتسم

 .ةعاس 4/8 لالخ ةيندرالا يضارالا نع داهج

 ةرازولا ءاضضعا ىدانت ئضاملا نينثالا ءاسم

 فرعي مهمظعم نكب مل :ءىراط عامتجا يلا ةنندرالا

 ةسلجلا تأدب نا امو ..ةذاقعتا تارريم وا هبانيسا

 نايب ضارعتسا ءارزولا سيئر يعافرلا ديز رشاب ىنح
 موي ردص يذلا ييلعسلفلا يىروخلا.سلجملا

 ضعي هتارقف ىدحا يف دقتنا يذلاو 11

7 | 
 اك

 ةمظنملا نم انفقوم ريغي ال رارقلا !

 | مانزل ندور مهمتك

 ءازا نكلو .بسحف ةيثيطسلفلا ردرحتلا ةمظنم عمم

 .ماع لكشب ةينيطسلفلا ةيضقلا
 ثيدح نا «نييندرالا ءارزولا نم ددعل احضاو ناك

 وا ايئاوشع سيل ؛يروثلا سلجملا نايب لوح يعافرلا
 هلعل لب ؛هتاذ دح ىف دوصقم وه امناو ؛ثيدح ةمدقم

 .اهداقعنا رريمو ةئراطلا ةسلجلا فده

 سلجم نع ردص .راسفتسالاو شاقنلا نم ليلق دعب
 بتاكملا قالغاب ارارق نمضت .بضتقم نايب ءارزولا
 «لسعلا رهش» لالخ اهحتف ىرج يتلا «ةيفاضالا»
 نيماع ةبارق قرغتسا يذلا ينيطسلفلا  يندرالا
 ايتكم ١١ اهددعو ريرحتلا ةمظنم بتاكم اما .نيلماك
 ديمحلا دبع خيشلا ينطولا سلجملا سيئر رقم لمشت
 ةياعرو .ىيحيلا قازرلا دبع ةمظنملا لثممو :حئاسلا
 ةدايقب ريرحتلا شيجو .ىرسالاو ءادهشلا رسا

 حير كزهي ام ليج اي نكلو ..ةأجافم : داهج وبأ

 اهسمي ملو ةحوتفم تيقب دقف :بيطخلا ميعن ديمعلا
 .عوس يا

 ,ةيندرالا ةحاتسلا قوف مئاد لكشمب ميقملا داهح وبا

 رارقب امامت ءىجوف .قلغا ام يف هيتاكم تقلغا ىذلاو

 لب  ةأجافملاب هروعش نع ربع دقو ؛ةيندرالا ةموكحلا
 نم ريثكلا لمح يفاحص حيرصت لالخ نم  ةعيجفلا
 .بضغلا اميرو بتعلاو ةرارملا يناعم

 عم ةقالعلا ءازا هظفحت نع ىلخت دقف دايا وبا اما

 ةحارص يعافرلا ديز ؛يعاذا حيرصن يف مهتاو :ندرالا

 ةقالعلا بيرختو .ريرحتلا ةمظنم دض لمعلاب
 ,بسحف ةيروسل ءاضرا ال .ةينيطسلفلا - ةيندرالا
 .,ةليدب ةينيطسلف ةدايق» قلخ يف اعمط نكلو

 درلا ىلع يندرالا درلا رخاتي ملف هيلعو
 ماق يضاملا ءاثالثلا موي حابص يفف .ينيطسلفلا
 ةرورضب داهج وبا غالباب نويندرألا نولوؤسملا
 .طقف ةعاس 4/ لالخ ةيندرالا يضارالا ةرداغم

 ناكرا داهج وبا تيب ىلا عراس .ربخلا راشتنا ىدل
 دنعو ٠ ,حئاسلا خيشلا مهزرباو ندرالا ْق ةمظنملا

 ,يروخ ايليا نارطملاو .محلم دمحمو .ىيحيلا قازرلا
 رارقلا داعبأ هلالخ اوسرادت ايوفع اعامتجا اودقعو
 !يندرالا

 «سئوت ىلا لصيو نامع رداغي داهح وبا ناك اميفو
 تابرعلاو نمالا لاجر ناك .,يضاملا سيمخلا موي
 ىرج ؛حتف» ةكرحل ابتكم ١5 نوقوطي ةحلسملا
 متخ مث نمو ,يندرالا يرازولا رارقلا بجومب .اهقالغا
 رداوك نم ريثكلا اما ..رمحألا عمشلاب اعَيَمَح اهباوبا
 دقف :ندرالا ِق نسدحاوتملا ةمظنملا رصانعو « حتف»

 عادولا تالبقو عومدلا نم رحب يف اعيمج اوقرغ
 :نسزحلا

 مهقدانخو نيينيطسلفلا قدانف ..فانملا
 ..مهقداتو

 يفنلا رصع هنئا..هتنعلو رضعفلا ةغلاهنا

 ..ةفعللاو
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 قشمد ىلا توريب ىلا نامع ىلا تيوكلا ىلا ةزغ نم مج

 نم سوق ىلا ..مث نامع ىلا سنوت ىلا سلارط ىلا

 باذعلا برد ليطتسيو .داهج وبا قيرط دتمت .ديدج
 .ةبرغلا ليدانم يف لاجرلا عومد رمهنتو .ينيطسلفلا

 ةحاسلا قوف اهرداوكو حتف رصانع نم تارشعلا

 داعيا نال كلذ .مهرفس بئاقح نودعي اوأدب .ةيندرالا
 يندرالا فقوملا ف ءيسكعلا دعلا» ةيادب وه داهج وبا
 .«ميعزلا وباد:ل ديؤملاو تافرعل ضهانملا ينلعلا
 ندرالا يف حتف ءانبا عيمج عضتس ةيندرالا تاطلسلاف

 باحسنالاوا.داعبالا يه .. ةيعص تارايخ ةثالث ماما

 ميظنتلا راطا يف ءاقبلا وا ..مظنملا لمعلاو حتف نم
 .«ميعزلا وبا» ةباصعل مامضنالا ةطيرش

 ةدح نم فيفختلا لواح يندرالا مالعالا ربزو

 ةمظنملا بتاكم قحب ةيساقلا ةيندرالا تاءارجالا
  ةيندرالا ةقالعلا لمحمو .ةروثلل ماعلا ئاقلا بئانو
 اعجارت سكعي ال يئدرالا كولسلا نا لاقف ةينيطسلفلا
 ديحولا يعرشلا لثمملا ةمظنملا رابتعا نع ايندرا
 اهفده ةريخالا تاءارجالا ناو .ينيطسلفلا بعشلل

 «يندرالا ينطولا نمالا ىلع ظافحلا وه تحب يلخاد

 !يسايس لولدم يا اهل سيلو
 زومر عيمج هماقا يذلا يمالعالا سرعلا نا ريغ

 رشا ,ةيندرالا تاءارجالاب ايدحرت يدوبهصلا ودعلا

 ايلخاد نكي مل ءارجالا اذه نا ىلع حضاو لكشب
 سكع وه امناو :يندرالا ينطولا نمالا فورظ هتضرف
 .امامت كلذ

 يندرالا ءارجالاب ةداشالا ف ىقتلا سردب نوعمش

 هيشوم عم مجسنا نيبار قحساو .ريماش قحسا عم
 مهلك ..نطنشاو روزي يذلا ناكرالا سيئر يفيل
 ةيسساق ةيرض هوريتعاو :يندرالا فرصتلاب اوداشا

 قرشلا مهافتلا قيرط ىلع ةعساو ةوطخو .ةمظنملل
 بحر دقو .«ينيطسلفلا باهرالا» بايغ يف يطسوا
 عاطقلا بتكم» قالغابي .ودعلا عافد ريزو نيبار

 ةرادا ىلوتي ناك يذلا بتكملا وهو .اديدحت «يبرغلا
 لالتحالا دضو .ةلتحملا ضرالا يف ةمواقملا تايلمع

 .ديدحتلاب ينويدهصلا

 لوا اوجرخ امك .اددجم حتف لاجر جرخي نامع نم
 ةتس لبق عقو امك حتف بتاكم قلغت نامع يفو ..ةرم
 .اماع رشع

 مصاوعلا مظعم نيب كرنشملا مساقلا وه ..تمصلا

 ينعي ال رمالا نأك :ةيندرالا ةوطخلا ءازا :ةيبرعلا
 ةفضلا يف ةينيطسلفلا فحصلا اهدحو .اقلطم برعلا
 اموجه ةيراض ةلمح نش ىلا ترداب .ةلتحملا ةيبرغلا
 در ناك دقف ةيقرشلا ةفضلا يف اما «يندرالا ءارجالا ىلع
 لاملا سأر ذخا نا ء.ايداصتقا ينيطسلفلا لعفلا
 :يندرالا داصتقالا بيلاود كرحب يذلا ينيطسلفلا
 راطا جراخ ىلا برهلل اديهمت شامكنالا يف ذخا
 .ةيندرالا ةرطيسلا

 ...اريخا
 ةمظناو :ةيملسلا لولحلا ىلع ناهرلا طقس دقل

 ,ةينطولا ةدحولا برد حتفنا لهف ..يبرعلا لذاختلا

 ؟؟ةينيطسلفلا ةيقدنبلا بابش ديدجتو
 :هلوقب لؤاستلا اذه ىلع در داهح وبأ

 انتدحو ماما ال هيعارصم ىلع بادلا حتفنا دقل معد

 [1..ةلتئاقملا انقداحب ماما نكلو .بسحف ةينطولا

 ١" - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١5-173 زومت 1947

 توربت لا يروسلا لوخدلا عم

 ةيئانثتسا لعف دودر ةيا توريب نم ةيبرغلا
 تفتكا ةموكحلاف .ينويهصلا نايكلا لخاد | 1 .
 حيرصتب ءالدالاب ينويهصلا يمسرلا قطانلا فيلكتب
 يف ديدجلا روطتلا اذه مامتهاب عباتت اهنا ىلا هيف ريشي
 رئاسو فحصلا تدروا نيح يف :ةينانبللا ةمزالا
 حيرصتب هتعبتاو قيلعت نود أبنلا مالعالا لئاسو
 .ينويهصلا يمسرلا قطانلا

 نم بيرملا تمصلا اذه ريثي نا يعيبطلا نم ناكو
 يف ماهلا روطتلا اذه ءازا ينويهصلا نايكلا بناج
 ةمتهملا طاسوالا نم ديدعلا بارغتسا :نانبل
 .طسوالا قرسششلا ةقطنم يف ةدئاسلا عاضوالاب
 تّرصا دق تناك ةينويهصلا ةموكحلا ناو اصوصخ
 يكريمالا ثوعبملا اهيلع فرشا يتلا تالوادملا لالخ
 2.1185 ماع ةيبرغلا توريب راصح نابا بيبح بيليف

 ةقطنملا ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع رشت مل 0
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 «ليدبلا ةمظنل 5 5 ةظحل : ةداضم ةلمح :رامع وبا

 «منف» دض ةيشدرالا تاءارحالاو

 ارحب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تاوق جورخ ىلع
 تنلعا دقو .ارب ايئاهن ةيروسلا تاوقلا باحسناو
 ربتغت اهنا تايسانم ةدع ىف ةينويهصلا ةموكحلا

 ةباثمب ةيروسلا تاوقلا اهنم تجرخ يتلا قطانملا
 نم اهيلا ةدوعلا وا اهزواجت نكمي ال ؛رمح طوطخ»
 . ةينادجك

 اذه ينعي له :نيلئاق ءاثيخلا ضعب لءاسنتب انهو

 نم ىوتسم ىلا تلصو دق ةينويهصلا ةموكحلا نا

 ددمتل دح عضو ىلع ةرداق دعت مل ثيحب فعضلا

 نا ينعي ما «نانبل يف اهراشتناو ةيروسلا تاوقلا
 ثيحب ةوقلا نم ىوتسم ىلا لصو دق قشمد يف مكحلا
 هنع ثدحتي يذلا «يجيتارتسالا نزاوتلا» ققح

 !؟نانبل يف هتئيشم ضرف ىلع ارداق تابو .امئاد
 ىدعتي نا بجي :لاؤسلا اذه ىلع باوجلا عبطلاب
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 ىوتسملا عم امجسنم يتأاي يكل ةضحملا ةياعدلا
 ةمزالل نمدملا ءىراقلاف . ديدجلا ثدحلا اذهل ريطخلا
 نا فرعي .ينويهصلا يبرعلا عارصللو ةينانبللا
 ةيأب مايقلا مدع ىلع امئاد اصيرح ناك قشمد يف مكحلا
 نابكلا ةداق بضغ ةراثا اهنأش نم نانبل ىف ةوطخ

 يذلا ؛رمحلا طوطخلا» ب ساسملاو يسمويبهصلا

 تاروطتل اعبت :نانبل نم كلت وا ةقطنملا هذه يف اهمسر
 .ثادحالا

 لوقن ال ىتح .ةينويهصلا ةموكحلا تمصو
 نم توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد ىلع .اهتكرابم
 نم نلعملا يلحرملا فدهلاب ةرشابم هطبر بجي .ديدج
 ىلع ءاضقلا وهو .ةيكريمالا ةرادالا بناج نمو اهبناج
 ريرحتلا ةمظنمل يسايسلاو يركسعلا ذوفنلا

 قرشلا ةلداعم نع اهئاصقال اديهمت :ةينيطسلفلا
 يف عضو قشمد يف مكحلا نا ارس دعي ملف .طسوالا
 ةمظنم ةدابق ديرجت ةلحرملا هذه لالخ هتامهم سار
 كرح ساسالا اذه ىلعو .نانبل يف اهذوفن نم ريرحتلا
 قيوطتل ,لما» تايشيليم ةيضاملا ةرتفلا لالخ
 دقو .اهدلع ةرطرسلل ةمدقمك :ةدنيدطسلفلا تاميخملا

 يتلا ةليوطلا كراعملا لالخ تايشيلبملا هذه تلواح
 عطتست ملو ؛ىودج نود تاميخملا قارتخا اهتضاخ
 يتلا ةريبكلا ةيرشبلا رئاسخلا مغر اهفده ىلا لصت نا
 يمسر حيرصتل اقفو حيرج ١٠و ليتق )6٠١ اهنمدق
 كلذ نم سكعلا ىلعو . (يرب هين «لما» ةكرح مدعرل
 ريرحتلا ةمظنم نذوفن دايدزا ىلا كراعملا هذه تدا دقف

 ىلاو .نانيل يف يسايسلاو يركسعلا ةينيطسلفلا
 يف .مهيمجاهم هجوب تامدخملا نع نيعفادملا ءاوقتسا

 اهريسي يتلا «ةينيطسلفلا ذاقنالا ةهبج» تدب نيح
 .ايركسعو ايسايس ةلوزعم قشمد يف مكحلا

 نا ءودبي ام ىلع .يروسلا ماظنلا ررق دقف كلذل
 برض ةرماؤم ىلع فارشالا ةمهم ةرشابم ىلوتي
 لوؤسم ناعنك يزاغ ديمعلاو .ةينيطسلفلا تاميخملا
 ىلع فرشملاو ,نانبل يف ةيروسلا تارابختسالا
 ءاحج هنا حوضوب نلعا :توردن ُِق !.ةسنمالا ةطخلا»

 لالحاو حالسلا عزن لجا نم ةينانبللا ةمصاعلا ىلا

 مهنب قيسمد ُِق مكحلا مالعا نااغنملع اذاو .نمالا

 ةينمالا ىضوفلا ءارو مهناب «رامع وبا» ةعامج
 نم حضاولا نم حبصي ,ةيبرغلا توريب ف ةيرشتسملا
 ,«ةينمالا ةطخلا» هذه لالخ نم دوصقملا فرطلا وه

 كرانشت «ءلما» تايشيلبم نا رابتعالا نيعب نيذخا

 ةينمالا زكارملاو زجاوحلا يف ةيروسلا تاوقلا ايلاح
 .ةيبرغلا توربيب يف ةماقملا

 طاسوالا ضعب اهلوادنن يتلا تامولعملل اقفوو

 تاوقلا لوخد ةوطخ نا ودبي ,ةينانبللا ةيسايسلا
 برسض ةمهم ذيفنت لجا نم توريب ىلا ةيروسلا
 رسيرحتلا ةمظنمل يركسعلاو يسايسلا دوجولا

 يف مكحلا نيب لمشا «قافتا» نم ءرزج يه .ةينيطسلفلا

 ةرتفلا لالخ هيلع قفتا ةدنويهصلا ةموكحلاو قشمد

 تالاصضتا دعب ةبكريمالا ةرادالا ةطنسساوب ةيضاملا

 ىلا نيدكريمالا نيثوعنملا نم ددع اهب ماق تاءاقلو

 نيب رشابملا ربغ «قافتالا» اذه نا لاقيو .ةقطنملا
 ةينويهصلا ةموكحلا لوبق ىلع صن دق .نيفرطلا
 يتلا قطانملا ضعب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوعب
 لباقم .نانبلل ينويهصلا وزغلا نابا اهنم تبحسنا
 يركسعلاو يسايسلا دوجولا ىلع تاوقلا هذه زاهجا
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 . ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل
 نا ىلا ةينانيللا ةيسايبسلا طابسوالا هذه بهذتو

 ةيكريمالا ةرادالا فارشاب نيفرطلا نيب :«قافتالا»

 يف ربكا ارود قشمد يف مكحلا يطعي .اهتكراشمبو
 سيركت ةطخ همعد ءاقل ةيسابسلا ةيوستلا ةيلمع

 قلخ ربع ينيطسلفلا بعشلل ةليدب ةدايق دوجو
 ىعسي ام اذهو .«ليدبلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم»
 عيمج دكؤت امك .ايلاح لعفلاب قشمد يف مكحلا هيلا
 تحرط دقو .ةيروسلا ةمصاعلا نم ةدراولا ءابنالا

 عامتجا يف ليدبلا ةمظنملا ع ورشم ةقعاصلا ةمظنم

 .مادخ ميلحلا دبع روضحب ذاقنالا ةهبجل يمسر
 ةحاسلا اهدهشت ينلا تاروطتلا هذه نكلو

 نمض عضوت مل اذا اديج مهفت نا نكمي ال .ةينانبللا
 يف قاسو مدق ىلع ةيراجلا تاروطنلل ماعلا راطالا
 ىلع اساسا زكرتت يتلاو :طسوالا قرشلا ةقطنم

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم قنُخ ةطخ ذيفنت ةلواحم

 نع اريثك دعتبت ال ةيسايس ةيوست قيبطتل ةمدقمك
 ةدراولا ءابنالا نا كش الو .ينوهيصلا نايكلا طورش
 ىلع رخآ رشؤم يه نامع ةيندرالا ةمصاعلا نم
 ةمظنم قنخ ةلواحم ةطخ هيلا تلصو يذلا ىوتسملا

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا
 عيمج لافقا ىلع ةيندرالا تاطلسلا تمدقا دقف

 ةمظنم بتاكم ضعب ىلع تقباو «حتف» ةكرح بتاكم

 ةموكحلا رارق مهفي نا نكمي الو .بسحف ريرحتلا
 ةديدجلا تاهجوتلا قايس ىف عضو اذا الا ةيندرالا
 دقف .نامع قافتاب لمعلا ديمجت باقعا يف اهتنلعا يتلا
 تاهج ةدع اهتهجو ةحيرص ةوعد رارقلا اذه قبس
 ةمظنمل ليدب ةدايق داجيا ةرورض ىلا ةيمسر ةيندرا
 هم ةدستللا لمصو وا ب يقيطسللا ريرصتلا
 اذه ىلع ءانبو .دودسم قيرط ىلا ةيلاحلا ةدايقلا

 ةلحرملا لالخ ةيندرالا تاطلسلا تمدقا فقوملا

 طاشن ىلع قيديضتلا :ةيلاتلا تاوطخلا ىلع ةيضاملا

 ميعرلا وبا ةكرح معد .ريرحتلا ةمظنم ةدايق
 معد ءنيتفضلل دحوملا ناملربلا نوناق رارقا .ةيحرسملا
 عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف تايدلب ءاسؤر نييعت ةركف
 ةدايق نم ةليدبلا ةيلخادلا ةدايقلا اونوكي يكل ةزغ
 ةلحح عضو ارخا سلو اريخاو :ءريرحتلا ةمظنم

 ةيسابسلاو ةيعامتجالا و ةيداصتقالا تاقالعلا نيدمنل

 . عاطقلاو ةفضلا عم

 تاضارتعا ةبا ةديدجلا تاهحوتلا هذه قلن ملو

 نا لوقلا نكميو .ةينويهصلا ةموكحلا بناج نم
 نم ديدعلا ىدل ابيحرت تيقل تاهجوتلا هذه ضعب
 اهتمدقم ىف و .ينويهصلا نابكلا يف ةيسايسلا تادادقلا

 ةموكحف .ةيفالتئالا ةموكحلا سيئر زيريب نوعمش
 تاطلسلل ةديدجلا تاهجوتلا هذه نا ىرت ودعلا

 ذوفن صيلقتب هيف مهاست يذلا تقولا يف ,ةيندرالا
 ناو اضنا معدت .لخادلا يف ريرحتلا ةمظنم ةدايق
 مسقلا» ذيفنتل اهتطخ .ةرسشايم ريغ ةروصب
 قيديطت ربع :«ديفاد بماك» تاقافتا نم «ينيطسلفلا

 .«ةيفدملا ةرادالا»

 لك ىلع ةيكريمالا ةرادالا تحرط قايسلا اذه قو
 اديبأت ىقلي .اعورشم يرصملاو يندرالا نيمكحلا نم
 ةرادالا قددطتل ,ةينويهصلا ةموكحلا ىدل ايسامح

 ةيرصملا ةيندملا ةرادالاو ةفضلا ىلع ةيندرالا ةيندملا
 ةركف اوشلا داشر ةزغ ءامعز دحا لمح دقو .ةزغ ىلع

 ةريخالا هترايز يف ةيرصملا تاطلسلا ىلا عورشملا اذه

 دكا كرابم ينسح يرضملا سيئرلا نكلو .ةرهاقلا ىلا
 عم ىلاردفنوك داحتا ىلا ةزغو ةفضلا مامضنا يف هتبغر

 اهرابتعاب ريرحتلا ةمظنم ةدايق ةقفاوم دعب ,ندرالا
 .ينيطسلفلا بعشلل يعرشلا لثمملا

 ىلع ةعلطملا ةيسايسلا طاسوالا ضعب نكلو
 فقوم نا ئرت ءينويهصلا يبرعلا عارصلا تاروطن
 ةطخ حاجن لاح يف ريبغتلل لباق ةيرصملا تاطلسلا

 ةمظنملا ٠ قلخو ريدرحتلا ةمظنمل ةيلاحلا ةدادقلا برض

 ةرادالا معد ىقلت ةطخلا هذه ناو اصوصخ .«ليدبلا

 ,ةيبرغلا ابوروا يف تاموكحلا ضعبو ةيكريمالا
 ارس دعي ملو .ةيناطيربلا ةموكحلا ةصاخ ةروصبو
 نيفنت يف ةكراشملا فارطالا رئاسو ةيكريمالا ةرادالا نا
 فقوم ليدعتل ايلاح ىعست ,«ليدبلا ةمظنملا» ةطخ

 يكارتشالا ركسعملا يفو ةيبرغلا ابوروا ْق تاموكحلا

 هذه لازت الو .ةطخلا هذهل نآلا ىنح ضرامعملا

 داحتالا ةضراعمب نآلا ىتح مدطظضت يعاسملا
 .ةيئدبملا اسنرف ةضراعمو ةمزاحلا يتايفوسلا

 ليدعت يف «ءليدبلا ةمظنملا» ىلا نوعاسلا لمأيو
 فقاوم ىلع ريثأت نم كلذ هرجي ام عم يسنرفلا فقوملا
 عضو يلاتلابو .ةضراعملا ةيبوروأالا تاموكحلا

 ركسهملا تاموكح رئاسو ينايفوسلا داحتالا

 .ديدحلا عقاولا رمالا ماما يكارتشالا

 ال .اهتهج نم :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايق
 يتلا تالواحملا هذه ءازا يديالا ةفوتكم فقت

 ينيطسلفلا بعشلا لاضن فدهتستو اهفدهتست
 فقوم ىلا هيف دنتست يذلا تقولا يف يهف .هنيضقو

 اضيا لمعت :اهيناج ىلا بلصلاو يجيتارتسالا قارعلا
 نم نانبل يف يسايسلاو يركسعلا اهدجاوت زيزعت ىلع
 ندرالا عم ,ةيواعم ةرعش» ىلع ءاقبالا ىلعو .ىلوا ةهج
 تادايق داجيال ةلواحم ةيا عنم ىلعو .ةيناث ةهج نم
 .ةثلاث ةهج نم ةلتحملا يضارالا لخاد ةليدب ةينيطسلف

 ريرحتلا ةمظنم تحجن يلودلا ديعصلا ىلعو

 لاحتالا ديداتو معد ىلع ظافحلا يف ةينيطسلفلا

 رسخت ملو .يكارتشالا ركسعملا لودو يتايفوسلا
 ةموكحلا فقوم ءانثتساب ابوروا ىف ةماه عقاوم

 تاموكح عم اهتاقالع تخسر اهنا نيح يف .ةيناطيربلا
 قرشو ةينيتاللا اكريماو ايقيرفا يف لودلا نم ديدعلا
 :ايسآ

 نم ةيسامولبد ةلمح ريرحتلا ةمظنم ةدايق نشتو
 نا نكمي يتلا ةيبلسلا تاريثاتلا صاصتما لجا
 رئاسو ةيكريمالا ةرادالا اهلذبت ينلا يعاسملا اهثدحت

 :ليدبلا ةمظنملا» يتطخ يف ةطروتملا فارطالا
 .ةينويهصلا طورشلا قفو ةيسايسلا ةيوستلاو

 وبال ولحت ؟؟ناتطخلا ناتاه حجنت له اريخاو

 لظت فوس ةينيطسلفلا ةروثلا نا امئاد لوقي نا «رامع
 قيقحت يف حجنت ىتح «نوتاراملا» قيضم يف لئاقت
 اذه ىف ةدماص ةروثلا هذه تلازام نآلا ىتحو .اهفادها

 ةقطنملا يف تاروطتلا نهر وهف لبقتسملا اما ..قيضملا

 يف برحلاب ارورمو .يبرعلا جيلخلا برح نم اءدب
 اءاهتناو .ةيروس لخاد ةمقافتملا تامزالابو نانبل

 ذنم بعصلا نمو .ةلتحملا يضارالا لخاد عاضوالاب
 نا انملع خيراتلا نا مغر .حايرلا هاجتا ةفرعم نآلا
 0..مهناودع عسوت امهم نولحار ةازغلا

 دعسا ىلع حجان
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 ةيبرغلا توريد ىلا ةيروسلا تادحولا ةدوغ

 تانهكتب ةيساموليدلا تامولعملا طلتخت

 ةوطخلا ريسفت يف نييسايسلا نيبقارملا

 ذإ .:ةيبرغلا توريب ف ةديدجلا ةيروسلا
 تارباخملا نم ةريدك دادعأ لاسرإ ىلع قشمد تمدقأ

 ةطخلا ذيفنتل يروسلا شيجلا نم ةصاخ تادحوو

 لالخ :ةيروسلا ةمصاعلا ىف تعضو يتلا ةينمألا

 ىلع ةينانبللا لعفلا دودر تنيابت دقو .يضاملا رهشلا

 ةلحرم حمالم لمحت اهنا نم مغرلاب :ةيروسلا ةوطخلا
 يسايسلا ديعصتلا فطعنم ىف جردنت ةديدج

 ليمجلا نيما ينانبللا سيئرلا دض يركسعلاو

 .ةيننبطيسلفلا ريرحتلا ةمظنمو

 قفألا يف مسترت تادب يتلا ةديدجلا ةلحرملا

 تاوقلا جورخ ىلع تاونس عبرأ رورم دعب .ينانبللا
 يروسلا سيئرلا طروت ىلا ريشن :توريب نم ةيروسلا
 ةداق هئافلح زجع باقعا يف ,.عارصلا يف ةرشابم

 ىلع عقاولا رمآلا ضرف نم نكمتلا نع تايشيلبملا

 يتلا بورحلا مسح نع مهرجعو ,ةينانبللا ةيعرشلا

 .ةينيطسلفلا تاميخملا دض يلاوتلاب تحتف

 ميعز يرب هييبن اهداق يتلا ةريخألا برحلاو
 رهيش يف ةينيطسلفل هلا تاميخمل دخملا دض ,لمأ» ايشيليم

 لب
 م
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 بيسأ لنو قشمدو نطنشأو نيب

 نياق ةيوكلا# وراك بركب التل روابقلاةبدسللا#7# ت11 رووا

 هايف ذي

 ! يك : عورشل ] تاباسح ةطيرخل ا ةينيطسلفل سلفا ريرحتلا قاطو طابنجو لبعجلا نهارب لع 31
 ده وو - قو رووح وبا رورو لوا يو قري دوق تتاالا#

 نع نيحلسملا زجع ترهظأ .يضاملا وينوي /ناريزح
 يركسعلا معدلا نم مغرلاب ,تاميخملا ىلا لوخدلا

 اهقيس امو ؛برحلا كلت تناكف .قشمد هب مهتدمأ يذلا

 اهتقالعو ةيروس دض ةيبرغ ةيمالعا تاليوهت نم
 ىلع تمجرت .ةديدج ةلحرم ةيادب .ينودلا باهرالاب
 يف اهراشتناو ةيروسلا تارباخملا لوخدب ضرألا
 .اهبلا ةيدؤملا لخادملاو ةيبرغلا توريب

 مهتمدقم فو «نيينانبللا نيلوؤسملا ضعب رسفيو
 اهنا ةوطخلا هذه !ليمجلا نيمأ ةيروهمجلا سيئر
 تاباحسنالا نيمأت ىلا فداهلا ينانبللا يعسلا قوعت»

 ىلع قيرطلا تعطق دقو .ةينانبللا يضارألا نم
 ةمهملاب مايقلا ىلع اهتردق تابثال ةينانبللا ةيعرشلا
 نم ييرفلا رطشلا يف اهب تطين يتلا ةينمألا
 ًاقايتسا يروسلا لوخدلا لاجعتسا ءاجو .ةمصاعلا

 .«ةيعرشلا ىوقلا هققحت نا نكمي ناك حاجنل
 لوخد نا .نيبقارمو نييسامولبد عيمجلل ادب دقو

 توريب ىلا ةيروسلا تادحولا ضعنو تارياخملا

  ةيروس  ةيكريمأ ةقفص نم أءزج .ةيبرغلا
 رصقلا نع رداصلا يمسرلا ريسفتلا نكل ..«ةيليئاريسا»

 تامولعملا هذه ىلع قيرطلا عطقي .نانبل يف يروهمجلا

 عسحارملا ملع نود نم مت لوخدلا اذه ناد ١

 اهعم قيسنتلاو ةلوؤسملا

 اهنمو ؛:ةيلودلا تاقافتالاب هزتلم نانيل ناد - ؟

 باحسناب ىضق يذلا ١987 فنص بسح بيليف قافتا

 تاوقلاو قشمد ىلا أرم توريب نم يروسلا شيجلا
 ةيروسلا ةدوعلاو .نانوبلا ىلا ارحبي ةينيطسلفلا
 .«قافتالا اذهل ضقن

 يطعت دق ةيروسلا ةيركسعلا ةدوعلا ناد *' 

 تقولا ىف .بونجحلا يف اهتاوق ءاقبال ةجح ليئارسا

 نيماتو 65 وارزقنا. ذيفنت ىلا نانبل ىعسي يذلا

 .«بوذحلا نم ةيليئارسالا تاوقلا باحسنا

 ةوطخلا ةيمسرلا رداصملا ريسفت راطالا اذه فو

 ىلع يروسلا سيئرلا نم ّدر اهنأ ةريخألا ةيركسعلا
 ينودو يبرع ديبأت ىلع لوصحلا ليمجلا تالواحم
 ةلودلا ةدادس طسبو .نانبل نم تاوقلا لك بحسل

 يف مكحلا لها نا عمو .اهيضارأ لك ىلع ةيناندللا

 ًاطرش «يلدتارسالا» لالتحالا لاوز نوريتعي :قشمد

 نيبيقارملا ضعب نإف :نحبل نم ميتاوق بكسل

 ماظنلا نيب يعوضوم وأ ينمض مهافن نع نوثدحتب

 تاوقلا ءاقد رارمتسال يتويهسحلا نادكلاو يروتسلا

 اذا .«ةيليئارسالا» تاوقلا باحستا نآلو .هتداسسو

 ءىل ودلا نمآألا سلجم نع ةرداصلا تارارقلا تقيط

 كرخت مث ءقشمد يف مكحلا لها عئارذ يفغلم فوس

 ةيعرشلا نع لزعمب ةيروسلا تادحولاو تارباخملا
 رصقلا نع رداصلا نايبلا لوقن امك .ةينانبللا

 يركسعلا دوجولا حبصي اذكهو .يروهمجلا

 هنم دارد يحبس محم نوح

 بحس ىلع لمعت يذلا يمانمللا ع ورشملا قايتنسا

 8[ ملررلا نمعماع هاتفلاع -



 ةيعرشلا ماما ةحاسلا ولختف .ةيروس يف مكحلا اهب
 اهعقاوم ززعتتو .يروسلا ماظنلا ةهجاوم يف ةينانبللا
 .ةيلودلاو ةيبرعلا

 ةوطخلل يمسرلا ريسفتلا اذه يف نوكي دق

 رهش نكل .أطخلاو باوصلا لمتحي ام .ةيروسلا
 نا ىلع ةريثك تاراشإ لمح .يضاملا وينوي /ناريزح
 لخد «يليئارسالا» - يروسلا  يكريمألا راوحلا

 رهشألا ةرتف يف روطتلل حشرم وهو ..ةديدج ةلحرم
 مربملا لدابتلا قافتا زيفنت اهيف متي يتلا ةلبقملا ةثالثلا

 نيب ةينويهصلا ةموكحلا ةسائر ىلع بوانتلا يف
 سيئرلا رهظأ دقو .ريماش قحساو زيريب نوميش
 نم لك ىلع اهب ماق يتلا تالوجلا لالخ نم .ءيروسلا

 ريوطتل أدادعتسا :نانوبلاو ندرألاو ايفالسغوبي

 موي يأ نم رثكأ .بيبا لتو نطنشاو عم راوحلا
 ريماشو زيريب نيب بوانتلاب ةيضاقلا ةرتفلا نأل :قباس
 .هريوظتو راوحلا عفد ىلع دعاست يهو :ةريصق تتاي
 مدختساو .ةداحلا ةهجاوملا هاجتا ىف عفدت امم رثكأ

 ؛لئاسولا لك :راوحلا عفد ليبس يف .يروسلا سيئرلا
 نويناطيربلاو نويكريمألا نئاهرلا اهيف امب
 ,نيتيسنرف نيتنيهر قالطإ نم دافاف :نويسنرفلاو
 رود لداقم ءىرخألا نئاهرلا قالطال ًادادعتسا ىدبأو

 نا دعبو .ينيطسلفلا و ينانبللا نييوتسملا ىلع ديازتم
 ةيضق يف ةجرح ةلحرم لخد دق .يروسلا سيئرلا ناك
 نويسايسلا هموصخ اهمدختسا يتلا نئاهرلا زاجتحا
 .يل ودلا باهرالا يف هطروت ىلع ليلدك هدض نوينانبللا

 سيراب عم يسامولبدو يسايس راوح ىلا اهلوح
 نيتيسنرفلا نيتنيهرلا قلطاو .ندنلو نطنشاوو
 دادعتسالا ًايدبم .هموصخ يدبا نم قاروألا عازتنال

 .راوحلا ريوطت قيرط ىلع ريسلا يف
 .كلذ نم دعبأ ىلا تامولعملا ضعب بهذتو

 ,اريخأ قشمد ىلا اهب ماق .ةيرس تارايز نع ثدحتتف
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 .جرحلا فقوملا يف ..ليمجلا

 لارنجلا ةدحتملا ممألا ىدل ةدحتملا تايالولا بودنم

 يكريمألا ةيجراخلا ريزو دعاسمو زرتلاو نودرف

 عيمج يف نويكريمألا دكؤي يذلا يروسلا سيئرلاب
 أددعب ةروانملا ةيرحب هسفنل ظفتحي هنا مهتاحيرصت

 تارايزلا نا وديبيو .ةيتايفوسلا عيراشملا نع

 ال نا .ديعب دح ىلا ترمثأ قشمد ىلا ةيرسسلا ةيكريمألا
 تارشؤم نم نوكي نا اهسفن تامولعملا دعيتست

 ةيوستلا عورشم ذيفنن ءدب .ةديدجلا ةلحرملا

 .توريبو نامعب ًارورم قشمد قيرط نع ةيكريمألا
 عورشملا ةيدكريمألا ةرادالا ىدل ةعانقلا هذه ززع اممو

 يكريمألا سيئرلا ىلا نيسح كلملا اهلقن يتلا ةلاسرلا

 ءاقلل هدادعتسا يروسلا سيئرلا نع القد اهيف ضرع

 يتلا نطنشاو ةرايزل وآ .ريبك يكريمأ لوؤسم
 .برعلا ءاسؤرلاو كولملا مظعم نآلا ىتح تلبقتسا
 ةرادالا ىف نا ةيسامولبدلا تامولعملا ضعب ثدحتتو
 كلملا تاحورطب ذخألل ًايوق ًاهاجتا ايلاح ةيكريمألا
 تارباخملا لوخدل ةلظم ريفوت يف ىلجت ,نيسح
 سيئرلا بئان روزي امبرو .توريب ىلا ةيروسلا
 .قشمد شوب جروج يكريمألا

 نكل :تاياهنلاب نهكتي نا دحا عيطتسي الو
 - ةيروسلا  ةيكريمألا ةقفصلا نا ىلا ليمت تايادبلا
 يركسعلا لوخدلا ناو :تأدب دق ,ةيليئارسالا»

 ىوقلا عضو ,ةبيبيرغلا توريب ىلا ؛ةيليشارسالا»

 رذحلا نم ةلاح يف ةينانبللا ةيسايسلاو ةيركسعلا
 يروسلا مكحلا ءافلح عيطتسي نأ لمأ ىلع .قلقلاو

 فقوملا يف بالقنالا ريسفت ةينانبللا تايشيليملا نم
 .يروسلا

 اهيلع قلعت ينلا ,ةديعسلا» تاياهنلا ودبت يكلو

 ناك اذإ امع لؤاستلا يغيني .ةريبك الامآ نطنشاو

 بونجلا هاجتا يف يروس كرحت ةيبرغلا توريب يليس
 ؟ةيقرشلا قطانملاو

 توريدب ىلا يروسلا يركسعلا لوخدلل نوبقارملا

 يمتنت .تلخد يتلا تادحولا نا نوظحالي .ةيبرغلا

 اهمامأ ناو :ةيروسلا تارباخملا ةزهجا ىلا اهمظعم يف

 ةقفصلا ويرانيس نمض نم) ةيساسأ ةيلوأ تامهم
 ديلا عضو  («ةيليئارسالا»  ةيروسلا  ةيكريمألا
 ةيحاض يف ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع ةيركسعلا

 نا اضيأ نوبقارم لا ظحاليو .ةيبونجلا توريب
 ضعي ربع .يروسلا سيئرلا دعاست دق نطنشاو
 ىلع هتطلس طسب ىلع .ةفورعملا ةيبرعلا مصاوعلا
 أديهمت :ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا

 ديلا عضو اهتمهم نوكت ىرخا ةيركسع تادحو عفدل
 ءاشنإ ىف ع ورشلل ,اديص ف ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع

 اهنع ىرج يتلا ليدبلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 يط دعت مل يتلاو .اريثك ةريخألا ةنوآلا يف ثيدحلا
 يتلا تامولعملاب ,فقوملا اذه ىلع لدتسُيو .نامتكلا

 قشمد نيب برعلا ءاطسولا ضعب رود نع تثدحت
 ايصخش يروسلا سيئرلا ةناعتساو .نطنشاوو
 دادغبب نيعتست يتلا ريرحتلا ةمظنم ىلع نامعب

 دكؤيو .ةديدجلا ةقفصلا ةهجاومل وكسومو ةرهاقلاو
 - ةيروسلا  ةبكردمألا تاضوافملا ادافخ ىلع نوعلطملا

 اهظح نأو .ًاديعب اطوش تعطق اهنا ,«ةيليئارسالا»
 نأل ؛:ةقباسلا تاضوافملا ظح نم ىوقأ حاجنلا نم

 ةمزألا نم جورخلل .ًايدج نواعتت ةيعتملا ةيروس
 .اهيناعت يتلا ةلزعلاو ةقناخلا ةيداصتقالا

 تاميخملا ىلع اهترطيس نا قشمد ربتعنو
 نع ةلوزعم تسيل .ةيبرغلا توريبو' ةينيطسلفلا
 تامولعملا نا ليلدب ,اديص يف تاميخملا ىلع اهنرطيس
 تائملا برست ةيادب نع ثدحتت .بونجلا نم ةدراولا
 ,بونجلا ةمصاع ىلا ةيروسلا تارياخملا رصانع نم

 ىلا هاجتالا مث نمو .ةيقرشلا قطانملا ىلا تاغفتلالا لبق
 .ليمجلا سيئرلا دض يركسعلا ديعصتلا

 توريب ىف نيينيطسلفلا دض حباذملا عقتس له
 .؟ !اددنصو

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا ةدكؤملا تامولعملا

 ىلا ةيروس هعفدت يذلا نمثلا نوكت نا ضفرت
 ناو .امهعم مهافتلل «ليئارسا»و ةدحتملا تايالولا
 ةيرقملا طاسوألا هددرت ام وهو ,حئاق مادصلا لامتحا

 طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر نم
 نيب ةمئاقلا تارغثلا ضعب نم ةدافتسالا لواحب يذلا

 ةهج نم ريرحتلا ةمظنم نيبو قشمد يف مكحلا لهأ
 .ةيناث ةهج نم ليمجلاو

 يتلا ةيسايسلا ىوقلاو ليمجلا عيطتسي له نكل

 ةقفصلا طيرخي نا .ةيقرشلا قطانملا يف هدناست

 عيطتسي لهو ؟«ةيليئارسالا»  ةيروسلا  ةيكريمألا
 هذه طبرخي نا اآضيأ ريرحتلا ةمظنمو طالبنج
 .؟ةقفصلا

 نيبعاللا ةزوح يف يتلا قاروألاو :ةريثك ةلئسالا
 «يرس اهضعبو ,ينلع اهضعب .ةينانبللا ةحاسلا ىلع
 دودرلا لمحت نا نكمي .ةليقملا ةثالثلا رهشألا اهدحوو
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 هاجتاب وسلا تاوقلل ديدحلا كرحتلا

 بورخلا ميدلقاو ةدلخو ةيبرغلا توريب كنا

 ةلآسم سبل :يبرغلا عاقبلا قطانم ضعبو ة

 رطشلا يف ينمألا ناتلفلا طبضب قلعتت ةيلخاد ةينانبل
 نيب لاتتقالا فقوب وأ .ةمصاعلا نم يبرغلا
 .ةرغشم يف ؛هللا بزح»و يموقلا بزحلا تايشيليم
 نم .لاتتقالا كلذو ناتلفلا اذهل رامثتسا وه ام ردقب
 ةيلودلا ةبعللا يف يروسلا ماظنلا رود ديدجت لجأ
 ١١ نم رثكأ ذنم .اهل ةيخض .لازي امو :نانبل ناك يتلا
 .اماع

 .:ةرم نم رثكأ .توردم ىف ينمألا ناتلفلا غلب دقل

 تاوقلا ترداغ نا ذنم_ ةيضاملا ةعيرآلا ماوعألا لالخ

 بيليف قافتا بجومب ١1487 ماع توريب ةيروسلا
 يف اميس ال ؛ايلاح مئاق وه امم رطخا ةجرد - بيبح
 دولب نم لك « ع وطتن» امدنع .يضاملا ماعلا سخاوا

 تاماعزو تامظنمو بارحأ نم يروسلا ماظنلاب
 ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوعيب ةبيلاطملل :نيكاكددو

 يف هجوأ غلب يذلا «عوطتلا» كلذ نكي ملو .ةمصاعلا
 يآر نع ًاديعب «يثالثلا قافتالا» ىلع عيقوتلا ةلفح

 سكعلا ىلع لب ..مهتبغر نع الوزعم وأ ءقشمد ماكح
 نم اعون .نيفوطخملا عوضوم لثم هلثم .ناك .امامت
 ةيعللا ُِق «هطيرلاو لحلا» باحصا ىلع طغضلا

 ةداعإو .بيبح بيليف طورش زواجت لجأ نم ةيلودلا
 فيلكت قيرط نع .ةبعللا يف يروسلا ماظنلا فيظوت
 بونجلا امبرو  توريب ىلا لوخدلا ةمهمب هتاوق
 ةدوع عنمل هيف ةرثؤملا قطانملا ضعب وأ .اضيأ
 وأ ؛قطانملا هذه ىلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 .ةلقتسم ةوقك اهيف اهزورب

 ,ةدلودلا ةدهللا» موض 00

 ىلع ءاضقلا ةيفيك وه .ةيادبلا ذنم .اهيلا راشملا
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 ناش ةقولا ىلع ايتسالا ةلواحمو .٠
 . هن و ا ا ل ا

 :اهرابتعاب ةينيطسلفلا ةروثلل ةلقتسملا ةدعاقلا

 .ىنويهضلا نايكلا نمأ ىلع رشابملا رظخلا ١
 هتاحومطو نيطسلف بعش ةيلاضنل يلغفلا ديسجتلا

 ةعورشملا هقوقحو ةينطولا
 ةيزيفاتج .تاعاطقا بطمتنمس ةيبرع ةنروكاةزؤقا#
 يبرع ماظن نم رثكأل يدصتلا يف ةحلصم تاذ .ةعساو

 ةيئويهصلا -:ةدلابرسالا خقمألا ةلئاعم نم !ءزج لكتشي
 .ةقطنملا يف ةمئاقلا

 ةحاسلا ىلع ةيوفصتلا تالواحملا تناك ءددلا يف
 ةينويهصلا تاءادتعالا قيرط نع متت ةينانبللا
 دعاوقب رئاسخلا حدقا لازنال ةرركتملاو ةرشابملا

 ريغ مث) ةيدودحلا ىرقلاو تاميخملاو نييئادفلا
 ةررضتملا ةيبعشلا ىوقلا بيلاتو .(اضيأ ةيدودحلا

 اهديدأت نم الدب :ةينيطسلفلا ةروثلا ىلع طغضلل
 .اهتيامحو اهلوح فافتلالاو

 يلخادلا ينانبللا يشافلا عورشملا ريوطت ىرج مث
 ةطلسلا تالواحمل معادك) يبئاتكلا فلاحتلا يذدبا ىلع

 هسفن هاجتالا يف ةيعمقلا اهتزهجأو اهشيجو ةيعرشلا
 ١91/5(. ماعلا نم اءدب اهتاذب ةوقك مث ,.157"--8

 تالمحو ةينويهصلا تاءادتعالا تلشف امدنعو
 يف يشافلا فلاحتلا تايشيليم مث .:يماظنلا شيجلا

 قيرط نع «ةيلودلا ةبعللا» باحصا اجل .ةمهملا زاجنإ
 نوارب نيدو وكسيسو رجنسيك مهو مهل نيلثمم زربا
 .ةمهملاب هليكوتو يروسلا ماظنلا فيظوت ىلا

 ريضحتلا تايلمعو تاضوافملا نم ةلسلس دعبو

 ةينانبللا ةيلخادلا دعصلا فلتخم ىلع ةئيهتلاو

 نانبل ةيروسلا تاوقلا تلخد :ةيلودلاو ةيبرعلاو
 ,نلعم يكريمأ دييأتب :مولعم وه امك ,15105 ماع
 ودعلا ةداق اهنع ربع ةينمض ةينويهص ةقفاوميو
 ةرتفلا كلت لالخ ةرم نم رثكأ ةحارصب ينويهصلا

 نيبار قحسا حيرصت نوركذي عيمجلا لازي امو]

 تلتق دقل :تسينكلا ماما لاق امدنع كاذنأ ريهشلا

 دحاو عوبسا لالخ «نييباهرالا» نم ةيروسلا تاوقلا
 .[«تاونس لالخ ةبلشارسالا تاوقلا هتلتق امم رثكأ

 ةبرض هجو ةيروسلا تاوقلا لوخد نا نم مغرلابو
 ةينطولا ةكرحلاو ةينيطسلفلا .ةمواقملل ةيوق
 ,امهتيلالقتسا ىلع ةردبك طغض ةادا لكشو .ةينانبللا

 لغتست نا :ةريثك لئاسوب تنكمت ريرحتلا ةمظنم نإف
 لالخ نم اهل احاتم يقب يذلا يئزجلا ةروانملا شماه
 نيطسلف بعش ءالوو .تاميخملا يف ريهامجلا ءالو

 ةيلودلاو ةيبرعلا ةناكملا لالخ نمو .ةماع ةروصب
 هبش دوجولا نم ةصاخ لاح ىلع يقبتل .اهتققح يتلا
 ًانركسع ًادوحو كلذ ءوض ىلع تماقا مث ,لقتسملا

 تاوقلا عقاوم نيب ةلضصافلا قطانملا يف اصاخ

 طوطخلا نيبو يدودحلا طيرشلا يف ةينويهصلا
 .ةيروسلا تاوقلا اهءارو فقت يتلا رمحلا

 لقتسملا ىركسعلا دوحولا اذه أدب امدنعو

 ًادب .ةيسايسلا اهتيلالقتسال ةدعاق لكشب ةمظنملل
 نكمي امب ديدج نم نوسحي ,ةيلودلا ةبغللا» باحصا
 متي ملام نطخح نم”مهتيعل هحاونو مهيحاوف نا
 «يلادتاريسالا» مهافتلا من دقو .ةدعاقلا هذه ىلع ءاضقلا

 موقت نا ىلع ١7 ماع «يروسلا» يكريمألا

 ةدعاقلا هذه وحن مدقتلاب اهسفن ةينودهصلا تاوقلا
 4ه- 4٠١ ةفاسم ىلا لصت وزغ ةيلمع يف اهيلع زاهجالاو
 .نانبلو ةلتحملا نيطسلف نيب دودحلا لامش ًارتمولبك
 ةقطنم جراخ ينيطسلف دوجو نم ىقيتي ام نا رابتعاب
 ًاعضاخ حبصيس .(لامشلاو عاقبلاو توريب) وزغلا
 يف ءيهي ناك يذلا يروسلا ماظنلا ةطلسل ةرشايم

 لخاد :«:ةضافتنا» يركسع بالقنال :هسفن تقولا
 ىلع ةيئاهن ةروصب ديلا عضو نم هنكمت «حتف» ةمظنم

 لصف ..ةيروسلا تاوقلا
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 ةبوست تاضوافم ىف لوخدلا هرودقمب ريصيو .ةمظنملا

 ةقرولا عضي وهو ينويهصلا نايكلاو اكريما عم
 .هبيج ىف ةينيطسلفلا

 قافتا هنم قثبنا يذلا بيبح بيليف قافنا ناكو
 ةيزافلا ةينويهصلا تاوقلا نيب رانلا قالطا فقو
 .وزغلا ءدب نم مايا ةتس دعب ؛يروسلا ماظنلا تاوقو

 دسأ ظفاح تاوقل نوراش تاوق ضرعنت الا نمضنس

 ةبا كرحت مدع ريخألا نمضي نا ىلع ؛نانبل ىف ةدوجوملا

 يف ةمواقملا معدل ةينيطسلف ريغ وا ةينيطسلف تادجن
 .وزغلا قطانم

 نقيب حميحاتمب الثمم «يايئارسالا» بناجلا نكل

 ليطعت يف ةبغرلا اهنم ناك امبر بابسالو - نوراشو
 عورسشملا حملاسمأ يكريمألا ةيوستلا عورشم

 وزغلا لحارم يف أجل  ةقطنملا تيتفتل ينويهضلا
 ,ًارتموليك ؛5لا زواجتف .قافتالا قرخ ىلا ةريخألا

 ريمدتب ماق امك :قشمد قيرط عطقو ؛توريب ىلا لصوو
 تاوقلل ةيوق ةبرض هيجوتو .ةيروسلا حيراوصلا
 .عاقبلا يف ةيروسلا

 تناك بأ  قافتالا نم «يليئارسالا» للحتلا اذه
 ناك امع آمامت ةفلتخم تايطعم زوربل ىدأ - هبابسأ
 ام ع وضخ نم الديف .ةثالثلا فارطألا نيب هيلع ًاقفتم

 امك ؛يروسلا ماظنلل ينيطسلفلا دوجولا نم ىقبتي

 ةدايقب ةينويهصلا تاوقلا شطب نم وأ ؛قافتالا يف درو
 ارواجتم نوراش لواح امك :توريب ف اهتاوقو ةمظنملا
 .عيمجلا ىلع هسفن ضرف ديدج ءيش ثدح .قافتالا

 نيلتاقمو ةدايق ةينيطسلفلا ةمواقملا دومص وهو

 اهل ققح يذلا رمآلا ..ةيبرغلا توريب يف ريهامجو

 ينويهضلا وزغلا ةداق راعلاب للك نيح ف ؛ةيلودلاو
 ماظنلا ؤطاوت حضف امك :نوراشو نغيب مهسأر ىلعو
 ةينيطسلفلا ةروثلل هنالذخو .وزغلا ةيلمع ف يروسلا
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 ؛هميدقلا هبعللا ديدجت ..نيبار

 ةينويهصلا تاوقلل ىدصتت يهو :ريهامجلاو

 .ةيزاغلا

 ىلع أرط يذلا للخلا اذه حيحصت لجأ نمو

 :بدتح بيلتقل هتيلوؤسم دسأ ظفاح لمحو ططخملا

 نا ىلع قفتا يذلا ىدملا ناش يف هيلع بذك هرايتغاب

 ماظنلا ىلع ناك .هدنع ةينويهصلا تاوقلا فقت

 ةروثلا دض ةديدج ًابرح ضوخي نا يروسلا
 رهن» رزاجمب تهتناو عاقبلا يف تادب :ةينيطسلفلا

 ةيدام رئاسخ نم تلزنا ام ردقد ؛برحلا هذه نكل

 ةعس نم ديزت تناك ؛ةينيطسلفلا ةروثلاب ةيرشبو
 نيبو نيطسلف بعش نيد لصفب يذلا ءامدلا رحب

 ةمظنم نايصع بلصت تناك يلاتلاب و .يروسلا ماظنلا

 ماكح بيج يف ةقرو ىلا لوحتلا ةيلمع ىلع ريرحتلا
 ةرداصم ىف ماكحلا كثلوا حاجن نم مغرلاب .قشمد

 .تادادقلاو تامظنملا ضعب

 يروسلا ماظنلا دجو يذلا قزاملا ةروطخ لعلو

 مل هنا يف ىلجتت ,تادجتسملا هذهل ةجيتن هيف هسفن
 اهجو تاب لب ,بسحف ةينيطسلفلا ةقرولا رسخي
 يذلا رودلا وهو ..نانبل يف هرود ةراسخ ماما هجول
 ريرحتلا ةمظنم ىلع ديلا عضو لجأ نم هل يطعا

 ذنم قشمد ماكح ةتامتسا رسفي ام اذهو .ةينيطسلفلا
 ةروثلا ةقحالم يف نآلا ىتح 1187”و ١987 يماع

 اهيلع زاهجالا لجأ نم ايسايسو ايدام ةينيطسلفلا
 :روصلا نم ةروص ةيأب

 دحا و فدهلا و ةدغ نال ةاحم

 ةمظنملا ةماقاو قشمد ماظن تالواحم رسفي وهف

 ةباذإ ةيلوؤسم يفنلا ىلوتي نا لمأ ىلع ةليدبلا
 .اهتيفصتو مألا ةمظنملا

 نم كاذ وا اذه ةلامتسال هتالؤاحم رسفد وهو -

 يف لجعي اهيف ديدج قاقشنا ثادحال ؛حتف» ةدابق

 .ةليدبلا ةمظنملا عورشمل لضفأ ةصرف رفويو اهتياهن
 داقعنا ىلع ةمومحملا هتلمح .اضدأ رسفي وهو

 عيقوتو .نامع يف ةريخالا ينطولا سلجملا ةرود
 ةيلمع الكش امهرابتعاب .ينيطسلفلا  يندرألا قافنالا

 ةقطنملا ف اهروضحلو ,ةمظنملل يسايس ءايحإ

 «ذاقنالا ةهبج» ىلع ازهجا يلاتلابو ,نيطسلفب ةطيحملا
 .«يروسلا» لادبتسالا عورشمو

 ماظنلا ةدايق ىدل ةحماجلا ةبغرلا رسفي ام اذهو -
 طرش :يندرألا ماظنلا عم ةحلاصملا لجأ نم يروسلا

 ةمظنم دوجحو باسح ىلع ةحلاصملا هذه نوكت نا

 فالخ اياضق كانه تيقب ناو ىتح .ندرالا يف ريرحتلا
 !نيماظنلا نيب ةقلعم ىرخأ

 ةكرح معد ىلغ دسأ ظفاح رارصإ رسفي ام اذهو

 تاميخملا ةيفصتل ةيومدلا اهتالواحم يف ؛لمأ»
 يفو توريب لوح اميس ال ؛نانبل يف ةينيطسلفلا
 نم رارصالا اذه هيلع دوعي ام لك مغرب  بونجلا
 دوجولا روطت عنم لجأ نم - يبلس يسايس دودرم
 ةلقتسم ةديدج ةدعاق ىلا تاميدخملا هذه يف ينيطسلفلا

 ةمظنمل ةيعرشلا ةدايقلاب ةلثمم .ةينيطسلفلا ةروثلل
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 هيعاسم يف حجن دق يروسلا ماظنلا ناك اذاو

 نيب نيدضاملا نيماعلا لالخ تماق يتلا ةقالعلا داسفال
 دق اهمعدب يتلا ؛لمأ» ةكرح نإف :ةمظنملاو ندرألا

 يف ينيطسلفلا يروثلا دوجولا ىلع زاهجالا يف تلشف
 روضحلا ددحت ىلا لشفلا اذه ىدأو .تاميخملا

 ضعب ىفو تاميخملا كلت يف ريرحتلا ةمظنمل يلاضنلا
 روضحلا ددجت ىلا يلاتلابو .اهب ةطيحملا قطانملا
 .ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةمظنملل يسايسلا

 ديدجلا يسايسلا روضحلا اذه لثمتي ملو
 توريب ناكس هيدبي ذخا يذلا ماعلا فظاعتلاب
 عم ةينانبللا ندملا نم امهريغو اديصو ةيبرغلا
 هجوتلا هنع ربع امب لب .بسحف ريرحتلا ةمظنم
 رايهنا دعب ديعصلا اذه ىلع ةينانبللا ةسائرلل ديدجلا
 ىلع هضرفي نا دسأ ظفاح لواح يذلا يثالثلا قافتالا

 .ةيسائرلا هذه

 لالخ ًاريبك اروطت ةينانبللا ةحاسلا تدهش دقل
 ةمظنم عم تاقالعلا ديعص ىلع ةيضاملا رهشألا
 رودل العف ةحشرم ةمظنملا ةدادبق تنادو .ريرحتلا

 نيب تاقالعلا هلوح ىقالتت يذلا يديحوتلا بطقلا

 ةسائرلاو :ةهج نم اهروهمجو ةيبرغلا توريب تاماعز
 طالبنج ديلوو .ةيناث ةهج نم لثمت نمو ةينانبللا
 فاضي ..ةثلاث ةهجح نم يكارتشالا يمردقتلا بزحلاو

 ليلق ريغ مسق اهيف امب ىرخا بازحاو تارايت كلذ ىلا
 جهنل ةضراعملا ةيعيشلا تادايقلاو تاعامجلا نم
 .ةحاسلا ىلع اهرودو يرب هيبنو «لمأ»

 رطحلا دوحإلا

 ايسايس تاميخملا يف آيركسع :ديدجلا دوجولا اذه
 ددهب ةريخآلا ةنوآلا ف حيصا .عسسوأ ينانبل ىدم ىلع
 :ةينانبللا ةحاسلا ىلع اهلك :ةيلودلا ةيعللا» دعاوق

 يف ةينيطسلفلا ةروشلل حلسملا دوجولا ددجتف -

 رطخا نآلا وه .ينويهصلا ورغلا لشف دعب ؛نانبل
 يأ ..وزغلا لبق هيلع ناك امم ودعلا نايك ىلع ريثكب
 .! وزغلاب ًاددهم ناك امدنع

 نآلا هفصوي ةمظنملل يسايسلا دوجولا ددجتو

 ١١ _اةراة زومت ١755 ١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةيناشبللا ىوقلا نيب ءاقل روجمو ديحوت لماع حج

 ىلع ارشابم ًارطخ لكشي .ةيفئاط سسأ ىلع ةعزانتملا
 .نانبل يف ةينويهصلا ةيميسقتلا ةبعللا

 نمض يلاحلا يبرعلا ريرحتلا ةمظنم عقوم نا امك

 ىلا .يكريمألا عورشملا ىلع ةدرمتملا ىوقلا ركسعم

 تاخانملل داضملا يموقلا خافملا ديدجت ةيلمع بناج

 عورشملا ججْؤي يتلا ةيفئاطلاو ةيئايكلاو ةيميلقالا
 عقوملا اذه ..يبرعلا نطولا عاستا ىلع اهحابر روكذملا

 يموق لقث نم ةينيطسلفلا ةمواقملا ةيضق هلثمت امو
 يف ةمظنملل ديدجلا لقتسملا روضحلا نم لعجي .رثؤم
 عورشملا ىلع ريثكب رطخا ,ةيموق ةيروث ةرؤب نانبل
 ةلحرملا يف ةمظنملا هيلع تناك امم :ةقطنملا ىف يكريمألا

 .وزغلا ىلع ةقياسلا

 هيف يناعي يذلا تقولا فو .ساسالا اذه ىلع
 ةيصعتسمو ةريدطخ تامزا ةلمح نم يروسلا مائذحلا

 ىري نا يعيبطلا نم ناك .هرارمتساو هدوجو ددهت
 يف ريرحتلا ةمظنم روضح ددجت ةيلمع يف ماظنلا كلذ
 .يلودلاو يميلقالا هرود ىلعو هيلع ًامهاد ًارطخ نانبل

 فيلكتلا ديدجت
 طبرلا ف نمكت ةيبهذلا هتصرف نا دجو انه نمو

 تايالولا نيبو هنيب ةكرتشملا ةيحلصملا مساوقلا نيب
 لبكوتلا ةداحتسال ,يدودهصلا ودعلا نيس و ةدحتملا

 .نانبل يف ةيذيطسلفلا ةمواقملا دوجول يدصتلا ةمهمب
 نم ريثكلا هل نمؤي ليكوتلا اذه ديدجت نا رابتعاب
 :حلاصملا

 نا دعي ةقطنملا حرسم ىلع ًايسابسا ًايعال هديفعي- ١

 دوجولا لماوع هنم دمتسي يذلا رودلا اذه دقفن داك

 .رارمتسالاو

 ىلا ةيوقلا ةدوعلل رضخألا ءوضلا هل لعشي ١
 بيليف قافتا طباوض نم هلحيو :ةينانبللا ةحاسلا
 اذهو .. توريدب ىلا ةدوعلا نم هعنمت تناك يتلا بيبح

 ىلع ةيروس ف هل ًأارشابم امعد لكشي هتاذ دحب روطتلا
 اهظفحي يثلأ :نانبل نما خم ةيروس نمآ»»نإ ةذغاق
 .ًاديح يروسلا ماظنلا

 دعب ةيناندللا ةقرولا طاقتلا ةصرف هل ديعب -

 قافتالا» رايهنا عم هيدي نيب نم يودملا اهطوقس
 .«ينالثلا

 ةقرولا ىلع ءاليتسالا ةلواحم ةصرف هل ددجب 4

 ًاجرخم نامع هيف دعت مل يذلا تقولا يف ةينيطسلفلا

 !ةمظنملا ةدادقل ًامئالم ًايسايبس

 هنوفلكي مهو ,ةيلودلا ةبعللا» باحصال دب اله
 تادعاسملا هل اورفود نا نم ىرخا ةرم رودلا اذهب

 نع ءاوس .ةمزاللا ةيسايسلاو ةبلاملا تالبهستلاو

 .ةرشابم نييبوروالا اهئافلحو ةدحتملا تايالولا قيرط
 سناتست يتلا ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا قيرط نع وأ
 ماظنلل ققحب هتاذ دحيرمألا اذهو ..يكريمألا فقوملاب

 كفي ذا ةيمهألا ةغلاب ةيويح ةحلصم ايلاح يروسلا
 .هقنع ىلع دشنت يتلا ةقئاخلا ةيداصتقالا ةمزألا قوط

 ةدلجلا ىلا لوخدلا

 بعللا ةدئام ىلا ةحلملا ةدوعلا هذه قيقحت لجأ نم

 ةبضاملا رهشألا يف لسري دسأ ظفاح ذخا ةيلودلا

 نطنتشاو يف رمألا مهمهد نم ىلا تاراشالا ولت تاراشالا

 تاراشالا زربا لعلو ..برغلا مصاوع نم اهريغو
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 .٠١ ةيحيطتملقلا دك

 ىلا اهب ثعب ىتلا كلت يه .لاجخملا اذه يف ةينلعلا
 ريرحت سيئر ةوعد ىلا رداب امدنع ةدحتملا تابالولا

 .اهيررحم رابك نم نينثاو «تسوب نطنشاو» ةفيحص
 ,قشمد ىلا «نويبيرت دلاريه» ةفيحص نم بودنمو
 الورك 6484 خيراتب رشن اصاخ ءاقل مهعم ىرجأو

 عامتجا نع ةرابع وهو ؛ايرس هنم لوألا مسقلا ناك
 «تسوب نطنشاولا» ريرحت سيئر عم قلغمو درفنم
 ةرادالا ىلا ةيصخش ةلاسر هيف هلّمح ؛يلدارب نيماجنب

 زكرت نيح يف .اهنومضم نع باقذلا فشكي مل ةيكريمألا
 ةدحاو ةيزكرم ةطقن ىلع روشنملا ينلعلا يناثلا مسقلا

 ام يه ةيزكرملا ةطقنلا هذهو :ةديدع طاقن اهنع عرفتت
 ةمدقم يف ةدراولا ةيلاتلا ةيسيئرلا ةرقفلا هنمضتت
 :ةلياقملا

 يتلا «ةيمالكلا ليانقلا» نا يروسلا سيئرلا لاق

 ةراغلاو :ةيروس ىلع ناغير دلانور سيئرلا اهقلطا
 انواعت ادمج ؛يضاملا رهشلا يف ايبيل ىلع ةيكريمألا

 اهيف امي لئاسملا نم ريبك ددع ددصب ايكريمأ ًايبرع
 ..نانبل يف نئاهرلا قالطال ةيروسلا يعاسملا

 لذب هنا نع باقنلا يروسلا سيئرلا فشكو
 .نانبل يف نيزجتحملا نييكريمألا قالطال ةيدج يعاسم
 ادوهج انلذب اننا فرعت ةيكريمألا ةرادالا نا» لاقو
 .«لاجملا اذه يف ةريبك

 امدنع ءيش يأ لعف عيطتسي ال ًدحأ نكل» :فاضاو

 هنا ...برحلا ةواره هسأر قوف ةيكريمألا ةرادالا عفرت

 نع لزعمب نئاهزلا عوضوم عم لئاعتلا بعصلا نم
 («ةيكريمألا ةيسايسلا فقاوملا

 اهتغايص ةقيرط نع رظنلا ضغب ةرقفلا هذه يف نا
 ةدحتملا تايالولا عم راوحلل ةحيرص ةوعد اهنجهلو
 نكميام لباقم ءيروسلا ماظنلل همدقت نا نكمي ام لوح
 عوضوم لوح صاخ لكشبو «نانبل يف اهل همدقي نا

 .نئاهرلا

 تناك ىتح ةليلق عيباسا ىوس ضمت مل لعفلابو
 1١14- نويبيرت دلاريه) ةحارص نلعت ةدحتملا تايالولا

 ةيروس نيب ةيرس تاضوافملا اهتياعر نع ١1185-5(
 ىلا لصوتلاو امهنيب مئاقلا رتوتلا فقول ؛«ليئارسا»و
 .!«نانبل يف امهتاوق دوجوب قلعتي اميف قافتا

 ةيرس ةرايز تنمضت دق تاضوافملا هذه ناو

 .قشمدل يفروم دراشتير اهب ماق لقألا ىلع ةدحاو
 يضاملا (وينود) ناريزح رخاوا يف نالعالا ءاج مث

 زرتلاو نونريف صاخلا يكريمألا ثوعبملا ةرايز نع
 باقنلا تفشك يتلا ةرايزلا كلت .ةيروسلا ةمصاعلل

 «سبقلا» اهنع تلاقو .ءكيوروين» ةلجم اهنع
 ةيرس تارايز ةلسلس يف ةريخألا تناك اهنا ةيتيوكلا
 ريدجلاو .ةريخألا رهشألا لالخ ةيروسل زرتلاو اهب ماق
 بودنم بصنم ًايلاح لغشي يذلا زرتلاو نا ركذلاب
 قباسلا يف ناك ؛ةدحتملا ممألا ىدل ةدحتملا تايالولا
 !!ةيكريمألا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو سيئرل ًايئان

 رصانع تأدب ةيثالثلا تاضوافملا هذه لظ يفو

 ديدجلا «يروسلا»  يكريمألا  «يليئارسالا» مهافتلا

 :لالخ نم :نلعلا ىلا رهظت
 ةيبوروأ و ةيكريما تادعاسم ميدقتب عورشلا ١

 .يروتسلا ماظنلل ةيبرعو
 نع نيدار قحسا ىدوبهنملا عافدلا ريزو نالعا <”

 اذا نانيل يف ةيقبتملا اهتاوق بحسل» بيبا لت دادعتسا
 ةقطنم نمأ نامض ىلع «ءلمأ» ايشيليم تقفاوام
 (15985-5- 1١1 نويببرت دلاريه) ؛دودحلا

 ميلقا ةقطنم يف ةلومحم ةيروس تاوق روهظ - “
 .اديص تاميخم ىلع ةلطملا بورخلا

 يف ةرغشم ةدلب ىلا ةصاخ ةيروس تاوق مدقت - ؛

 بزرحلا تايشيليم نيب لصفلا ةجحب يبرغلا عاقبلا
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 لكشت ةرغشم نا ملعلا عم .«هللا برحبو يموقلا

 ةمواقملا لاجر ةكرحل ةيسنلاب ايويح الصفم

 نوكي دقو .هنمو بونجلا ىلا ةينانبللاو ةينيطسلفلا
 ةوطخلا هذه ىلع نيبار قحسا قيلعت داريا انه أديفم
 ندديؤملا نا ..تامولعم نم انيدل امل اقفو» :هيف لاق دقو

 ,ودييام ىلع دومصلا نوعيطتسي ال ةيروسل
 اولسرا نييروسلا نا .ةيروس ةدعاسمل نوجاتحيو
 دوأو . جعزنم ريغ يننا ..ةدلبلا ىلا سودناموك ةدحو

 نوققحي امدنع ةقطنملا نورداغيس مهنا دقتعا نا
 متام اذهو 01١5--85( سريدتيشوسا) .«مهفده

 ىلا لوخدلاب ةصاخلا ةيروسلا تاوقلا عورش ه
 ةدلخ ةقطنمو تاميخملا طيبحمو ةيبرغلا توريب
 دقو .(هنمو بونجلا ىلا ةكرحلا يف رخآلا لصفملا)
 ةلمح عم ةديدجلا «ةيروسلا» ةلمحلا هذه تقفارت

 نمضتت تافرع رساي ىلع ىرخا ةيروس ةيمالعا
 ام ىلا نانبل عاضوأب ةدوعلا عنمب دهعتلل اديدجت
 25/5/1١( قشمد ةعاذا) 1987 ماع هيلع تناك
 لوخدلا نا ةلوقم عم قفتت ال ةلمحلا هذه نا املع

 ناتلفلا ىلع ءاضقلا فدهتسي توريب ىلا «يروسلا»

 مالخحلا ءافلح هعنصب ناتلف وهو ..كانه ينمألا

 ريرحتلا ةمظنم سيئر ال .هعابتأو يروسلا
 .!ةينيطسلفلا

 ةداق دحا حيرصت يتأب تاروطتلا هذه ةورذ يف 5

 ةروصب هلقنن !ينويهصلا ودعلا ةعاذال «ءلمأ» ةكرح
 :5//85/1 خيراتب «سبقلا» ةفيحص يف ءاج امك ةيفرح

 ءلمآن ةكرح تايشيلبم ةداق دحأ فرتعا ...
 عم هتايشيلبم نواعتب نانبل بونج يف ةينانبللا
 نم نيينيطسلفلا نييئادفلا عنم لجأ نم ؛ليئارسا»

 .نانبل بونج نم اقالطنا «ليئارسا» دض تامجه نش
 «ليئارسا» ويدار عم ةلباقم ىف ةوطع دومحم لاقو

 عم مالسلاب ةمتهم ؛لمأ»١ ةكرح تايشيليم نا
 لاق فقوملا اذه بيس لوح لاؤس ىلع أدرو .«ليئارسا»
 رداصم نم انتابلط ىلع أدر كانه نا اندجو دقل» ةوطع

 هنأب آحضاو أدعو انيقلت دقل .ةلوؤسم ةيليئارسا
 اهنومسي يتلا ةقطنملا مضل ةين ليئارسا ىدل تسيل
 .«ينمألا مازحلا

 لوق هسفن ودعلا ويدار نع ًاضيا ةفيحصلا تلقنو
 يف ينارب ول يروأ نانبل يف «يليئارسالا» طاشنلا قسنم
 دق «لمأ»و ليئاريسا نيب نواعتلا نا» لئامم ثيدح

 .!«ةريخآلا ةنوآلا لالخ ظوحلم لكشب نسحت

 ىقبي مالك نم مالكلا اذه دعب سيلي هنا عمو
 هذه لثم هلكشت يذلا يريصملا ناحتمالا نع ثيدحلا

 تامزألاب روخنملا يروسلا ماظنلل ةيومدلا ةمهملا
 تاميخملل يدصتلا يف حجني لهف !ةيوينبلا

 حورلل ديدجلا ظاقيتسالا عمق يفو اهتيفصتو
 !؟نانيل بعش نم ةعساو تاعاطق ىدل ةيودحولا

 نايكلا عم دودحلا نمأ نامض يف «لمآ» حجنت لهو
 ترجع نايكلا كلذل نما مارح ليكشتو ينويهصلا
 ةعامج نم اهعابتال ةفاضإ .اهسفن ةينويهصلا تاوقلا
 !؟ىريف وت نع ؛دحل ناوطناو دادح دعس

 نظي امم ريثكب رطخا اهيلع باوجلا نوكي دق ةلئسا
 (].!ةمهملا باحصا

 ردب ناندع
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 زامل يف قرط :يلقلا ظلت يرو
 هع د وة سس وسمت“ جت ومس يبت ودم تت و 1 تنم >2 مه

 ,هل قيدصي يروس مدقم لصتا ,١ة1ا/ا/ 5-5 |

 دحآل حمس ال يذلا ريشابملا هدّئاق هبلا اكشو ل

 تابرتشم ةئا ةيروس ىلا لقنن نا هبعبات نم و 1

 نا لاقو .نمثلا ةديهز تناك امهم (تاقرس امدرو)

 .هعاطق لخادم ىلع زجاوح عضو ىشانملا هدئاق

 تدحو اذإف .مهسفنا طايضلا تارايس شيتفتل

 طباضلا تلقتعاو هتزجح (اقورسم وأ) ىرتشم

 باقع يف رصقي نكي مل يذلا دئاقلا ىلا هتملسو
 .فلاخملا

 مضي يذلا) ءاوللا دّئاق ناك : يلي ام مدقملا ىورو

 هتلئاعو هيخأ عم نكسي (رشابملا هسيئرو مدقملا
 مدق املف .نيتفرغ نم تيب :دارفا ةينامث نم ةنوكملا
 نم نوكم وه اذإف ديدجلا هتيب يف هترز نانبل ىلا ءاوللا
 تس نم ةنوكم ةدحاو لك .نيتلصتم نيتمخف نيتقش

 عم .تامامح ةثالثو ةرفس ةفرغو نينولاصو مون فرغ
 مخقأب ةشورفم تامامحلا ىتحو ؛فرغلا لك نا ملعلا
 فلا ةثامسمخ تيبلا يف ايرث رغصا نمث ناو .داجسلا

 !ةينانبل ةريل
 نا راغصلا طابضلا نحن انل قحي الأ :فاضاو

 ؟ءاوللا دئاق دافتسا امك ديفتسن

 .ةديدجلا ةيعرتشلا, نع تيد سمازك

 مو دوورإك لسا ةكجسلا»» وجا ولاا 177 ا

 ةيتوريبلا تايلاعفلا عم : نيخولا رواحملا ةيروسلا تارباخملا.
 ا يي ل ل ل ا

 ةدوع ةيسانمب .ةنعقاولا ةفرضظلا هذه قوسن

 نمألا لالحال ,ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا
 زاهج سيئر لوقي امك ينانبللا  ينانبللا قافولاو
 دمحم مدقملا نانبل لامش يف ةيروسلا تارباخملا
 .راعشلا

 نم ةجوم نا لوقنف رومألا قيتسن نا ديرن ال
 مودق دعب ةيبرغلا توريب معتس بهنلاو ةقرسلا
 زجاح ةماقا دعب فرصم قرس) .ةيروسلا ةوقلا
 (لوهجم ىلا ةقرسلا تيسنو .ليلقب هماما يروس
 تاونس انتملع دقف ,عقتس هراكم نا نم ةقث ىلع اننكلو

 لوح دسأ ظفاخح نا ١149857( ىلا 19ا15 نم) رشع

 ةعومجم ىلا  هطابض ةصاخو  يروسلا شيجلا
 .!ةركفلا ىتح ةعماق ؛ةقزترم

 الف :بقارملا ءىجافي دق «مويلا نانبل يف يرجي ام
 ناك اذإ الإ .«دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا» نيبتب
 ,ةنس نيرشع ذنم ثادحألا عاجرتسا ىلع ًارداق

 ال ذئدنعو .جتنتسي نا بجي ام جاتنتساو .اهتنراقمو
 مل عمقلاو قيزمتلا ف دسأ ظفاح رود نا كردي نا دب

 ةوق تلخد ؛يلاحلا رهشلا نم عبارلا .ةعمجلا موي

 اهددع نا ركذ دقو .ةييرغلا توريب ةبروس ةيماظن

 ددعو .اهراشتنا ةحاسم نكلو :طباضو يدنج انئام

 نا يف كشلل ًالاجم عدي ال ,ريبكلا تايرودلاو زجاوحلا
 .ريثكب ركذ امم ربكأ ةوقلا مجح

 توريب نا ملعلا عم .ةنيابتمو ةددعتم لعفلا دودر

 تناك اذا اذه :ةعاسلا ىتح اهتملك لقت مل ةيبرغلا
 !ةيروسلا ةوقلا لوخد دعب .ًامالك عيطتست

 نكلو ؛تمصلا مزتلا ةينانبللا ةيروهمجلا سيئر
 مل نيينانبللا نيلوؤسملا نا اودكا هيراشتسم
 .توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع يف اوراشتسي

 ىلع صن يذلا 15187 بيبح قافتا نا ىلا اوراشاو

 حمسي ال ءأرب توريب نم يروسلا شيجلا باحسنا
 تاوقلا نا ىلا اوحملا و .توريب ىلا شيجحلا اذه ةدوعب

 لوخد درجمب نانيل نم ًالصأ تبحسنا ةيروسلا
 مل ينلا توريب نع تلختو .هبلا ةينويهصلا تاوقلا

 قافتا ناك ىتح ,باحسنالا عطتسي مل نم الا اهيف قبب

 ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد نا نوراشتسملا دكأو

 سيئر يعاسم ىلع قيرطلا عطق أددجم توريب
 لك ٍباحسنال يفودو يبرع ديبأت ىلا ةيروهمجلا
 ةيعرشلا ةدايس طسبو :نانبل نم ةيبنجألا تاوقلا
 يرارق بسح ةينانبللا يضارألا لك ىلع اهتاوقو
 .ه05و 508 نمألا سلجم
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 نانبل تالاجر نم ريشك يدبي ؛ةيناث ةهج نم
 نييروسلا نم نيديحولا نيبراحملا نوك نم مهضاعتما
 تارباخم زاهج سيئر ناعنك يزاغف .تارباخملا لاجر
 ىلا مهيعدتسي .نانبل يف ةلماعلا ةيروسلا تاوقلا

 ماظنلا تارارق مهغلبيو ؛جافيروب قدنف يف هتقش
 تارباخم زاهج سيئر راعشلا دمحم مدقملاو .يروسلا
 يمارك سيئرلا ىلا عمتجي لامشلا يف ةيروسلا تاوقلا
 .لامشلا ْق ينمألا عضولا ليصافت ىلع هفلطيو

 لخدت نأل ؛ةحاترم» ةيروسلا ةدابقلا نا هل دكؤيو

 ةنتفلا «طقسا» ةينضل ا ريس يف ةيروسلا تاوقلا

 نا ىلع نددشبيو .ةقطنملا يف عقت نا تداك ينلا ةرماؤملاو

 قافولاو .نمألا ديعتس اهنا تلاز امو تئلعا» ةيروس
 .«ةينانبللا يضارألا عميمج ىلا ينانبللا 3 ينانبللا

 ديشي» نا يمارك ديشر ةموكحلا سيئر تفي ملو
 نم اهعضوو .توريب ذاقنا يف هلضفو يروسلا رودلاب
 ةرورض» ىلغ دكؤي ناو .«حيحضلا قيرطلا ىلع ديدج
 ىلع اهتايلوؤسم لك ذخأتل ةديدجلا ةيعرشلا دوجو
 عيبطلاب ديرت» .ةديدجلا ةيعرشلا هذهف «ضرألا
 ىلا ًاددجم اعدو .«هنمأ رارقتساو هتحلصم نطاوملل

 ةديدجلا ةيعرشلا مايق ليبس ْق ,ةيعامج ةلاقتسا

 مل هنا ىلع !«دلبلا ةحلصمل ةيروس ةقيقشلا ةدعاسمب»

 !ةديدح اهامسا 1 يذلا ةيعرشلا هذه ةيهام ددحب

 هئاقل دعب نلعا دقف :ناعنك يزاغ ديقعلا اما

 مامذ ةدئام ىلا هئادغو ةييرغلا توريد ىف «تايلعافلا»

 اهتاوق ناو «نمألا تيبثت ىلع ةمزاع ةيروس نا» مالس

 !«؛كلذ قيقحت ىلا نئمطت نا لبق تورمد كرتت نل

 ىلع اقيلعت تبتك «ةيليئارسالا» فيراعم ةديرج
 نآلا عيطتسنت» هيف ءاج .توريب ىلا ةيروسلا ةردوعلا

 .«ءودهب توريدب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع ةعباتم

 :ينانبللا فلملا لافقال ةيروس ماما لاجملا حاسفاب)
 مهمزع فارطألا لكل نويروسلا نولوؤسملا دكأ نا دعب
 .! (كلذ ىلع

 يركسع بالقنا موقي نا تعقوت ىرخا رداصم

 لمأ هدعاستو :نوع ءاوللا هدوقي ,دسا ظفاح ةقفا ومد

 طسبيو .ةيروهمجلا سيئرب حيطيف .يكارتشالاو
 مكحيو .ةينانبللا يضارألا عيمج ىلع شيجلا ةطلس
 دوجولا لظ يف ةديدج ةيسائر تاباختنا يرجت ىتح

 .هتقفاومو يروسلا

 فخي مل ةيبرغلا توريب يف ًايسايبس ًاردصم نا ريغ

 ينانبللا شيجلا قيزمت فدهلا نوكي نا نم هتيستخ
 ىلع هتضيق ماكحا دسأ ظفاح عيطتسيف .ديدجح نم

 ةصاخ .رخآ رتعز لت اهنم لعجيل .توريب يف تاميخملا
 .حالسلا نع ثحبلا

 نم ثدحم امي اذه همأر ىلع ردصملا اذه لدتسيو

 ,عارصلا ريجفت ٍِق ًايساسأ أارود نويعلب اهئاوعاو

 .اهسفن ادنبصو تاميخملا ىف ةرزجمل دادعالاو

 نم ةديدج ةلحرم أدبت نا هتاذ ردصملا عقوتيو
 رارقتسالاو نمألا» معي نا لبق ءقيزمتلاو تيتفتلا
 ديقعلا هيلا راشا يذلا «ينانبللا  ينانبللا قافولاو

 ظفاح اهلالخ نم كرحتي يتلا ةضبقلا .ناعنك يزاغ

 [].! ديسأ

 ١5 ندعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا- ١5 - 113 زومت ١97

 تالجملا ضعب ,ةيبرعلا ةعيلطلا» رياغت
 :ينانبللا عوضوملا اهلوانت يف ,فحصلاو

 ةيموقو ةينطو ةلأسم هنا نم اقالطنا
 ماما امنا ؛بسح نييئانبللا ماما سيل .ةحورطم

 درجم هنا ىلع عوضوملا اذه ىلا اموي رظنت مل .برعلا
 ةاقلم ةيلوؤسم درجم هنا وا :ةينانبل ةينانبل تافالخ
 ىلع رارمتساب دهشت تناك امنا :نيينانبللا فاتكا ىلع
 ماما دحتب ةحورطملا ةيموقلا ةيلوؤسملا نم ءزج هنا

 .ةيبرعلا راطقالا عيمج
 ةعيلطلا» هيلا رظنت مل :نانبل يف يسايسلا ثدحلاو

 جئاتنلاو بايسالا نع درحم ثدحك :«ةيبرعلا

 تاروطتلاو .هتمرب يبرعلا طيحملا يف تالعافتلاو

 .يسايس ثدح يه بئاتكلا بزح اهدهش يتلا ةريخالا
 عارصلا نم اءزج هرابتعاب .هتامصيو هتالالد هل

 يف تاروطتلا هذه ةءارق ناف كلذلو .نانبل يف رئادلا

 فقوتتس يه نا :ةفلتخم نوكتس ,ةيبرعلا ةعيلطلا»
 «ىرنج اذام حرشت ىلوالا :نيتيساسا نيتطقن دنع

 ةينطو تاقلطنم نم جئاتنلا ءىرقتست ةيناثلاو

 .ةيموقو
 بئانلا باختنا نا تامولعملا فلتخم تعمجا

 ةداعس جروج روتكدلا نورتبلا ةقطنم نع يلامشلا

 ةمدصلا- ةأحافملا نم اعون ناك .بئاتكلا بزحل اسيئر

 لضفي ناك يذلا ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئرل
 مكحب بزخلل اسيئر ةمارك يليا روتكدلا رارمتسا
 ةفيلخ ليمجلا رايب لحارلا هدلاو رايتخاو .هب هطابترا
 تاوقلا» نا اهسفن تامولعملا لوقتو .هتافو لبق هل
 يتلا .بئاتكلا بزحل يركسعلا حانجلا «ةينانبللا
 ةكرعملا تيسك يتلا يه عجمج ريمس ايلاح اهسأري

 عاطقل اهليثمتو .يسايسلاو يركسعلا اهنزو مكحب

 ةيجرف يكف نيب بلانك

 شياعتلل ةغيص ةداعس جروج

 !ووفهإ يح
 ةفك نوحجري اوتاب نيذلا نييبزحلا نم عساو
 نم :نينقارملا ىدل داز اممو . بكئاتكلا ةفك ىلع «تاوقلا»
 ناك ؛:لدمحلا سيئرلا نا تامولعملا هذه ةحص ناكمأ

 يبرعلا جيلخلا نادلب ضعب ىلع ةلوج يف ادوجوم
 جروج زافو :بزحلل سيئر تاباختنا ترج امدنع
 تاظحللا ىتح ليمي لظ ليمجلا نا نم مغرلاب .ةداعس
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 سيئر ةردابم تززعو .ةمارك يليال ديدجتلا ىلا ةريخالا
 جروج ةثئنهت يف :ةيجذرف ناميلس قبسالا ةيروهمجلا
 فالخلا ةقش عاستا نم مغرلاب .هباختناب ةداعس

 نا نم .«تاوقلا»و بئاتكلا نيبو هنيب ةوادعلاو
 دق ::ضيرملا سأرلاب» ةيجنرف هيمسي يذلا ليمجلا
 .ةيجنرفل قيدص ةداعس نا اصوصخ .ةكرعملا رسخ
 1517١, ماع يف :نؤرتبلا ةقطنم نع ايئان هزوف ذنم
 نم هاقلن دق ناك يذلا يسايسلاو يداملا ديياتلا لضفب

 دشا يف ىتح ءامهنيب ةقالعلا عطقنت ملو .ةيجنرف
 ٍجروج نا طاسوالا ضعب يف لاقيو .اهفنعاو تامزالا
 ةرزجم حجئاتن ,ةيبئاتكلا تادايقلا ضعب .لمح ةداعس

 نبا ينوط اهتدحض بهذ يتلا ,.197/8 ماع يف ندها

 اهركنتسا دقو .هيقفارم نم ددعو ؛ةيجنرف ناميلس
 نوكي نارمآلا يف بيرغلا نكل .ينلع حيرصتي كاذماع
 وه .يلاحلا ؛ةينانبللا تاوقلا» سيئر عجعج ريمس
 معد يذلا وهو .ةريهشلا ةرزجملا كلت ذفن يذلا

 نم مغرلاب :بئاتكلا ةسائرل ةداعس جروج حيشرت
 فيكف .ةيجنرف ناميلسب هطبرت يتذا تاقالعلاب هملع
 روحم ىلع عجعجو ةيجنرف :نادودللا ناودعلا يقتلي
 ؟ةداعس جروج وه امهنيب عمجي

 نوعباتيو ,ةيجنرف ةيصخش نوفرعي نيذلا
 يف «ليئارسا» ءالمع دض .ةرمتسملا هتاحيرصت

 عجعج ريمس دصقي هنا نوفرعي .«ةينانبللا تاوقلا»
 .هتادح يف ةيجنرف هيلا حمطمب ام لقا ناو .هعم نيرخاو

 .ينوط هنبا مدل راثلاو عجعج نم ماقتنالا وه
 دض ةفينعلا هتاحيرصن ءاضيا .نوعباتي نيذلاو

 نوكردي .هتلاقا ىلا ةرمتسملا هتاوعدو :ليمجلا نيما

 فدهي لازي ام هناو .هفقاوم نع عجارتي مل ةيجنرف نا
 ةسائر يف هتيالو لمكي نا لبق :ليمجلا طاقسا ىلا

 هقيدص» باختناب هبيحرت ناف كلذلو .ةيروهمجلا
 نم ءزج وه .بئاتكلل اسيئر ةداعس جروج «ميمحلا
 نا :يلحملا ينانبللا ىوتسملا ىلع ةيسايسلا ةبعللا
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 يلاتلابو .ةداعسو ليمجلا نيب اخرش ققحي نا يف لمأي
 ىف قاروالا طلخ ةيلمع لهستف .بزحلاو ةداعس نيب

 بئاتكلا ةرطيسل ةعضاخلا ةيقرشلا قطانملا
 .«تاوقلادو

 ةيجنرف نيبو هينب ام نا ,فرعيف عجعج ريمس اما
 نا نم قمعا وه .ةيومد تازازحو تاوادع نم
 فيفختلا ةداعس جروج ىوتسمب صخش عيطتسي
 هلوح بورضملا راصحلا لظ ف لضفي هنكل .اهندح نم
 ةرعش» ةيجنرف ىلا دمي نا ابيرقت تاهجلا عيمج نم
 يه ذا .رطخلاب فوفحم اهيلع ريسلا نا ولو .«ةيواعم
 ةدودمم ةرعش اهنا نم مغرلاب :عطقنت فوس ام ناعرس
 هذه لالخ نم عجعج حمطيو .دحاو بناج نم
 يف حجني نا ءلشفلاب اهل بوتكملا وا .ةيهاولا ةلواحملا
 هلقا وا .ةيجنرفو ليمجلا نبب راوحلا فانئتسا

 ةداقلا ضعبو ةيجنرف' نيب راوحلا يف لاجملا حاسفا
 بئاتكلا بناج ىلا نوفقي نيذلا نييحيسملا
 لوخدلا ىلا ىعسبي كلت هتلواحم يف وهو .«تاوقلادو

 ضعبو ةيجنرف نيب مئاقلا فالخلا خرسش نم
 سيئرلا بئان مهتعيلط يفو :نييروسلا نيلوؤسملا
 ملو .مادخ ميلحلا دبع ةيجراخلا نوؤشلل يروسلا
 هذه ىلع افينعو ايبلس ادر ؛نآلا ىتح ؛ةيجنرف دبي
 عم هراوح يف لصفي نا نظتنملا نم ناك ناو .تالواحملا
 اليهست :تاوقلا»و بئاتكلاو عجعج نيب ةداعس
 ىلع اهمدقي تالزانت لباقم عجعج سار فاطنقال
 .ةينانبللا ةيسايسلا ىوقلا ضعبب هتاقالع باسح

 نم نوجعزنم نييروسلا نيلوؤسملا نا ودبي الو
 ,يلحملا ىوتسملا ىلع ةديدجلا ةيسايسلا ةرودلا هذه
 تحت ةنئاكلا نورتبلا هتقطنم ىلا ةداعس ةرايز نال

 دقو ؛رهاظتلا هبشي امب تمت :ةيروسلا تاوقلا ةرطيس
 اوعذنمب نا ةيروسلا تاوقلا نع نيلوؤسملا ناكماب ناك
 لاكشا نم الكش اضيا اهيف اوأر مهنا الول :ةرايزلا

 لبقتسملا يف روطتي نا نكمي يذلا يفخلا راوحلا

 ةداقلا نم قشمد ءافلح نا نويقارملا ظحاليو .بيرقلا
 نع نوثدحتي اوداع ,ةيبرغلا ةقطنملا يف نيينانبللا

 ٠١ يف ةقيبح يليا دض عجعج ريمس بالقنا لوحت
 .يعرش بالقنا ىلا :يضاملا رياني /يناثلا نوناك

 ةيقيقح ةضراعم دوجو مدعب .ةيعرشلا هذه نورربيو
 يذلا عجعج دض :«تاوقلا»و بئانكلا ىونسم ىلع

 ةقطنملا صيلخت يبسب ؛امهيف هتيبعش تعفترا

 نم سيلو .اهنم ايئاهن هدرطو ةقيبح نم ةيقرشلا
 سيئر بئان ينودارقب ميرك نوكي نا دعبتسملا
 لاصتالل ديدج نم ىعسي أدب دق «ةينانبللا تاوقلا»
 اديهمت .نييروسلا نيلوؤسملا نم هئاقدصا ضعبب
 ىلا عجعج ماما قيرطلا قشو .راوحلا فانثتسال
 ةقيبح ماما قيرطلا دهم امدنع لعف دق ناك امك ءقشمد
 .ةيروسلا ةمصاعلا يف نآلا ميقي يذلا

 نا نوبقارملا لوقيف ءيبزحلا ىوتسملا ىلع اما

 لآ جراخ نم يتأي بزحلل سيئر يناث وه ةداعس
 ايئاهن تسركت كلذبو .ةمارك يليا دعب .ليمجلا
 لآ ةنميه ىلع ؛تاوقلا»و بزحلا يف نيدرمتملا تاوصا

 يلاملا ذوفنلا تاذ ةيديلقتلا ىوقلا .ضعبو :ليمجلا
 سويناط قباسلا يسايسلا بتكملا وضع لتثم ريبكلا
 ,بئاتكلا بزح تعضو ةديدج ىوق تزربف ءاباس
 نا هدعب ثبلت نل ءقرط قرتفم ىلع ,رخآب وا بولساب
 نيب عمجي قبي مل ذا ,تاماسقنالاو قوقشلا رهظت
 تخاش نا دعب :نيرخآلا نم فوخلا ريغ هتادايق

 ىوتسم ىلع ةجنشنملا ةيجولويديالا هتاحورط
 لوصو .ةيؤرلا هذه ززعي امو .اهبطاخي يتلا ةفئاطلا
 يسايسلا بتكملا ىلا ةباشلا رصانعلا نم ريبك ددع
 تاوقلا» ىلا يمتنت رصانع اهمظعم يف يهو .بزحلل
 لهتسم يف برحلا عم تآاشن يتلا «ةينانبللا
 ؛بئاتكلل يركسعلا عارذلا تناكو ؛:تانيعيسلا

 ىلع ةيسايسلا اهتدارا ضرف ىلا مويلا هجتتو
 يريوخ يماسو رضان وبا داؤفف .ةيبزحلا تاهجونلا
 مه .باسك جروجو يضام ديرفلاو عجعج ريمسو
 تاحورطلاو لاتقلا يف «ةينانبللا تاوقلا» وجيرخ

 يروخلا دشارو مشاهلا فزوج مهلباقي ؛ةيسايسلا
 بتكملا يف مهعقاوم ىلع اوظفاح نيذلا راجن ميهارباو
 لثم ةريبك سوؤر هيف تواهت يذلا تقولا يف ءيسايسلا
 لهف .يبابر سايلاو رهاضلا فسويو اباس سوينئاط
 ليجلاو بزحلل يديلقتلا ليجلا نيب ةبعللا رمتست
 ؟باشلا

 يف ةداعس جروح حجن اذا ةردبك ةقرافم نوكتس

 دح ىلا مادصلا نود لاحو ,نيذلتكلا نيب عارصلا مجل
 يف ؛نانبل يف اليحتسم هثودح ودبي ام اذهو :قاقشنالا
 ترم ينلا براجتلا ءوض يف و .ةفدنعلا تاروطنلا لظ

 ةيديدحلا ةضبقلا نمزف .ةيسايسلا ىوقلا ضعب اهب
 ,ىلو ليمجلا رايب برحلا سسؤم اهب عتمتي ناك يتلا
 ةيرَسجتَو ةنهجاوملا ىلع .احوننم عارتسلا تاو
 اهل بتكُي ال دق ,نيضقانتم نيرايت نيب شياعتلا
 عضولاب نوهرم ةبرجتلا هذه لبقتسمو ..حاجنلا
 .نال ءيبرعلا طيحملا يف تاريغتملابو ؛هتمرب ينانبللا
 ىوقلا عيمج ىلعو :نانبل ىلع سكعني نا كلذ نأش نم
 ىلا لوصولا نم يناعت يتلا ةيفئاطلا ةيسايسلا
 [].دودسملا قيرطلا

 . ك.ف
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 ةيناربالا مكارغا ضحدن كراعملا : دلقلا
 هي ةطوحكا دوج دلو" د1 جرا متا##)

 ذا وم وا" نب د هطسمالا 3 ووو وسو + د اخ دووم دانا يووم 1 د دة طحت

 ودعلا ضرأ نم انئش ام لتحنل ةدايقلا رماوأ رظتنن :يقارعلا يناثلا قلفل د ئاف

 ؟نارهم ىف ثدح اذام أ لير

 ةيمالعالا ةزهجألا تلواخ :ثدح ام ةقيقح ' 14

 تاءاعدالا ىلع اهتداعك دمتعت يهو .ةيناريالا [“ |

 تأده نا دعب نكل .اهفرحت نا .ةغلابملاو معازملاو
 ةماسجح حضاو وحن ىلع فشكتت تأادب كراعملا

 ىلا ةفاضإ :نارهم ضوح يف ةيناريالا رئاسخلا
 حيتي امم ؛قارعلا حلاصل يركسعلا فقوملا رارقتس
 لبقو .اهتجيتنو كراعملا ريس ىلع يعوضوملا مكحلا
 ةيلمعلا ناهذالا ىلا ديعن :ليصافتلا يف لوخدلا
 ةيناربالا نارهم ةنيدم لالتحال ةبقارعلا ةيركسعلا

 رارق دعب اهعون نم ةوطخ لوا يف .نيرهشلا يلاوح ذنم
 .ةيناردالا يضارألا نم يقارعلا يعوطلا باحسنالا

 ةسايس جاهتنإو .ةيلودلا دودحلا دنع زكرمتلاو

 ةيئاربالا تاموجحهلا ةهجحاوم ِق نكتسملا عافدلا
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 نفاس. دع و تخت تاوتس كتكلك لوطا نعقللا

 ةدايقلا تدمتعإ .وافلا ةريزج هيش تلثمل يسناريالا

 يعتمد :اداصم ًايركسع ًاكدتكت ةنقارعلا ةيركسعلا

 ةيناربالا تاوقلا ةدراطم َّق لاعفلا موجهلاب

 قمع يف لغوتلا كيتكتلا اذه نمض جردنيو ءاهريمدنتو

 تنكمت دقو .اهدف ةدجاونتملا تاوقلا حيطحت دسم

 اذه جاهتنإ نم ةريصق ةرتف لالخو :ةيقارعلا تاوقلا

 ةينارمالا تاوقلاب ةحداف رئاسخ قاحلا نم .كيشكتلا

 ىلا :لاتقلا عطاوق ةفاك يف ةمهم حيتئافم ىلع ةرطيسلاو

 عيزوت ةداعإو :ةيدودحلا نارهم ةنيدم لالتحإ بناج
 .ًاظوحلم ًآايقارع اقوفت نمؤد امي ةيركسعلا ةطراخلا

 نمو :ةيقارعلا ةدابقلا تناك ةريخألا كراعملا لبق

 د 05

 بقارت .دصرلا ةزهجأو :ةيرابختسالا تامولعملا لالخ
 لمعل ًاديهمت ةنيدملا ةهجاوم ىف ةضاريا تادشحت

 ريس نا ًاحضاو ودبيو .اهعاجرإ فدهتسي يركسع
 نم مظنم يقارع باحسنإ نم اهبقعا امو كراعملا
 يف ءاج ,مايا ةثالث يلاوح رمتسإ راض لاتق دعب :ةنيدملا
 ىلع اهتاليصفت يف تدمتعإ ةيقارع ةطخ ءوض
 فده ىلع ديدشتلا عم :ةرئادلا كراعملا ف تادجتسملا
 تاوقلاب اهحدفأو رئاسخلا ربكأ قاحلإ وه يزكرم
 .ةمجاهملا ةيناربالا

 ةطخلا عم امجسنم ءاج اهتجيتنو كراعملا ريس

 باحستإ ةيقارعلا ةدايقلا تنلعأ نأ دعبف .ةيقارعلا
 :ةيلودلا دودحلا ىلا نارهم ةنيدم نم مظنملا اهتاوق
 رئاسخ اهديبكت دعب ءاهيلا ةيناريالا تاوقلا لوخدو
 اذهو :ةطيسبلا ةيقارعلا تادحضتلاب ةنراقم ؛:ةحداف
 يف تنلعأ ذإ ءيردت نا نود ًانمض ناريا هب تفرتعا ام

 تايحضتلل ةعضاوتم ماقرا نع موجهلل ىلوألا مايألا
 اذه يف ليوهتلاو ةغلابملا تداقعإ يتلا يهو :ةيقارعلا
 بطملا تكردأ ؛ودبي ام يف ءاهنكلو ؛تاذلاب بناجلا
 ماقرا نع نالعالا ىلا ًاددجم تداعف هيف تعقو يذلا

 جسن تلصاو مث .ةيقارعلا رئاسخلا مِجح نع ةيكلف
 .ةيقارع ضارأ لالقحاو مدقت نع تاياورو صصق

 ةيدودحلا ةردب ةنيدم فراشم ىلا اهناوق لوصو نعو
 .ةيقارعلا

 تاءاعدإلا نذكذ مداق ١

 يناثلا قليفلا دئاق اهدنف ةيناريالا تاءاعدالا هزه

 :لاق ذإ فاحص ثيدح يف قيقوت ءايض نكرلا قيرفلا
 ةللضملا ودعلا بيذاكأ حضفأ لاجملا اذه يف تسل»
 ,ةبسانم نود نمو ةبسانمب اهعامس ىلع اندوعت يتلا
 امنإو :ةيقارع ةيدودح رفاخم لالتحا هتاءاعدإو

 ةيركسعلا قئاقحلا نع ربعت يحلا يه نادبملا ةحاس
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 ودعلا تاوق نم نكممي ام ربكأ انرمد دقف ,ريدعت قدصأ

 .«ةمرصنملا مايألا كراعم يف اهب جز يتلا هدوشحو
 تاوقلا نا حضوأ يركسعلا فقوملا ةقيقح نعو

 فقوملا مامز ىلع ًامامت رطيست» ةيقارعلا ةحلسملا
 راضو فينع لاتق دعب» :لاقو «نارهم يف يركسعلا
 ,.ةميدسج رئاسخ اهيف تدبكت ةيشاربالا تاوقلا دض

 دودحلا طخ ىلا ةدوعلاب انتاوق ىلا رماوألا تردص
 يأ .نارهم ةنيدم ىلع ةفرشملا تاعفترملاو .ةيلودلا
 ةنيدم لالتحإ لبق انتاوق اهيف تناك يتلا عقاوملا
 هيف ودعلا دبكت .ًالاعف ًالاتق انتاوق لاتق ناكو .نارهم
 هتابدلا نم ريبك ددع ريمدت عم ىحرجلاو ىلتقلا فالآ

 .«ةتحلساو

 ناربم ضوح يلع ةرطبسلا
 ديدرت نع ناريا ءافكناو .ةيناريالا معازملا دينفتب

 يف يركسعلا فقوملا رقتسإ .ةقحاللا مايألا يف اهلثم
 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةقطنملا

 ةبلودلا دودحلا ىلا ةيقارعلا تاوقلا باحسنإ

 ىلا ةرشابم يدؤت .عطاقلا يف ةمهم حيتافم اهكاسماو

 يأ .هيلع ةفرشملا تاعفترملا تاذلابو ,نارهم ضوح
 تاوقلا ماما ةحوتفم آضرأ حيصأ ضوحلا نا

 نا كلذ .ةيركسعلا ةبحانلا نم أطقاسو .ةدقارعلا

 مخزلا يذ يناريالا موجهلا ةهجاومب يقارعلا كدتكنتلا

 نارهم ضوح ىلع ةرطيسلا ىلا فده .ريبكلا يرشبلا
 ام اذهو .تاوقلاب اهلالتحا نم الدب :ةيرانلا ةحلسالاب
 اهب تينم يتلا ةريبكلا رئاسخلا مجح ةقدب رسفي
 تبقعأ يتلا ةمرصنملا مايالا لالخ ةيناريالا تاوقلا

 مدختسإ نإ ,ةنيدملا نم مظنملا يقارعلا باحسنالا

 ةطسوتملاو ةفيفخلا ةيعفدملا هنحلساأ ةفاك قارعغلا

 لعفلا بناج ىلا ةيناريالا تاوقلا برض يف ةليقثلاو
 يقارعلا ناريطلا حالس هب ماق يذلا رابجلاو رثؤملا
 ددع يف ةبسايق آماقرأ برض دقف .اهدعيو كراعملا نابا

 دوشحلا ىلع ةيمويلا هتامهم يف اهذفن يتلا تاراغلا

 .ةيناربالا

 دانسإ دنع فقوتي مل يقارعلا ناريطلا حالس لعف
 نفن لب :ةيناربالا تاوقلا ريمدنو ةيقارعلا تاوقلا

 ةيعونلا تابرضلا نم ةلسلس ةكرعملا مايا لالخ
 اهزربأ ناكو .ةيناريالا ةيويحلا تآشنملا ىلا اههجو
 يف ةيعانصلا رامقالا تالاصتال ةيضرألا ةطحملا برض

 ةمصاعلا نم يبرغلا بونجلا ىلا ةعقاولا دابا ديسأ
 . الماك ًاريمدت ةرملا هذه اهريمدت ىلا ىدأ امم :ةيناردالا

 يجراخلا ملاعلا نع لاصتالا ةعوطقم ناريا تلازر الف

 .ريرقتلا اذه ةباتك تقو ىنح

 ةسايس نع قارعلا ىلختيس له .اذه لك دعب ًأريخأ
 تاوقلا ةدراطمل اهدمتعإ يتلا لاعفلا موجهلا

 .؟تدجو امنذدأ ةيناردالا

 نا ةحارص لكبو نلعأ يقارعلا يركسعلا قطانلا

 ةيقارعلا تاوقلا ناو ,ةمئاق ىقبتس ةسايسلا هذه
 ةئأ ىلا لوخدلاب رماوا اهيلإ ردصت امدنع ةدعتسم

 غاوس .ةيناريالا يضارآلا قمع يف ةقطنم وأ ةنيدم
 .ىرخأ ةنيدم ةبأ وأ نارهم ةنيدم لالتحا ىلا ةدوعلا

 ةيقارعلا ةيركسعلا ةدادقلل هريدقت دوعب رمأ اذهف

 [.ادلعلا
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 ايحيفو ردنا تاون ا ممتيو
 :ارخؤم ؛ةيمومعلا دفولا بزح ةيعمج تدقع
 ءاضضعا عيمج هرضح «يداع ريغ ًاعامتجا

 ماظنلا ةحئال ةشقانمل صصخو .ابيرقت بزحلا
 .اهرارقإ و ةديدجلا يلخادلا

 :برحلا سيئر :نيدلا جار داؤف ديسلا لمع دقو

 .ةايسلا يدع نيود قيلا جار داوق

 عيسوت ىلعو ءاهرودو ةيعمجلا ةيوضع صيلقت ىلع
 .ةايحلا ىدم بزحلا ةسائر يف هئاقيو ؛هتايحالص

 نيرشت يف ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعدب ةياهنلا يف دعوو
 :دفولل ةديدج تادادق بختنتل مداقلا ريمفون / يناثلا

 .بزحلا تاسايس شقانتو
 حمظعم تدعيتسا ةديدجلا تاءارحالا نا وديبو

 ال دقو .هيديؤم ىلع تقبا و :نيدلا جارس داؤف يضراعم
 اذ :ةيعمجلا عامتجا دنع .ةمداقلا تاشقانملا نوكت

 نمضالا ءبزحلا تاسايس ةعجارم ديعص ىلع ةيمها
 ذنم جئاتنلا ةفورعم تاباختنالا نا امك .ةقيض دودح

 هنم نيبرقملا ءاقب نيدلا جارس نمض نا دعب نآلا
 ءاضعا قح تغلأ ةديدجلا ةحئاللا نا كلذ .هئافلحو

 تادايق يف هنرصحو .ةيمومعلا ةيعمجلا يف بزحلا
 .ةيعونلا ناجللاو .ادلعلا ةئيهلا ءاضعاو مدلاقألا

 لصف قح ايلعلا ةئيهلا تحنم اهنا امك .بزحلا باودو
 ةبحالص نم قحلا اذه ناك نا دعب نيفلاخملا ءاضعألا

 .ةيمومعلا ةيعمجلا

 ىلع ,رشابم ريغ لكشب ,ةديدجلا ةحئاللا تراشأو
 مل اهنأل ؛ةايحلا ىدم سيئر نيدلا جارس نوكي نا
 تاسرامم ىلع ضارتعالا اما .ةسائرلل ةينمز ةدم ددحت

 يف ةيمومعلا ةيعمجلا يف الا نوكت الف ,سيئرلا
 نم ةنوكم ةيعمجلا هذه تناك املو .ىونسلا اهعامتجا
 نوكتس ةضراعملا تاوصألا نإف سيئرلا يديؤم
 .بير نود ةفيعض

 ىلع فارشالا ف سيئرلا قح ىلع ةحئاللا تدكأو
 ميدقت لبق هناذئتسا باونلا تمزلا و .بزحلا فحص

 مسه طايضناو ءبعشلا سلجم يف باوجتسا يا
 ىلع ةرطيسلا متت ىتح ؛بزحلا فقاومب مهديقتو
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 قفاود ال ايباضق حرطت الف .سلجملا لخاد ةضراعملا َِح

 باون فلاخ نيح ةرم نم رثكأ ثدح امك سيسدئرلا اهيلع

 ةمئاق ىلع سلجملا اولخد نيذلا نيملسملا ناوخالا

 قيبطتب لصتي ام ةصاخ :بزحلا تاهيجوت .دفولا
 .ةيمالسالا ةعيرشلا

 عزوت يتلا دفولا ةفيحص نا رظنلا تفلي اممو
 اهرشنل ةيئاضق ماكحال تضرعت ؛ةخسن فلا

 ىلع اهجورخو :ةحيحص ريغ تاعوضومو ًارابخا
 بقاعي امم فذقلاو حيرجتلا ىلا فداهلا دقنلا قاطن
 نا انملع اذإف .ءاشابلا» بضغ راثا امك :نوناقلا هيلع
 سيئرو .ةفيحصلا ريرحت سيئر ىلع ردصت ماكحألا
 ,اهنع رشابملا لوؤسملاو اهبحاص هرابتعاب بزرحلا
 فارشا ىلع ةديدجلا ةحئاللا حاحلا ببس انكردأ
 .برخلا ةفاحص ىلع دفولا سيئر

 ةليزه تاشفانمو دزاب عامنجا
 ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا نا رظنلل تفلملا نمو
 نيدلا جارس نيب ةقينع تامادض نود ىرج
 نا ةحردل .ةرياع تناك تاشقانملا نا امك .هيضراعمو

 كلذ نا ودنسو .قئاقد ثالث يف ترقا ةحئاللا داوم ثلث

 ةرطيسلا يف هنم نيبرقملاو نيدلا جارس حاجن ىلا عجري
 تلواح يتلا تاوصألا ضعب ةعطاقمو عامتجالا ىلع
 ظحال دقو .ةديندجلا ةحئاللا داوم ىلع .يضارتعالا

 قيقش نيدلا جاريس نيسان بئانلا بيغت نويقارملا

 هتضراعم نع ددرت ام مغر عامتجالا روضح نع داؤف
 نيضراعملا نم ديدعلا عامتجالا يضحي مل امك .ةحئالل
 بئانلاو .يلازغلا نيدلا فيس بئانلا مهتمدقم فو

 دقعب ءالّؤه بايغ رداصملا ضعب ترسفو .ديع دمحم
 لك اهاضتقمب ىلوتي نيدلا جارس نيبو مهنيب ةقفص
 دفولا ةدابقل ديدجلا ليدكشتلا يف ايدايق ابصنم مهنم

 ةيعمجلل مداقلا عامتجالا دعب هنع نلعيس يذلا

 .مداقلا ريمفون / يناثلا نيرشت يف ةيمومعلا
 ةيعمجلل مداقلا عامتجالا دهشي نا رظتنملا نمو

 ىلا دفولل ايلعلا ةئيهلا يف وضع ١6 باختنا ةيمومعلا
 لخاد تاباختنا يرجتس امك ًايلاح أوضع 75 بناج
 .دفولا سيئرل باون ٠ رايتخال دفولل ايلعلا ةئيهلا
 .هراصنا ىلع بصانملا عزويو نيدعاسم نيريتركسو

 ةحجان ةلواحم ةديدجلا ةحئاللا تدب اذكهو
 بزحلا ىلع ةرطيسلا ماكحال لخادلا نم تيبلا بيترتل
 ديدحتو رارقلا ذاختا يف مكحتلاو نيضراعملا داعباب
 .هتفيحصو برحلا باونل يسايسلا ظخلا

 امير لب دفولا لكاشم يهنت نل ةرطيسلا هذه نكلو
 لازت ام ناوخالا عم دفولا ةلكشمف .اهمقافت ىلع دعاست
 باون ةديدجلا ةحئاللا مازلا دعب ةدح تدادزاو ةمئاق
 سلجم لخاد كرحتلا لبق دفولا ناذئتسا ناوخالا
 اديعب لازي ام يسايسلا دفولا طخ ناف كلذك .بعشلا
 هلخاد ةعراصتملا ةحنجالا نا امك ءديدحتلا نع

 تنكمت دق ةديدجلا ةحئاللا تناك ناو ,ةيلعافب كرحتت
 راقتفا ناف ًاريخأو .ةدابقلا زكارم نع مهداعبا نم

 ةدايقلا ىلع خويشلا ةرطيسو ةباشلا رصانعلل بزحلا
 باغ اذا ثدحي اذامف .ةبوعصلا غلاب ابدحت لثمي

 رثكأ حبصا لاؤسلا اذه نا .؟بزحلا نع اشابلا
 تعسو ينلا ةديدجلا ةحئاللا رارقا دعب ةنوعص

 ةلحرم ةهجاومل ةحلاص ريغ يهف يلاتلابو .هتايحالص
 [].هدعي ام
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 :اهديؤي يبارتلاو اهيلا وعدي غناراغ

 !«ةيبلاردبفلا» مف نم برغقي نادوعلا

 لحب له
 يروتسدلا رمنؤملا

 نادوسلا لكاشم
 ؟فدكو 7

 دامتعاب ةبلاطم .نادوسلا يف ةيسايسلا ةادحلا

 حلسملا عارصلل مئادو يفاهش لحك :ةيلاردقلا+ |

 ةعرفتملا لكاشملا رئاسل آضدأ لحكو .دالبلا بونج يف

 يف ةردقعملا ةيفئاطلاو ةيلبقلا و ةبقرعلا تافالخلا نع

 1 .ةينادوسلا قطانملا عيمج
 :ةديدج ةجهلن ثدحتت تاوضألا هذه نا مغرَو

 اهلوانت يف ةثيدح تادرفمو تارابع لمعتسنتو
 رمألا ةقيقح يف يتأت اهنإف .«ةيلاردفلا» ةعوضوم
 يىلاوح لبق تزرب دق تناك ةهباشم تاوعدل ًادادتمإ

 يف تعجارت نا تثبل ام مث .نمزلا نم دوقع ةثالث
 ,دالبلا يف تثدح يتلا ةددهتملا تاروطتلا باقعا

 .1955 ماع لالقتسالا لدن دعب اصوصخو

 3 هدحلا (02 لا ,ةدلا ردغلا 0

 ةيادبلا ننم ؛ةيلاردفلا» ىلا ةوعدلا تطبترا دقل

 نيب تأشن ينلا تافالخلابو .بونجلا ةلكشمب

 لكشو .دالبلا ليقتسم لوح نيدلامشلاو نيييونجلا

 هقح فرط لكل يطعي نا نكمي يذلا لضفألا مكحلا
 أرس دعب ملو .ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةادحلا لخاد
 ناضحا يف تيرن ينلا ةفقثملا ةيمونجلا تاعاطقلا نا

 يه .ةيبنجألا تايلاسرالا سرادمو يناطيربلا مكحلا
 قيرطلا اهرابتعاب «ةيلاردقلا» حرط ىلا ترداب يتلا
 لالخ نم .نادوسلا ةدحو ىلع ظافحلل ديحولا

 يلبقلاو يفئاطلاو يقرعلا زيامتلا عقاوب فارتعالا

 .يعامتجالاو قاقثلاو
 يف نيكراشملا عفد ةفقثملا تاعاطقلا هذه تلواح دقو

 ةغيص ينبت ىلا :14141 ماع دقعنا يذلا ايبوج رمتؤم

 امك .بونجلا يف رجفتملا عضولا ليتف عزنل «ةيلاردفلا»
 لالخ ؛هتاذ فدهلا قفو ؛اضما تاعاطقلا هذه تكرحت

 ةيعيرشتلا ةيعمجلاو روكيسدلا لوح تاشقانملا

 .1967 ماع يتاذلا مكحلا ناملربو

 2,188 ماع بونجلا يف حلسملا درمتلا باقعا فو
 رئاس لمحل ةفيثك ًادوهح ةفقثملا تاعاطقلا هذه تلذن

 ينبت ىلع بوثجلا ءانبا نم نييسايسلا ةداقلا
 برح زورب ىلا دوهجلا هذه تدأ دقو .«ةئلاردفلا»

 يف حجن دقو .هفادها سأر يف «ةيلاردفلا» بلطم عضو

 - 19461/ ناملرب لخاد نييبونجلا باونلا ىلع ريثأتلا

 داحتا مايقب اودانو بلطملا اذه اودنأ نمذلا 4

 «ةيلارديفلا» تيبثت ىلا اوعسو .نادوسلا يف يلاردف

 لخاد عفترن تاوصألا ضعب تأدب ديدج نم َك

 هس
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 مئادلا روتسدلا عورشم ةدوسم يف مكحلل ةغيصك

 .خيراتلا كلذ يف ةساردلاو ةشقانملا ديق ناك يذلا
 هذه ىلع ينادوسلا ناملربلا ةقفاوم مدعل ةجيتنو

 هنم نويبونجلا باونلا بحسنا .مكحلا يف ةغيصلا
 نم طقف رهشأ ةدع لبق كلذو .دالبلا جراخ ىلا اورفو

 يناثلا نيرشت يف لوألا يركسعلا بالقنالا مايق
 .دوبع لارنجلا ةدايقب ١115/8 (ريمقون)

 ةفقثملا ةيبونجلا تاعاطقلا دوهج فقوتت ملو
 اذه دنغ اهعم ةفلاحتملا ةيسايسلا تايصخشلاو
 ايسايس ًابزح اواشنا يركسعلا بالقنالا دعبف .دحلا
 ىلا ةوعدلا ىنبت .ءوناس» مسا هيلع اوقلطا
 لجأ نم .بونجلا ةلكشم ليودتب بلاطو .«ةيلاردفلا»
 دالبلا ىلع «يلاردفلا داحتالا: ضرفل يل ود ءاطغ داجيا

 .ةدحتملا ممألا فارشا تحن

 يناذلا دكحلا ىلا لصفنإلا نه

 تعجارت نا تثدل ام «ةيلاردفلا»١ ةوعدلا هذه نكلو
 درمتلا ةداق اهانبت يتلا ةيلاصفنالا ةوعدلا ماما
 ىلا نيتوغدلا نيتاه طسوو .تاباغلا لخاد حلسملا
 ثلاث يسايس رايت زرب ,لاصفنالا ىلاو ؛ةيلاردفلا»
 .ريصملا ريرقت قحب تبلاط يتلا بونجلا ةهبج هتلثم

 ةيسابسلا تايصخشلاو ىوقلا تادن اذكهو

 راعش نع ايجيردت دعتبت بونجلا يف ةلعافلا
 تاحورطا ماما لاجملا ف حسفت يكل .«ةيلاردفلا»
 ةحلسملا تائفلا ضعب الا مهللا ؛افرطت لقا ىرخا

 ةيقيرفا ةلود ءانبو .لاصفنالا قح ىلع ترصأ يتلا
 .ةلقتسم

 ماع ةريدتسملا ةرئادلا رمتؤم دقعنا امدنع كلذل
 قح نييبونجلا يطعي لح رارقا ىلا ىهتنا ه6
 ببسب ذفني مل لحلا اذه نكلو .ًايتاذ مهميلاقا ةرادا
 ةحلسملا مهتايلمع ْف ١١ اينانألا» ةكرح ةداق رارمتسا

 .ةريبكلا تافالتخالا مغر هيلارديفلا ىلع قافتإ ..يبارتلا - مناراغ

 1 ما وجو ندع موت حرم مرت - 9

 .ةيزكرملا تاطلسلاو شيجلا دض
 نيرشت © ىتح هيلع يه ام ىلع لاوحالا ترمتساو

 يف ةيقافتا دقع نع نلعا نيح .19177 (ريمفون) يناثلا

 ءاطعا سابسا ىلع بونجلا ةلكشم لحل ابايأ سيدأ

 .دحاو ميلقا يف هديحوت دعب بونجلل يتاذلا مكحلا
 لاوط حلسملا عارصلا فقوت ىلا قافتالا اذه ىدا دقو

 ددجتيب نا ليق كلذو ؛بيرقتلا هجو ىلع ًاماع رشع دحا

 قياسلا ينادوسلا سيئرلا صوكن دعب 19/17 ماع

 ىلا بونجلا ميسقتو قافتالا دونب نع يريمن رفعج
 .مسلاقا ةثالث

 يمانت عنمي مل بونجلا يف حلسملا عارصلا ددجت

 نب اهنرق رذت تآدب دق تناك ةيرئاشعو ةيلبق تافالخ

 يذلا صوقنملا يتاذلا مكحلا ةرتف لالخ نييبونجلا
 ةرنغلا هذه لالخ تزرب دقف . 19177 ماع هب لمعلا أدب

 فرع .بونجلا يف يتاذلا مكحلا لكش لوح تافالخ

 تدأ دق تناك ناو .هحلاصل اهنم ديفتسي فيك يريمن

 ةدع ىلا نيييونجلا ماسقناو تاضقانتلا مكارت ىلا

 :ىلي ام اهزربا تارايتو تاهاجتا

 ,ةيبونجلا ميلاقألا ةدحوب بلاطملا رايتلا  ًالوأ
 اذه اعد دقو .امومع ةبئلينلا لئابقلا ءانيا هدامعو

 نكلو .يزكرملا مكحلا يف ةكراشملا نم ديزملا ىلا رايتلا
 هرامتعاو ةصاخلا بونجلا ةيوه ىلع ظافحلا لالخ نم
 .ًادحوم ًامدلقا

 ةثالث ىلا بونجلا ميسقتب بلاطملا رايتلا  ايناث
 ةرطيس نم فاخت ينلا لئابقلا ءانبا هدامعو .حيلاقا

 .ءاكنيدلا, اصوصخو ةيلينلا لئابقلا
 سيدا ةيقافتا ةيفرحب كسمتلا نا رادتلا اذه ىربو

 هذه ناو :ةيلبقلا ةنميهلا رارمتسال راتس ايايا
 نم لاقتنالا ميظنتل ءارجا درحم تناك ةدقافتالا

 ميسقت اهساسا ةيزكرمال ةماقال ملسلا ىلا برحلا
 .لاحلا عقاو ىف وه امك ميلاقا ةثالث ىلا بونجلا

 ١ ملاصملا ءافل

 اهدوقي يتلا :نادوسلا بعش ريرحت ةكرح» اما

 اذه قوف نم زفقت نا لواحتف ,غناراغ نوج ديقعلا
 ديدحت ةداعإ ةرورض اهحرط لالخ نم يلبقلا فالخلا

 مكحلا ةغيص بيكرت ةداعاو :ةهج نم نادوسلا ةيوه
 لكك دالبلا يف مكحلا ةغيص ةعجارم دعب بونجلا يف
 .ىرخا ةهج نم

 ةكرح» وعدت جودزملا حرطلا اذه نم ًاقالطناو

 ىلع :«ةيلاردفقلا» دامتعا ىلا «:نادوسلا بعش ريرحت

 ةيناكسلا تاليكشتلا عيمجل حيتت اهنا رابتعا
 مدق ىلع مكحلا يف ةكراشملا ةصرف .نادوسلا يف ةرفانتملا
 هذهل حمست اهنا امك ؛ةيبرعلا ةيرثكألا عم ةاواسملا
 ةصرف .نادوسلا يف ةرفانتملا ةيناكسلا تاليكشتلا
 ةيرثكألا عم ةاواسملا مدق ىلع مكحلا ف ةكراشملا

 نا ةيئاكسلا تاليكشتلا هذهل حمست اهنا امك .ةيبرعلا

 ةيرح يف ةزيمتملاو ةصاخلا ةيفاقثلا اهتيوه نع ربعت
 .ةمات

 لشفلاب «ةيلاردفلا» تاوعدلا باصت نا نكمي ناكو

 لبق ام لحارم يف تاوعدلا هذه باصا امل لثامملا

 نم ىّوق لامشلا ىلا اهادص لاقتنا نكلو :لالقتسالا

 .ديدج نم زربت يكل ةديدج تاعفد اهاطعاو اهصرف
 ةيمالسالا ةهبجلا يقتلت نا ةفداصملا نم نكي ملو

 ريرحت ةكرح عم يبارتلا نسح اهدوقي يتلا ةيموقلا
 ,نيفرطلا نيب مكحتسملا ءادعلا مغر :نادوسلا بعش

 دامتعا ىلا تاوعدلا دينبأت وه دحاو فده ىلع

 لحلا نا ىرت ةهبجلا هذهف .نادوسلا يف «ةيلاردفلا»

 يتلا ةيمالسالا ربمتبس نيناوقب لمعلا ءاقبال ديحولا
 قيبطتب وه .15/87 ماع يريمن رفعج اهعضو
 ةهبجحلا ةداق دحا لوقد ذا .دالبلا ىلع ,ةيلاردفلا»

 يف قحلا نييبونجلل نا نمحرلا دبع دمحا ةيمالسالا
 رابجا مهل قحي ال مهنكلو ,ةيمالسالا نيناوقلا ضفر
 .نيناوقلا هذه ءاغلا ىلع لامشلا ءانبا نم ننملسملا

 ضقانتلل مئاد لح نع ثحبلا بجي هنا فيضيو
 .نييلامشلا تابغرو نييبونجلا تابغر نيب مئاقلا

 اهماهنا ىلا ةيمالسألا ةهيجلا موصخ عراس كلذلو
 :مكحلل اهتوهش باسح ىلع نادوسلا ةدحوب طيرفتلاب
 نوكت نا يف تلشف نا دعب ةيمالسالا ةهبجلا نا اولاقو
 ةوعدلا لالخ نم لواحت :ةطلسلا لخاد ةيساسا ةوق
 اهل حيتت يتلا ةبسانملا ةيضرألا ةئيهت ةيلاردفلا ىلا
 «نادوسلا بعش ريرحت ةكرح» عم دالبلا ميساقت

 ريغ ةيرئاشعلاو ةيلبقلاو ةيفئاطلا ىوقلا رئاسو
 .دالبلا يف ةلعافلا

 نكمملا لحلا وهام :اآحورطم لاؤسلا ىقبيو

 ىلع ظافحلاو :لالبلا ٍِق يمادلا عارصلا لحل هدامتعا

 رمتؤملا مدقي نا ضرتفملا نم ؟اعم نا يف اهتدحو

 دقعي له نكلو .لاؤسلا اذه ىلع باوجلا يروتسدلا
 ةجيتنب العف جرخي لهو !؟ىتمو !؟رمتؤملا اذه
 ىلا ةبكرملا تاعارصلل ةسيرف دالبلا ىقبت مأ .ةيرذج
 0.!؟رخآ نبح

 يبعرملا زياف
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 يبرعلا برغملا بازحا رمتؤم داقعنا عم
 ليربا /ناسين رهش لالخ ةمصاعلا رئازجلاب
 ةجنط ءاقلل 78 ىركذلا ءايحال يضاملا

 نم ريثك ربتعا ؛145/ ةنسل بازحالا سفنل يخيراتلا
 يبرعلا برغملا ةقطنمل يسايسلا ليقتسملل نيعيتتملا

 نيب تاقالعلا ىلع أرطي امير ديدج روطت رصنع نا
 رئازجلاو برغملا نيب ةصاخبو .يبرعلا برغملا راطقا
 نواعت وا راوح لك ءارحصلا عازن قوعي نيذللا

 . تاونس رشع ذنم امهنيب
 مض نا .روكذملا هخيرات يف رئازجلا ءاقل داقعنا عمو

 بزحلاو ةيرئازجلا ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح
 لالقتسالا بزسحو يسنوتلا يروتسدلا يكارتشال
 ,برغملا دنع ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالاو

 رفوت مدعل ارظن ةلماك ةنس ةدمل ابيرقت لجأت نا دعب
 تتاب داقعنالا اذه عم :كاذنآ ةنكمملا راوحلا بابسا
 بازحالا ديعص ىلع لقالا ىلع ,ةلهؤم ةقطنملا
 يتلا لئاسولا نع ثحبلا فانتتسال .ةيسايسلا
 ءاقللا ديدجتل ةيلمعلا تاحارتقالا مدقت اهلعجت
 رئازجلا نيد تاقالعلا تناك اذاو .لماكتلاو نواعتلاو

 ةدهاعملا راطا يف كلذو اهجوا يف مويلا ودبت سنوتو
 ءاخالا ةدهاعم) نيدلبلا نيب ةمئاقلا ةكرتشملا
 عم تاقالعلا ناف (ايناتيروم بناج ىلا .قافولاو
 دعب ةلعاف كيرحت ةادا ىلا ةجاحلا سما يف تدب برغملا
 لح داجنال ةلوذبملا دوهحلا لك نآلا دحل تلشف نا
 ام مها ناك انه نم ءءارحصلا لكشمل يسايس يملس

 ناسين رهشل رئازجلا ءاقل يف نوكراشملا هنع رفسا
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 اا با لا

 فأل
 ونلا لك ىدحنب ءارحصلا غ 5 عا انو 1 ..معنوال اوال بدي ب دجت رْثا زحلا ْ

 وم يضاقلا ةساتسإلا ويصح ىدحا أ ءاتحأ ةداعا
 ىلا ةيعادلاو «يخيراخلا ةجنط ءاقل ُِق اهيلع قداصملا

 خا نم كرتنتحلا لفعللا قدمفتأ ررقت هفسحاَهقاهف
 ىلا لوصولا متي نا ىلا :ةيجيودت ةيقنكأب :قدحيو غاتن

 نيدايملا فلتخم يف ايؤرلا دحوم يوهج لماكتم زاهج
 ددصب ذئنا تناك ينلا ةيلحملا ةزهجالا رارغ ىلع

 بتكي مل هنا مولعمو .ىرخا نادلب ىدل سيسأتلا

 بلغت اهنيب نم ةدع بابسال موقت نأ ةسسؤملا هذهل
 :ةدح ىلع دلب لك يف ةيرطقلا ةلودلا ءانب ةعزنف

 ءاقشالا نيب تقرفو كانهو انه تبشن يتلا تافالخلاو

 .رئازجلاو برغملا نيب ةصاخو
 رئازجلا ءاقل يف .نذا ,ةكراشملا بازحالا تقفتا دقل

 ءانبل اهسامحو اهتدارا ءلمب .مدخت نا ىلع ةمصاعلا

 دجتو اهنيب ام يف قسنتو ,ةركفلا هذه ءيبرعلا برغملا
 هذهو عمجلا ضفنا دقو .اهترولبل ةمئالملا ةغيصلا

 الما تقلعتو قرولا ىلع ديدج نم تربح دقو ةيصوتلا
 ةيدجلا ىدم دحا فرعي نا نود :سوفنلا يف

 دح يا ىلاو :قيبطتلا زيح ىلا اهب عفدلل دادعتسالاو

 عبطي يذلا يسامحلا سقطلا ةعزن نم تلفت نا نكمد

 هناكو .اعيرس ددبتي نا ثبلي ام مث ةيبرعلا تارمتؤملا
 .ةيسانملل الا دجو ام

 ةيرئازجلا ةفاحصلا تددر ءاقللا ءاهتنا بقع

 نسحو سوفنلا سامحو عامتجالا ىدص زيجو تقول
 .برغملاو سنوت يف ةفاحصلا تلعف كلذ ريظنو .ةينلا

 هيوطيس هلك اذه ناك نا دحا فرعي مل نيحلا كلذ ىلاو

 نيبزحلا يلوؤسم نا ادكؤم ناك اذاو .نايسنلا
 نييسايسلا نيلوؤسملا اغلبا دق يسنوتلاو يرئازجلا

 نيبزح نولثمي مهنال تاعابطنالاو جئاتنلاب امهيدلبل
 يو ةقحاللا تاروطتلاب فرعي حل برغملا يضف نيمكاح
 لقالا ىلع .عمتجا دق يناثلا نيسحلا كلملا ناك اذا ام
 وب ميحرلا دبع نيديسلا عم .ةينلعو ةيمسر ةفصب
 ريظن .رئازجلا نم امهتدوع رثا ةتسوب دمحمو ديبع
 هنا ىلع .ةيرئازجلا ةمصاعلا ىلا امههجوت لبق هعينص
 كلذ بقع ددجت دق لاصتالا نوكي نا دعبتسملا ريغ نم
 ءاهيلا لصوتملا تايصوتلا ةيمها هلالخ تريثاو
 .قيبطتلا نع ثحبلا ءدب نود ةقلعم تبقب ينلاو

 ةقطدملا ناسدالم

 ةردادملا ف ةرضاح
 انهترم ناك قدلعتلا اذه نا هيف كشاالامم

 رقم يف راليوكا يد ديسلا دي ىلع ةلوذبملا ةطاسولاب
 نيب فالخلا ةقش بدرقتل كروب ودنب ةدحتملا ممالا

 تاضوافملاب ىمسي ام يف ويراسيلوبلا ةهبجو برغملا
 ةطاسولا نم عقوتي نكي مل ؛نيفرطلا نيب ةرشابملا ريغ
 يتأت نا ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ةكارشب ةيممالا

 لامتحا يف عطقني مل لمالا نكلو .ةزجعم لحب
 لقرعملاو ايلاح مئاقلا دومجلا كيرحت ف اهتمهاسم
 ىرخا ةرمو .ءارحصلا يف ءاتفتسالا ةرطسم قيبطتل

 اهنا حيحص ..قيرطلا فصتنم ف ةطاسولا هذه فقت

 حملم يا مدقت مل .هنيع نآلا يف .اهنكل .ةيلك لشفت مل
 .حاجنلل

 ةييرغملا ةيسايسلا طاسوالا تأديب كاذو اذه نبد

 كرحت نعو :ةيرئازج  ةيبيل تالاصتا نع عمسن
 ام ضعبل ةيلمعلا ةرولبلا ةيغب يبيللا فرطلل فثكم
 يفاذقلا و ديدج نب نيسيئرلا ءاقل ف هلوح رواشنلا مت
 زمر .ةيبيللا  ةيرئازجلا دودحلا ىلع سانيما ةيرق يف
 دقتعت يذلا .دولح مالسلا ديع ديسلا وه كرحتلا اذه

 هفادهاب ريكذتلا ةداغا .. ةحنط ءاقل
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 اهنيسحتو تاقالعلا قيثوتل لايم هنا طاسوالا هذه
 ف فورعم هناو ةصاخ :برغملا باسح ىلع رئازجلا عم
 داحتالا ةدهاعم :هبلق يف لمحي ال» هنا ةيبيللا طاسوالا
 نيلوؤسملا عم دولج راوحو .يبيللا . يبرغملا
 كارشا نيب .مهدادعتسا بسح .ح وارن :نيدرئازجلا

 مث ىلوا ةلحرم يف قافولاو ءاخالا ةدهاعم ِق اددمل

 ,ةكرتشم ةيصوصخ داحتا ةدهاعم ماربا ىلا لاقتنالا

 1 مامر نرحج درع معمق - 1

 ةدهاعم يف يبدللا فرطلا كارشال سنوت ةضراعم
 .قافولا

 ةيسايسلا تاهجلا ناف ء.اضيا ؛كش ريغ نمو
 اذه تاقلح رذحلاو ةظقدلا نم ريثكب تعبتت ةيبرغملا

 .ةيبيللا  ةيرئازجلا تاقالعلا روطت لسلسمو كرحتلا
 تافوخت نع ثدحتن نا :نآلا .انعيسوب نكن مل اذاو

 دراو يف هناف لسلسملا اذهل ةلجاعلا جئاتنلا نم ةيقيقح

 طغضت رئازجلا لعجيس نسحت يا نا تاهجلا هذه

 :ءارحصلا عازن نم اهفقوم ةّضياقمل سلبارط ىلع
 يبدللا  يبرغملا داحتالا تاساقم ةلخلخ يلاتلابو

 مل هنا لق وا :ةدماج ةطقن هبشب ام يف مويلا عقاولا
 اذه ىلعو :ةيلاعفلا لاكشا نم لكش يا تقو ذنم ذخأب

 حايرلاو تارايتلا بوبهل ضرعم وهف ساسالا
 يف ةيوهجلا تاكيتكتلاو عارصلا ءاوجا يف ةكرحتملا
 .يبرعلا برغملا ةقطنم

 دبع ديسلا داقنا ؛,تقا وتب نا رظنلل تفاللا نمل هناو
 يدبللا يبرغملا داحتالل ماعلا نيمالا يضارلا دحاولا

 نأ يف .. نرمو بلصتم .. فقوم .. ديدج نب

 يفاذقلا ديقعلا ىلا اصاخ اثوعبم هتفصب سلبارط ىلا
 ةريدغ اضر دمحا راشنسملا هيف ىقلا يذلا جودلا عم

 وهو ؛يبرغملا ناملربلا يف يناثلا نسحلا كلملا باطخ
 ةرشايم ةيفيكب ةرم جردنب هنا ىرنس يذلا باطخلا

 ةيلكلا ةروصلا يف ةرشابم ريغ ةروصب ىرخا ةرمو
 .ديدج عضو يف اهريطأتل ىعسيو .هالعا ةضورعملا
 ذاختا ةردقم ىلع ارفوتم امثئاد برغملا لعجي امنو

 تلفت اهنا ءام روطتل .ادب ام اذا اهعاجرتساو ةردادملا
 .هنم

 تال ولدهو لاطخ
 ىلا اسأر بهذت دق ةغيرسلا ةيفاحصلا ةءارقلا نا

 ربتعتو «(55/7/11) ةعمجلا موي باطخ يف امرهوج

 ,يبرغملا يسايسلا لقعلا دصقم ىلا تلصوت دق اهنا
 ةلاسر ىلع باطخلا اذه رفوت ردقب هنا دقتعن اننكل

 ىوصق ةيمها تاذ رصانع نمضتي ام ردقب ةيرهوج
 ناف الاو .هيلع زفقلا نكمي ال يذلا يساسالا ناهملا يدق

 فيك ,جئاتنلاو ةلصحملا طيلغت هلام صالختسا يا

 ةجابيد نم يناثلا نيسحلا كلملا باطخ نوكتب ؟كلذ

 هرابتعاب يطارقميدلا يسايسلا جهنلا نع )١( ثدحتت
 راطالا وهف كلذك هفصوبو ,برغملا يف ىنبتملا رايتخالا
 ساسالا قيثاوملا دحا نا )١( راوحلا ءارجال لضفملا
 «نمالا ةلاأاسم صخي بعشلاو ةيكلملا نيب طبرت يتلا

 دودحلا نع عافدلا دانعمو :ةصاخ يجراخلا نمالاو

 تاوقلا هب علطضت ام وهو .ةيبارتلا ةدحولا ةنايصو
 يتلا» يهشو هيونت لكب تصخ يتلا ةبكلملا ةحلسملا

 هركم يف ىدامتي امصخ نينس رشع نم رثكا ذنم هجاوت
 .«امهريظن زع ينافتو ةعاجشب براحتو

 برغملا ضرتعت يتلا لكشملا باطخلا حرطي مث
 ليديب اهيلع بلغتلا ةيناكماو (ءارحصلا ةلكشم)
 يذلا راوحلا ةادأب ةيبرغملا راطقالا ع ومجم يقف ريكفتلا

 ةركف) 1486 ةنس ىلوالا هتاون يبرعلا برغملا حرط
 .ةجنط ءاقلل 78 ىركذلا يف مث (يراشتسالا سلجملا

 ىلا ةجاحب اهناف ومنتو جضنت يكل ةاونلا هذه نكل
 نيبزمحلا ناو ةصاخ بازحالا نم عسس وأ راطا

 ريغ وهو امهيدلب ةطلس نالثمي يسنوتلاو يرئازجلا
 بازحالا ةيددعت ىلع مئاقلا برغملل ةبسنلاب لاحلا
 ةسسؤم ةماقا» وه .نذا .بولطملاف اذلو .ةيسايسلا

 لود هيف لثمت يعامج سلجم لكش ذختت ةعسوم
 ,دلب لك يف اهب لومعملا دعاوقلل اقفو ثالثلا برغملا
 ةئيهب ةلحرملا هذه ىف قلعتي رمالا نا دكؤملا نمو

 ليوختلا ةطلس.لوخت مل ول اهنكلو طقف ةيراشتسا
 ةناعا يف ركنت ال ةدئافو ةميظع ةمهاسم اهل نوكتس

 ءابعالاب ضوهنلا ىلع ةماعلا اننوؤسش نع نيلوؤسملا
 .«مهقتاع ىلع ءاقلملا ةليقثلا

 نم رظنلا يعرتسي يناثلا نسحلا كلملا باطخ نا

 :ةدع اداوز

 يطارقميدلا كلسملا ىلع ءالوا ,.حاحلالا نا

 هاجت ماظن ةينبب لصتي رما رايتخاك ةيطارميدلاو
 ثدحتي دحاو يفارغج لاجم يف دجوت ىرخا ةمظنا
 يلاثلابو .ةيطارقميدلا نع اهرودب يسايسلا اهباطخ
 اذه نم قلطنت ةركف يا عم بواجتت نا ضرتفملا نمف
 .سايسالا

 تباثلا دالبلا رايتخا يه ةيطارقميدلا تناك اذا

 «نامضلا وه هتدحو ةنايصو نطولا نع عافدلا ناف:

 ىلع ناهربلا ىطعا دقو ةنامضلا هذه لفكي شيجلاو

 نيشرحتملا ةهجاوم ىف تلخ ماوعا ةرشع ةدمل كلذ
 لاجملا يف راوح يا نا انه حضاوو .بارتلا ةدحوب
 وا لخابلا يف بطاخمي رمالا قلعت ءاوس ,يطارقميدلا

 .تيباثلا ةدايسلا أدبمب سمي نا نكمي ال ؛جراخلا يف
 راوحلل نكمد نيروكذملا نيأدبملا ةلافك تمن اذاو

 ةردايمو ديعص ىلع ةرملا هذهو .انكمم حبصي نا

 ىنعمب .بازحالا سيلو هتليفك ةلودلا حبصتف ةيمسر
 يسايسلا طاشنلا ىوتسم ىلع اروصقم ىقبي نل هنا
 ةادا هذاختاو هتلكيهو هميسرت متي نكلو يمسوملا
 زاجنالا ىلا يدؤملا رواشتلا لوالا :نيفده قيقحتل
 ةدحولا قيقحتل يناثلاو ءيبرعلا برغملل يلغفلا
 .ةقحال ةلحرم يف ةدوشنملا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١57 ١6 زومت ١985 51١
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 ةرشابم رئازجلا وه باطخلا اذه يف هيلا ليسرملا نا

 برغملا ءانبل ةوعدلاب ةيسانسلا اهتاييدا يدتفم ينلا

 نا يناثلا نيسحلا كلملا نأكف ءراوحلا معدو يبرعلا

 ةقطنملا نادلبل عماجلا يليثمتلا سلجملا ةركف حرتقب

 نيلوؤسملل لوقي (سنوت /رئازجلا /برغملا)
 !مكناهرب اوتاهف .يدحتلا وه اذه :نييرئازجلا

 ينطولا غامجالا ةيكيبانبد
 ةبراغملا باونلا عامتسا دعب ةرشابمو ,برغملا يف

 ةيسايسلا بازحالا ءامعز لدقتسا نا دعبو .باطخلل

 نم نيحشرم ميدقت مهنم بلط .يكلملا رصقلا يف
 ةيراشتسالا ةيعامجلا ةسسؤملل ةيباينلا مهتاعومجم
 ديد لافتحا ميسارم تقلطنا ةريشايم ؛ةحرنتقملا

 ةدحولا لوحو يكلملا حارتقالا لوح ينطولا عامجالل

 اعيمج بازحالا ءامعز ىلداو ؛هئارو نم ةيبارتلا
 حارتقالاب ديشت تانايب اوردصا امك ,تاحيرصتب
 ءانبا نيب تافالخلا زواجتل ىلثملا ةليسولا هربتعتو
 نرغملا ةركف نيقنتل ىلوالا ةوطخلاو .ةدحاولا ةقطنملا
 دبع وسلا هب ىذا يذلا حيرصتلا قو ءيبوخلا
 يكارتشالا داحتالل لوالا بتاكلا ديبع وب ميحرلا
 صخشت حمالم دجن (11/1/80) هبزح ةفيحل
 سلجملا ةركف اهب رولبتت نا نكمي يتلا ةيلوالا ةروصلا
 وب ميحرلا دبع ديسلا لوقي :يبراغملا يراشتسالا
 ,يكلملا باطخلل اذيفنتو ,رمالا لوا ِق هنا نظاد :ديبع

 تاموكحلا نيب ةيمسر تاءاقل كانه نوكت نا بحجب

 ةيحانلا نم يتلا يه تاءاقللا هذهو ةثالثلا

 ةحرتقملا ةسسؤملل يطعتس  ةينوناقلاو ةيروتسدلا
 يف رظني كلذ دعب مث ةمئادلاو ةيمسرلا ةغبصلا
 سلجملا ءاضعا ددع الثم يا ةسسؤملا نيوكت ليصافت
 سلجملا عامتجا تارقمو يبرعلا برغملل يراشتسالا
 مهملا نكل تاسلجلا مظني يلخاد نوناق عضوو هئاجلو
 فرطك ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالل ةبسنلاب

  7١1ب355 سعلا-:ةزبرعلا ةعيل_طلا- ١14 ةؤفتا 1345

 تقو برقا يف ايمسر نلعي نا وه ةجنطرمتؤمل سسؤم
 .«ةسسؤملا هذه نع

 يف اهققحت عيمجلا لجعتسي يتلا ةينمالا اهنا لجا
 املح نآلا ىلا لازي ال يبرعلا برغملاو .تقو برقا
 نا دم ال كلذ راظتنا يفو :ةسوملم ةقيقح ال ادوشنم

 نم دن ال .عئاضلا ىدصلاو بولطملا بواجتلا ثدحب

 ناكو ءلوصولا يف رخآتي مل هنا قحلاو .باوج
 .ةدحاو ةعفد «؛معنو الد هلومحم

 يدوقلا فرتملل وقد
 اوواوحصلا بعشنل مكنو ...

 ديدج نب يلذاشلا سيئرلا ناك )85/5/17١0( يفف
 ةهبجل ةيزكرملا ةنجلل ١5 ةرودلا حاتتفا ىلع فرشي
 حاتتفالا ةملك يف ثدحاو :يرئازجلا ينطولا ريرحتلا
 نا هنالعا لالخ نم يبرغملا حارتقالل ىدصلا ضعب
 ءانبل ةفداه ةركف يا عم بواجحتلل ةدعتسم هدالب

 دح ىلع ,برغملا نا ىلا ةراشالا عم نكل .يبرعلا برغملا
 لكشمل لح داجيا هاجت هفقوم يف بلصتلا لصاوي .هلوق

 وهو .ويراسيلوبلا ةهبج نم سكعلا ىلع ءارحصلا
 ةرودل يماتخلا حيرصتلا يف سرك يذلا فقوملا تاذ

 قلعت» ىلع اصيصخت تصن يتلا ةيزكرملا ةنجللا
 سسا ىلع يبرعلا برغملا ةدحو دييستب رئازجلا
 دادعتسالا ةيزكرملا ةنجللا ييحتو (...) ةمئادو ةنيتم

 حاجنلا لفكتل ويراسيلوبلا ةهبج هيلع تنهرب يذلا
 (ةدحتملا ممالا راطا يف برغملا عم) ةطاسولا عوضومل
 متم نا ىسع لئامم دادعتسا ىلع رفوتيل برغملا وعدتو
 يبرغملا نيبعشلا نيب قافو ىلا لصوتلاو ءامدلا نقح
 .(65/10/7 :دهاجملا) «يوارحصلاو

 فقوملا رابتعا ةلوهسلا نم سيل هنا ,نذا .حضاو
 كلذ صالختسا ىلا تعرست امك ايباجنا يرئازجلا

 ,يغبني ال امك ؛ةيمالعالاو ةيساسالا تاهجلا ضعب
 نأ يف نرمو بلصتم هنا .هيلع ةيبلسلا ميمعت ءاضيا
 يندبمو يكيتكتو روانم ,يبرغملا فقوملا هيلع ام ريظن
 دحاب طبترملا جهنلا اذه نع ىلختيب نا بعصلا نمو

 رماوظلا دحاو .رئارجلا يف ةيزكرملا تارايتخالا
 .نيدمون دهعل ادج دودحملا رارمتسالل ةتباثلا

 ىلع ءام ةقيرطب ,فافتلالا ةلاحتسا اذه ىنعم له
 قالطنال ىلوا ةصرف ريفوتو يوارحصلا لكشملا
 ف ةلجعلل ةرورض ال ... يناثلا نسحلا كلملا عورشم
 ينلا جنئاتنلاو تاروطتلا قابتسا وا مكح يا رادصا

 اهرابتعاب اهيف العاف افرط سنوت نوكت نا ضرتفي
 هتروليب ةينعم حبصت دقو .حارتقالاب ةرشايم ةينعم
 ةيلمع تاسيالم اعيرس اهئاوجا ىف تيتتسا ام اذا
 ناف الاو :يبيقروبلا تيبلل يسايسلا ثيثأتلا ةداعا

 ةيصخشلا وه نوكيس ديبع وب ميحرلا دبع ديسلا
 نيتقلح نيب لصولا ةلص طبرل ةحشرملا ةيسايسلا
 سيئرلا ىفاعي نا ىلا امئاق امهنيب دعابتلا لظيس
 فيص ةرارح فختو .ةيحصلا هتكعو نم يرئازجلا
 ذيفنتل ةيلمعلا برغملا ةطخ ىلع فرعتلا متيو .بهال
 ويراسيلوبلا ةهبج فقوم .كلذك :فرعيو :هعورشم
 رئازجلا يف ءبعشلا رصق» يلوؤسم نا دقتعن ال يتلا
 يف وا) اهيف اوتمشي نال دادعتسا ىلع اوتاب ةمصاعلا
 فيصلا» :لاصضو لوط دعب اهل نيلئاق (!مهسفنا
 0.«ندللا تعيمض

 ةعبارلا ىركذلاب (5//85/1) يراجلا
 امبسحو .رئازجلا لالقتسال نيرشعلاو 2|
 هذه يف تمظن (857/1/5) ؛بعشلا» ةفيحص هتدروأ

 تاناجرهمو ىربك ةيفاقثو ةينف تارهاظت ىركذلا
 ةيسانملا تلثمو ,دالبلا تايالو فلتخم يف ةيبعش

 يرئازجلا بعشلا لاضن زاربال» نيلوؤسملل ةصرف
 ةصرف تناك امك ةبقاعتملا ةيخيراتلا بقحلا ربع
 ليج هرظتني امو ينطولا ءانبلا لحارم ضارعتسال
 ةزيمتملا فورظلا هذه يف اميس .ىربك ماهم نم مودلا

 ىلع اهرثاو .ةيملاعلا ةيداصتقالا ةمزألا ةواسقب
 .«ثلاثلا ملاعلا نادلب تايداصتقا

 رهشلا علطم يف يرئازجلا بعشلا لفتحا 5

 لخدم بسنا ةريخألا ةرابعلا هذه تناك امبير
 ماعلا يسايسلا طاشنلا رهظم نم ةروص رخآ سامتلال
 1١١ ةرودلا داقعنا ىف رولبت يذلا كلذ .رئازجلا يف

 بزحلا) ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةيزكرملا ةنجلل
 ربتعت ةرودلا هذهو .(857/17/75- )5/7١ (مكاحلا
 ىربكلا ةيسايسلا تايلاعفلا لسلسم يف ةقلح رخا
 اهزربا ناكو ءاذه انماع لالخ رئازجلا اهتدهش يتلا

 ىلع هحرطو ,ينطولا قاثيملا» ديدجت اهانغاو
 يتلا ةيولطملا ةقثلا ىلع هلوصحو .يبعشلا ءاتفتسالا

 ,اهيلا ةجاحلا ديدش ىف ديدح نب ىلذناشلا سيئرلا ناك
 حرطيو ةفلتخملا ةلودلا ةزهجأ ةلكيش ديعي

 .ةديدجلا دالبلا تايولوأل هجمانرب
 ىلوألا ةيسانملا تلثم ةريخألا ةيزكرملا ةنجللا ةرود

 يعامتجالاو يداصتقالا جمانربلل يل وأ درجب مايقلل

 يل ومشلا يسايسلا لمعلا نم روطل آماتتخاو .ديدجلا
 ىلا لاقتنالا ليبقو ينضملا لمعلا نم ماع ةياهن يف
 ةفاك ىلع دودرملا ةفدعضلا ةوخرلا فيصلا روهش
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 ةيلسفتلا ىلا وعدت
 ةيداصتقالا ةهزأل قاوم
 تتاب لعفلاب اهنأل :دودرملا ةملك ىلا ريشن اننإ 2 كاسل

 ةيداصتقالا ةموظنملا لاجم ىف ىلوألا رسلا ةملك لثمت

 يف ةصاخ اهنيمها لثمتتو :نهارلا تقولا يف ةيرئازجلا

 دلا ىيجتارتتتالا ىاتهلا ..ةعارزلا

 | ما مرو نمور مهمقأ - 3

 برضت اهنا ودبي يتلا ةقناخلا ةمزالا فورظ لظ
 نادلبلا نم ديدعلا ناش .قمعلا يف ةيرئازجلا ةيلاملا
 طوبهلا ببسب ديدش صلقتل اهتاداريا تضرعت يتلا
 قوسلا يف زاغلاو طفنلا راعسا هتفرع يذلا يثراكلا
 .ةيملاعلا

 رصق» ولوؤسم بتر يذلا تايولوألا ملس نا
 ةيناثلا ةيسمخلا ةطخلل ماظنك اهتاحرد «بعشلا

 :ديدش لخلختل ضرعتنت تئنف ام يداصتقالا ومنلل

 ةلودلا تاداربا يف لثامم لالتخا بسسب كلذو

 يتلا ةرودلا حاتتفا ةملك نإف انه نمو .ةيساسألا

 تعضو ةيروهمجلا سيئر :بزحلل ماعلا نيمألا اهاقلا
 بعصلا يداصتقالا فرظلا ةيئانثتسا اهينيع بصن
 ىلع ةاقلملا ماهملا ةيلاجعتساو .دالبلا هشيعت يذلا
 يدصتلا لجأ نم تاعاطقلا ةفاك يىلوؤسم قتاع

 .ةئراطلا صقاونلا ىلع بلغتلاو ةمزألا بابسال

 وه ديدح نب سيئرلا دنع ًءاضضم دشألا حالسلاو

 تاعاطقلا فلتخم يف ةلماشلا ةثيعنلا ةيرارمتسا

 .هرذجت لب فشقتلا جهنم مازتلاو ,اهريغو ةيجاتنالا

 ىلع ةمئاللاب لوألا يرئازجلا لوؤسملا ىحني ال
 يذلا رمانلا ىلع وا ,ةمزألل بيسمك يجراخلا لماعلا

 ططخلا برضل ةيداصتقالا ةيلايربمالا هب موقت
 .ومتلا قيرط يف ةرئاسلا نادلبلل ةحومطلا ةيومنتلا
 ةفاحصلا هب تلفح يذلا يديدنتلا باطخلا نأش
 روهدت عم اقواست .ةريخألا رهشألا يف ةيرئازجلا
 نيعب بناجلا اذه ذخأي وهو .هنا :تاقورحملا راعساأ

 لكاشملل يدصتلا ةروربض ىلع يعوب رصي .رابتعألا
 ةينطولا ةردقملا تاودأب ,ةيلخادلا ءىراوطلاو

 نيرمتؤملا ماما عضيو .ايضيأ ةيلخادلا تاءافكلاو

 اهننس ىلع ريسلا بجي يتلا ةضيرعلا طوطخلا
 ةققلا ةداعاو :ةهج نم ,ةمزألا بايسا ةجلاعمل
 ةرابعيبو .ةيناث ةهج نم ةينطولا ةيمنتلا تاناكمال
 ةورثلا جراخ ةيداصتقا لئادب نع ثحبلا نإف ىرخا

 بناج ىلا ,دوشنملا رمآلا وه تاب .ةتباثلا ةينطولا
 نيايالمل ةيرورضلا تاجاحلا قيقحتل .ىرخا تاقاط

 ,لالقتسالا لدح .ديدحلا لدجلا ءانبا نم .نينطاوملا

 يلاضنلا باطخلا ءيش يف مهينغي وا مهنمسي نل يذلا
 .ديهش نويلملا برحل يثارتلا

 ةهبجل ةيزكرملا ةنجللا ةرود هيلا تلصوت يذلا امف
 نم نيموي ىدم ىلع ةرشع ةسداسلا ينطولا ريرحتلا
 ماما دتمت ةليدب قافآ يأو .ربونصلا رصق يف اهعامتجا
 لالقتسالا يديعل 4 ىركذلاب اهلافتحا ةادغ رئازجلا
 تايولوألا ىلوا نا لوقنل ًاددجم دوعن ؟بايشلاو
 ةمزألا يطختل ةينطولا تاقاطلا ةّنبعت ف لشثمنت

 يدصتلاو ينطولا داصتقالا ةنايصو ةيداصتقالا
 دكؤي يتلا ىل وألا ةوطخلا اهنا .ةيبلسلا ةمزألا رهاظمل
 يهو .ةرودلا نع رداصلا يئاهنلا حيرصنلا اهيلع
 معدل دوهجلا ةيوقت طئاسوب ققحتت نا نكمي ةوطخ
 .قاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالا ومنلا لسلسم

 ءىدابملا قيقحتل ةيعامج ةئبعت ىلا ةوعدلاب
 كلت .ديدجلا ينطولا قاثيملا يف اهيلع صوصنلملا
 قيقحتو ةيريهامجلا تاعلطتلل ةباجتسالاب ةلصتملا

 .ءاخرلا عمتجم دييشتو ةيعامتجالا ةلادعلا

 ىوصقلا ةيمهألا ءالباو يعارزلا عاطقلا لنحيو

 دعب .رئازجلا ِق حولا ماهملا ربكأ :يحالفلا لمعلل

 هتاذ ردقلاب اهب طبترتو لب اهيلتو .ةيلورتبلا ةسكنلا
 تاجوتنملا ةيمنت فدهب .يقسلاب ةيانعلا .ةيمهألا نم

 قيقحتو .دالبلا يف يئاذغلا نمألا نانفدكو ةبدعارزلا

 يعارزلا ومنلل ةيجيتارتسا عضوب نيمق فدهلا اذه
 هحو ِق اهتيبامحو .ةبنعارزلا يضارألا ةنانص دمتعت

 دحلاو .رحصتلاو ينارمعلا عسوتلا يترهاظ موجه
 عيراشم ريفوتو .ةلغتسملا ريغ يضارألا ةبنسن نم
 ةينقت تازيهجت نم رمألا هيضتقي ام عم يقسلا
 حلاصل ةلاعف ةيداصتقا ةلكيه ةسايس راطا يف ةيرصع
 .اعم ةصاخلاو ةيكارتشالا تاعاطقلا

 لاقتنالل ايلاح ليدبلا يجيتارتسالا رايتخالا هنا
 بعشلا نا كش الو .يطفنلا عمتجملا دعب ام ةلحرم ىلا
 ادوهج ةتئافلا نينسلا ةليط لذب يذلا يرئازجلا

 ,ىفتبملا ضيوعتلا ىلع لوصحلا راظتنا يف ةريبك

 عمتجم ىلا العف لوصولل تاونسلا نم ديزملا رظتنيس
 يتلا تاراعشلا لمجمل ايلعف اقيبطت سمليلو .ءاخرلا
 ديدجلا يسايسلا دهعلا بابتتسا ذنم ددرتت تحار
 ةلودلا ىلوؤسم رعشا يذلا .ءيلذاشلا سيئرلل

 الو مهيدل ةلطع ال هنأب فيصلا باوبا ىلع هينطاومو
 لك دعب ققحت مل ةروث ماما .ايلمع .ةلطع ال يا ,مهماما

 دعب ليوط قيرطلاف كلذ راظتنا فو .اهنم لمؤم وه ام
 ةيبعشلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ماما ريسعو
 ةيتفلا لودلا لك لثم كلذ يف اهلثم ةيطارقميدلاو
 ررحتلاو ةيعامتجالا ةلادعلاو ومنلا قيقحتل ةحماطلا
 [1.ةيداصتقالا ةبعبتلا نم

 يبرعلا برغملا نوؤش ررحم
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 يزوف دمحم لوألا قيرفلا 0202320200
 نع «ةيبرعلا ةعيلطلا ل بنكي

 ناريا « قارغلا تابلمم جرسم يف ىوقلا نازيم
 نع ةيملع ةودن روضحل .نيسح مادص دئاقلا

 لئاوا يف .هروطتو يركسعلا يبرعلا ركفلا (
 ةيركسعلا ثوحبلا زكرم اهمظنو اهدعا ,.1485 ويام
 ةيقارغلا ةروثلا ةدايق سلجمل عباتلا :تامولعملاو
 .دادغبب

 كلذ لبق ينعمج دق .يركسعلا يبرعلا ركفلا نا
 ,145/ ماوعا يف ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا ةداقب

 ةدايق ةيلوؤسم تلمحت امدنع 147١464

 تمقو .«ليئارسا» ةهجاوم يف ةيبرعلا شويجلا
 طيطختو عضوب شودجلا هذه ةداق عم نواعتلاب

 تاوقلا تناكو .ةيقرشلا ةهبجلا تاوق ميظنتو
 مجحلا يف ةدئاسلا تاوقلا يه ةهبجلا هذه يف ةيقارعلا
 طيطظختلا اذه تلمكتساو .ةيركسعلا ةردقلاو

 ةهبجلا تاوق عم نواعتلاو قيسنتلاب يجيتارتسالا
 .ةيرصملا تاوقلا ىلع تلمتشا يتلا ةيبرغلا

 ؛يىلودلا مادص راطم ىلا ىبوصو دنع ,تئحوف

 ةيمنتلا قفارم لك يف لماشلا رييغتلاو ريوطتلاب
 يل ةرايز رخآ تناكو  قارعلا لهأل ةيشيعملا ةايحلاو
 تملع امدنع ؛رثكأ يتاجافم تدادزاو - 197٠١ ماع يف
 :(يرابكلا) روسجلا لثم ةثيدحلا تاشنملا بلغأ نأ
 ةيبكلسلا تالصاوملاو .تاراطملاو ,قرضلاو

 ىف ةمئادلا تامدخلاو :ةمخضلا قدانفلاو :ةيكلساللاو
 حالصالا تاعورشم اذك .ءادرهكلاو يحملا فرعلا

 ةيعانصلا تاآاشنملاو ,.عارزتسالاو يعارزلا

 نم ةليلق تاونس لبق اهطيطخت مت دق ,؛ةيعامتجالاو
  ةيقارعلا برحلا لالخ اهذيفنت لمكتساو .برحلا

 دئرلا ةوعد ينتلصو امدنع ًاريثك تدعس 0
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 .ةيناربالا
 تافماحتا لك دعأو سردو ططخ قارعلا نا يا

 سفن يف .هبعشو رصاعملا قارعلا لجأ نم ةيمنتلا
 عارصل بعشلاو ةلودلا دادعاب هيف ماق يذلا تقولا

 .ةييرعلا ةمآلل نييديلقتلا ءادعالا عم يركسع

 ةداق مزعو ,نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ميمصت نا

 روطتو ةيمنت لجأ نم يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح
 ةلجع عفد ةوق ءاقب ىف ببسلا وه .قارعلا بعش
 اهضارتعا نم مغرلاب اهفادها ىلا لوصولل ةيمنتلا
 .يسرافلا ودعلا عم ةليوط لانق ةلاحب

 نم ازجتي ال ءزج قارعلا ضراو بعش ةيمنت نا
 دمتعت يتلا ىلوألا ةماعدلا هناو .لاتقلل ةلودلا دادعا

 لغج يف ببسلا اهنا امك ,قارعلل ةيعافدلا ةردقلا اهيلع
 ةردقلا ةيرارمتسا لجأ نم ومنتو رمتست ةردقلا هذه

 يذ لاتق يف ةيقارعلا تاوقلل ةيركسعلا ةيلعافلاو
 .ليوط سبفن

 ةطخ ذيفنتب قارعلا ضراو بعش ةيمنت الولو
 ف ةيركسعلاو ةيسايسلا ةدايقلا تنكمت امل :ةحومط
 ةهبج ىلعو .ةليوطلا ةكرعملا بلاطمب دادمألا ماود
 ةلتاقملا تاوقلا نم مجحلو رتموليك ٠١٠١ نم رثكأ
 ام لاوط ًاراهنو اليل ةرسيمو ةلهس ةقيرطب ةمكضلا
 .تاونس ةتس نم براقي

 ةلودلا دادعاو ةكرعملل بعشلا دادغا نا

 ةلودلا داصتقا ليوحتو برحلل اههايمو اهيضاراو
 تاوقلا نادعا قيست لماوع اهلك ةكرعحملا ةمدخل

 هل يركسعلا عارصلا ناك اذا ةصاخ .لاتقلل ةحلسملا
 .ةليوط ةينمز داعبا

 نم تنكمت ةحلسملا هتاوقو هبعشو قارعلا نا
 عم رحيلاو وجلاو ريبلا يف ةقيمع ةيلاتق ةريخ كالتما

 ةزهجأو ةلتاقملا تاوقلا عيمج ناو .يسرافلا ودعلا
 زيمتت اهتلعج ةيلاتق ةردق ىلا تلصو برحلا تارادإو
 هذه ناو .ةيبرعلا ةقطنملا يف اهتليثم ىلع قوفتتو
 ةيقارعلا تاوقلا اهتيستكا يتلا ةيلاتقلا تاربخلا
 تاريخ ىلا ةريثك دئاوف فيضت فوس .اهتزهجاو
 اذه نم قارعلا ءاهتنا دعب ىرخألا ةيبرعلا شويجلا
 .هللا ءاش نا رصنلاب حرسملا

 قارعلا بعشل ىلاتقلا خانملا اذه ترصاع دقل
 عم اهتيضق يتلا ةليلقلا مايألا لالخ ةحلسملا هتاوقو
 ةيوبعتلاو ةيجيتارتسالا مهراكفاو قارعلا ةداق
 ام مايألا هذه ىف تركذنتو .رصنلا ىلع مهميمصتو

 ةيلاتق تاردقو تاربخ نم نويرصملا نولتاقملا هبستكا
 نيب تمت يتلا ةبيرقلا ةيقيقحلا ةهجاوملا لالخ نم

 ,سيوسلا ةانق تايلمع حرسم يف :ليئارسا:و رصم
 تاونس ثالث ةرتفلو رتموليك ٠٠١ اهلوط ةهبج ىلعو
 لوحت ةطقن عقاولا ف تناك -19170١, 195717 ةلصتم
 يذلا رصحلا نيبو ينويهصلا ودعلل مالستسالا نيد

 لاتقلا ةدارا لضفي نويرصملا نولتاقملا نكمت

 يف ىوقلا نازيم يف قوفت ىلع اولصحي نا ةخسارلا
 اهيلع قلطا يتلاو هذه لاتقلا ةرتف نم ةريخألا ةلحرملا
 .فازنتسالا برح «نويليارسالا»

 تاعارصلاو ثادحألا نراقن نحنو كلاب امف
 ةيوق ةداراب لتاقت يهو ةيقارعلا تاوقلل ةيركسعلا
 ةيخيرات ةرتفلو ارتموليك ١١١ اهلوط ةهبج ىلع
 ؟؟ًارمتسم الاتق تاونسس تسلا تبراق

 ةكرعم نيسمخ نم رثكأب تماق ةيقارعلا تاوقلا نا
 نم ًاديصضر اهتطعا .ةرتفلا هذه لالخ ةحجان ةيلاتق

 نوزخملا وه نوكي فوس ,ةيلاتقلا ةيناديملا تاربخلا
 ةديدع لايجا هيلع اثني .ينهملاو يدئاقعلاو يركفلا

 هبستكي ام ىلا ةفاضالاب .الدقتسم نييقارعلا ةداقلا نم
 يبرعلا طيحملا يف يخيرات دجم نم قارعلا بعش
 يف ىوقلا نيزاوم تالداعم هيلع ىنبُت فوس .يملاغلاو
 .ةقطنملا

 ةيوجلا تاوقلا ىف ةلثمتملا ةيلاتقلا عدرلا ةوق نا
 ةيركسعلا فادهألل اهتقحالمو ةيراضلا ةبقارعلا

 قمعلا يفو ةيوبعتلا لاتقلا ةهبج ىلع ةيداصتقالاو
 نآلا ىتح ترثأ دق .يسرافلا ودعلل يجيتارتسالا
 ىلعو ةيعافدلا ناريا تايناكما ىلع ًارشابم ًاريثآت
 ىلع ودعلا تربجأ اهنا نا .ةيفاديملا ةكرحلا ىف اهتاردق
 ةهبجلا رواحم بلغا يف عافدلا بولسا ناختا

 رارمتسال ةجيتن ةيقارعلا عدرلا ةوق نا امك .ةليوطلا
 ةيداصتقالاو ةيركسعلا ناردا تايناكما ىلع اهتيلعاف
 عفد ةوق نم تفعضا دق اهتالصاوم طوطخ ىلع
 ,تايلمعلا حرسم ىف تاعاطق ىلا نيومتلاو تادادمالا

 يعلسلا نورخملا ديصر يف أاريثك ترثأ اهنا امك
 ةيادب يف هب رخافتت تناك يتلاو ناريال يجيتارتسالا
 .ةيدرحلا تايلمعلا

 تايلمعلا حرسم يف تاريغتملا هذهل ةجيتنو

 هذهل عباتملاو ثحابلل نكمي ةيناريالا  ةيقارعلا
 ريغ يذلا ينادبملا عقاولا ددحيو سيقي نا تايلمعلا

 تايلمع حرسم يف نييراحتملا نيب ىوقلا نازيم نم
 0.ةيبرعلا ةمألل ةيقرشلا ةهبجلا

 ناريزح ١57817
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 عوج نع ينغب ال ناك تاونس عبرا لبق

 | اف مورشم فشنكي شضيبألا تيببا
 طف عاسلا ةراهق ليبسف قف هقيوبست محي لكل .٠

00090000 

 باونلا سلجم سيئر ىلا ضيبالا تيبلا ثعب
 ةلاسر 1185 ناريزح ١8 خيراتب يكريمالا

 اهرقأ يتلا ةيبرغلا مالسلا ةطخ نا لوقت |
 ريغو اماه امدقت» لثمت ١4/7 ةنس ساف يف ةمقلا رمتؤم
 .«ليئارسا» عم حلاصتلا قيرط ىلع «عجارتلل لباق
 يبرعلا فقوملا تلقن» ساف تاررقم نا ةلاسرلا تلاقو
 تفصوو ..هقيقحت ةيفيك ىلا مالسلا ضفر نم يمسرلا
 اهيلع قفتا ةوطخ ربكا. هنأب ساف عورشم ةلاسرلا
 .«مالسلا هاجتاب برعلا

 تاررقم تازيم سرفنوكلل حضوت ةلاسرلا تحارو
 اهنا تلاقف .ةيكريمالا رظنلا ةهجو نم اهتانسحو ساف
 رولبت يذلا يبرعلا عامجالا ىلع اماه اليدعت تلخدا

 مدع ىلع برعلا قفتا امدنع ١1454 ةنس موطرخلا يف
 حلاصنلاو ضوافتلا مدعو «لدئارساب» فارتعالا

 تصن اهنال - ساف تاررقم نا ةلاسرلا تلاقو .اهعم

 تفرتعا  مالسب شيعلاب ةقطنملا لود عيمج قح ىلع
 آدبم ترقا اهنألو .نمآلا دوجولا يف ليئارسا» قحب
 رارقل رشابم ساكعنا يهف :مالسلاب ضرالا ةضياقم
 تدمتعا ساف تاررقم نا يا .747 نمالا سلجم
 .طسوالا قرشلا ْق جالسلل ةيكريمالا ةفصولا

 سفن يهو :ةيكريمالا ةرادالا نا ركذلا ردجيو
 مل :مويلا ضيبالا تيبلا شرع ىلع عبرتت يتلا ةرادالا
 اهءاج امدنع ساف ع ورشم يف «لئاضفلا» هذه نم ابأ رت

 ةرادالا فرتعت ملو .تاونس عبرا لبق هب برعلا
 .مالسلا هاجتاب ةيبرع ةوطخك هتيمهأب ةيكريمالا
 اراطا حلصمي ال يبرعلا عورشملا نا ذئنبح تلاقو

 .ديزملاب برعلا تبلاطو طسوالا قرشلا يف مالسلل
 مويلا ضيبالا تيبلا ىري اذامل :وه لاؤسلاو

 مهتردابمب برعلا علط امدنع اهنع ىماعت ,لئاضف»
 ضيبالا تيبلا باتك يف ءاح ام ينعي لهو ؟ةيملسلا

 ازذك اهيف تفشتكا اكريما نا ساف ةطخ لوح ديدجلا
 يبرعلا شطعتلا عم بواجتلا كشو ىلع اهناو ايفخم
 ؟لداعلا مالسلل

 تاسبالم حيبضوت بجي ةلئسالا هذه ىلع ةباجالل

 مهاو .باونلا سلجم سيئر ىلا ضيبالا تيبلا ةلاسر

 1 ماما نمط مهنقع 5

 جالحلا دمحم .د

 اهل ةقالع ال ةلاسرلا نا وه هحيضوت بجيام
 2 يبرعلا عارصلا.لحل ةيسايسلا يعاسملاب

 اهلذبي يتلا دوهجلا نم ءزج الا يه امو .يدتويهصلا

 سرفنوكلا ةضراعم ىلع بلغتلل ضيبالا تيبلا
 ىلعو .ةيدوعسلا ةبيرعلا ةكلمملا عم حالس ةقفصل

 عانقاب ضيبالا تيبلا نم ةروانم يهف ديدحتلا هجو

 لقنب قباس قافتا ذيفنت ىلع ضارتعالا دعب سرغنوكلا
 اكريما تناك يتلا (4ا140) سكاوالا تارئاط ةيكلم

 ناكو .ةكلملل اهعيب ىلع ١181١ ةنس نقفاو دق

 دعب ةسمخلا تارئاطلا عيب ىلع قفاو دق سرغنوكلا

 نل هناب ةيروهمجلا سيئر نم ايطخ اديكأت ملتسا نا
 قفوتست نا دعي الا ةيدوعسلل تارئاطلا حيلسن مني

 ةمهاسم تمهاس ةكلمملا نا اهندب نم طورش ةدع

 .«ليئارسا» عم مالسلا ةلجع عفد يف ةلاعفو ةطشن

 تيبلا ةلاسر عوضوم ةيفلخ راصتخاب يه هذه
 تدارا ةيكريمالا ةرادالاف . ساف عورشم لوح ضيبالا

 تارئاطلا ميلست ىلع ضارتعالا مدع سرغنوكلا نم
 ةمهملاب تماق ةيدوعسلا نا ىلع ديكأتلا لالخ نم

 ةلاسرلا تحار كلذل .مالسلا ةمدخ يف اهب ةطونملا

 ليوط عاب ةبحاص اهنا تلاقف ,ةيدوعسلا رودب ديشت
 يذلا نما عورشم ىلع ضرع عامجأ قع لوصحلا يف
 .مالسلا قيرط يف ةماه ةيبرع ةوطخ ىلع يوطني

 ع ورسشمب ضيبالا تيبلا ةداشا نا ينعي اذهو

 ةديدج ةيبعوضوم نا اقالطا ينعت ل يبرعلا مالسلا

 ام ضيبالا تيبلاف .ضيبالا تيبلا ةيلقع نم تثعبنا
 ركذلا قحتسي ام اومدقي مل برعلا نا ىلع رصي لاز
 امو .مالسلا قيرط يف ةيساسالا ةبقعلا اولاز ام مهناو
 ةمدخ ىوس ساف عورمشب ضيبالا تبيبلا ةداشا

 اهل ةقالع الو .,ةيركسعلا ةيكريمالا ةيجيتارتسالل
 .ةقطنملا يف مالسلا ةيضقب

 رقت نا نطنشاول نكمي فيك :رخآ الاؤس اذه ريثيو
 ىرت اذاملو ؟اموي اهركذتو اموي ةيملسلا برعلا اياونب
 نيفلتخم نيراظنم لالخ نم ساف عورسشم اكريما

 امهادخا لوقت ,نيتضقانتم نيتسايس ههاجت عبتتو
 ال هنا ىرخالا لوقتو ةيباجيا ةيبرع ةمهاسم هنا
 ؟ع وج نم ينغي الو نمسي

 مهفت اكريما نا وه لاؤسلا اذه ىلع باوجلاو

 نا نود مالسلا لجا نم ةيبرعلا ةيحضتلا ةيمها
 لجا نم مالسلاب يحضت اهنا كلذ يف بيسلاو .اهنمثت

 عيطتست ال اكريما نالو .ةيملاعلا اهتيجيتارتسا ةمدخ
 عم مداصتلا نود ةيبرعلا ةيحضتلا ةيمهاب فارتعالا
 نا ديرت يذلا رمالا :ةقطنملا يف ةيجيتارتسالا اهتفيلح
 يبرعلا مالسلا ع ورشم اكريما تلهاجت كلذل .هينحتت

 .طقف حلستلا ةسايس عفدل هلالغتساب تفتكاو

 تزالانت بلطت اهنا رارمتساب يعدت اكريما نا
 ميدقتل بيبا لت ىلع طغضلل ةصرف اهئاطعال ةيبرع
 مدق املك هنا وه العف ثدحي يذلا نكل .ةلباقم تالزانن

 تالزانتل ةيكريمالا ةيهشلا تدادزا الزانت برغلا

 يف سيل طسؤالا قرشلا يف مالسلا نال ...ىرخا ةيبرع
 اداه افرم ةيبرعلا ةقطنملا ديرت يهف .اهتايولوا ةمق
 انطو ةرورضلاب سيلو ةينوكلا اهتيجيتارتسا رييستل
 تايالولل ةبسنلاب يوناث رابتعا كلذف .اهلهال انمآ
 .ةدحتملا

 عع مدجسممملا يذلا دبحولا جاتنتسالا وه اذهو

 لشفل ديحولا رتسفتلا وهو .يكريدمالا يسابسلا كلسملا

 يف يباجيا ليدعت ثادحا يف ةيبرعلا تالزانتلا
 برعلا نم بولطملا نا ينعي وهو .ةيكريمالا ةسايسلا
 ,ةيكريمالا طورشلل عايصنالا نم ديزملا سيل وه
 يعناص ماما يبرعلا فقوملا ريربت نم ديزملا سيلو
 تالزانتلا مِحَح نوكردي مهف .نطنشاو يف رارقلا
 كلذ مدخي امدنع اهب نوفرتعيو ةيبرعلا
 وه برعلا نم بولطملاو .ةقطنملا ٍِق مهتدجتتارتسا

 لاز ام طسوالا قرشلا ناب ةدحتملا تايالولا عانقا
 هعم لماعتلا هناوال قباسلا نم ناو يبرعلا نطولا

 اعدر بلطتي اذهو .ةينويهص ةيروطاريما هناكو
 ال كلذ نودبو ...ةيبرعلا ةنورملا مارنحا ضرفي ايبرع
  نوكت نا نم الدب الذاخت ةنورملا ىقبت ناو دب
 0].ريبك قرف حماستلاو لذاختلا نيبو ...احماست

 نطنشاو ١/١945/1
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 ناعنك قزاف
 ةيبرغلا تو رب مكاح

 ردع طارفنا ةلوؤسم ةينانبل عجارم تظحال

 تورين يف ةمئاق تناك يتلا ةيسايسلا تافلاحتلا
 تارناخملاو نمألا رصانع لوخد لبق ةيبرغلا

 طارفنا ىلا عجارملا هذه تراشاو .اهيلا ةيروسلا
0 

 بزحلا سيئر طالبنج ديلو نيب فلاحتلا
 ايشيليم ميعز يرب هيبنو .يكارتشالا يمدقتلا
 يتلا «ينطولا داحتالا ةهبج» كلذكو ..لم١٠
 زوعت دقو .ايروص قشمد اهتلكش دق تناك

 هذه باسح ىلع ةيروسلا تارباخملا روضح
 .ةيركسعلاو ةيسايسلا ىوقلا

 تارياخملا سيئر نا تامولعملا ضعب لوقتو
 ةيصخشلا تاب ناعنك يزاغ ديمعلا ةيروسلا
 ىقلتي ذا :ةيبرغلا توريب ىف ىوقألا ةيسايسلا
 دئاوم ىلع ءاسشعلاو ءادغلل تاوعد ابموب

 ٠ .مكحلا ىلا لوصولل نيحماطلا نيدسايسلا

 تكعي اهسفن عجارملا تحال ةيناث ةهج نم
 يف .ابوك ىلا هترداغمو .نانبل نع طالبنج ديلو
 ةيروسلا تارباخملا هيف قفدتت تناك يذلا مويلا
 نع تال ٌواست راثآ يذلا رمالا .ةييرغلا توريب ىلا

 0.لوخدلا اذه نم يقيدقحلا طالينج فقوم

 ١ « تأ و

 !ييفتمي نأ سصحتا
 يف وهو سراب يف لاق مرضخم ينانبل يسايس

 نيما سيئرلا ةلاقتسا نا .لايرتنوم ىلا هقيرط
 ريمتبس /لوليا "١ لبق ةدراو ريغ ليمجلا
 ةيروسلا تابابدلا لوضو نم مغرلا ىلع 8

 ناو ءادبعب يف يروهمجلا رصقلا نم برقلا ىلا
 نيب ابعص اشياعت دهشت فوس ةلبقملا ةلحرملا

 تاطوفغضو .ادبعب رصقو نيرجاهملا رصق
 رودلا رظتنت ةتوقوم اماغلا كانه ناو .ةلدابتم
 ىلع تافلاحت ةغايص ةداعاو ددجتملا يروسلا

 «© ف 0# #90

 ةحوتفم ةييوكح ةهزا | ابلطب
 لثمت ال «ةراق» ةيموكح ةليكشت لكو .ددجتتل الا ةيلاطبنالا ةموكحلا تامزا يهتنت ال

 مكح زاهج ميظنتل ةيوعصلا نم ريثكلا دجي دلبل ةيسايس ةنده ةلحرم ىوس بلاغلا يف
 يارفوت مدعو .ناملربلا يف تافلاحتلا ةيمتحو ةيسايسلا ىوقلا ددعت ببسب .يزكرم
 .مسحلا ىلع ةرداقلا ةقلطملا ةيبلغالا ىلع يباين قيرف

 ملع يذلا يسكارك وندتب يكارتشالا اهسارب ناك ةريخالا ةيلاطيالا ةموكحلا

 افدف .ةيدسنلا ةيبلغالا تاذ ةيحيسملا ةبطارقميدلاو هيزح نيب فلاحتلا دقع طارفناب
 .يبوروالا سلحملل ياهال ءاقل ِق كراشم ناك

 مسحو لخدتلا ىلع اغيسوك وكسيسنارف ةلودلا سيئر مدقا ويلوي /زومت ؛ يف
 سيئرو يحيسملا يطارقميدلا ينافناف وروتنيما فيلكتب هدجتسملا ةيموكحلا ةمزالا
 اهيلع رصب يتلا تامزلتسملا نيب قيفوتلل رواشتلا ةمهمب .خويشلا سلجم
 ف لثمتت ىلوالا .نويكارتشالا اهب ثبشتي يتلا ىرخالاو ,نويحيسملا نويطارقميدلا
 :ينآلا

 / لالا نوناك رهش دودح ىلا ةيفاضا روهش ةعضبل يسكارك ف ةقثلا ددجت نا اما -

 يف ديدحت نود يكارتشالا ميعزلا اهدوقي ةديدج ةموكح ليكشت وا .مداقلا ربمسيد
 ىلع ؛يجيتارتسا قاثيم» ىلع عيقوتلا يف لثمتي يشاسا طرشب ةنوهرم نكل .نمزلا
 ىلا يمتني اسيئر معدي نا يسكارك ونيتب ديسلا لبق نم مازتلاو .تاونسس عبس دادنما
 .ةمداقلا ةيعيرشتلا ةرتفلا ةلدط يحرسملا يطارقميدلا سلجملا

 ,ةرهاق طوغبض ةيا نع اديعب .مكحلا ف ءاقيلا ىلع نويكارتشالا صرحي نيج يف
 تاز ةيسن .ءاضيا ءاهنكلو )١١,4/(. مهبزحل ةيباختنالا ةبسنلا فعض مغر كلذو

 نم ةموكحلا هنققح امل سايقلابو .ىرغصلا ةيكئاللا بازحالا ىلا سايقلاب ةيمها
 .اهتسرامم نم ةريخالا ةرتفلا يف ةيبعش

 .ينافنافل ةلوكوملا ةمهملل ةديدشلا ةيوعصلا .نيبقارملا ريدقت يف .حضاولا نمو

 لها هنا اتيم يد وكايريس مهميعز ربتعي نيذلا نيدحيسملا نييطارقميدلا ماما ةصاخو
 ,دالبلا يف يسايس بزح ىوقا دوقي هنا ىلا رظنلاب هريغ نم رثكا ةموكحلا ةسائرل
 .ةيفالتثا ةموكح يف رتاوتلا قطنم ىلا !دانتساو

 ةيفالتئالا ةموكحلا فارطا نيب تارواشملاو :ةحوتفم ةيموكحلا ةمزالاف لك ىلعو
 هذه ىف نيايحيسملا نييطارقميدلا ةقك ناحجر ادكؤم ناك اذاو :ةلصاوتم ةسمخلا
 ىلع بعصلا نمو :اولختب نل مهرودب نيدكارتشالا ناف مه ددشت رارمتساو تاضوافملا

 يرصد متي

5395 

 ومبب مييواويصو
 ه4تتنسم 00

 هز توما راجل نجف ابيع جارت ايع تون وب

 نك خافدلل ةييلودلا ةنجللا
 يراه يف نافل خوفه

 قوقح نع عافدلل ةيلودلا ةنجللا» تدقع

 يف ةيناثلا اهتاعامتجا ةرود .ةيروس يف ناسئالا
 ةعباتمل 144850/5/154و 707 نيدام لسكورب
 ناسنالا قوقح تاكاهتناب ةقلعتملا تاروطتلا
 يتلا هيفسمتلا تالاقتعالاو عمقلا تالمحو

 .يروسلا ماظنلا اهسرامي
 نيرشع يلاوح نم ةفلؤملا ةنجللا هذه تناكو
 يتلا ةيلوذلا ةودنلا نع تقثدنا دق ,أوضع

 ةيكدجلبلا ةمصاعلا يف هسفن ضرغلل تدقع

 2٠٠١ نمرثكا اهرضحو ١586 /17/07و" يمون
 .ملاعلا ءاخنا قلتخم نم صخش.

 اهتاعامتجا نع ًاريرقت ةنجللا تردصأ دقو
 يعاسملا مامتهاب تعبات» اهنا هيف ءاح ةريخألا

 نم برعلا نيماحملا داحتا ارخؤم اهرشاب يتلا
 نيلقتعم ايروس ايماحم 17 حارس قالطإ لجأ
 194٠.: (ليربا) ناسين رهش ذنم

 مئادلا بتكملا ءاقل ىلع ةنحللا تعلطا امك م
 عم يضاملا (ويام) رايا يف برعلا نيماحملا داحتال ل

  هعطق يذلا دعولا ىلعو ,.يروسلا ماظنلا سيئر ا
 نع جارفالاب مّئادلا بتكملا ءاضعا ماما ريخألا | |

 ذقني مل يذلا دعولا وهو ..نيلقتعملا نيماحملا | |
 .!نآلا ىتح 5

 ١ قوقح كاهتنا نا» اهردرقت يف ةنجللا تدكاو ّ

 تحتوي ير 111017 ١
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 عيالك لالا احلال

 زواجتي يلاحلا يروسلا ماظنلا لبق نم ناسنالا
 روكذملا ماظنلا لمحتب ذإ .ةيروس دودح

 يلودلا باهرالا عيجشت يف ةميسج ةيلوؤسم
 تاذ لودلل ةيلخادلا نوؤشلا ىف لخدتلاو
 .طسوألا قرشلا ف ةينطولا تامظنملاو ةدايسلا

 .«نانيل صخالاب و
 يتلا ةماتلا ةيلوؤسملا ىلع, تدكا امك

 دسألا ظفاح يروسلا سئرلا اهلمحتم

 نئاهرلا فاطتخا يف (ناريا ماظن عم ٌؤطاوتلاب)

 نادلبلا ىلع طوغضلاو زازتبالا ةسرامحل نانبل يف | | 0 .يسايسلا دالبلا رارقتسال ايلعف ارهظم لثمت وا اليوط شيعت نا مهنودب ةموكح يا || | ةنميهلا ىلع درلا يه ,ةينطو ةظقي. ساسا
 مة وروألا 1 ت1 ب2 تلج تطاق ةن177ت011833721707و و52 عت سيت ص جرس 5717 هتح جوج حي جوج: هجوجحس جل [1..نييروسلا راثئتسالاو

 م تهتم تح جوج در بر لوط ب سستم روح نو حجبت سب توص تاس بج دعي ب جرس صورنا و سسسيعزو بح وجور يسمو ومع موو يراوروج بحس جوجحجم نا جم سم ب اي جب تيس3707 هجر حسا تاب حش جب كوهحس تي: ديو تعدم نحب دوب

 ١ .ةعاس 4/8 لالخ ةيندرألا ةمصاعلا ةرداغم ةرورضب داهج "لا ةيلظزم 5 0 تدق نلا
 |  ريرحتلا ةمظنم ضرعت لامتحا نع ةيسامولبد تامولعم ثدحتت .قايسلا اذه يفو ردرحنتل ةمظنم ةرصاحم يف تدقوتل

 ..ةيبرعلا مصاؤتلا ضعي ىف لزغت «ةااخألا» ةيكرييمألا دبل
 ىلا ريشي .كانهو انه ,ةيركسعو ةيسامولبد تاكرحت نم حطسلا ىلع يرجيام
 لكشتتو .تاكرحلا هذه عفادتت نا لوقعملا ريغ نم ذا :ةقسانتمو ةلماكتم اهنا 0

 هذهو .تيقوتلا اذهب يبرعلا حرسملا ةبشخ ىلع تاعاقيالا ولعتو .دهاشملا
 .ةرحاسلا ةبكريمألا ديلا لخدتت نا نود نم .ةقدلا

 ,طفنلا راباو لاملا نئازخ يروسلا سيئرلل تحتفو ,قشمد هاجتا يف تكرحت نارهط
 .عجارتلاب عرشلا قوراف هتيجراخ ريزو ًاغلبم ءىجافملا هرارق يروسلا سيئرلا ذختاف
 نم رشع ثلاثلا يف زيزع قراط ديسلا يقارعلا ةيجراخلا ريزو عم عامتجالا نع

 «لانروج تيرتس لوو» ةفيحص هتلاق نحن هلقن مل امو .يضاملا وينوي /ناريزح
 ريثت نا اهودده امك .لورتبلاو لاملاب ةيروس فقوم اورتشا نييناربالا نا» ةيكريمألا
 ءاوسو ..كانه يروسلا رودلا ماما بعاتملا نم اديزم نانبل يف مهل ةيلاوملا تاعامجلا

 . 2.هيلع دسحي ال يروسلا سيئرلا فقومف .ةيشنرم وا ةفئاخ ةيروس تناك
 ىلا يداصتقا دفو رفاسف .ةيبرغلا توريبو نارهط :نيهاجتا يف تكرحت قشمدو

 ىلا ةيروسلا تارياخملاو نمألا رصانع تعفدنتاو.,اهنيتمتو تاقالعلا قيثوتل ناربا

 تاميخملا نآ يف رصاحتو .ةينطولاو ةيسايسلا اهتدارا رصاحتل ةيبرغلا توريب
 .باودبألاو تاقرطلا ريرحتلا ةمظنم ماما ةلفقم ةينيطسلفلا

 تاميخملاو توريب ىلا ةيروسلا تارباخملاو نمألا رصانع لوصول يناثلا موبلا يفو
 ةيندرألا ةموكحلا تردصا نا ,ريثملا لصفلا نم يناثلا دهشملا لكشت .ةيذيطسلفلا

 سيئر بتكم اهتمدقم يف و .نامع يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ابتكم ١ لافقاب اهرارق
 وبأ ةينيطسلفلا ةروثلل ماعلا دئاقلا بئان غلبا اميف .رمحألا عمشلاب متخ يذلا ةمظنملا

 م ع جا جي ع ا هيت ري : وج يرحم ب74“ جريح سرس حجو

 ١ ١ فش 155-16 ودعت, ةيبرعلا ةعيلطلا> ١52

 جيلخلا لود ضعب فقوتتف .ةدجيلخ ةيلامو ةيسامولبد طوغض ىلا ةينيطسلفلا
 يف تثدح ينلا تاراجفنالا عقت انه اميرو .اهمع دو ريرحتلا ةمظنم دادمإ نع يبرعلا .

 تيوكلا يف فادهألا نم ةلمج قيقحتل :نارياو ةيروس اهءارو تفقو ينلاو .يدمحألا

 .ريرحتلا ةمظنمو قارعلا نم اهفقوم لدبت مل يتلا
 نايكلا ةموكح سيئرو .لماكتت ايركسعو ًايلامو ايسامولبد يكريمألا حفلا تاقلح

 نأل ةمهملا تارارقلا هذهب» هتداعس نع برعيو .اهب بحرب زيريب نوميش ينويهصلا
 نذدرألا نيد تاضوافم ءارحا قيرط ىلع ةدسايسألا ةيقعلا امئاد تناك «حضف» ةكرح

 ةمظنملا يدي نكل ترشح دق ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نآ ودبي حطسلا ىلع
 نيبت .يكريمألا طخلا ىلع ريسلاب تمهتا يتلا ةمظنملاف .دحلا اذه ىلا نيتلبكم اتسيل

 - ةيكريمألا طويخلا لزغي يذلا وه يروسلا سيئرلا يا .اهريغ ناو .هنم ةئيرب اهنا
 سيئرلا فزعيو ..برعلا سوؤر قوف ينودهصلا رصغلا ةلظم عفريو .:ةيليئارسالا»
 تاليلحت نكل .ةمظنملا ةرصاخم يف ًايلامو ادسامولبد هدناست ةيبرع راتوا ىلع-يروسلا
 رايخ اهماما نا امك .:ةحوتفم ةديدع ةيمرع أباوبا ةمظنملا ماما نا ىلا ريشت نيدقارملا
 تاوطخ تليقتسا ثيح .ةلتحملا ةببرعلا يضارألا يف ةيركسعلا تايلمعلا فيثكت.

 .ةمظنملل ديبأتلاو ءضفرلاب نيسح كلملاو يروسلا سيئرلا

 سيئرلا راطق تبكر يتلا ةينيطسلفلا لئاصفلا تناك اذا .دعب فورعملا نم سملو

 نع عجارتلا ىلا قشمد وعدتسو .اهتلحر عباتتس .بيبا لتو نطنشاو ىلا يرويسلا

 سيئرلا عم ةينيطسلفلا لئاصفلا كلت هتدقع يذلا فلاحتلاف .نامع عم اهقافتا
  يكريمالا فرطلا عم فلاحت هنا نيبت .ريرحتلا ةمظنم .باسح ىلع يروسلا
 .هتياهنو هتيادب يف ةينيطسلفلا ةيضقلا باسح ىلع وهو .«يليئارسالا»

 .ققحتي نا ةرورضلاب سيل .بيبا لتو نطنشاو هديرت امو
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 يئارلا هابتنا« ةنحللا تتفل اهريرقت مانخ يفو
 ةريطخلا راثآلا ىلا تاموكحلاو يلودلا ماغلا
 نوناقلا ديهص ىلع ببلاسالا دذه نع ةجتانلا
 .,لودلا نيب تاقالعلاو ىلودلا

 هير اع يف تالافتعا
 تاطلسلا نا .قشمد نم نومداقلا دنفي

 يف ةعساو تالاقتعا ةلمح ايلاح نش هروسلا

 ىلوالا ةجردلاب ةلمحلا هذه زكرتتو .رطقلا مومع
 ' .مهئاقدصاو نييثعبلا نيلضانملا ىلع

 عم تنمازت ةلمحلا هذه نا هابتنالل تفلملا
 نييثعبلا ييلصانلاا تلمش ةهباشم ةلمح

 .ةعضاخلا قطانملا يف نيبموقلا نيينطولاو

 0 .سلبارط ةصاخيو .نانبل يف يروسلا ذوفنلل

 !هيرع جرا يدوبش
 ىلع عيقوتلا يناتبللا يعويشلا بزحلا ضفر

 ةبعويبش بازحا ةدع هتردصا يذلا نايبلا

 ةينيطسلفلا تاميخملا برحل اراكنتسا ةيبرع
 ماظنلا نم معدب ,لمآ» ةملقتم اهدوقت يتلا
 ,يروسلا

 . بزحلا لبق نم ضفرلا اذه ءاج دقو
 هيلا لصو يذلا ىدملا نع اريبعت يعويشلا
 مهعابتاو قشمد ماكحل هتآلامم يف روكذملا بزحلا
 بزحلا ناب املع .ةيناتبللا ةخاسلا ىلع

 ناك (شادكب ةعامج) هسفن يروسلا يعويشلا
 ةيعويشلا بازحالا بئاج ىلا نيعقوملا نيب
 يندرألاو ينيطسلفلا) ىرخالا ةيبرعلا
 0. (يرصملاو ينارحبلاو يقارعلاو

 ! كريما «رزدلولا» ةيحض يلا
 ديسلا ,لوالا سنون ريزو طوقس نكي مل

 دذنم تعمحت تارشؤملاف .ةاحافم يلازم دمحم

 نم ةفلؤملا رصقلا اكيورت نا ىلع ماع وحن
 وهو .ىلع نب نيدباعلا نيز - جرف  يريخضصلا
 ٍْق يلازم تامدخ ىهنا «عابضلا قيرق»ب بقلملا

 ريفسلا نم ريشايم ءاخياب , .ةيبصقلا رصق

 نوكي نا ىلع .نايتسيس رتيب ,سنوت يف يكريمألا
 نيز ينمألا ىوتسنملا ىلع .ةلبقملا ةلحرملا لجر
 دمحم يسايسلا ىئووتسمملا ىلعو .يلع نب نيدباعلا

 .ديدجلا ءارزولا سيئر .رفص ديشرو .حايضلا
 لجر .داصتقالاو ةيلاملل ارسزو ناك وهو
 عاشقنا راظتنا ٍٍق .انقوم نوكب دقو ...ماقرالا

 .ةتباث تالداعم نع ةضماغلا تاروطتلا

 ةلحرملا ف ابعص اجاجترا نوعقوتي نوفراعلاو
 0 .ةلبقملا ةيسنوتلا

 نارغط رؤزإ قرا
 يلع يناريالا ةيجراخلا ريزو بئان مدق

 ىلا ةوعد .توريب ىلا هترايز لالخ .يتاراشب
 دقو :نارفا ةزابزل ئرب هخنن.ءلظا ءايشيليم عبعز
 ضعب راظتناب اهلوبقو ةوعدلا ةساردب يري دعو
 فدهتو .هنع طوغضلا ففخت يتلا تاروطتلا
 «لمأ» ديحوت ىلع لمعلا ةوعدلا هذه نم نارا

 ةيركسعو ةيسايس ةكرح يف ,هللا برخد.و

 6 .ةدحاو

 سبراي يف نايرع نأ فا
 ىلا دفوأ ليمجلا نيما ينانبللا سشرلا

 رسئزو ,ملاس يليا نوتكدللا هراشتسم سيرإب
 ةيسنلاب اهئاوجا فاشكتسال قيسالا ةدجراخلا

 امك .تورين ىلا يروسلا ماظنلا تاوق ةدوع ىلا
 دقوا «ةينانبللا تاوقلا» دئاق .عجعج ريمس نا
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 ف ةيجراخلا تاقالعلا زاهج سيئر قزر ديسلا
 ءارا جازمتسا ةمهم يف .تاوقلا» تارباخم
 .اهتاذ لؤخدلا ةلاسم لوح ةيسنرفلا بازحالا
 نا اهدافم ةعانقب توردب ىلا اداع نادفوملاو

 ف قشمدل ايبوزوا  ايكريما رضخا اءوض كانه
 بزح»و نيينيطسلفلا برض لباقم يف ,نانبل
 ىلع ينوبهصلا نايكلا عم مهافتلاو هللا

 لوألا سدنهملا لعلو .بونجلا يف ةينما تابيترت
 ةيبرغلا ايتاملا ةيجراخ ريزو وه .ةقفصلا» هذهل
 0..رشندغ رشتيد زئاه

 تورس يلا طدوفلا رارق

 رغشأ ١ لعق نا
 ةدوع رارق نا دكأ سيراب يف ةيدرع ةلودريفس

 3 لبق ذختا توردب ىلا يروسلا ماظنلا تاوق

 نوناك 5 ٍِق يثالتلا قافتالا ةحاطا رثاو .رهشأ

 انلاح بيبا لتو.نطنشاو نا ريغ ريانب / يناثلا

 تطشنو امهب ةصاخ تاباسحل .اهموب كلذ نود

 - نظنتشاو  قشمد طخ ىلع ةيرسلا تالاضتالا
 .زرتلاو نونرف لارشجلا لالخ نم بيبا لق
 يذلا ,ةدحتملا ممألا يق ةدحتملا تابالولا بودنم

 بئان ةقفر يف اهرخآ ناك ,تارم ةدع قشمد ناز

 154 عيقاوت يروسلا سيئرلا ىلا لمح يكريما
 رودلا نوكرابي .خويشلا سلجم يف اوضع
 نانبل لالقثتسا بانبسح ىلع ,يروبسلا

 [].ةتدانسو

 « ليسا رمأ»

 ١ دهل عزمت دق
 اعامتجا نا ةيتسامولبد تامولعم تدافا

 قحسا ينويهصلا عافدلا ريزو نيب دقع ايربس
 ناوطنا ءيبونجلا نائيل شيج» دئاقو نيبار
 دحل نيبار غلبا ذقو .بينا لت عم نواغتملا دحل
 يتلا ةديدجلا رمحلا طوطخلا مازتلا ةرورض
 تارباخملاو نمألا رصانع لوخد دعب تارظ

 تادحو لوصوو .ةيبرغلا توريم ىلا .ةيروسلا
 ىلع ةفرشملا بورخلا ميلقا ةقطنم ىلا ىرخا

 ف نيينيطسلفلا ةيمو ةيملاو ةولحلا نيع يميخم
 غلنا نينار نا اهسفن تامولعملا تفاضاو .اديص
 ءاهنا ىلا يدؤت تاريغتم ثودح لامثحاب دحل
 ديدجلا مهافتلا حاجن لاح يف :هغم نواعتلا

 0.لما, ايشيليمو يروسلا ماظنلا عم دوقعملا

 ةيراعلا ١ ةيئوييطسعلا ١
 يضاملا عوبسالا سيراب ىلا ةقيبح يليا لصو

 ,يدوعسلا لامعالا لجر اهكلمي ةرئاط نتم ىلع
 ىضقو .هيجروبول راطم يف لزنو .يريرحلا قيفر
 اهدعب لفق ةيسنرفلا ةمضاعلا يف ةعاس 8
 ةفطاخلا ةرايزلا هذه نا ملُعو .ق قشمد ىلا ادئاع

 ىلا يروسلا ماظنلا تاوق ةدوعب ةقالع ىلع

 يف نيعزوملا هئافلحب ةقيبح لصتا دقو .توريب
 ىلا روضحلل دادعتسالا مهيلا بلطو ءاسنربف
 يروسلا رودلا ةروص حضوتت نا روف :توريب
 .ةيقرشلا توردب هاجنا ف هددمتو

 يروسلا سيئرلا تاوق نا لوقت تامولعم
 اهاصقا ةلهم يف توربيب قرش لخدت فوس
 ةيقفيص نمض نمو .مداقلا ربمتيس /لولدا

 نمالا٠ ممعت ةينويهص - ةيروس - ةيكريما
 0 .ةينانبللا قطانملا ةفاك ىلع ءىروسلا

 .. عرفلا ةانأ اذا د
 موي دعب اموي قلأتت يهو .تضم قارعلا يف دروتلا رمع نم ًاماع 1807
 تارماؤملا ىلع ةعينم تحبصآ ىتح .ًاديعب ضرألا يف اهرودج ةبراض كا
 .نيرماتملا ىلع ةيصعو انك

 زومت ةروث اهتمدق يتلا تازاجنالاب باسح ةدرج عضن نأ اندرأ اذإو
 اهمانا ذنم ةروثلا هذه تناك دقف .لاجملا انب قاض .,قارعلا يف ثعبلا ةدايقب
 .نيدابملاو تالاجملا عيمج لمش اقفدتم ًءاطع ىلوألا

 وهو .يبرعلا نطولا ف ؛تاروثلا» يقاب نع ثعبلا ةروث ريم ام مهأ لعلو
 ءافولاو فادهأال صالخالا .ةعسملاو ةوقلا رصانع هسفن تقولا يف اهل رفوام

 ةدارال ءانمأ يباجيالا لاضنلا ةلاح يف ثعبلا ولضانم لظ دقف .ءىدابملل
 نكت مل مهل ةيسنلاب ةطلسلاو .يبلسلا لاضنلا ةلاح ف اوناك امك ريهامجلا
 ءاطعلل ةديدج ةصرفو ةيلاضن تايلوؤسمو تابجاو تناك ام ردقب تازايتما
 .ةييرعلا ةمألا ةحلصمل عادبالاو

 تدقيو .اهتدجولويدياو اهتاراعش عم مات ماجسنا يف ثعبلا ةروث تلظ دغل

 ةيرحلاو ةدحولا لجأ نم اهحافكو ةيبرعلا ريهامجلا لاضنب ةقيصل

 .ةيكارتشالاو
 هذه دض مهاوق عيمج اوزكري نا نيرماتملل دب ال ناك .هلك كلذ لجأ نمو

 امدق ريست فيك .ءادشألا اهتراحبو رهاملا اهنابر لضفب :تفرع يتلا ةروتلا
 .قيرطلا لبضت نأ نودو ءاونألاو جاومألا طسو

 اهل اوعرتخإ .لخادلا نم ةروثلا فادهتسا نع نورماتملا زجع امددعو
 نيذلاب اوؤاحو .خيراتلا ابانث نم سراف داقحا اوشبن نا دعب اسورض ًايرح

 .يلالملاو تايآلا بايث نوسبلي مهو ةظلسلا ىلا ءاونمؤي ملو اوملسأ»
 ةبورعلا اوعضي نا ىلع نورداق ةليسولا دذهب مهنا نورماتملا دقتعاو

 نا نكمي ال لابرغلاف ..ّبتو بهل يبأ ادي تبت» نكلو .هجول اهجو مالسالاو
 يكل .بذكلا ناردج يف قوقشلا نيب نم لسنت ةقيقحلا و .سمشلا رون بجحي
 صلخم يبرع لكل تئيبت ام ناعربسو .اذنأاه : ةلئاق اهبجاح هوجو ف حرصت

 .ايعشو ًاشيجو ةدايق قارعلا دومص ماما تطقسف .ةرماؤملا داعبأ

 ةيلوغملا ةمجهلا دصل قارعلا يف ةروثلا اهلذبت يتلا ةرابجلا دوهجلا مغرو
 يف اصوصخو .ىرخألا ةيموقلا اهتايجاو سنت مل .ةديدجلا ةيبوعشلا
 قيزمت ةرماؤم يف هب صاخلا ءزجلا ينويهصلا ودعلا ذفني ثيح نيطسلف
 ةينيطسلفلا ةروثلا .ثعبلا ةروث دضعت نا يعيبطلا نم ناكف .ةيبرعلا ةمألا
 يبرعلا بعشلا قح نع ًاعافد «نوتاراملا» قيدضم ىف ىرخألا يه ددماصلا

 ةرماؤم هجوب يبرعلا مسجلا كسامت نع اعافدو .هنطوو هضرأ يف ينيطسلفلا
 .ميسقتلا

 نطولل يقرشلا حانجلا ىلا نويعلا صخشت .زومت يف حرفلا دايعأ يف
 دمتست اهنأل ,ىوقأ ةروثلا نأب ةريبك ةقثلا ىقبت .ةرماؤملا ةوق مغرو .يبرعلا
 ةّدذح تدتشا امهمو .هجراخو قارعلا لخاد اهريهامج نم دومصلا ةدارإ
 تادارالا باحصأل ةرورضلاب وه لبقتسملاو ..راهنلا ليللا رخآ نإف :مالظلا
 0.دحوملا يكارتشالا يبرعلا عمتجملاب ةنمؤملا ةرّيخلا

 يبعرملا زياف

 نسب اهلا نييجا ريفا فأل

 اييخرا يف
 نم ةيبرغلا ايناملا يف نولوؤسملا فوختي

 فسنعت نم نيبراهلا نييئاربالا قفدت ةدوع
 ءالؤه حصقفيو .يناريالا ماظنلا باهراو
 تابلطلا فالآي تافلم مهماما نا نع نولوؤسملا
 ,ايكرت يف نيدوجوم نييناريا نينطاومل
 ىلع ةيئاملالا تاطلسلا ةقفاوم نورظتنيو
 .ةيبرغلا نيلرب ىلا ءوجلل مهتابلط

 ةيبرغلا نيلرب نا ةيناملالا تاطلسلا لوقتو

 نم نورافلا نويناريالا هربعي رمم ىلا تلوحت
 .ةدحتملا تايالولا ىلا مهدالب

 يف نودوجوملا نويناريالا نونطاوملا اما
 ةقفاومي .ناريا نم جورخلا نا نونلعيف ,ابكرت

 كلّدلو .ًاليحتسم ارمأ تاب .ةيفسرلا تاطلسلا

 ناتسكاب ىلا نايدولاو لابجلا ربع نورفي مهئاف
 تاطلسلا تالواحم ببسب .قارعلاو ايكرتو
 وأ .برسحلا يف ةكراشملا ىلع مهرابجإ ةيناريالا
 ناريا يف ةايحلا نا نولوقيو .ايسايس مهتقحالم
 ..ايداصتقاو ايعامتجا قاطي ال ميحج
 0.ايسايسو
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 اناداقل

 :«ةقنرقللا 0 كرافد لوب

 0 زارباو 3 قارعلا ني ب برحلا س دوقبا - :؛يليئارب 0 ا
 هي توج نع رينم : 3 وحلا ىرجا

 ناونعب ١987 ماع هردصأ يذلا هباتك يف |

 كرام لوب ديسلا فشكي :«ميحجلا ةنتاسب» 0
 ايافخ ناثبل يف قباسلا اسنرف ريفس . :يرنه |”
 .توريب يه ةيبرع ةمصاع لوأل ينودهصلا حابتجالا

 تقبس يتلا «ةلعتشملا تاظحللا» دنع فقوتيو
 ,لّيمجلا ريشب لايتغا لثم هتلت يتلا كلتو ,حايتجالا
 اربص رزاجم مث ,ادبعب رصق ىلا هتزفق نم اموي ١ : لبق
 يف ديعس سلاجلا .ةقيبح يليا اهداق يتلا اليتاشو
 لسعلا رهش دوربو .لبجلا حياذمو :قشمد ماظن ىمح
 يتلا ةينطولا ةمواقملا ءوشنو ينويهصلا  يبئاتكلا
 رئاسخ لازناو ودعلا بقعت رارق نع رابغلا تحسم
 :هيف ةيموي هبش

 يف برحلا لحارم رثكا نم ةلحرم مهفل عجرم باتكلا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١7 ١4 زومت ١95

 00 د 0

 ا قا اس

 ةددعتملا تاوقلا لبقتسا دقف .اهيلع ايئانثتسا

 يكريما ٠٠١ نم رثكا شوعن عّدوو .تايسنجلا

 ضرا ْق حايشالا بيبد بكاوو .اهدارفا نم يسنرفو

 تابابد ةهجاوم يف :«يبرع» امئاد ملكتت نا تدارا

 ةنكللاو ةلدقثلا راكفالا .تلمح اميف ؛تلمح .:ةينوراش

 .ةينيطسلفلاو ةينانبللا ثثحلا ىلا ةفاضا ..ةيربعلا
 يسامولبدك رقتسيل ؛سيراب ىلا ادئاع لفق كلذ دعب

 ةيجراخلا ةرازو) ؛هيسرود يكلا» يف يطايتحا
 ةينانبللا نوؤشلا دصرل غرفتيلو .(ةيسنرفلا
 نيرودلا نع رارسالا نم ريثكلا نزتخيو .ةيجيلخلاو
 عم ,نارهط ىلا توريب نم ينويهصلاو يكريمالا
 نم لصي يتلا ؛بوقثلا» لكل ةقثومو ةقيقد ةفرعم
 مق ىف ءادوسلا يديالا ىلا دوسالا حالسلا اهلالخ

 ناتكاىلعا تانسنتلا غش قوت ٠ 1/1 ةائغو .قاهكاو اسف ل2 ركل قام ا !نيقفتتو 334 ناقنل
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 .نيرابجلا نيب تاقالعلا ف طسوالا قرشلا لوح رخآ

 «برعلا سنرولل هوبشملاو ضماغلا رودلا ذنم أدبيو
 افقوتم ةيناثلاو ىلوالا ,نيتيم اعلا نيبرحلا ىلا لصيو
 بكر موي ١9465 ريباريف /طايش  .,ءاطلاي» دنع

 تناكو هترئاط تلفزور نيلكئارف يكريمالا سيئرلا

 رحبلا ءىطاش نم راطو ::ةسدقملا ةرقدلا» يعدم

 يقف رجح لوا عضمل ةيدوعسلا ةكلمملا ىلا دوسالا

 .ةقطنملا يف يشحولا باطقتسالا ةيرامعم

 يف يفصن للشب اباصُم ناك تلفزور نا تياثلاو

 يف للشلا ْثب تالواحم نم هعنمي مل كلذ نكل .اطلاب

 .ةيعانطصا عرز ةيلمعل اديهمت :ةيبرعلا عارذلا

 وه بيرغ ولش ةدالو نع ةثالث ماوعا دعب ترفسا
 يف قباسلا سيراب ريفس بقعتيو .ينويهصلا نايكلا

 28 - 1 مامر ورحم مخللات -



 دعب .ينويهصلا  يبرعلا عارصلا تاظحل توريب
 عئارذلا» لك نا اظحالم .ةيطفنلا ةزجعملا ىتح .كلذ
 قرشلا ليوحت :ةدحاو ةطقن ىف تتص ةيكريمالا

 ةلداعملا لعلو ...ةدحتملا تايالولل ةيحاض ىلاطسوالا
 - لوب لوقيو ..زوجعلا ةراقلا» ىلع بحسنت اهتاذ
 ةداعال يكريمالا «لاشرام» عورشم نا :يرنه كرام

 نكي مل ةيناثلا ةينوكلا برحلا دعب ابوروا ءاخب
 ايوروال امعط ناك ام ردقب ةيبوروالا ابوروال اميوعت
 لازنا يف «نورافانلا» عفادم تود امدنعو .ةبكريمالا

 ةيادب كلذ ناك ؛ 1444 وينوي /ناريزح يف ءيدنامرونلا
 .:نوحعلا ةراقلا» ِق يكريمالا رصعلا

 ىلع رضامحلا تاريغتم دصري يرنه كرام لوب
 ينانبللا طيخلا سآر طقتليو يضاملا تباوث ءوض
 ىلا لصنتل لالظلاو ليصافتلا ادراطم .ءيجيلحلاو

 قرسشلا يف يكريمألا يعواللاب مكحتت يتلا دقعلا'
 نوج هب ىحوا ام اذه .«ةقفصلا ةدقع» يهو طسوأالا

 ارورم ءرواهنزيا تياود ةيجراخ ريزو ؛ءسالاد رنسوف
 زتلوش جروج ىتح .غيه ردنسكلاو رجنسيك يرنهب
 سراميل ؛ارماغمو ارومغم ؛لتكب ةكرش نم جرخ يذلا
 رتفدل اعبتو ؛ةيبرعلا اياضقلا يف لواقملا ةسايس
 ةلينقلا لطب :نامورت ىرنه ركذن ال .ةينويهص طورش
 .ةدحاو ةرم حشرت يذلا نوسنوج نودنيل الو ةيرذلا
 دراشتير وأ :ةيناثلا تاباختنالا ضوخ رذاحو

 ملو ؛يدينيك نوج ماما ةيمد ىلا لوحت يذلا نوسكين
 دلاريج كلذك :قحال تقو يف الا ضيبالا تيبلا ىلا زفقي

 ةداق مهنا .شوب جروجو ليدنوم رتلاوو دروف
 اولماعت مهنال .طسوالا قرشلا مهب حاطا نويكريما
 ... بايضلا طسو برحمملا ريغ حالملا امك هعم

 ةلواطلا قوف يرنه كرام لوي ةسارد عضن

 ««بروكول» عراش يف .هيتكم طسونت يتلا ةريدتسملا
 ةيبرحلا ةسردمللو وكسينوالا ىنبمل مخانملا
 ىلع ةبراض .بتكملل ةقصالملا ةفرغلا ف .ةيسنرفلا

 هليحر لبق ؛قياسلا ريفسلا لئاسر رخآ غوصت ةلآلا
 نع تافلمو قارواو .ةيفيص ةلطع يف ايقيرفا ىلا
 اهطوده ماقراو ؛«ةيطفنلا ةزجعملا هو طسوالا قرشلا

 ةيزومتلا ةيسمالا كلت يف فتاهلا ادهي ملو .اهدوعصو
 ريغ بتكملا يف اهظيقو ءارحصلا رابغ نم ءيش .ةبهاللا
  ةيكريما ةقفص نع توريب نف رابخاو .فّيكملا
 يف مكاحلا ماظنلا تاوق تلعج ةيروس  ةينويهص
 فيص يف اهتلخا يتلا قطانملا هاجتا يف عفدنت قشمد

 ناغير ثوعيم ماما حضاولا دسا مازتلا دعب :

 تايالولا بودنم .زرتلاو نوئرف لارنجلا .قشمد ىلا
 بونج يف ةينمالا تابيترتلا ,ةدحتملا ممالا يف ةدحتملا

 نيينيطسلفلا برضو ينودهصلا قطنملل اعين :نانبل
 ىلع ,ةلتحملا «ليلجلا عبصا» قطنم ىلا للستلا عنمو

 ءالخا نع ىرخا رابخاو .نيينطولا نيمواقملا دي
 هئانبا ءامد ةقارال اعنم :نارهم ةنيدمل يئاقولا قارعلا

 ايلات ناجردني الو .ةدايقلا امهراتخت ال نامزو ناكم يف
 ذنم هقبطت يذلا يكيمانيدلا عافدلا ةيجيتارتسا يف

 ما تباوثلا نمض تاريغتم .يضاملا ليربا /ناسين
 ؟تاريغتملا قاطن يف تباوث

 :لوقيو هتسلج يف حيرتسي يرشه كرام -:لوب
 ١187 ةبرجت دعبو .نانبل يف ةيكريمالا ةبعللا,
 دعب ؛يلودلاو يميلقالا نزاوتلا أدبم ىلع موقت ةيساقلا
 الو ؛فلكم رواحملا عارص نمض .راثئتسالا نا تبث نا

 : 1 م الملل قرح مع مطعض تاع - 9

 عم راوحلا اوعطقي مل نويكريمالاو .ةجيتن ىلا يدؤي
 لاط يذلا يعامجلا لتقلا ةثراك دعب ىتح ,قشمد

 يف نييسنرفلا نييلظملاو نييكريمالا ةيرحبلا دودج
 ةرتف تناك ةيضاملا ةثالثلا روهشلا نا يل ادبو .توريب
 ىلا نييروسلا ةدوع حاتا يذلا ويرانيسلا ببدكرت

 نا يف كش الو .197 ماعلا دعب اهولخا يتلا قطانملا
 ةنكمم نكت مل ؛:هيف تمن يذلا لكشلابو .ةدوعلا هذه

 اذهو ...«يلدئاريسالا»  يكريمالا رضخالا ءوضلا األول

 ةياعر يف نانبلل اينمض اماستقا ؛عقاولا ف :ينعي

 اذاو .هيف يساسالا يروسلا رودلاب اميلستو ,ةيكريما
 هيمسن ام نا لوقاف :ةوطخلا هذه ىلع قلعا نا ىل ناك
 امه ساسملا ىرجح هلالقتساو نانيل ةدايس ةداع

 نم ,ميحجلا ةنتاسب دي ىلع امهنم صاقتنالاو
 ميزلتلا نا كلذ .نييروسو .نييليئارسا»و نييكريما
 بورح لسلسم ةيادب وه ليئارساو ةيروسل يكريمألا
 ينطولا سحلا ةراثتسا هنأش نمو .نانبل يف ةفلتخم
 اريثك اورخأت مهنال اوأظخا نيذلا نيينانبللا لك ىدل

 عيمج نا عقاولاو .نوغتبي نطو يا ديدحت يف
 نا بجي نانبل نا ىلع نوقفتم مهتيبلاغ وا نيينانبللا
 يف و ءاهب فرتعملا ةيلودلا هدودح نمض .مهل انطو لظي
 ,لياقملا يف :نيينانبللا نكل .هلالقتساو هتدايس راطا

 ناثبل ءانبو برحلا نم جورخلا ةيفيك ىلع نوفلتخم
 طسو روتسدلا ليدعت لوقعملا ريغ نمو .ديدجلا
 نيب يل ود قفاوت ىوس نانبل ذقني الو .عارصلا ةرارح
 ,تانامض عم يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا
 ١ قافتا نال ::نييليئارسالا» باحسنا ىلا ةفاضا

 ىلا لخدمك رمالا لوا يف هريرمت ىرج ويام ,/رايا
 يسايبس رارقك سدلو ءافكنالل ةمدقم وا باحسنالا

 ظافحلل ةلعافلا ةيلؤدلا ىوقلا وعدا كلذل ...قيسم
 ىنمتأو .ةدحتملا تايالولا صخاو .نانبل ةدايس ىلع

 نمو .هب نيطيحملا نييميلقالا نيرابجلل نانبل مّرلت الا
 ممالا تاوق رشتنت نا ءلاجملا اذه يف .يرورضلا
 نم ةعرج ءاظعال .ةينانبللا يضارالا لماك ىلع ةدحتملا
 .«... باطقالا و رواحملا عارص يف دابحلا

 ةبتع ىلع فقاولا يسنرفلا يسامولبدلا عّرجتي
 .ةراحلا ةعاسلا كلت ىف درابلا ءاملا نم ايوك تانيتسلا

 هيلع ضرعتل ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةبراضلا انيلع لخدتو
 ف اهعلاطيف .يئاهنلا اهلكش يف ةيسايس اصوصن
 لوؤحلل تارابعلا ضعب ةغايص ةداعا ابلاط .ةعرس

 توصي .ةيبرعلا ةعيلطلا» ل لوقيو .سابتلالا نود
 يه توريب نا» :كازلب تاياور يف يذوحلا ةيويح هيف
 رابتخا ضراو .ةفصاعلا نيع .ةلبقملا ةبقحلا حاتفم
 نويكريمالا هيلع قفاوت يذلا يسايسلا ماظنلل
 يف رييغت ياو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب تايفوسلاو
 طقف هضرعي نل ةيفارغجلا هتينبو ةيفئاطلا هتبيكرت
 قيمع رييغتل ةمدقم نوكي لب :نزاوت  اللاو جاجترالل
 طظيحت يتلا لودلل ةنامض دحوملا نانبل نا .ةقطنملا يف

 نا دعي .هبعشل ةنامض دعي مل هنا عبطلاب .هب
 تلاز ام ةلودلا نكل .ريبكلا قاهرالا ىتح فزنتسا
 ةلمعلاو .انايحا يروص لكش يف ناو :ةدوجوم
 افالخ :فرصلل ةلباقلا ةلمعلا اهنكل :ةبحاش ةينانبللا
 دقنلا باسح ىلع اريثك ترثا يتلا ةيروسلا ةلمعلل
 دعب ةديدع تارم توريب ىلا تبهذ دقل .ينانبللا

 ظحالا تنك ةرم لكو .هيف ةيسامولبدلا ينمهم ءاهننا
 رولبتت ةينانبل ةظقيو .ىمانني اينطو اراين كانه نا

 عجارتلاو يداصتقالا يدرتلل زاوم لكش يف و .اهملاعم
 يف عقاولا اذه ذخا ىلا ةرطضم ةيروسو .يسايسلا

 نم ةكرحتملا لامرلا يف اهدونجب جزت ال يكل .رابتعالا
 ىلا دوعت نل ةيروسلا تاوقلا نا تملعو .ديدج
 اهل بيس دقو :194ا5 ماعلا هب تماق يذلا راشتنالا

 شيجلا تادحو ةدئاسم ىلا دمعن فوس لب . تالكشم

 مدع ىلع ةرداق تاوقلا هذه دح يا ىلا نكل ينانبللا

 ةأطو اورعشتسمي ال يكل نينطاوملا عن جزامتلا

 ةيمودلا ةايحلا ليصافت ءارو رارجنالا نا ؟اهدوجو
 ناك كلذلو .لشفلا ىلا الا دوقي نا نكمي ال ةينانبللا
 اوعدا نويروسلاو .يضاملا يف هاندهاش يذلا روهدنلا

 هتدايس نامضو نانبل ديحوت نوديري مهناب
 هقيزمت نم فعاض لكشب اوفرصت مهنكل .هلالقتساو
 نكت مل ةيثراكلا ةرماغملاو .هنيرح شماوه صلقو
 ةسايس عنصت ال ةييطلا رعاشملاف .دحال ةحبرم

 ظحالنو .لابخلاو ةريصنلا ىلا ةحاح ةمثو .ةحجان

 .«...نانبل يف نييروسلا نع ةوسقب اتباغ ناتفص امهنا

 فلم وه .رخآ اقيقد افلم يرنه كرام لوب عم حتفن
 يسنرفلا يسامولبدلاو .ةيئاردالا 2 ةيقارعلا برحلا

 ماظنلا نم ءزج ةيكيتاماردلا ةهجاوملا نا لوقب

 .يلودلا ماظنلا نم ءزج هرود ُِق وه يذلا ,يميلقالا

 ةريثك اهنا نم مغرلا ىلع ,ليصافتلا دنع فقوتيال وهو
 نيتما نيب عارصلا يف برحلا جردُيو .ةلعتشمو
 هسحب دوعبتو .ناتضقانتم امهنكل .نيترواجتم

 رصتنا ثيح راق يذ ةكرعم ىلا قثوملا يخيراتلا
 ثيح .ةيسداقلا ىلاو :مالسالا لبق سرفلا ىلع برعلا
 ول, :لوقيو .مالسالا دعي ؛ةيناث راصتنالا اودواع

 :ناريا عم سامت ىلع .ىرخا ةيبرع ةلود كانه تناك

 ماظنلاو .اضيا برحلا ضوخ ىلا ةرطضم تناكل
 هتروثو .ناربا جراخ ىلا ةروثلا ريدصت مرتلم يناربالا

 لسوتت ,يسايس ىحنم تاذو ؛ةيفلس .ةيبهذم ,ةيئيد
 ايبساسا افده ىقبت يتلا ةطلسلا ىلا لوصولل فنعلا

 - ةيخيرات ةءارق ربعو .ةروثلا هذه نا يف كش الو .اهل

 ,يسرافلا يموقلا روعشلا ةديلو ةيجولويسوس
 ؛«قارعلا يف و .يبرع وه ام لك دض .ايديلقت بصعتملا

 مداصتي نا يعيبطلا نمو .يبرع يموق روعش ةمث
 ةيسايس بابسالو ,ناضقانتم امهنال .ناروعبشلا
 فوختت ةيجيلخلا ةمظنالاو .ةيعامتجاو ةيداصتقاو
 اصوصخ ,كوكشلاب ةلوبجملا ةيسرافلا ةيموقلا نم
 ىلا ايسينودنا نم نيفعضتسملا ىلع نهارت اهنا
 ةيدوعسلاو تيوكلا ةمظنا ربتعتو :نادوسلا

 دعبو .ةتفلملا ةرهاظلا نا ريغ .اهل ايدحت نيرحبلاو
 نطولل نييقارعلا ءالو نا .برحلا نم تاوئس تس
 ناحتمالا دادغب تزاتجا انه نم .ةيبرعلا ةيوهللو
 .هب مارتلالاو يدحتلا ةروريص لمحت فورظ طسو
 «ودارودلا» هنا ليق يذلا دلبلا اذه تيوكلا نا دقتعاو
 .ههاجتا ىف برحلا دادتما نم فوختي ادب ؛جيلخلا
 .هل ةميلاتنم تاريذحت تهحو ةيناردالا ةدانقلاو

 نم :برحلا قافآ تكردا ىرخالا ةيجيلخلا لودلاو
 نا ينعي ال فوخلا نا ىرا يننكل .ةيناريالا ةيوازلا
 ةدام فوخلا .يلاحلا اهراطا ىلع جرخت فوس برحلا

 ىري ؛ناريا راج ,يتايفوسلا داحتالاف .انايحا ةيسايس
 رخآلا راجلا .ايكرت كلذكو .برحلاب اينعم هسفن
 يف كش ال .رطخلل هتيناملع ضرعت ىودع نم سجوتي
 ه8 ةقالع ىلع ةيطسوا قرشلا اهراودا ربتعت ايكرت نا
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 جيلحلا ميرشو ..نانيل برج ِق ةسلابالا دراطي «ميحجلا هنتاسب» فلؤم

 .يسلطالا فلحلاب اهاطبترابو ةيبوروالا حلاصملاب
 ف ىوقلا نيزاوم يف نارهط رثؤت نا يف بغرت ال يهو
 ةيسايسلا ةلداعملا يف ريغت نا الو .طسوالا قرشلا
 ةرجفتملا تالامتحالا عنمب ال كلذ نا ريغ .انهار ةمئاقلا

 .ةعقاو تالامتحا يهو .ةيناريالا_ ةيقارعلا برحلا يف

 فقوتت مل اذاو .ةيساسالا نيزاوملا يف ريغت نل اهنكل

 .رسحنتو صلقتت فوس اهناف .ينيمخ دعب برحلا
 .«...داحلا ينيدلا روعشلا راسحنال ةجيتن

 هاجتا يف ومنت يه لهو .ةلبقملا ةلحرملا ملاعم نعو
 يف قباسلا اسنرف ريفس لوقي .نيخستلا وا ديربتلا
 ناب يحوت ءاوجالاو .ديربت يا عقوتا ال» :نانبل
 نويناريالاو .انخاس نوكي فوس ويلوي /زومت
 فيوخت ىلا نوحمطيو .احالسو الاجر نودشحي
 ثدح ؛تيوكلا يف ءيدلا ضعب اوحجن دقو .جيلخلا

 اذه ةايح يف ةقيقد ةلحرم ىلا رشؤت ةيسايس تارييغت
 ءيش لكو .هجو نم رثكا يف نانبل هبشي يذلا دلبلا
 ىلا ةلاسر نم رثكا هيجوت وه دوصقملا نأكو يرجي
 ماظنلا رسكت ال نآلا ىتح تاروطتلا نكل .ةيدوعسلا
 يذلا ماظنلا وهو .يميلقالا ىوتسملا ىلع دوسي يذلا

 تايقافتا يف روذج هلو .ىلوالا ةيملاعلا برحلا ىلا دوعي
 اهناكو برحلا هذه ىلجتت كلذل .هلبق تمربا ةيلود

 .؛...اهتالوحت نم تسيلو ةقطنملا تباوث نم ءْرِج
 يتلا تامولعملاب هثدحم «رمطي» يرنه كرام لوب
 نهارلا عقاولل دصرو خيراتلا يف ةءارق يه
 ةيبرجتلا ءوض ىلع ليقتسملا تالمتحال فارشتساو

 نالو .ينودلاو يميلقالا رارقلا يعناص عم يطاعتلاو
 ليلحتلاو ثحبلل ىلاثملا هلاجم» وه طسوالا قرشلا
 ,نيطسلف يف «ةينودهصلا ةلودلا» رامعتسالا عرز ذنم

 صضرحي .كلذ ىلا تضفا يتلا تاؤطاوتلا ةكبشو

 ايسايس اعبرم ةقطنملا رابتعا ىلع يسنرفلا يسامولبدلا
 اديج فرغا» :انل لوقدو .ادحاو ادجيتارنساو اينماو

 ١947 زومت ١753 ١4 .ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا . الث
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 ةلحرم يف وه طسوالا قرشلاو نانبل يف مالسلا نا

 تاجوم قفطصت لولحلا بايغ يفو .نزولا نادقف
 فرطلا اذه نما يقب اذاو .داجتا لك يف ىمعالا فنغلا
 ...«ةدئاسلا ةلمعلا وه فنعلا ناف ءاددهم كاذ وا

 ةرتفلا يف سأرت يرنه كرام - لوب نا ىلا ريشن
 سلجم يف دقحُم .سيراب يف اينما ارمتؤم ةقباسلا
 نوينما نولوؤسم هرضحو .يسنرفلا خويشلا
 نع الضف .نويبرغ نويناملاو نويناطيربو نويكريما
 اوجن لاجر ةمث ؛نييكريمالا نيبو .نييسنرف نيلوؤسم
 ماع توريب يف ةيكريمالا ةرافسلا ريجفت ثداح نم
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 دحا ال نال :فنعلل يجذومن فرظ ةقلاعلا ةيسايسلا
 ...هسأر قوف ةلظم عضو ىلع كلذ دعب ارداق

 تاحاسلا نا يفنا الد :راطالا اذه ف يرنه لوقيو
 ,اهنع ريبعتلا يرجي ,ةدقعم تالكشم اهل ةيبوروالا
 لكشت ال :ةدرفنم رهاوظ كانه .ةفينعلا قرطلاب انابحا

 فنعلا نكل .اهل ايسايس قفا ال نال ءاهتاذ يف ارطخ
 ةدوعلا وهو .يسايس قفا هل طسوالا قرشلا نم يتآلا

 هعياط انه نم ...ريصملا ريرقت قحو ضرالا ىلا
 هتيوه ىلع فالتخالا اضيا انه نمو .فيخملا
 .«...هل يسايس دح عضو يرورضلا نمو .هتاسراممو

 ىلع مالكلا ىلع صرحي يرنه كرام لوب نا ظحالا
 هنانساو هدلج نم اضعب كرت يذلا لجرلا اذهف .نانبل
 يف ةفيثكلا هتربخ نا ىلع دكؤي :ةينانبللا مدلا ةهاتم يف
 ططخلا مادصل رممد اهنا يعبي هتلعج .توريب

 نيينانبللا ضعب نظو ..حلاصملاو تايجيتارتسالاو
 نكل .نسحتلل عضولا حشري نيينيطسلفلا جورخ نا
 عضو ةهجاوم ْف مويلا نحنو .لصحي مل كلذ نم اًئيش
 فوس نانبل ناك اذا لءاستا يننا ىتح .اديقعت رثكا

 ىقبي فوسانا ما :ليقسما يف نطوو نادككا دعوتي
 ىلع ملاعلا روطت بلص يف يه ؛ةلماش ةمزا نم اءزج

 نوينانيبللاو .ريغتب نانبل نا ٠٠٠". ماعلا فراشم

 نرقلا ذنم كلذو .تالوحتلا فطعنم دنع امئاد اوناك

 مهنا .ةينامثعلا ةيروطاربمالا لالظ ف .رشع عساتلا

 مهو .اهلوفاو ةيروطاربمالا هذه روطت ىلع دوهش
 دعب يسرا :يسايس ماظن راطشنا ىلع دوهش مويلا
 ين ودلا ماظنلا نا يف كش الو .ىلوالا ةيملاغلا برحلا
 ددشا .لكأآت ةلحرم يف رمي طسوالا قرشلا ىف يسرا يذلا
 - ١9514 ماعلا ىف هتغايص ترج ماظنلا اذه نا ىلع
 ثيح ١1445. ماع اطلاي يف هفييكت ىرجو .48
 لازتخا ةينانبللا ةمزالا نا .نوفتلا تاعيرم تمسقن

 قرشلا يف يىلودلا ماظنلاو يميلقالا ماظنلا لكاتل
 وديت اهناف.ناونعلا اذه تحن اهجحردن مل اذاو طسوالا

 عطاقتي يتلا ةطقنلا اهنا .اهزاغلا كف بعصي ةرفيش
 ... «ناكلاه ناماظن اهيف

 ةيجيتارتسا ةيؤر يف يرنه كرام - لوب بهسي
 :نهارلاو ينآلا تدحلا عيطلاب زواحتي هنا .ةقثوم

 ريغتت مل ينلا ةيميلقالاو ةيلودلا ةبعللا طيخ دراطيل
 .تانيرشعلا علطم ذنم تاراوسسكالا ىوس اهيف

 :نانبلب مكحتلا اولواح «نييليئارسألا» نا» كردنسيو
 اودصحف ؛نويسنرفلاو نويكريمالا لواحو .اولشفف
 .مهلشف ىلع زايتما يف ادهاش تنكو .اضيا لشفلا

 .نانبل ىلع اهماظن ضرف نع ةزجاع ةيروس نا ينيقيو
 ططخلاو عيراشملا امئاد زواجتت ثادحالا نا

 يميلقاو ىلحم .دحاو لماع نم رثكا ةمث نال .ةيسايسلا
 يميلقا ماظن نم ءزج اهتاذ ةيروسو .اهب مكحتي ينودو
 تالداعم دنع رقتسي الو رارمتسا يف ريغتي يلودو

 نا يف نوموكحمو نومكاح عيمجلا نا انه نم .ةتباث
 سات

 يف ةيكريما ةمجه كانه تناك اذا يرنه لأسا
 رييغتلا نع انلصفت يتلا ةثالثلا رهشالا لبق :ةقطنملا
 ةمجه ةمث لهو .ينويهصلا نايكلا يف يموكحلا
 نطنشاوو وكسوم نا» :بيجيف .ةداضم ةينايفوس
 ىلع تامزالا جرخت ال يكل يقيفوتلا رودلا ىلع ناتمزاع
  يروسلا ثلثملا نا ىقبي .اهل حوسرملا راطالا

 نيب برحلا سوقب طبترم «يليئارسالا»  ينادبللا
 ال يكل طشنت ةيكريمالا ةيساموليدلاو .نارياو قرعلا

 دض برح ىلا نارياو قارعلا نيب مالس يا لوحتي
 قارع يا :ريبكلا لاؤسلا حرطق قشمدو .«ليئارسا»

 تاباسح ينبت اهنا ؟ناريا عم برحلا نم جرخي فوس
 ىلع هلالظب يخرُي يذلا قاقحتسالا اذه راظتنا يف
 تاباسحلا يف الخادت ىرا انه نم .اضيا جيلخلا

 ىسنن الو .ةيجيلخلا اهتاباسح عم نانبل يف ةيروسلا
 سكعني اذهو .راعسالا ىف راسحنا ةلحرم ْف طفنلا نا
 .«...اهيف رارمتسالا ىلعو برحلا تاططخم ىلع

 حضوتسال ءراوحلا نم ةريخالا تاظحللا طقتلاو

 ْف يه يتلا مايالا ةيعون نع يسنرفلا يسامولبدلا

 لوصو دعب ,ليمجلا نيما ينانبللا سيئرلا راظتنا
 ْف يروهمجلا رصقلا راوج ىلا قشمد ماظن ةلدحم

 يه ةيساسالا لّيمجلا قاروا» :لوقيف ءادبعب
 .هل يلعف معد يا اومدقي مل نويكريمالاو .ةيعرشلا
 اذا ةديج ةيسايسلا هتارايخو .دوعولا معد جراخ
 اذاو .هدغاسب مل ادحا نال .اهناكمو اهنمز يف اهانعضو
 اهدمتست يهف ...مويلا ةوق ةيا ةينانبللا ةريلل تناك

 ةفيعض ةيعرشلا هذه تناك ولو ىتح .ةيعرشلا نم
 0.نانبل نم اءْرَج الا يطغت الو
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 ,ةدودعم تاعاسل ,تعاطتسا اهنكلو .ةعاس

 ىلع رثؤت نا نود .اللينام ةمصاعلا زهن نا
 .اهلك ةينيبيليفلا رزجلا ليبخرا
 رتاوقمو فثكم نكلو ريصق يركسع ويراخيس
 ؤروترا لارنجلا ةبيخ ,ةياهنلا يف .هلآم .ثادحالا

 سيئرلل نيبرقملا طابضلا مها ؛(ةنس 0) ونيتنالوت
 اوغيستسي مل نيذلا دحأو ءسوكرام دئاندرف عولخملا
 ةياهنو .دالبلا يف يطارقميدلا عضولا بابتتسا
 .ةيركسعلا ةيروتاتكدلا ةنميهلا

 نيبيليفلا ةسيئر تناك عوبسالا ةلطع ةيادب يف
 ىلا ةرايزب موقت ةينيبليفلا ةيبعشلا ةدارالاب ةبختنملا
 زكارملا مها ىدحا .واندنم ىلا اديدحتو .دالبلا بودنج

 ديسلا ةسائرلا يف اهيئان امنيب .نيبيليفلا يف ةيرضحلا
 ةيمسر ةرايز راطا يف .ديردم يف دوجوم لينويل
 قدانف دحا ونيتنالوت لارنجلا لتحا دقو .اينابسال
 نييندملا نم ةئثامتس هيحص .,ىرسبكلا اللينام

 بصنو .دونجو طابض نبب ةئامثالثو هل نيسمحتملا

 قرفلا اعدو .ةباينلاب ةيروهمجلل اسيئر ةرشابم هسفن
 ةديسلل نفج فرطي مل نيح يف .هتالاومل ةيركسعلا
 :بونجلا ىلا اهتلحر عطقت مل ينلا وتيكا نوزاروك
 ال هناب ءيركسعلا درمتلا» ديردم نم اهبئان فصوو
 !ةيحرسم ةبعل وا ةيهلا نوكي نا ودعي

 دحالا ةليل ذا لطت مل ةبعللا ناف لعفلابو
 طابضلا نم ةعومجم لوا باحسنا أدب (5

 نينثالا مويو ؛ةيركسعلا ةيلمعلا دئاق نع ةيلختم
 ردزو ناك امنيد اهطاشن ةمصاعلا تلصاو يلاتلا

 تاوقلل ىلعألا دئاقلاو ليبيريا يسنوب عافدلا

 رومالا مامز ىلع نارطيسي سوسار لارنجلا ةيركسعلا
 درمتملا لارنجلا ناوعدي مث ,اهجراخو ةمصاعلا يف
 رداغ نا .هذيفنت يف رخأتي مل رما وهو .مالستسالل

 ,نيلا ومو طابض نم هعم ىقبت نمو ونيتنالوت لارنجلا
 ددحم ناكم ىلا لقنو ,نينثالا ءاسم ريبكلا قدنفلا
 نيلوؤسملا نا رابخالا عمجتو .هعم ضوافنلل
 رهظم لك داعباو .ءامدلا نقح اولضف نيينيبيليفلا
 وفعلا رادضا رما ىقبي اميف :ثداحلا نع يمارد

 نيعبراو نامث نم رثكا رمتست مل اهلك ةياكحلا 0
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 عصف
 يكريمالا رغشملاو ..سوفرام ةقرأ نب

1 

 نافالا مامض .ةيبعشلا ةدازالا ..قنيكا

 .نوزاروك ةديسلا ىلا الوكوم نيدرمتملا نع لمتحملا
 نيديليقلا هفرعت يركسع درمت لوا ثداح نا ديب

 /طابش ١١5 يف سوكرام روتاتكدلا مكحي ةحاطالا ذنم

 ةيسايس ةبعل درجم ف هرصح نكمي ال .يضاملا رياربف
 نمو .هي فحت ةددحم لماوع كانه نا كلذ .ةرساخ

 نا اهزريباو .هيلع تعجش دق نوكت نا لمثحملا

 سيئرلا فنك يف اوشاع نيذلا نييركسعلا طابضلا

 نا امك .مهحفاطم نع ايئاهن اولختي مل عولخملا
 ةسيئرلا عم لماك قافو ىلع تسيل ةيركسعلا ةدايقلا
 ةينطولا ةحلاصملا قلخل اهيعاسم يف ةصاخو .ونيكا

 ةيفالتئا ةموكح سيسأات ةلواحمو .نييعويشلا عم
 دقو دالبلا ىف ةيسايسلا تادايقلا لك اهيف كرشت ةريبك -

 وج 7 م وس سما بج 7 ل دس 117م

 ءاهنا ةلأسم مكحلا ىلا اهلوصو ذنم ونيكا تريبتعا
 درمت هناو ةصاخ .اهماهم ةيولوا ف يعويشلا درمتلا
 ةقاطلا ضرعيو .اماع رشع ةعيس ذنم لصاونم

 ,ديدش رادهال دالبلل ةينمالاو ةيركسعلا

 مكحلا كسامت نوددهي اذه دعب نويعويشلاو
 لماع نوربتعي امك .ةيرق 14٠5٠0٠١ ىلع مهترطيسب
 نآلا ىتحو .دوشنملا يعامتجالا ملسلل اديدش ةلخلخ

 ةيباجيا جئاتن نع مهعم ةحوتفملا تاضوافملا رفسن مل
 مدعلو ,.مهفوفص يف ةدتحملا تافالخلا بيسب كلذو

 نم ديدغلا ميدقتل ةيزكرملا ةموكحلا دادعتسا
 .مهحلاصل تالزاننلا

 عولخملا سيئرلا عامطا ناف اذه ىلا ةفاضالابو
 هتماقا نم اقالطنا ةلصاوتم لاّرت ال سوكرام دناندرف

 نم هل نولاوملاو :ولولونوه ةريزج يف ةيلاحلا
 نودعي ةيركسعلا رصانعلاو نييلاملا نيديفتسملا
 يف مهتكوش تدتشا دقو .فالآلا لقن مل نا تاثملاب

 تارمهاظم يف مهسفنا نع اوربعو .ةريخالا ةرففلا

 نم ديدش حماستب .اللينام ةمصاعلا زكرم اهدهش
 ىوقلا ةفاكل ةصرفلا ةحاتا ىلع ةصيرحلا تاطلسلا

 .اهتضراعمو اهئارا نع ريبعتلل ةيعامتجالا
 عضولا روطتل نيعبتتملا ناف .رخآ وحن نمو

 نوزاروك ةديسلا لوصو ذنم نيبيليفلا يف يسايسلا
 فرعي مل ديدجلا ماظنلا نا نولجسي مكحلا ىلا ونيكا

 ةيبعشلا ةدارالا نم مغرلاب .لماكلا رارقتسالا دعب
 يف ءناما مامص لعفلاب هريتعتو ,هدنست يتلا ةيوقلا

 تاذ تارماغملا وا عامطالا لك هجو يف .نهارلا تقولا
 .ةيبالقنالا ةعيبطلا

 ةينويدمو ايرخم اداصتقا هءارو سوكرام كرت دقل
 لاومالا سوؤرو .رال ود رايلم 77 دودح ىلا لصت ةيملاع
 رامثتسالا لاجم ىلا دعب دعت مل ةبرهملا ةينيبيليفلا
 ةعيرس تاجالع ميدقتب ةبلاطم ةلودلاو .ينطولا
 نود ةيرشتسملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا باصوأالل
 ةباجتسالل ةليفكلا تاودالا ىلع ةرفوتم نوكت نا
 .ةيرورضلا ةينطولا تاجاحلل

 نم اهب لصتي امو اهعيمج تايطعملا هذه نا
 ةرماغم ىلع تعجش يتلا زفاوحلا دحا زربت تاعرفت

 ىلعو .ةرساخلا ةيركسعلا ونيتنالوت لارنجلا
 .ةدعبتسم تسبل ىرخا تارماغم

 يكريمالا طغضلا لفغنال نا انيلع .ريخا وحن نمو
 صرح هلثمي امو ,ينيبيليفلا ليبخرالا ىلع لصاوتملا
 ةرئاد يف نيبيليفلا ءاقبل ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 مكحتلا يف رارمتسالل يداهلا طيحملا يف اهذوقن
 .درمتلاب تددن نطنشاو نا حيحص .ةقطنملا ليقتسمب

 ىلا يمتني تاب هناي هتفصو يذلا سوكرام ترذحو
 ,ةينيبيليفلا نوؤشلا ف مداق طروت لك نم ؛يضاملا
 نوؤشلا هذه ءاقبا نم نطنشاو عنمي ال اذه نكلو
 ,ةيزكرملا تارياخملاو نوغاتنبلا يرهجم تحت
 وا .نيبعويشلا عم ةحلاصملا تققحت اذا ةصاخو

 ال تارارق وا تاحالصا يف اديعب نوزاروك تبهذ
 نا دكؤملا نمو .ةقطنملا يف ةيكريمالا حلاصملا بسانت

 , غيصو هلاكشا روليتتس نيييليفلل يسايسلا لبقتسملا
 [].هيف لمعلا

 يواوزلا ناميلس

 15 19853 زومت ١55 - ١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 :دادؤت ..ةمقلا ظوظح :ناغير دعب ..فوشتابروغ عم نارتيم

 سيراب يف ىرن وكسوم
 نطنشاو نيدو اهديد مجرتم ريح

 ةيكريمألا تاهاجتالا ومن نم رذحت اهنكل
 ةيسنرفلا ةيجراخلا ةسادسلا يف

 ا؟55 زومت 116:35 ندقلا_:ةينرغلا ةغيلطلا

 ةريخألا هترايز ءانثا .ءادغ ةوعد لالخ

 نارتيم اوسنارف يسنرفلا سيئرلا لاق .اكريمأل

 ءامعز نم دحأ ال :ليزيف يكريمألا بتاكلل |[ |١

 ..هب يتفرعم ردق فوشتابروغ ليئاخيم فرعي ابوروا
 ىوتسم عفر ىلا علطتي باشلا يتايفوسلا دئاقلا نا
 ةقثلا مادعنا نكل :يتايفوسلا داحتالا بوعش ةايح

 عم يىحلستلا ةسفانملا نوزلح ىف طارخنالل هرطضا

 .ةبكردمألا جماربلا

 ةرتف لاوط ليزيف يكريمألا بتاكلا هيلا تصنأ دقل

 ءادع نإد هلوق مامتهاب لجسو .ءادغلا ماعط

 58 ا  يجيتارتسالا عافدلا ةردابل فوشتابروغ

 رايخ الو هنم رفم ال رمأ وه .اكريما اهيلع ىصت يتلا
 ماظن جاتنا ىلا يتايفوسلا داحتالا رطضتس اهنأل .هيف

 ةضهنلا مالحا نع يلختلا ينعي اذهو .لئامم يئاضف

 .ءفوشتابروغ اهشيعي يتلا ةيداصتقالا
 اطيسولا نارتيم

 هيأ نم رثكا :سيراب حشرت .ناكفألا هذه,لثم
 نيب طيسولا رود بعلل ىرخأ ةيبوروأ ةمصاع

 يوونلا حلستلا ةباقر نيدايم يف .نطتشاوو وكسوم
 نا نم مغرلا ىلعو .برغلاو قرشلا نيب تاقالعلاو
 (رومت) ويلوي / فداصملا نيدثالا موي أدب يذلا نارتيم
 ةثالث تقرغتسا .ةيتايفوسلا ةمصاعلل ةرايز .يراجلا
 ةرايز ةيلوكوتوربلا ةيحانلا نم دري امنا مايا
 رصانعلا عيمج نكل 6 ماع اسنرفل فوشتايبروغ

 امنا :نيترايزلا نيتاه قفارت يتلا ةيفخلاو ةرهاظلا
 ضعب ثب يف يسنرفلا سيئرلا ةبغر ىلع حوضوب لدت
 ,ةيكريمألا  ةيتايفوسلا تاقالعلا دسجح يف ةرارحلا
 ةددحم ةيباجيا جئاتن ىلا لصوتلا ىلع اهعيجشتو

 .يوونلا حلستلا ةباقر ددصب

 ضعب ًاسمحتم يسنرفلا سيئرلا ادب كرويوين ْف
 .حاجنلا ةيناكماب الئافتمو ءطيسولا رود بعلل ءيشلا
 يذلا :ثيدحلا لجرلا» هنأب فوشتابروغ فصو دقل
 نكمي يذلاو .ةيتايفوسلا ةدايقلا سأر ىلع فقي
 رارقتسا مدخت .ةءانب ةيلمع جئاتن ىلا هعم لصوتلا
 روهدتلاو يعادتلا ةلاح فقوتو ىلودلا عضولا

 .تانينامثلا دقع ءدم ذنم ةعراستملا

 يف ىرخا لماوع فقت امنإو 2« بسحف اذه سسل

 ينلا :سيزابو وكسوم نيف ةكرتشملا عنساوقلا ةمدقم
 نيب ديجلا مجرتملا رود بعل ةيلها ةريخألا حنمت
 هذه نم .ناغير ةيكريمأو فوشتابروغ ةيسور
 ضيا هيزيلالا رصق ضفر ىلا ةراشالا نكمي لماوعلا
 سوململا هقلقو ,يكريمألا ءاضفلا ةركسع جمادرب

 تلاس ةيقافتإ ءاغلإ ددصب ضيبآلا تيبلا اياون لايح
 8810  ةيعافدلا خيراوصلا ماظن ةيقافتاو .7

 نوداج تاينوسلا :ناغير
 ةمداق ةمقلاو

 :يناروم ديلو  كرويوين

 ديع تالافتحا ةبسانم ناغير دلانور توفي مل
 نيلعي نأ نود كرويوين يف يوثملا ةيرحلا لاثمت
 :يكريمأ يتايفوس ءاقل ناكمإ ىف هلؤافت نع

 تاحيرصت تناكو .ةيباجيالا جئاتنلا ضعب ققحي
 :تايباجيالا كلت ىلا تحملأ دق .لبق نم فيشتابروغ
 ماعلا رخاوأ دقعت ةمق لامتحاب نهكتلل تحسفأ و

 .مداقلا ماعلا علطم وآ ىلاحلا

 :ةيباجيا ءاوجأب نوحوي ضيبألا تيبلا ويمسر
 يذلا نارتيم ىسنرفلا سيئرلا هئاقل لالخ ناغبر اهدكأ

 دقف .وكسوم ىلإ كلذ دعب راطو :تالافتحالا يف كراش
 هذه نوداج تايفوسلا نأ دقتعأ :نارتيم ءاقل رثإ لاق

 لصوتلا يف نويغار مهو ءىضم تقو يأ نم رثكأ ةرملا
 ةيتايفوسلا تاحارتقالا نا ىلا راشاو .قافتا ىلا
 لوح تاقافتا اهنع جتنت .ةمق دقع يف الئافتم هلعجت
 .نيفرطلا مهت يتلا فادهألا ضعب

 دعي ناغير نا ضيبالا تيبلا يف دئاسلا عابطنالا
 رهش يف يرجتس يتلا سرغنوكلا تاباختنا دعب ةمقلل

 32 - | :ما/دلا1 نكن اج ماج هات -



 رودلل نيلمركلا نيمثت ىلا ةفاضإ ماع ةعقوملا

 ةيمشأو .ةيسوروألاو ةيلودلا ةادحلا ٍِق يسنرفلا

 ردصملا يتايفوسلا زاغلاو طفنلل ةدلدضفتل | راغسالا

 ةفلذحملا فقا وللا

 ,ةدتانفوسلا  ةيسنرفلا تاقالعلا نإف كلذ عمو

 ةيوونلا سوؤرلا ددع ريوطت جمانرب مزحب لصاوت
 ٠٠١ ىلا ًايلاح ايوون اسأر ١١٠١ اهعقرو اهحيراوصل
 ىلع وكسوم رصت كلذل .1517 ماع ىنح يوون سار
 ,ةيناطيربلا اهلثمو ةيسنرفلا ةيوونلا ةوقلا نوكت نا
 حالسلا نم دحلل ةلمتحم ةيوست ةيأ نم ازجتيال ًاءزج
 .ةيكريمألا ةدحتملا تائالولا عم ,ةعزن وأ يوونلا

 مهفي يذلا وحنلا ىلع رمألا اذه نارتيم حضوأ دقل

 اهجمانرب نع عجارتلل ةدعتسم ريغ سيراب نا :هنم
 يف لولح ىلا نارابجلا لصوتي مل املاط .يوونلا
 اسنرف نا دكأ و ءىوونلا يحيتارتسالا امهلاجس

 اذا ؛:اضندا ةينورتوبنلا ةلينقلا جاتنا ىلا رطضتس

 .نطتشاوو وكسوم نيب حلستلا نوزلح رمتسا

 .يتايفوسلا قلقلا مهف .ديكأتلاب بيرغلا نم سيلو
 جماربلا ءازا

 اياونلا تاءارق نا ىلع .مداقلا ريمفون / يناثلا نيريشت

 يف نيلوؤسملا ىدلو ضيبألا تيبلا يف ةيتايفوسلا
 نوحملب يذلا تقولا يفف .ةددعتم ,ةدكريمألا ةرادالا

 نوغاتنبلا يف نولوؤسملا رصي .,ةيباجيا ءاوجا ىلا هيف
 نم رثكأ تسيل ةيتايفوسلا تاهجوتلا نا ىلع
 ةمق ءاقل نا مهتجحو .ةياعدلا راطا ِق بصت تاسرامم

 ةيا زرفي ملف .ايئاعد اضرع هنوك زواجتي مل فينج
 ةلواحم تايفوسلا ةيجيتارتس نا نوريو .جئاتن
 تالزانت ىلع لوصحلل ةمقلا عوضوم لالغتسال
 نا نولوقيو .ةحلسالا نم دحلا لاجم ف ةيكريما
 ةدختملا تايالولا لزعل ةليسو ةيتايفوسلا ضورعلا
 .نييبوروألا اهئافلح نع

 ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو يف نيللحملا نم قيرف
 يفضت .وكسوم هاجت ةيباجيالا ءاوحألا نا دقتعب

 ,عقاولا يف يه امم رثكأ وكسوم تاهجوت ىلع ةيقادصم

 اياضق لوح نيلمركلا يف اماسقنا ةمث نأب مهنعانقل
 نا مغر ءضيبألا تيبلا يف ماسقنالا نم رثكأ .حلستلا

 ةيجراخلا ةرازو نادنس نيب مهسفنا نودجي هيلوؤسم
 اياونلا ةءارق نأشب .عافدلا ةرازو ةقرطمو

 .ةيتايفوسلا
 لمع قيرف نا دقتعي ةيجراخلا ةرازو ف رخا قيرف

 نم دحلا ةيقافتا عيقوت ىلا أداج ىعسي فوشتابروغ
 «لواحي يتايفوسلا داحتالا نا ءالؤه ةححو .ةحلسألا

 عم ةفلكملا ةيركسعلا ةسفانملا بنجت ,نمث يأب
 هيف هجاوي يذلا تقولا يف ؛ةدحتملا تايالولا
 [].لخادلا ىف ةيداصتقا تابوعص
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 ةمصاعلا نا كلذ .ةيسنرفلا ةيركسعلا <

 ةسايسلا ةيلالقتساي بحرت يتلا ةيتايفوسلا

 جماربلا هذه نوك ةقيقح يفخت ال ,ةهج نم .ةيسنرفلا

 تالاح يف .كلذك نوكت نا نكمي الو :ةهجوم تسيل

 ا
0 

 ْيف اهئافلح وأ ةدحتملا تادالولا دض .؛ةيوونلا دجلا

 فو ابوروأ قريش نادلب دض امناو ءابوروأ برغ
 .يتايفوسلا داحتالا اهتمدقم

 نوكي دق :سيرابو وكسوم نيب تافالخلا هذه لثم
 مدقتلل يتايفوسلا داحتالا ىلع طغضلا اهنأش نم
 ًاضيأ اهنكلو .ةيكريمألا تابغرلا وحن ىرخا تاوطخ
 ريثكلا ءانبل ةحشرم .فدهلا ةباصإ نع فرحنت امدنع
 ,ةيسنرفلا ةطاسولا ةريسم ماما ةيعصلا زجاوحلا نم
 سوملم دِياَرَت نم وكسوم هدقتعت ام كلذ ىلا فاضي

 ةمضاعلا ةسايس يف ةيكريمألا تاهاجتالل لاعفو
 يتلا تاحاجنلا ذنم .ةيبوروألاو ةيلودلا ةيسنرفلا
 .كاريش ةدايقب يل وغيدلا نيميلا اهققح

 دكنو ببحرت
 ةراسز ءدب ةيشع رشن يذلا يحاتتفالا اهلاقم يف

 فقومي ادفاريلا تداشا :ةيتايفوسلا ةمصاعلل نارتيم

 ةركسع وأ موجنلا برح جمانرب نم يسنرفلا سيئرلا
 كلت .هتاذ تقولا ُِق تدقتنا اهنكلو .يكريمألا ءاضفلا

 جمانرب ديؤت يتلا ةزرابلا ةيسنرفلا تايصخشلا»
 ةوقلا ف لئاه ريوطت ثادحا ىلا ىعستو .نطنشاو

 قيلعت ًاضيأ هدكأ' يذلا اذه ...«ةيسنرفلا ةيوونلا

 نازيم يف لمتحملا ناليحلا نم هريذحت ضرعم يف سات
 كلذك هيلا راشأ يذلاو :ةيسنرفلا ةيجراخلا ةسايسلا
 ةركسع بنجت ىلا سيراب اعد امدنع وكسوم نويزفلت
 ايناملا طوغض ةمواقمو .ءيئاضفغلا اكنروأ جمانرب

 .صوصخلا اذهب ةيبرغلا

 هل قفارملا دفولا وأ نارتيمل يرورضلا نم سيل
 ةردهشلا ةيتايفوسلا ةفارعلا ةليخمب سانئتسالا

 ,!دفاربلا لاقم يف ةدوصقملا ءاميسالا نع فشكلل انوج

 عم .وكسوم نويزفلت ةوعد وا سات ريذحت بابساو
 ىلع صيرح .يتايفوسلا داحتالا نا لوقلا نكمي كلذ
 ىلا يسنرفلا ىعسملا لاصيا هنأش نم ام لك ريفون

 صرفلا لالغتسا يف ىري ال وهو .:حاجنلا ءىطاش

 ْف ةيسنرفلا ةيداصتقالا حلاصملا ريوطتل .ةحاتملا

 نازيم ليدعتل ةنكمم اقيرط .يتايفوسلا داحتالا

 ردقب وكسوم حلاصل ليمي يذلا يراجتلا تاعوفدملا
 تاعفترمل ايتايفوس اعيجشت امنإو .كرام رايلم ١1

 حلاصم لالحا ىلع ةيسنرفلا ةيداصتقالا ةوقلا

 ةهداجملا ةسايس حلاصم نم الدب يداصتقالا نواعتلا

 مأ تناك ةيبرغ ءابوروأ مدخت ال يتلا ,.ةيكريمألا

 .ةيقرش
 .وكسوم دادعتسا وديي ام يف هيزيلألا تمهف دقل

 ال وهف :نارتيم دفو ةليكشت يف احضاو كلذ رهظ دقو
 ءارزو كلذك امناو ءبسحف ةيجراخلا ريزو مضي
 ءاربخ رابك نم أددعو ميلعتلاو ثحبلاو ةراجتلا

 ةقادصلا ةيعمج سيئر امود ىلا ةفاضإ .لاصتقالا

 ةيسنرفلا  ةيتايفوسلا
 ميعزلا نيب ,.1480 ريمفون يف فينج ةمق لبق

 .ناغير يكريمألا سيئرلاو فوشتابروغ يتايفوسلا
 عمو .نيلمركلا ديسو نارتيم نيب فيرخلا ءاقل ناك
 ,1185 ةمق ىلع ةيباجيالا تاريشؤملا يف ظوحلم ديازت
 نيب يلاحلا فيدصلا ءاغل ناك اذإ امع لؤواستلا زوجب

 ةمقلا ظوظح نم ديزيس فوشتايروغو ناركيم
 نم ريثكلا ىلا نآلا ىتح تضرعت يتلا هذه .ةيئاثلا

 []. برطضملا يل ودلا عصضولا ريصاعأ

 م
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 يسنرفلا كنرفلاب يونسلا كارتشالا ةميق

 5 نحلل 0 ملطا# ملفطظال

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع
 مج

 اعاو 20 ب يكارتشا قفرا
 ا 0 هيديرب ةلاوح 0

 .ٍ 0 ىونسلا كارتش دسف

 : 5350 هذه لاسرا ىجري
 : ا يونسلا كارتشالا ةميقب
 ظ ةعيلطلا» مسسإب (هلدامي اموأ يدنرفلا
 | :يلاتلا ناونعلا ىلع «ةيبرعلا
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 (يوجلا ديربلاب اسنرف جراخ)

 5٠٠ ايوروا © ٠٠١ اسسنرف
 6٠+ يبرعلا نطولا راطقأ

 74 انقيرفا
 'كانلآ ردسوا:ةنكرتمالا ةاصقملا [تايالولا

 ايسآ قرش لود :نيصلا
 6 ٠ ملاعلا ناذدلب رئاسو
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 ٠ . كيتامولبد دنومول

 | ةيهراخ ةيكريبا اس
 نامفوه يلناتس :ملقب

 م مط هوو ةاهو ةهيو# وبلا دوت دا 1 دا د

 عم ةنراقملاب لقالا ىلع :ةيكريمالا ةسايسلا
 برحلا اهتداس ينلا ةردخالا هتاونس يف رتراك يميج

 .عافدلا ةنزاوم مخضتو ةدرابلا :

 ناك يذلا غيه لارنجلا اهنلعا يتلا راكفالا نيبنمو ٠

 :ناغير سيئرلل لوالا ريتركسلاو ةيجراخلا ريزو ؟
 .«باهرالل» يدصتلا ةيولوا |

 يتلا ةديدجلا ةيناغيرلا ايجولويديالا يه هذه ٠

 نم نوفقثملاو يروهمجلا بزحلا يف نيميلا اهمعدب '
 ةيلودلا تاقالعلا ىلا نورظني ندذلا ددحلا نيظفاحملا

 داحتالاو ةدحتملا تايالولا نيي عارصلا ةيواز نم '

 يف ,ىضوفلا» نع الوؤسم هنوربتعي يذلا يتايفوسلا '
 .ملاعلا

 قرشلا يفف .لشفلا ىلا تهتنا غيه ةلحرم نا ريغ 7

 ىلع رودي برغلاو قرشلا عارص ناك .الثم ءطسوالا

 قلخل اكريما تالواحم لصوا امم .ةأيهم ريغ ضرا
 دض يبرع  «يلدئاريسا» يكريما «يجيتارتسا فلحخ»

 اهزربا ةريطخ تامزا ىلاو قافخالا نم ةلاح ىلا وكسسوم '

 ادبا هضراعب ملرما وهو .«ليئاربسا» دب ىلع نانبل وزغ 1
 نا 194١-1187 ماع ىف فشتكا يذلا غيه لارنجلا '

 ةسايسلل تناك ضيبالا تيبلا يف ةيقيقحلا ةيولوالا |

 يو هل

 .هاجتا لك يف حيلستلا جماربب نرتقتل لحارمب

 عفادب  غبه ةلاقتسا تلت يتلا ةرتفلا نكت مل

 :ةدحتملا تابالولل ةيسنلاب ةقرشم  ةرارملاو طابحالا

 ةيوست ةريسم يف امدقت ةيكريمالا ةسايسلا زرحت ملف
 مازتلا ىهتناو ؛ينيطسلفلا  «يليئارسالا» عارصلا

 فّرشم ريغ باحسناو ةثراك ىلا نانبل هاجت نطنشاو '
 ام ليكشت يف ديحولا ناغير ءازع ناك 198 ماغ يف 7
 !!دانارغ .. وزغو يجيتارتسالا عافدلا ةردابمي فرعي '

 روهظي زيمت ايباختنا اماع ناك دقف ١9854 ماع اما

 0 روحو

 ' ةلكشملل ةيدجب يدصتلا راتخا دق يكريمالا سيئرلا

 5 ةداعا دعب ةرسشابم لمألا ةييت تعاجف .ةيوونلا
 ” /يناثلا نوناك يف ديدحتلابو .ناغير دلانور باختنا |

  ةدحتملا تانالولا نا سيئرلا نلعا امدنع , ١4/65 ريانب

 :ةراق لك يف مهتايحب نورطاخي نيذلا كثلوا: معدتس
 ناودعلا ةمواقم لجا نم اوغاراكدن ىلا ناتسناغفا نم
 .«يتابفوسلا داحتالا همعدب يذلا

 يذلا «نافمر ةيرظن» نالعالا اذه ضعمبلا يمس

 . اوغ اراكيذ ماظن يضراعمل يروربضلا لام لا حنم ىلع م ع نمد قو ف

 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ١153 ١5 زومت ١95/47 8

 ١ يف ةطلسلا ىلا ناغير دلانور لوصو زيمت
 ' ديعص ىلع «تاراكتبالا» نم ددعي ١5/١ ماع

 / اهدعب يتأت ةيجراخلا ةسايسلا ناو .ةيداصتقالا '

 , ةدوعبو يتايفوسلا داحتالا هاجت ةديدج ةجهل 0

 ١ ودبي ناغير سيئرلا لعج امم ءوكسوم عم تالاصتالا
 ٠ نا اودقتعا نيذلا هيبخان رظن يف مالسلل لطب ةروص يف

 | توص نيح ١980 فيص يف سرغنوكلا ةدئاسم تلان

 ةيجراخلا ةيكريمالا ةيساسسلا ودمت «ىئرخا تاملكي م ا 0

 :نيروحم ىلع زكترتل تايادبلا ىلا دوعت اهنأك ةيلاحلا

 اهناهيو اهجاه عسا ندلا مياودللو يدستلا ©
 ويكوط يف يسلطالا فلح ةداق عامتجا هردصت ةجرد ىلا

 .ارخؤم
 ةروثلا» ةركف ىلع موقت يتلا «ناغير ةيرظن» تيبثت

 نيييليفلا نم لك ىف تالوحتلا طمن ىلع ؛ةيطارقميدلا

 مل ضيبالا تيبلا يف ناغير قيرف نا املع .يتبياهو
 ناتصاخ ناتلاح يتيباهو نيبيليفلا نا دادرت نع ٌفكد

 كلذل .ةيكريمالا ةسايسلا يف ىذتحُي اجذومن اتسيلو
 امدنع فرطتلا دح ىلا ةيكريمالا ةرادالا فقوم فلتخي

 .الثم لوئيسب رمالا قلعتي
 ؟باهرالا ناغير هجاوي فيك
 ىلا يكريمالا سيئرلا جاتحي .ةلاحلا هذه يف

 هتيجيتارتسا ريوطت يف لعف امك .رطاخم نود كرحتلا
 لعف» ةرورضب هروعش عم مجسنت يتلا ايبيل دض
 .قرو نم ارمن تسيل اكريما نا ملاعلل تبثيل «ءيش

 ىلا ةيكريمالا ةرادالا ىعست ال .هسفن تقولا يف
 رثؤت رئاسخب ةرماغملا وا يركسعلا عارصلا ديعصت

 يلاثملا فدهلا يه ايبيل تناكف .سيئرلا ةيبعش ىلع
 نلعملا ءادعلاو .ديقعلا لايح تايفوسلا روتف ببسب
 ىلا ةفاضا .«يبرعلا ملاعلا» يف ةريبك ةبسن نم ههاجت

 قرسشلا يف دورابلا ليمرب نع يفارغجلا ايبيل دعُب

 نا ا ا اس ل

 .طسوالا !

 تاهاجتا دّدحت ةيجراخ ةيكريما ةسايس دجوي له
 ؟لدقتسملا

 الف .«ناغبر ةيرظن» جراخ ءيش دجوي ال هنا عقاولا

 زكارم نم ءيش الو .ركذُت ةيعماج وا ةيفاحص تاسارد
 .ماعلا يأرلا عالطتسا

 ةنزاوملا ليدعتب لغشنم وهف سرغفنوكلا اما
 ريسب يكريمالا داصتقالا نال . بئارضلا ماظن حالصاو

 نم يناعي يتايفوسلا داحتالا نألو .ديج لكشب ايلاح
 نم بعتي ال حرملا يكريمالا سيئرلاف .ةيدج بعاصم
 انه تايساشملا تايالقنا ..و ةياطخلاو لؤافتلا

 194 ديوي و 35-3
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 زمداتلا

 «ةيبليلا رما» ةقرامسو ةيروس ةدؤع
 كسف تربور : ملقب

 تاوق لاسرال يروسلا سيئرلا دعتسي
 نم .ع ويسألا اذه ةيبرغلا توريب ىلا ةيفاضا كلف

 يف راثلا قالطإ فقو ىلع ةظفاحملا لجأ أ .

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم رارقتسا عنمو (!) )ةنيدملا

 .ةينانبللا ةمصاعلا يف

 ةعردملا تادشليملل ةيسنلاب احضاو حبصأ دقل

 يركسعلا لخدنتلا نا .اليتاشو اريص وحن ةهجتملا

 ١ ريرحتلا ةمظنم قحس فدهتس توريب يف ديدحلا

 | كانهو . نوناقل عضخت ال ةنيدم يف ةينيطسلفلا ُ

 0 ا سلا و

 .يريب هيبدو طالبنج ديلو تايشيليم
 ةيروسلا ةطرشلا لفشنت .هسفن تقولا يف

 موقي اميف ءزجاوحلا ةماقإ يف ةيكيتاموتالا اهتحلسأب
 دعاوق بصنب  ًاضيأ نويروسلا  ركسعلا
 ىلع .نيروصملا تاسدع مهجرحت نا نود :حيراوصلا

 ريشن :ثداوح نود يروسلا روضحلا رمي مل .لاح ةيأ

 ظن دا ريل دنا رفا

  راطم جراخ ةعمجلا موي تكرت يتلا ةرايسلا ىلا انه
 ,اهلوعفم لطبأ تارجفتم لمحت تناك يتلاو :توريب

 ىلع :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلع اهتعبت تيقلأو
 | نل مهنأب نييروسلل ًاريذحت نوكت نا نكمي اهنا ساسأ
 .نيينيطسلفلا ءاهنا اوعيطتسي

 روضحلا نا ةفولأملا ةينانبللا تاقرافملا نم
 نيمأ سيئرلا تاوق نيب ًافلاحت جتنأ دق انه ىيروبسلا

 ةهجاوم يف :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ليمجلا
 ةياهن ىف .ةمصاعلا ىف ترشتنا ةيوق «تاعئاش»

 - «ليئارسا» تنامط دق ةيروس نا اهدافم :عوبسألا

 عفد لبق اهاياون لوح  نييكريما نييسامولبد ربع
 نا تاعئاشلا لوقتو .ةيبرغلا توريب ىلا اهتاوق
 .ةراح «ةيليئارسا» ةقفاوم تقلت دق ةيروس

 تجرخأ دق تناك «ليئارسا» نا هركذ ريدجلا
 ةيغار قشمد تناك اذاف . 19/87 ماع توريب نم تافرع

 .«يليئارسا»١ ضارتعا كانه نوكي نلف ,اجراخ هئاقبا يف

 ةرملل_ ةيبرغلا توريب ىلا نييروسلا دونجلا ةدوع
 تضرف ١91/7 ماع «ليئارسسا» مهتلخآ نا ذنم ىلوألا
 يذلا ليمجلا نيمأ سيئرلا ىلع ًالئاه ايسفن اطغض
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 ١ ىفتكا امنيب .عوبسألا ةياهن يف :ليمجلا نيما

 مدع» لوح كانهو انه تاظحالملا ضعبب هوراشتسم

 | نم يبرغلا عطاقلا يف يروسلا راشتنالا «ةيعرش
 .ةمصاعلا

 ١ ةيركسعلا تارابختسالا سيئر  ناعنك يزاغ اما
 ١ ليتوا يف هحانج يف حاتري يذلا  نانبل يف ةيروسلا
 7 هجازم نكي ملف .يتوريبلا ءىطاشلا ىلع جافيروبلا
 وه انينعي يذلا» .ىواكشلا هذه لثم يف رظنلاب حمسي
 ” (ةينانبللا) ةحلسملا تاوقلا زيزعت لجأ نم انه اننأ
 يزاغ هلاق ام اذه .«نمألا ضرفل اهدوهج يف ةيعرشلا
 تاوق» نآلا ةيبرغلا توريب ةسارحب موقي يذلا ناعنك
 نمألاو شيجلا نم تاوق اهقفارت ةيروس ,ةصاخ
 لع نسبا مهترطعم اوطسب.دقو.:يتانمللا ياذا |
 هسسرحت يذلا توريب راطم بونج ةدلخ قيرط |

 34 . 1 'مانملا1 ندطل)]: حاعشتقلت -
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 0 .دسأ سيئرلا عيراشم |
 ١ فلاحتلا لكشت نويروسلا يعدي .لاح يا ىلع

 | هذه تناك اذا ةمداقلا مايآلا تبثتسو .نمز ذنم روكذملا
 ١ .ةيضرأ ةئا ىلا دنتست وكلا ١

 ١ توريب ىف ةيروسلا تاوقلا ىلع رانلا تحتف اذإ ا
 تادب اذاو .تازيزعت تاوقلا هذه بلطتس .ةيبرغلا

 ةلوؤسملا يه ةيروس نوكتسف ةديدج تاميخم برح
 امك ةقيلحلا ةينانبللا تايشيليملا ال ,ىلوألا ةجردلاب
 .ةداعلا ترح

 نمزلا نع نوينانيللا لءاستي ءانثالا هذه يف

 [].!ةيروس ةبابد لوا و يروس يدنج لوأ نيب لصافلا
 اهتمام

 171 ل

 نيستا ا

 تسيمونوكبالا
 00 رابفأ»

 ناغير ىلا علا نب
 تربور ديسلا يكريمألا سرغنوكلا لجر داع

 سيئرلا نم لمأ ةقرابب ةيروس نم نانرود لب
 رابخألا ضعب» كانه نا هغلبا يذلا دسأ ظفاح | |

 نيزجتحملا نييبرغلا نئاهرلاب قلعتت .«ابيرق ,ةبيطلا '
 .نانبل ف تاونس وأ رهشأ ذنم

 | ايكريما رقع ةسمخ يلاوحل لعقلاب لمآ كانه له ]|
 ' ةيبرغلا تاموكحلا عيطتست يذلا امو ؟نينهترم ايبوروأو (
 | وأ ةيروس كلمت لهو ؟زازتبالل ةطاسبب خضرت نا نود هلعف |
 | نيفطاخلا ىلع طغضلا نم اهنكمي ام ةطلسلا نم ناردإ '
 ؟ديدحتلاب نوفطاخلا مه نمو ؟نئاهرلا نع جارفالل |

 ءوس نمو .ةطيسب اهنع ةباجالا ودبت ال ةلئسا
 اكريما  ةينعملا ثالثلا ةيبرغلا لودلا نا ظظحلا |

 ثيح .هسفن هاجتالا يف ريست ال  اسنرفو ايناطيربو |
 سيل زازتبالل عوضخلاو ةنورملا نيب 5 طخلا ٠

١ 
 ا

 نم نينثا حارس قالطإب يوجر دع ةقالع '

 ةبسنلاب الؤافت ةيسنرفلا ةموكحلا يدبُت .مهنئاهر |(
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 .نئاهرلا يقاب حارتس قالطإ ةيناكمال

 هتذخأ يذلا ضرقلل اسنرف ةداعإ لوح ثيدح كانه
 ةراشإ نوفطاخلا رظتنا اميرو . 14174 ماع ىف هاشلا نم
 .!قارعلل يركسعلا كاريش معد صيلقت لوح ةيسنرف

 «ةنورملا» هذه لثمب نوكت نا اكريمأ ىلع ابعص ودبي
 ذنم نانبل يف نيزجتحملا عبسلا اهنئاهر نم مغرلاب
 ةراغلا ىلع اجاجتحا مهنم دحاو لتق) تاونس عبرا

 .(ايبيل ىلع ةيكريمألا
 عم قثوأ نواعت يف نولمآي نويكريمالا ناك امبر

 سيئرلا لواحي .لباقملا يفو .«باهرالا» دض ةيروس
 ةيبرع ةمظنأ عم هتالاصتا يف مذقتلا يروسلا

 ضعب اهنم بلطي يتلا  رشتات ةديسلل ةبسنلاب
 نيلقتعملا نع جارفالا انايحأ نيينيطسلفلاو برعلا
 نوجسلا يف نيزجتحملا برعلا نم نييسايسلا
 اهتبغر مدع يف ناغير نع فلتخن ال اهنإف  ةيناطيربلا
 .ع ودلا اذه نم تاقفص دقع

 نئاهرلا زجتحت يتلا تاعومجملا عم لماعتلا نا
 نا نم مغرلابو .هجئاتنب ءوبنتلا نكمي الو .طبحم
 الا ؛ناريا عم ةيوق تاقالعب نوطبتري نيفطاخلا بلغأ
 بلطتل فتاهلا عفرت نا عيطتسن ال ايناطيرب نا
 .ةطاسبنلا هذهب نارهط ةدعاسم

 ريغ هعفاود نأل طيسوك هدامتعا نكمي الف دسأ اما

 يعاسملا لذبي هنآك ودبي نا ىلع صيرح وهف .ةحضاو
 هديفي نيذلا نئاهرلا حارس قالطإ لجأ نم ةثيثحلا
 .ةضياقملا نم ةدقعم ةبعل نمض مهدوجو

 عضخي هنا وه يروسلا سيئرلل ةبسنلاب ديدجلا
 ملاعلا يفو ةيروس لخاد يف ةريبك طوغضل نآلا
 تقو يف نئاهرلا ةقرو مادختسال هعفدت يبرعلا

 يف ةعيشلا لقاعم ىلع رثكأو رثكأ هترطيس هيف فعضت
 يف تدعاس دق «عانقالا» ىلع هتردقم تناك اميرو .نانبل

 نيرحت عيطتس ال حجرألا لع هنكل :نييسئكرقلا ريرعت
 .هعبصإ نم ةراشإب ةنيهر .>

 ضرف ديدج نم ةيروس تلواح .ناريزح ةياهن يف
 ف ىضوفلا نكل ؛ةيبرغلا توريب ىلع رانلا قالظإ فقو
 دالبلا كلت ىلع  ةيروس ةرطيسو .ةرمتسم نانبل
 [1.ةفدعصض تلاز ام مسالاب

 اةمار ال

 نويبرن دلاربهلا

 ؛ هلا ةرئاد يف نويشيطسللا ٠
 دلاريهلا ةفيحص لسارم نروبيلك مايليو بنتك ليا |

 :ناونع تحت .سدقلا يف نويبيرت

 «حتف لجا نم ندرالا نومجاهي نوينيطسلفلا» م
 .ةلتحملا يضارالا يف نوينيطسلفلا نادا :هيف ءاج الاقم
 امك .ندرالا يف «حتف» بتاكم لافقا نبدسح كلملا رارق

 يندرا رفس زاوج فلا قرحب ةيبرغلا ةفضلا برع دده
 ةددشملا دودقلاو كلملا رارق ىلع مهجاجتحا نع اريبعت
 ميظنتلا ,,حتف» يف نيلوؤسملا رابك ىلع اهضرف يتلا
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 | نيتماعد انوكت نا ضرتفُي نيتللا نيتلودلا ندرالاو '
 0 ةلواحم نم فواخملا فاضت كلذ ىلاو .هل نيتيساسا |

 ىلا ءيجافملا ندرالا كلم لوصوف .تافرع رساي ديسلل

 .هاجتالا

 لخاد نم هيلع رماتلا ايمسر نومعدي مهنكل ,تافرعل |
 خم :ةينيطسلفلا ريرختلا ةمظنم |

 | زمداتلا لسارم كسف تربور بتك هتاذ قايسلا يفو

 | ندرالاو ةنروس» :ناونع تحت .توريب ف ةيندنللا

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لخاد يسيئرلا
 دقف .«يلدئارسالا» ءارز ولا سيئر زيريب نوعمش اما

 يه حتف نال ءامهم اروطت» نيسح كلملا ءارجا ربتعا

 ىلع حاتفنالا نم عون يا هجو يف ةيسيئرلا ةبقعلا»
 .«ةحلاصملا

 ريثأت ةوطخلا هذهل نوكي نا ىنمتا» زيريب فاضاو
 ريزو ريماش قحسال ةبسنلابو .ءاهرسأي ةقطنملا ىلع
 ةمظنملا فعضي ءيش يا ناف :يليئارسالا» ةيجراخلا
 ..طسوالا قرشلل ذيح .ةيباهرالا

  ةشوارد باهولا دبع ربعي ,ىرخا ةيحان نم
 رظن ةهجو نع  «يلدئارسالا» تسينكلا يف يبرع بئان

  نيتموكحلا نا» لوقي نيح نيينيطسلفلا نم نيريثك
 ةمظنم ريثات ءاغلاب ناملحت  ةيندرالاو ةيلشارسالا

 كلذ نكل .اهتيتفت نوديري يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .«حجني نل

 تاهحو فالتخا ىلع نوينيطسلفلا ةداقلا نادا دقل

 .«حتف» بتاكم قالغاب نامع رارق مهرظن
 وضعو قباسلا يندرالا عافدلا ريزو ةبيسن رونا

 ةدحولل ةجاحب نحن» لاق يلاحلا يندرالا ناملربلا

 هنمث ةلتحملا يضارالا عفدتس يذلا ماسقنالل سيلو
 .«ايلاغ

 تامدخلا بتكمل دعاسملا ريدملا ميرك حيهاربا

 لاق «ةدوعلا» ةلجم رشانو ةيمطسافلا ةيمالعالا

 تاحومطل ازمر دبالا ىلا ةمظنملا ىقبتسف .اولعف امهم»
 .«هريصم ريرقتب هقح يف ينيطسلفلا بعشلا

 بتاكم قالغا ناك دقل» : تلاق بعشلا ةفدحص

 .«ليوط نمر ذنم ايليئاربسا  ايكريما ايلطم ةمظنملا

 اة

 :هنف ءاجح .«تافرع دض نافلاحتب

 يف يناثلا لجرلا  دايا وبا ناك :ةليلق عيباسا ذنم

 | ربع رمي نيطسلف ىلا يعيبطلا قيرطلا نا لوقي «حتف»

 نآلا قوطت يتلا ةيروسلا تاوقلا لوصو نا ريغ
 قلغا دق ةيبرغلا توريب يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 .نيطسلف ىلا قيرطلا «ةءافكب»

 نم ةضراعم دشا دلب دجوي ال هنا عقاولا
 نم رثكا ةيروث ةينيطسلف ةلود مايقل «ليئارسأ»
 ةيروس نم لك تافرع دض فلاحتي نآلاو .ةيروس

 يلاملا معدلا فقوب نآلا ةيدوعسلا عانقا نيسح كلملا

 اذه يف كوكشلا ززعي رارقلا هذاختا ةادغ ضايرلا

 ةفيلخ نويروسلا وا نويندرالا ْمَسُي مل نآلا ىتح
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 قارعلا نيب ةريخالا نارهم كراعم عالدنا عم
 دفو :يراجلا رهشلا لئاوؤا هجوت :نارئاو

 ءارجال نارهط ىلا ريبك يروس يداصتقا اسيا
 لوح نييناريالا نيلوؤسملا عم ةلماش تاثحابم
 ةلأسم اهتمدقم ىف و .نيدلبلا نين ةيداصتقالا تاقالعلا

 ماع ذنم نيدلبلا طيري يذلا يراجتلا دقعلا ديدجت
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 يروسلا دفولا مجح ةرادزلا هذه يف رظنلل تفلملاو

 ةورثلا و طفنلا ريدزو مهيسأر ىلع اوضع 5 مض يذلا

 ةراجتلاو داصتقالا ريروو .يبوردلا يزاغ ةيندعملا
 نولوؤسملاو ؛يدامعلا دمحم روتكدلا ةيجراخلا

 ...يزكرملا فرصملا يف نويسيئرلا
 نع حوضوب مني .ةروصلا هذه ىلع دفولا ليكشت

 ناو اصوصخ .اهتروطخو ةحورطملا لئاسملا قمع

 نيب ةيقيقح تازازتها تلجس ةيضاملا ةليلقلا روهشلا
 فاقياب ام ةرتف يف ناريا تماق نا دعب .نيفرطلا
 هذه زجع ةجيتن .ةيروس ىلا ةيطفنلا اهتارداص
 ردقت يتلا ٠ ينارمالا ماظنلل اهنويدب ءافولا نع ةريخالا

 يرايلمو رابلم نبي حوارتت اهنا ةفلتخملا رداصملا
 .رالود

 فالخلا اشد

  ريكذتلا ليبق نم اذهو  فورعملا نمو
 ةدشهاعمب ناطيترب يروسلاو يناربالا نيماضظنلا

 نا ىلع صنتو /١15: 57 نايا رهش يف اهيلع اعقو ةيراجت
 نا لياقم ايونس طفنلا نم نط نويلم (1) ناريا مدقت
 يقارعلا طفنلا خض فقوب ةيروسلا ةموكحلا موقت
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 راصخلاو طغضلا ةسايس نم ءزجك اهيضارا ربع
 اهديبأت نع ريبعتكو .ءقارعلا دض يداصتقالا

 .هناودع يف يناريالا ماظنلا حلاصل اهزايحناو

 نويلم ةيروس نارهط حنمت نا ىلع ةقفصلا صنتو
 ةسمخ هسفن تقولا يف اهل مدقتو ءاناجم طفنلا نم نط
 ءارجا اهنيب :ةصاخ تاليهستب ىرخا نط نييالم
 هذهب لمع دقو :ليمرب لكل رالود ؟,5 غلبت موسح
 تناكو .يضاملا ماعلا ىتح سابتلا ريبك نود ةيقافنالا
 ىلع ةدجتسملا فورظلا بسح ملقؤتو .ايونس ددجت
 ةيطفنلا تادراولا تغلب ذا 1١584 ماع ئرجح ام وحن

 .نط نييالم ةينامث ةيروسلا
 لوح تافالخلا ضعب تأرط ١14/6, يضاملا ماعلا يف

 نم ديدعلا دقتنا نا :ةيراجتلا ةيطفنلا تاقالعلا
 ريتاوفلا عفد نع ةيروس رخآت نييناريالا نيلوؤسملا
 طورشب طفنلا ىلع هيف لصحت يذلا تقولا يف ةيطفنلا
 بناجلا ىلع تافالخلا كلن رصتقت مل اميرو :ةيليضفت

 :ةيسايسلا اياضقلا ضعب لمشت امناو ءيداصتقالا
 :ةيناريالاو ةيروسلا نيتسايسلا نا فرعي عيمجلاف
 ال :يقارعلا رطقلا دض لمعلا لوح اتيقتلا ناو
 عضولا كلذ ىف امب لئاسملا نم ديدعلا لوح نامجسنن

 ...ينانبللا
 تيلط نا دعب ١985 يراجلا ماعلا ةيادب يف

 ربكا موسح حنمب ناريا موقت نا ةيروسلا ةموكحلا
 نارهط هلبقت ملام اذهو .اهيلع قفتملا طفنلا تايمك ىلع
 يناريالا يداصتقالا عضولا اهلوا بابسالا نم ةلمجل
 .طقنلا نم ةينارنالا تارداصلا طوده لعفي روهدتملا

 ,ةيلاملا تادئاعلا عجارت يلاتلاب و ءراعسالا رابهناو

 .ةيعصلا تالمعلا نم تادوجولا صلقتو

 يداردالا فقفومللا كلصن

 ذنم ىلوالا ةرملل نييناريالا نيلوؤسملا لمح قبس ام
 فقوي تصخلت ةددشتم فقاوم ذاختا ىلع تاونس

 نويدلا ديدستب اهتبلاطمو ةيروس ىلا طفنلا ريدصت
 يف ةريبك ةزه تاءارجالا كلت تثدحا دقو .ةقحتسملا
 ,:ةيداصتقالا عاضوالا يدرت ةجيتن :يروسلا عضولا

 دقو .ةيطفنلا تادراولا ىلا ةحلملا اهتاجايتحاو

 طفنلا داردتسا ىلا ةريخالا ةطقنلا صوصخب ترطضا
 رئازحلا عم تاثحابم ءارجا مث .ةرحلا فوسلا نم

 صقن نع ضوعي نا نكمي يطفن قافتا ماربال
 .ةيطفنلا تادراولا

 ةظوحلملا ةيروسلا تاكرحتلا قباسلا عقاولا رسفي
 اهتاقالع يف لئادب نيمأت ىلا ةيمارلاو ,يضاملا ماعلا ذنم
 تاكرختلا كلت تسركت دقو ,ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 عم تالاصتالا فيثكتبو ندرالا عم ةديدجلا ةقالعلاب

 لامتحا نع مالكلاب اريخاو .ةيطفنلا جيلخلا نادلب

 يذلا لامتحالا وهو .قارعلا عم راوحلا روسج ءانب
 ةيجراخ يريزو نيم ءاقللا ءاغلا عم دديت وا دمحت

 نم ١١ يف يرجي نا ررقملا نم ناكو ةيروسو قارعلا
 .يضاملا وينوي /ناريزح رهش

 ةذداح ةهزأ

 ودبي :لئالدلا نم ديدعلا لالخ نمو :مدقت ام لك نم
 نم نهارلا فرظلا يف يناعي يروسلا ماظنلا نا ءالجب

 قزاملا نم ديدعلا ماما هلعجت ةقئاخ ةيداصتقا ةمزا
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 اهتدح ديدحت بعصي يتلا .ةبعصلا قرطلاو
 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهداعباو

 الا .نييقارملا عيفمجل حضاو رما كلذ عم ىقبيو

 ةروطخلا نم تحبضا ةيداصتقالا بعاصملا نا وهو

 نود لوقلا ىلع ثعبتو .ثادحالا ةمدقم لتحت ثيحب
 ريبك دح ىلا نوهرم ماظنلا لبقتسم نا ةغلانم ةيا
 ةيداصتقالا ةمزالا نم جورخلا ةيفيكو ةيناكماب
 .ةيريشتسملا

 يروسلا لاصتقالا بانت ينلا بعاصملا هجواو

 .ةبموبلا نطاوملا موهوب ءادتبا .ةديدعو ةحضاو

 ,ةيلخادلا قوسلا اهدهشت ينخلا ةديدعلا تاقانتخالاو

 ةنزاوملا اهنم يناعت ينلا ةردبكلا تالالتخالاب ارورمو

 ةقالعن ءاهتناو ؛تاعوفدملاو ةراجتلا نيزاومو ةيلاملا

 ةقالعلا هذه هب حمستن امو ,يجراخلا ملاعلا عم دالبلا

 ,يداصتقالا عضولاب ىرخالا فارطالا ةقث فعض نم

 .يمسرلا رارقلاب يلاتلابو
 ةددرتم ةدشادم ماض 0

 عمتجملا اهنم يناعي يتلا ةيشاعملا عاضؤالا لوح
 ال ادح تلصو ةلاحلا نا ريراقتلا عيمج دكؤت يروسلا

 نم ةضيرعلا تاعاطقلل لغاشلا لغشلا ناو قاطب

 رهشب ارهشو مويب اموي ثاهللا حبصا بعشلا
 تاخايتخالاو ىنسيلملاو يرورضلا ءاذغلا ليصحتل

 .ةيبطلا
 تحبصا ةيئاذغلا داوملا ةحش نا نابع دوهش ركذب

 ماما دارفالا ريباوط فوقو نا ىتح نينطاوملا قرؤت

 حبصا ةيرورضلا زبخلا ةيمك ىلع لوصحلل نارفالا

 | :مااذرو] نحامات ماجحانا - 7

 .رظنلل ةتفلم ةرهاظ

 ىلا ةرتف ذنم ترطضا دق ةلودلا نا كئلوا فيضيو
 نكفي ال يتلا داوملا نم ديدعلا كالهتسا نينقت
 :ةليلق تايمكبو :ةيمسر تاقاطبب الا اهيلع لوصحلا
 ةلثمالا نمو :ةيلايخ راعساب ءادوسلا قوسلا نم وا
 دق ةيهسرلا تاسسؤملا ضعب نا كلذ ىلع ةريثكلا
 نيلماعلا تاجايتحا ضعب نيمأت اهقتاع ىلع تذختا
 ةيكالهتسالا داوملا نم تايمك ءارش قيرط نع .اهيف
 نم ةديدع تالاح تلصح دقو .مهيلع اهعيزونو
 تايلمع ءانثا نيلماعلا كئلوا نيس لانتقالاو راجشلا

 :ةينعملا داوملا تايمك ةحسش دكؤد يذلا رمألا .عيزروتلا

 اهبلطتن يتلا ةلادعلاب عيمجلا تابغر ةيبلن ةبوعصو
 .ةلاحلا دذه

 ايريش درفلل نب غ5
 ّنيلاك ,نمثلا ةعفترمو ةردان تحبصأ داوملا ضعب

 ١1١ ىلع دِيِْرِي امي هنم مارغوليكلا رعس ردقي يذلا
 نيفظوملا بتار ٠١/١ نع ديزي ام يا .ةيروس ةريل
 دق ةيمسرلا ةزهجالا نا ركذيو .يطسولا نيسردملاو
 نا درف لكل حيبت ال ةيمسر تاقاطيب ّنِبلا عيزوت ترقا
 !ايرهش امارغ 5٠ نم رثكا ىلع لصحي

 علسلا ضعب نادقفو ةحش نا ةراشالا قحتسي امو
 نم ريثكلا لمشي لب ,ةيئاذغلا داوملا ىلع رصتقي ال

 ةيبدطلا داوملا امنس ال ةدكالهتسالاو ةيجاتنالا داوملا

 نا ةقوثوملاو ةديدعلا رداصملا لوقتو .ةينالديصلاو
 نيب حوارتت بسنب ارخؤم تدادزا دق ةيودالا راعسا

 .ةعساوو ةديدش ةمقن ةلاح قلخامم ٠ ٠٠0"/
 ةزهجالا يف نيلوؤسملا رطضا قباسلا عقاولا

 هذه ةروطخب فارتعالل ةطلسلا ةمق يفو ,ةيمسرلا
 ةيلمع دّيقت يتلا تاءارجالا لالخ نم كلذو ,ةلأسملا

 نا يداعلا يروسلا نطاوملا دكؤيو .ةيودالا ءارش
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 ةفصوب الا ةيودالا عبب رظح ,ةديدعلا تاءارجالا نيب

 .عيبلا ةيلمع ىلع ةباقرلا ديدشتو .ةيمسر ةيبط

 نويزجي ةلوالا ناوعأ
 نينطاوملا ىلع ةيلوؤسملا ءاقلا نويمسرلا لواح دقل

 ريغ «دالبلا جراخ ىلا ةيودالا بيرهت ةيلمع مايق ةجحب
 اهتزهجأب .ةلودلا نا ىلا ريشت لئالدلا عيمج نا
 متت بيرهتلا تايلمع ناو .ةلوؤسملا يه .ةفلتخملا
 ضعب ىلع اهعفانميب دوعت ةيمسر هبش كلاسم قفو
 :صاخلا عاطقلا يف مهعم لماعتي نمو نيلوؤسملا

 يف ينونجلا عافترالا نع مالكلا يف ليوطتلا نودو
 محللا اهيف امب :ةيساسالا ةيئاذغلا داوملا راعسا
 دن أ ؛تامدخلاو سيالملاو تاوارضخلاو هكاوفلاو

 يه ةيساسالا ةيداصتقالا ةلكشملا نا ديكأتلا نم
 يروسلا داصتقالا هنم يناعي يذلا يوينبلا ضرملا
 ةريصقلا ةيداصتقالا ةسايسلا ةجيتن ,تاونس ذنم
 عفانملا عيزوت ىلع ؛لازت الو دنتست تناك يتلا سفنلا
 تاثف نم اهعم نينواعتملا ىلعو ,ةطلسلا ناكرا ىلع

 زيزعتو ميقلل بيرخت نم كلذ هينعي ام لكب :دارفاو
 عم ىشفتت تذخا يتلا ةوشرلاو داسفلا كلاسم
 مرهلا ف لضضافملا نم ديدعلا سمتل :تاونسلا

 .هنم ايندلا تاقبطلا ىتح .هتمق نم يعامتجالا

 ةدساسا تالالثحا

 اميف ينعت ةيوينب ةيداصتقا ةمزا نع ثيدحلا
 مدعو ,ةيساسا ةيداصتقا تالالتخا ثودح ينعت

 مجح عافترا ةبكاوم ىلع يعارزلا عاطقلا ةردق
 يذلا يعانصلا عاطقلا لشفو ةيلحملا تاحادتحالا

 ةموسرملا فادهالا ققحي نا يف تاريللا نم تاراململ

 .هل

 ةنس ذنم ىضفا ةقيمعلا ةيداصتقالا ةمزالا عقاو
 اهنم ركذي .ةقيمعلا تالالتخالا نم ةلمج ىلا

 ,ةنزاوملا يف زجعلاك :لاجم نم رثكا يف زجعلا تالاح

 نويدلا ةدايزو .تاعوفدملاو ةراجتلا نيزاوم زجعو
 ,يبنجالا عطقلا نم يطايتحالا ضافخناو .ةيجراخلا
 .ومنلا تال دعم رادهناو

 رداصملا ركذت ةيلاملا ةنزاوملا زجع ةلآسم لوح
 ةريل تارايلم 5," ىلا لصو هنا ةيروسلا ةيمسرلا
 رالود رايلم ”١,7 يىلاوح يا) ,.1984 ةنس ةيروس

 يف زجعلا عفترا دقو (ةيمسرلا تالمعلا راعسا بسح
 .ةريل تارايلم 7,5 ىلا 1986 يضاملا ماعلا

 ريرقت اهيف امب ,ةيملاعلا ةيداصتقالا ريراقنلا لوقتو
 /طابش رهش يف ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا نع رداص
 مقافت دق يراجتلا نازيملا يف زجعلا نا .يضاملا رياربف

 ةريل تارايلم 6,5 بردقي ناك نا دعبف ,ةريبك ةعرسب
 مث ,.1984 ةئس رايلم ٠١,7 ىلا عفترا 148٠. ةنس

 ةريل رايلم 17 زواجتيل يضاملا ماعلا يف ديدج نم عفترا
 .ةيروس

 ام حوارت تناك ينلا يداصنقالا ومنلا تالدعم اما

 دقعلا ةباديو تاندغبيسلا رخاوا ُِق 10 نيد

 -4 بعاصملا ةجمتن ةلهذم ةعرسب تعجارت دقف :ىلاحلا
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 تادئاعلاو طفنلا راعسا ضافخناو .ةيداصتقالا
 ام اميس ال ةيجراخلا تادعاسملا عجارتو ةيطفنلا
 تاساردلا ضعب ردقتو ءيبرعلا جيلخلا لود همدقت

 طبه دقو :/",5-ب 19/7 ةنسل يونسلا ومنلا لدعم

 .نيقياسلا نيماعلا ىف رفصلا نودام ىلا

 نويدلا ةلأسم تحبضا قيس ام ىلا ةفاضاو
 امدعب .ةنوآلا هذه يف ةدحب اهسفن حرطت ةيجراخلا

 هدغاسفت ةيناكماو .نيددلا مجح ةيمها تنيبت
 ىلع ةروكذملا زجعلا تالاح ترمتسا ام اذا ,البقتسم
 .اهلاح

 يف ديدنش ضومغب مستت ةيروسلا ةيمسرلا رداصملا
 ادج ةنيابتم ودبت ةيملاعلا تاريدقتلاو .بناجلا اذه
 نا ردقت ةيبرغلا طاسوالا ضعب .رخآ ىلا ردصم نم
 رايلم ؟١ يلاوح ارخؤم غلب دق ةيروس نويد عومجم
 داحتالل ةيركسع نويد رالود رايلم ١5 اهنم رالود
 .يتايفوسلا

 ىلا قاطنلا اذه ف ةيبوروالا قوسلا ريرقت ريشيو
 ١9/7 ماع غلب دق هدحو ماعلا عاطقلا نويد مجح نا

 ةموكحلا ىلع بجوتي هناو :رالود رابلم ١15.5 ىلاوح

 ماع ىنح ةريل رايلم ١١5 ايونس ددست نا ةيروسلا
 اريثك عفترا دق روكذملا مقرلا نا دكؤملا نمو 17
 .ةقحاللا ماوعالا لالخ

 ادهدم ةلمغ

 ضلقت نع ايلاح لاقي ام ىلا ةراشالا نم دبال اريخاو
 راسشا دقف :ةيعصلا تالمعلا نم دالسلا تادوحوم

 نم رثكال يفكت دعت مل اهنا ىلا .رداسفملا نم دددعلا

 تناكو .داربتسالا نم نيعوبسا وا ع ويسا ةيطغت

 ١945 زؤمت ١5 ١5 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا -

 / ناردزح و ُِق رداصلا اهددع ٍِق (11110) ديم ةلجم

 تالمعلا نم يطايتحالا نا تدكا دق يضاملا ودنوي

 نويلم ١187 ٠٠١ ماع ذنم زواجتي مل يذلا :ةبعصلا
 نويلم ٠٠١ نم لقا ىلا ارّحْؤم ضفخنا دق .رالود
 .رالود

 تامولعملا ءوض يف هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو
 ةليلقلا روهشلا ةرتف يف مالكلا رثك اذامل :ةقباسلا
 ةيداصتقالا ةمزالا نعو .يلخادلا عضولا نع ةيضاملا
 عاضوأالا رايهنا كلذ ّدرم لهف ؟ةيروس اهنم يناعت يتلا
 ؟ىلعف قزأم يف هسفن ماظنلا دجي لهو ؟ريطخ دح ىلا

 يف حبصا دق ,يداصتقالا عضولا نا هيف بيرال ام
 تحبصا دق «حالصالا» تالواحم ناو قرط قرتفم

 كلذ بناج ىلا حضاولا نم نا ريغ :ةبعص دج ةيلمع
 نم قلطني يروسلا عضولاب يبرغلا مامتهالا نا
 ,ةقطنملا يف ةيسايس بساكم قيقحتل روهدتملا عضولا
 حضواو عرسا ىطخب ريسلل ماظنلا عفد اهنيب نم امبر
 ضعب ميدقت لباقم .ةيبرغلا ةسايسلا كلف يف
 .تادغاسملا

 ضوخلل لاجم الو .اكئاش عوضوملا اذه ادب اذاو
 ىلاحلا يروسلا قزاملا نا حضاولا نمل هناف :نآلا هيف

 ةحوتفملا قافآلا ناو اصوصخ ,ناكمب ةروطخلا نم
 ةيلاحلا ةيداصتقالا ةمزالا نم جورخلل ماظنلا ماما
 ..ةمتاقو ةقيض ودبت

 فقو نولوؤسملا لواح ةريخالا تاونسلا يفف

 نم ديدعلا فاقيا قيرط نع داصتقالا يف زجعلا ةلجع
 ريغ ةعارزلل ربكا مامتها ءالداو .ةيعانصلا عيراشملا

 نا امك .ركذت جئاتن ةبا طعم مل هجوتلا كلذ نا
 بذجل ةديدع تالواحم تلذب ةيروسلا ةموكحلا
 لاجملا حاسفاو ةيبنجالاو ةيجراخلا لاومالا سوؤر

 تاليهستلا ميدقتو .ةيروس ىف رامثتسالل اهماما
 تاظلسلا نا امك .اريثك دجي مل كلذ نكلو .اهل ةريبكلا
 تماق دقو .داردتسالا نينقت نيماع ذنم لواحت ةيمسرلا

 كلت نكلو .كلذ لجا نم ةيروسلا ةلمعلا ضيفختب
 يراجتلا زجعلا ةدح ةدايز نم عنمت مل تاءارجالا
 يف ىرخا ةهج نم تمهاس لب .ةيجراخلا نويدلاو
 نيتنسلا يف تزواجت يتلا مخضتلا تالدعم ةدايز
 تدا امك 7١/ :ةظفحتملا تاريدقتلا يسح ,نيتقياسلا
 .ةديازتم ةيبعش ةمقن ىلاو ةداح ةيلخاد تاقانتخا ىلا

 ةلشاف نإ لحم

 ةيمسرلا تالواحملا كلت بقعت يف بقارملا عسي الو
 اهتاقالعل قشمد ريوطت .بعصلا عقاولا نم جورخلل
 عم ةيداصتقالاو ةيراجتلا اصوصخو ةيسايسلا
 ريوطتو .لوالا يراجتلا ليمعلا تحبصا يتلا ناريا
 تاهجوتلا كلت نا ريغ .ايبيل عم ةيداصتقالا اهتاقالع
 لقثت يتلا ءابعالا نم ففخت مل :ةرمتسم لازت ال يتلا
 ! .يفطولا داصتقالا لهاك

 ىلا ةراشالا نم دب ال ةقباسلا قئاقحلا ءوض يف
 عاضوالا ريجفتي امهاس دق نييساسا نيلماع

 نا ىلا طفنلا نم ةيروس تادئاع ضافخنا :؛ةيداصتقالا

 امم رثكا دروتست ةريخالا تاونسلا ىف تحبصا
 .ردصت

 تادعاسملا ضافخنا وه يناثلا لماغلاو
 ةيبرفغلا نادلبلا نا فورعملا نم نا :ةيجراخلا

 ةيجراخلا اهتادعاسم تاونس ذنم تصلق ةيجيلخلا
 ةموكحلا ىلا ةمدقملا تادعاسملا اهيف امب .امومع
 تادعاسملا كلت نا رداصملا ضعب دكؤتو .ةيروسلا

 :ثانينامثلا ةيادب يف رالود يرايلم نم تبرتقا ينلا
 م١٠٠و 5٠١ نيب ام ىلا نيدضاملا نيماعلا ف تضفخنا

 .رالود نويلم

 لقيرفلا
 ىلع ةوقب امهلالظب نايقلت ناتقباسلا ناتقيقحلاو

 نل طفنلا راعسا نا دكؤملا نم نا ءيروسلا عقاولا
 ينعي امم :هيلع تناك ام ىلا بيرقلا لبقتسملا يف دوعت

 ةيطفنلا لوقحلا عضو تعاطتسا ولو ؛ةيروس نا
 ةيجاتنالا اهتردقو) دالبلا قرش لامش يف ةديدجلا

 نل كلذ ناف ,جاتنالا عضوم (موي /ليمرب فلا
 تادعاسملا هاجتا نا امك .رومالا رهوج نم ريغب

 امم .ةدايزلا الئ صيلقتلا وحن ديكأتلاب ريسي ةيجيلخلا
 ةسيا ثدحت نا دعبتسملا نم نا نيتلاحلا يف ينعي

 نادبملا ف طغضلا فيفخت هاجتاب تآاجافم
 .يداصتقالا

 تاثحابملا جئاتن تناك امهمو .قبس ام لالخ نمو

 ودبي :ةيناريالاو ةيروسلا نيتموكحلا نيب ةيداصتقالا
 نا ءيروسلا يلخادلا عضولا لظ يفو :بقارملل

 هبشا يه نارهطو قشمد نيب طباورلا قيثوت تالواحم
 ,.هبعاصم نيدلبلا الكلف :ةاجنلا نيقيرغ ةلواحمب
 ال ناريا هاجتاب ديدجلا يروسلا هجوتلا ناف يئاتلابو
 ةمزالا عقاو لظ يف مامالا ىلا ابوره نوكي نا ودعي
 [].ةداحلا ةيداصتقالا

 يداصتقالا مسقلا
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 داصتق عا راضا

 نواعت

 ةدجتلخلا تادعاسملا

 1١/ تضفخلا

 لود يف طفنلا تادئاع عجارت

 ىلع ةعرسب سكعنا يبرعلا جيلخلا
 يتلا ةيجراخلا تادعاسملا ةسايس

 مجح نا ظحالملا نم ذا .اهعبتت
 دق جراخلا ىلا ةمدقملا تانوعملا
 تاونسلا لالخ ةعرسب ضفخنا
 .ةيضاملا ةليلقلا

 نواعتلا .ةمظنم تايئاصحإ ريشتو
 رامضملا اذه يف ةيداصتقالا ةيمنتلاو
 دق ةيدوعسلا تادعاسملا مجح نا ىلا
 لالخ رالود رادلم ؟, 7 ىلا ضفخنا
 ماعلاب ةنراقم ؛ 65 يضاملا ماعلا

 تيوكلا ناشيرمالا كلذكو ؛قبس يذلا
 ىلا ةيجراخلا اهتادعاسم تطبه يتلا

 ١,٠١ ب ةنراقم .رالود نويلم 5١

 ةبسنلابو .اهسفن ةرتفلا لالخ رايلم
 نودلم م١٠ لباقم نودلم 7١ تارامالل

 .19815 ماعل رالود

 هاجتا نا ايلاح دكؤملا رمألاو
 راشملا لكشلاب طوبهلا وحن تادعاسملا
 تاونسلا لالخ رمتسي فوس هيلا
 سمي فوس طوبهلا اذه ناو .ةمداقلا

 تناك يتلا ةيطفنلا ريغ ةيبرعلا لودلا
 تادعاسملا ىلع ةتوافتم دودحب دمتعت

 م .ةيجيلخلا
 ا 7 وا 7 بت مما ا

 0ك

 راعسألا طوف

 عامتجا لشفل ةرشايم ةجيتنك

 يذلا طفنلل ةردصملا نادلبلا ةمظنم

 رهشلا ةياهن يف ايفالسغوي يف ىرج
 قاوسألا يف طفنلا راغسا تطيه يضاملا

 نم لقا ىلا  آعقوتم ناك امك  ةرحلا

 .ليمريلل تارالود ةرشع

 رعس نا ةيطقنلا رداصملا تركذ دقف

 تنارب عون نم يناطيربلا طفنلا ليمرب
 اميف كلذو .تارالود 4." ىلا طيش

 رهش يف ملستس يتلا تانحشلاب قلعتي

 ما مالا: نحن[: ممحصإت 09

 قاوسألا نا انه ةظحالملاب ريدجلاو

 تسكع راظتنالا نم ةرتف دعبو :ةرحلا

 ةيطفنلا قوسلا يف ةيدرتملا عاضوألا

 لخاد فصلا ةدحو نادقفي ةلثمتملاو

 ردقي يطفن ضئاف دوجوو .ةمظنملا
 ليمرب ينويلمب رداصملا ضعب بسح
 .مويلا يف

 بناج نم .ةراشالا قحتسي امو
 ,ردقلا اذهب راعسالا طوبه نا .رخآ
 «تباثلا رالودلاب كلذ باستحا عمو

 يتلا ةيندتملا تايوتسملا ىلا اهدبعب

 [0.! 191/7 ماع اهنفرع

 تادراولا ضافحنا

 ردكأ رجعو

 يراجتلا نازيملا يف

 ةيداصتقالا رداصملا تراشا

 ةميق نا ىلا ةيمسرلا ةيسنوتلا

 روهشلا لالخ تطيه دق تادراولا

 رفعتملا راوخلا
  يبرعلا راوحلا نع مالكلا رتاوت يضاملا دقعلا نم يناثلا فضنلا يف قب

 هذه تطخ دقو .نيفرطلا الكل هدئاوفو هتارورضو هتارريم نعو ؛:يبوروألا

 ةغل نا دكؤتل ةريدخألا تاونسلا تءاج نا ىلا :تاوطخ لعفلاب ةركفلا
 .تادجتسملا نم ريثكلا ةجيتن ترثعت دق راوحلا

 امو .تهتنا تانيعبسلا ةرتفف .عجارت نم مويلا ظحالي ام يف ةبارغ ال .اعبط
 ىلع ةريثك روما تلدبت ةريخألا تاونس رشعلا لالخف ,سمألا نع مويلا دعبا
 بعاصملا ةدايزو ,يبرعلا طفنلا ةيمها عجارتك ,ةيبرعلاو ةيبوروألا نيتحاسلا
 .لاغتربلاو اينابسا ىلا ةكرتشملا قوسلا عيسوتو .ةيبرعلا ةيداصتقالا

 برعلا نيب يقيقح راوح ءانب قيرط ىلع قباسلا يف تذختا يتلا تاردابملا نا
 يطفنلا عقاولا ىلا دنتست تناك .نيفرطلا نيب لماش نواعت ةماقال ,نييبوروألاو
 ترشأ ام لكب .طفنلا راعسا يف ةريبكلا تادايزلا دعب ةيبرغلا لودلا يف ديدجلا
 ضئاف نّوكت نعو .ةيداصتقالا يبرعلا نطولا تاردق ةدايز نم ةلحرملا كلت هيلع
 .ليسلا ىتشب هنم ةدافتسالل نييبوروألا مامتفا راثأ رالودورتبلا» همسا يلام

 ناكو ادب :ةيطفنلا ضئاوفلا صلقتو :ةيبرعلا ةيطفنلا تادئاعلا عجارن عمو

 ةيراجتلا دودحلا نمض الا يبرعلا عضولاب دج ةئباع دعت مل ةيبوروألا لودلا
 .ريصقلا ىدملا ىلع ةعفنملاب اهيلع دوعت يتلا ةقيضلا

 تزرب .ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا ىلا لافغتربلاو اينايسا تمضنا امدنعو

 نيروكذملا نيدلبلا ناو اصوصخ .عطقتملا راوحلا برد ىلع ةديدج ةرخص
 جاتنالا ديعص ىلع يبرعلا برغملا نادلبل نييساسألا نيسفانملا نم ناريتعي
 .ةيريدصتلا ةفيفخلاو ةيئاذغلا تاعانصلاو يعارزلا

 ةنوبشلو ديردم مامضنا نا ةريخألا ةطقنلا لوح ةيبوروألا تاساردلا دكؤتو

 ةبسنب يبوروألا يعارزلا جاتنالا ةدايز يف مهاسي فوس ةيبوروألا ةعومجملا ىلا
 تناك يتلا داوملل ةردصم كلزذب حيصتس ةيبوروألا قوسسلا ناو :ثلثلا

 ..رئارجلاو سنوتو برغملا نم اهدروتسن
 ,ةرتفلا هذه يف ةيبرعلا راطقالا هجاوت .هيلا راشملا يعارزلا قشلا ىلا ةفاضاو

 قاوسالا ىلا ةردصملا ةيبرعلا تاجتنملا لوخد هاجت بلصتملا برغلا فقوم

 راوحلا ةركف ىلع ٍبناجلا اذه يف اونهار برعلا ناو اصوصخ .ةيبوروألا
 .لاثملا ليبس ىلع تايوايميكورتبلاك ةعنصملا مهتارداص ةدايزل نواعتلاو

 يبوروألا يبرعلا نواعتلا ةلأسم نا لهو مويلا تاريغتملا كلت لك ينعت اذامف

 راوحلا ةغل نا كلذ ينعي لهو .ةيقرولا عيراشملا نم وا يضاملا نم اءزج تحبصا
 ؟؟نيح ىلا وأ اتقؤم تلطعن

 ايورواك ةيداصتقا ةوق عم يبرع نواعت وا راوح يا نا نآلا هلوق نكمي ام
 نيرواحتم دوجو يأ :ةبلص ةدعاق ىلا ءيش لك لبق دنتسي ناو دب ال :ةيبرغلا
 - يبرعلا راوحلا كلذ قبسي نا دب ال ديدش راصتخاو رخآ ىنعمب وأ نيسناجتم
 [].يبرعلا

: 1: 

 ,يضاملا ماعلا نم اهسفن ةرتفلل نويلم

 تضفخنا لباقملابو ./1 ةبسنب يأ
 نوبيلم 5414.4 نم تارداصلا ةميق

 نيب راتدد نودلم ىلاوح ىلا راندد

 ةبسن لداعي ام وا نيتروكذملا نيترتفلا
1010 

 ضافخنا ةيسنوتلا رداصملا وزعتو

 ةيفشقتلا تاءارجالا ىلا تادراولا
 يمرت يتلاو :ةموكحلا اهتذختا يتلا

 يف مهاسي امي تادراولا صيلقت ىلا
 ذنم لصاحلا يراجتلا زجعلا ضيفخت
 ضافختا ضوصخن اما :تاوتس ةدغ
 ضافخنا ىلا ةساسا دوعيف ,تارداصلا
 ةيطقنلا تاَذكاعلاو .طفتلا راعسا
 ىلا رانيد نودلم ٠١٠١ نم تصلقت ينلا

 .اثويلم 4,
 ةفياسلا ماكرإلا لدا نم حضتمو

 تعفترا دق يراجتلا زجعلا ةميق نا
 رابتعالاب ذخأ ام اذا اهب أي ال ةيسنب
 م.زاغلاو طفنلا نم تارداصلا

 0 ا ار

 م4 _اةئت زوص 1١4 ب 1753 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 قل د 5 ظ

 ناي زفلتلا ىف يقطن ةيداد
 لوانتي لسلسملا .ةرم لوأل ينويزفلت لسلف ةلوطبب موقتس يفطل ةيداث

 لثم اهتلماغم يرجت .نا تطرتشا يفطل ةيدان «يندصلا ريمس هجرخيو عفان دامع هنثك ةرصق ٍٍق ةيعامتجاللا اياضقلا ضعب
 لسلسم ةلوطبب تماق امدنع ىنسح كاتم
 ةيداملا نيتيحانلا نم كالذو «؛يهو وه

 - عيسي

 نا 7 رض 5
 /نالوجوك يف رصاعملا رعبشلا لوح يلودلا ءاقللا لامعا تمدتخا

 براضملا ءاكذلا» : :تشقون ىتلا عيض ماوملا نمو ..زومت ١١ خيراتب يدنرفلا بونجلا

  ةباتكلا) :«ركفلا تايصخش» يي
 ذل: 1 روما

 " جلاخلا ذمغ
 ب مسد ريفتملا

 فسوي ةصق نع ذوخأملا «بيرغو امه طقف نيمليف جارخال ةمداقلا ري لالخ
 ىلا يزوف دمحم جتنملا اهوح ىتلا .سيردا
 دومحم هتلوطبب موقي ءرببك يئامنيس لمع
 ء(بيرغ» ءاهتنا دعب مريوصت أدبي ربخألا مليقلا و رمعلا ةيفصو نسي
 [] . «ةيمسر ةمهم» هناونعو

585 
 0 د لا ف

 .ةجوفمل تكلا نويشؤلا
 -«ةيربربلا سارعالا» كليفيك ناي ةياورف ,ماع لك رشنلا رود تاعيبم نم دسألا ةضح كتفت اسنرف يف زئاوجلا - بتكلا

 تقو (ةيبرعلا ةعيلطلا» اط تضرع يتلا

 . ةخسن نويلم فصن يلاوح . . كليغيك

 3 م م سوم

 اهنم عيب دق  روكنوج ةزئاج ىلع اطوصح
 ىلع ةلصاحلا «كمايا نم لمحأ ةقايلذ ود هيب ليئافار ةياورو ٠ ةخسن فلا 5٠

 رثكأ اهنم عيب دق - ًاضنأ «ةيبرعلا ةعيلطلا» اهل تضربع ىتلاو  ودونور ةزئاج
 نا مغرو .«ةجونللا» تاياورلا يقاب ا ءىبثلا سفنو .ةخسن فلا ٠ 7٠ نم
 ىلع لصحت مل «ةيبرعلا ةعيلطلا» اهتداقن يتلا ؛لمرلا لفط» نولج نب رهاطلا ةياوز“
 6 . ةخسن فلأ م٠ يلاوخ اهنم تعابو :راهشالاو ةياعدلا يبرع نع اهشرف نب تنكمت دق يوس رشنلا راد نا الإ ةزئاج ةيا

 هكا ةفاقف نك
 اي رفشلا فشلا

 هقف ذاتسا ةيطعلا ميهاربا ليلخ روتكدلل «بايسلا رعشل ىوغللا بيكرتلا»
 ردص ديدج باتك .ةرصبلا ةعماجب ةغللا
 يتلا ةريغصلا ةعوسوملا ةلسلس نمض

 يوعللا بيكرتلا
 بايت نعشل

 ةيطعلا ليلخل ريخألا باتكلا

 ٍِق مالعالاو ةفاقثلا ةرازو اهردضت
 ةفاقثو ,ةغللاب رعاشلا ةلص :ىه لوصف ةتسو ةمدقم نم باتكلا نوكتي . دادغب
 رقكو .ةيسلالاو ةريرعلا اهعباسو:هفايسلا
 .هدنع ظافلالا ةلالدو .بايسلا سعت ين وحنلاو فرصلاو .هرعش يف ةجرادلا
 ىلا نحر .ةققحملا ةيثارتلا صوصنلا نم ةعومجم ردصأ نا ةيطعلل قبس
 1 .ةيوغللا تاساردلا نم ةعومخجم
 10: + اا ال11 < ٠ جس د11 -

 ةرفتملا سورغلا
 رافؤجل اوه ردو

 ءةقفرملا ةروصلا يف ءهارن ,«ةيديدحلا ةضبقلا) ةسايس ةصاخ ىسنرفلا نويزفلتلا ىلبع سرامي يذلاو ديدحلا ىيبنرفلا ةفاقثلا ريزو راتويل اوسنارف

 10 1:1 مسج ةمعصات مفضل



 .ةافدهو ناتيصخش .ةسورعأاو ناتوي

 جا

 وس

 نس

 وسم هع

 وو سس

 : ةويمح

 ا ل

 راطقأ 7» 5 , 00 ١
 ديمحلا دبع يرصم روتكدلل «يحرسملا رعشلا يف ينفلا عادبالل ةيسفنلا سسألا» ©
 ديدحت عم عادبالا ةيلمع موهقم شقاني لوألا دم ةرونح

 ةيملع ا ”تاداقل نيت ناثلا مسسقلاو ءرثنلاو رعشلا نيب يحرسملا راوخلا عقوم

 .ةحفص ؟4ه باتكلا مجح .ةيرعشلا ةيحرسملا اوبتك نيذلا ءارعشلا نم ددع عم
 . باتكلل ةماعلا ةئيشا نع رداص وهو

 رداقلا دبع روتكدلل «ثيدحلاو ميدقلا يف ةضراعملا تاقسلفلاو يمالسالا ركفلا» ©

 رشع ةعبرا ربع مالسالا يف ةضراعملا تاكرح سردت  ةيعوسوم هبش ةسارد دومحم

 . ةقباسلا رادلا سفن نع رداص وهو ءةحفص ه4١ يف باتكلا عقيو .انرق
 ةيفيكل باتكلا ضرعي .«ةيرصملا اهنيسلا ةعانص دئار - برح تعلط دمحم ©

 .اهلجنا نم رتكلا يدابصتلالا جوهتاو ةيراعملا اكيملا نسيسأت
 .ةقباسلا رادلا سفن نع ردص وهو .ةحفص ؟١٠6 باتكلا مج

 دبع لامج نع فلؤملا تايركذ لوانتي يديوه نيمأل باتك «رصانلا دبع عم» ©
 راد نع رداص باتكلا .رصانلا دبع ةيصخش حيتافم ميدقت هيف لواحيو ؛رصانلا

 مجحب يبرعلا لبقتسملا
 هل .٠ 00

 هزه كراك .دوعسم يزوف روتكدلا فيلت نم يبرعلا وحنا ع اح  هيوبيسرو ©

 . باتكلل ةماعلا ل نع رداض . هناكرا تيثو ملعلا اذه ىنغا يذلا يديهارفلا

 هيف حرشي .ىسوم نيدلا لامج روتكدلا فيلأت نم «ةمداقلا ةيوونلا برحلا» ©
 طيسبت ىلع ةريبك ةردق هل فلؤملا .ةلبقملا ةيوونلا ةثراكلا ىلع ةبترتملا راثآلا فلؤملا

 ةماعلا ةئيطا ةطشنلا رشنلا راد نع رداص وهو .ءىراقلل ةدقعملا ةيملعلا قئاقحلا

 . باتكلل
 .يراربلا ةقطنم 2 الح لاعب ةفلعم ءاواتي ايا رعب ةنارق «هيداسلاو ©

 اهتطيرخ يف ةيخيراتلاو ,ةيراضحلا لماوعلا ريثأت حيضوتل ايجذومن اناديم مدقت

 بيجر لرب قورافلا رمخ ىوتكدلا قتلت نم“ ةيئارمعلا

 مضي (ةيقئاثولا اماردلا نما بانك ًاثيدح ردص روشاع نامعن ىحرسملا بتاكلل ©

 لوح : تانيسمخلا فصتنم يف اهمدق ةيعاذا ةيمارد جمارب ةعبرأل ةلماكلا صوصنلا

 يحليوملا لوح ريخألاو  يرصملا حرسملا رجف نع ناجمانرب  عونص بوقعي حرسم
 . باتكلل ةماعلا ةئيشا نع رداص باتكلا .ماشه نب ىسيع هباتكو

 ةبرجت .ندنل يف شيعي يذلا راقم قيفش يرصملا بيدألل ةياور :دوسألا رحسلا» ©
 تاراتخم يف تردص .يقلتلا نم رثكأ ةكراشملا دهج ءىراقلا نم بلطتت ةديدج

 .«لوصف)»
 دوهجو .ةفللاب نمزلا ةقالع لوح ةديدج ةيوحن ةسارد «ةغللاو نمزلا» 2

 نم ؛«ىبلطملا كلامل ةرهاقلا يف تردص .ةقالعلا هذه ةسارد يف برعلا نييوحنلا

 .هتلاتجلرا ماعلا لا ةنيفا نينو. .ةحفص ٠*
 2211111 10 نء ن 7 00 ا
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 ةكرحتملا سئارعلا ىدحا بعادي وهو

 يف هحاتتفا ةيسائمب كلذو !ةيلوفط عب ءاصأب

 روصلاب صاخلا 75 ناجرهملا 6
 , ةكرحتملا ةيزفلتلا

 ريزولا مزع يفخي ال ةيصخشلا جاودزا

 ةيناشلا اهقحلت ىلوألا ةانقلا عيب ىلع
 لامع عفد يذلا رمألا ,ةصاخ تاكرشل
 ةدعب مايقلا ىيسنرفلا نوي زفلتلا ينانفو

 مهقوستح ةقاح ىلا ىعست تابارضا

 سس وم ىبسنرفلا نويزفلتلا ىلع ءاقيالاو

 3 . ةماعلا تامدخلل ةعبات ةينطو

 ةيردغكسا نم ةديده ةلهم
 يف تردص ةديدج هلجي ءايؤر»

 بْيذألا اهررحم ةلحملا :ةيردنكشضاالا

 عادبالل ةماه ةذفان ربتعتو ى ظفاح ديسلا

 رشن ايوا كيعت اثيحخ .رضم يف يبرعلا

 ,يبرعلا ملاعلا يف ةرداصلا تالاقملا مهأ
 ١١١ يف عقت ةلجملا .هبرغمو هقرشمب

 يبرعلا نطولا زكرم نع ردصتو .ةحفص
 2 [8 هد ةعابطلل

 نوصتلاو رعشلا يق
 يداوعلا نيسح ناندعل دادغي ف ردص

 فلؤملا دمتعيو .«يفوصلا رعشلا» باتك

 فوصتلاو رعشلا نيب ةقالعلل هليلحم يف
 يف عوقولا نود ينالقع قيرط نع
 كلل كم وا ديرجتلا أايقي زيفاتيم

 ...يليظتلا نفل نف
 ىف رصاعملا ليكشتلا نفلا» ناونع تحن

 يف ردص 1486 - 188 يبرعلا نطولا
 نم ماع ةئم . يعيب رلا تكوش باتك دادغب

 ءيبرعلا نطولا يف ليكشتلا نفلا خيرات

 اولاز ام نيذلا هنابشو نيقبسألا هداو رب

 ىلا ةفاضا .ديدحلا نومدقيو نوحتني

 بتاكلا هعضي ليكشتلا انئف يف ةيدقن ةءارق

 عادبالا ةكرح نم يراضحلا هناكم يف

 ال. نناسنالا

 9-3-0001 احدت همس والا نس لا

 يفاملا ١ يسنرف 1

 هذ رفعملا ةطلاو
 نب يبترفلا قرشلا /:تيريسريف مت

 ايلود ءاقل يلاحلا زومت و تاريزح 58

 خيرات يف ةلدابتملا تاريثأتلا» هعوضوم

 اسنرف ُِق ةيفسلفلا تاسسؤملاو ةفسلفلا

 ضعبل تاشقانملا تض رعت دقو .«ايناملأو

 :لجيه نيدلبلا يف ةفسلقفلا نيطاسا
 ل4 الم مد «تراكيد

 اسوس

 3 19/5 نومت ١57 ١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 5 4 .: 1 ءور

 .اهانيغ ينركاذ ىف ضبنت

 .الاففحلا ارولا | | يضل ينال د
 ةروطمللا | وكلا الغ يف تح
 .ممدلا عة

 قرا هارخشصلا لل ينط
 بل فورا تخل ني ين نأ

1 

 ؛يننولا لئلا نيكل ليو

 ةدلافاملا الا يلا لإ نيك
 ءعيرلاا يورط قررا
 ضافنألا تح ةنوفدلا لا

 . نطو 09
5 - 

 5-5 اد ينقل

 ١4/5 زوم :١4 755 ددقلا + ةيبرعلا ةعيلطلا 5 "
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 . حبصلا لي اين ش' اونا يأن كاكا

 صلاخا ب 04 3 ىلمأ ٠ بص

 انو
0 

 الب اه

 كاوفأ .ل نمو

 نيعالولا اهل ند نطل

 قل

 ناري رحبلا ناك

 .فادصألاو ياما لشعألاب نبطي رحبلا لاك
 مس و نما نآلا برقا .الوفأ

 اايؤرلا ابكت نآلا ل 0 .تلاذ

 يروطمألا بحل
 . سمسا ضاع مار

5“ 

 ؛تاهألا قرف

 تأ فلاب اهنناعأ طشلا ْن

 تادوبلا لرش .

 .تام لهل ري
 ايم م

7 

 يشل املأ نم

 ؟ثدلا هلق امو

 قم كلارغ ل
 .ثنأ- ثلا راض

3 

 كيلا مالا ةحيحأ ٍْش "رطأس
1 

 ل زو يف لمأد

 ةينخألا لحل فاض َنْلَخ

 يهز ل
 لاما زم اش : 0 ا

 .تايافلا ا ارا

 اهم لأ ينو موو ك2 -

 . ئرانلا بحلاو |ةلفلا انالاباهرُأ

 .يرخجحلا رصعلا اذه يناها ةذل ينوك
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 : يزمر لامك  ةرهاقلا

 نع يناحيرلا بيجن لحر امدنع
 باو وعيا نازل“ لبا

 ١91514 وينوي 4 خيراتب مارهالا اذ

 .اهتيجس ىلع هسفن يناحيرلا لسرأ» لوقي
 ةيزعتو ةيلستو احرمو احرف رصم ًألمف
 ىلع فكع . هسفنل يناحيرلا غرف دق ولو

 نم ةيا ناكل .جاتنالا يف نات او : هنف

 لب .قرشلا ين لوقا ال ,ليثمتلا تايا

 الثمن يناحيرلا ناك دقق .هلك ملاعلا يف لوقا

 هنيب ليحو .ةانالا هيلع تمرحو .ةحارلا

 نينوزحم سانلا ىأر ءلهمتلا نيبو
 ففختلاو ءاضرلاو ءازعلا هدنع نوسملتي

 نيحو رابهنلا مدقتي نيح ,.ةايحلا ءابعا نم
 نوسمتلي اوناك ام مهحنمف ءليللا لبقي

 - | "ما ملا1 نحط مع ممات 3

 .«ةبقاعلا ىف ريكفت الو «لخب ريغ نم هيف
 :ةفيلبلا ةرقفلا وهذه نأ قيللاو

 نع ءاصيصخ ةبوتكم اهنا مغرب : ةقيقدلا

 اهنا الا .رصم يف «ةيبرعلا ايديموكلا ديس
 يلشمن نه ريثكلا لعامامت قبطنت
 هللا مهبهو نيذلا ءالؤه ءايديموكلا

 ةجهبلل ةريثم .بذجلا ىلع ةرداق احور
 لظلا ةفخب اهبباحصا عتمتيو . حرفلاو

 .ةديدشلا ةفلألاو لب .ةبمدبلا ةعرسو

 طورش ىه لامومع «تامسلا هذهو

 لشمملا يف رفوتت نا يرورضلا نم ةيلوا
 ؟دعب اذام نكلو ,يديموكلا

 اذه همدقي ام لالخ نم يتأت ةباجالا نا

 «ةيعيبطلا» هتاردقب يفتكي نا امإف . لثمملا

 نا نكمملا نم :هرهوج يف ايئادب ءاضيا
 تاكتلاو ءلوفلا قيرط نع نوي

 مع

0 00 ١ : 2 

 نم نوكي نا اماو . .ةيفاقلاو .ةيظفللا

 ,فشتكت :ةيدقن .ةقيمع ةيؤر لالخ
 بويعلاو تاقرافملا كلت ءانل فشكتو

 يف سامغنا ةلاح يف نحنو اهفلأن دق يتلا
 ىلا لغمملا لصي ةلاحلا هذه ىفو : .ةايفعا

 .هرصع ىلع ائيرج ادهاش هلعجن قافا
 نا نكمملا نمو لب ءاقداص ءارضبيم

 بويعل ءاحلضم .اميظع ادقان جبضصي

 قباسلا هرضع قف ءامومع ناسنالا

 .ءاوسلا ىلع قحاللاو
 عةنيزح ةيسانمب ةقرفتلا هذه يأت

 طولا يف اينيموكلا هونجو ملأ ديسأ ليجنو
 يف دولوملا .يديفا نيمأ :يبرعلا

 سحب عتمتملو 65 ماع ةروصنملا

 ناك ربك امدنعو . .هتلوفط ذدنم رخاس

 لوقيف ةيهاكفلا هتقيرط ىلع هتايح صخلي
 القئتم هتايح نم نيلوألا نيدقعلا شاع هنا
 هدلاو نا كلذ .«نحس ىلا نحس نم»

 لمعي ناك يدينه نيما ديمحلا دبع

 هنمو .ةروصنملا نجس يف «بتاكشاب»

 رقتسا ىتح ىرخا نوجس يف لمعيل لقتنا
 ةرتف فو . .«ةرط نجس» يف ماقملا هب

 ةسردمب ىدينها نيما قحتلا ابصلا

 :هريبعت 5 ىلع .«قالخالا دسافم)»

 اهيفو .«قالخالا مراكم ةسردمه) يهو

 ابنم بورفهلا ٍِق ىيىامامت امظتنم» ناك

 للعلا ف بسر امدنعو ءامنيسلا لوخدو

 نا ىلا هتايح يف ةداج ةلحرم أدب ماوعالا
 لمعو ؛4141١ ماع ةيهيجوتلا ىلع لصح

 يلاعلا دهعملاب قحتلا مل !نايراسمكو

 ماع هيف جرخت ثيح ةيضايرلا ةيبرسلل
 .ةيوناثلا ةلحرملاب اسردم نيعو 64
 «نادوسلا يف لمعيل بدتنا تاونس دعبو
 وبأ» يرصملا دمحا دمحمب كانه يقتليلو

 .اماقف ايث لا قشعي هلثم ناك يذلا «ةعمل

 يفو . .ريبك ينف ظاشنب ءاههتسردم يف

 ةطحم نم اعمس .رصم ىلا اهبتدوع قيرط
 : انرب يمجن نيب ةفينع ةيفاق ةعاذالا

 ناطلس»و «رافلا نيسح» محبلقل ةعاس

 يمهف» ىلا امهيسفن ميدقت اررفو .«رازجلا

 ..جمانربلا ىلع فرشملا .(رمع

 هذه دارفا نمض ا(ههوبق مت .لعفلابو
 ءاقحال ءاهموحن ركتحيس ىتلا ةرسالا

 يف ايديموكلا ةطيرخ نم ةريبك ةحاسم
 داؤقا :لوسدم ركملا دبع ءريصم
 .فسوي دمحم .دمحا ةيريخ . سدنهملا

 . ىفطصم نسحو .وجيب ةجاوخلا

 ىدينهلا نيما رهتشا «كبلقل ةعاس» يف
 ريفك .جذاسلا حالفلا ,.والهف» رودب

 كنتي ىوهو . .هتنطفب نمؤؤملا .مالكلا

 (ةيعيبطلاو هبهاوم ىلع دمتعا .ةيادبلا

 تناك ناو يتلا ههحو حمالم نع الضف

 :ريتاكي راكلا ىلا برقا اهنا االا .ةقستم
 ةشهدنم نويعو رعشلا ةفيثك بجاوح
 نيب ةريبك ةحاسمو عساو مفو ريبك فناو
 ناكف هتوص نع اما .ايلعلا ةفشلاو فنالا

 اعيفر هلعجي نا عيطتسي .ةديرف تازيم هل
 ةقرافم ثدحي ام .لافطالا توص لثم
 .مخضلا يوقلا ةنانيثب عم هس ل

 نود .ةديدش ةعرسب ثدحتي نا هنكميو

 .فورتلا عيضت وا تاملكلا لخادتت نا

 نيما لقتنا .ةديحلا تايناكمالا هذه

 ةعاس «تاشتكسا» ةيدودحم نم يدينهلا

 ةبحرلا قافآلا ىلا ةريغصلا كبلقل

 نويزفلتلاو منيسلاو حرسملل
 هقشع ناك ناو .ةيعاذالا تالسلسملاو

 .صاخ وحن ىلع حرسملل اهجوم ريبكلا
 ةيسنلاب .لتقملا «لق لب «ةلكشملا نكل

 هنا ءايديموكلا يلثمم نم هريغلو يدينهلل
 هتاردق ىلع ادمتعم .حرسملا وزغب ماق

 ةحلسا مها لمها هنا كلذ . طقف ةيدرفلا

 «ىديجارتلا وا ىديموكلا ءاوس : لثمملا

 مدقي مل يدينهلا نيمأف . .صنلا وهو الا
 نامعن وأ جرف ديرفلأل ادحاو المع

 مقي ل هنا ىتحو ماس لع وأ رويشاص
 ردلياو وأ رييلوم نم سبتقم لمع ليثمتب
 دعمب نعتسي ملو .ودراس وا هيشراموب وأ
 مهاس يذلا يريخ عيدب زارط نم بتاكو
 نإف كلذل .يناميرلا بيجن دحب يف

 لصأ»و «يفيفع تايما رغد لثم هتايحرسم

 هدبع دوبع)و «كنحل دس»و «ةروصو

 ىللا فيضلادو «هطب نونجيدو «دوبع
 نل اهنا كردت . لمأتلا نم ليلقب هوه

 لعفلاب يه لب .نمزلا رابتخال دمصت
 ءانثا ىتح .نايسنلا لظ يف ىراونت تأدب
 و ؛ ةسب يذلا يدينشا نيمأ ةايح

 ريس ماع نام
 .(ملهلبت ةارادم نم نكمتي

 هه ٍندجو يدبنفلا نا حضاولا نمو

 ة8- هت زومتا١ 3115-4 بدعلا ب ةيبرغلا' ةعيلطلا



 هل اصيصخ ةلصفملا  ةتفاهتملا صوصنلا

 هروهظ ةبص رق ةيصاختا هتقارف قوك نأ كعب
 رصانع ةيقبب ثرتكي ال .دحوأ مجنك

 روكيد ىلا جارخا نم ؛يحرسملا ضرعلا
 اما . . .ةءاضا وا ةيريوصت ىقيسوم ىلا
 ىلع هل ةكراشملا ةيرشيبلا رصانعلا ةيقب ةيقب نع

 (ةدينس» نم رثكأ نكت ملف . حرسملا ةبشخ

 لبقت ىلع رصاق اهرود ««سرابموك» وأ
 ىلا ليمي ناك يذلا يدينهلا تايرخسس

 .ظافلالاب بعللاو «تيكتتلاو .لاجنرالا

 ةيابغ ال ةيفاق يف نيدهاشملا عم لوخدلاو
 روهمج ةعيبط اذه يف هدعاسو .... انهن

 نم دوعت يذلا صاخا عيسلاو
 عم حطسلا ىلع اوفط نيذلا نييليفطلا

 مستي روهمج وهو .تانيعبسلا حاتفنا
 ىلع يقلتسي نا ديري» .ظيلغلا هقوذب
 ىلع ال .كحضلا ةدذش نم «هافق

 بخصلاو جيرهتلا ىلع نكلو ءايديموكلا
 يسسجلا عياطلا تاذ تازمغلاو

 تاموقم ال روهمجلا اذه نألو . .عيقلا
 يتلا ةعاضبلا نألو :«لولم .بلقتم ؛

 اذل بيار تايم
 ةيداصتقالا بعاشملا تأدب ام ناعرس
 ين اهقالغا ىلا ىدا امم ةقرفلا رصاحت

 اهريدمو اهبحاص اذ وهاهو .ةيابغلا
 هل ثيدح رخا ىف .لوقي لوألا اهلطبو
 دعي تفشتكا دقل» : عيباساب هليحر لبق
 دحوألا مجنلا ةبرظن لشف ناوألا تاوف

 ربكأ هل ناك امن يقرف يف اهعبتا تنك ىتلا
 : :نايبما قم ةقرفلا ةيلآ تلضو ايف زثألا
 نأب اندنع ايديموكلا موجن لك حصنا

 أم ةيمهألا نم ةيحرسملا راودا يقابلا اوطعي

 الاو . حجنتل ةيوق تأت ىتح هرودل هيطعي

 .«يتقرف ريصمك مهتقرف ريصم ناكل
 زودللا كلذ :ناسهذالا ف ىقبيس

 يدينفا نيفا همدق يذلا ليمحلا يناسنالا

 ثيخ ةماعلا يف لجر مظعا» لسلسم يف
 نا دنيرب زوجع ةيصخش لق ناك
 بحلا قيقحم يف .هاوق لكب .مهاسي
 مدق .لافطأللو . .ملاعلا يف .لدعلاو

 حرسم لالخ نم .ةبيط لامعا ةدع

 يف .يلاوحلا مايالا يفو .سئارعلا
 يف («سيدايسبي رتسم» رودب ماق ىتاتعنلا

 «نافوتسرا» ىقيرغالا بتاكلا ةيحرسم

 نا . .قحب عيدب وحن ىلع .«بحسلا»
 يديموكلا لثمملا ءيدينفلا نيما راوشم
 هئيب ةموصخ ةيا ةثدحت مل يذلاو .بوهوملا

 .عيمجلا نم بوبحملا هل ليمز يا نيبو
 ُْق ءانركذت . ةفافش ةرسا حورب ةمتملا

 ضضعب يف .قرافلا عم .يئابنلا اهداصح

 ديس .يناحيرلا بيجتب .بناوجلا
 ؛نيسح هط هنع لاق يذلا ءايديموكلا
 نأتساو .هتفل غرف دق ول هنا . هعدوي وهو

 ليلا تايا نم ةيا ناكل « , جاتنالا َق

 [0 . عيمجلا هللا محريلف . . .نكلو
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 هه رانقلا هايتثا تفلأ نأ ل

 قايركذ نا ىلا لائه نم ءاذتبا البي

 ثادصحالاو عئاقولل ةقباطم ذا 1

 عبتملاو ع اها براك ام لا تاروت

 2 «فصو)» ُِق نمكي كوت ١

 تعضتخ ين ص اذنا . ةلدابتملا

 و شيدت نم ةيبف مقاول ف نف

 هنا فرعأ ىنكلو ,ىرجامل ةيفو نوكت نأب
 ,يقيقح شاقن ةطاسب ادبأ اه نوكت نل
 عقو هنا مهمل .«نطف ريغ ما نطف راوح
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 | ”مرتحا ال يننا يف نظلا مكايا كلذ عمو

 يف يدهج ىصقأ تلذب دقل .نييئادفلا

 «تاوصالا تاريثو .تانرلا ةداعتسا

 بوحجحمو يل ناك :لمحجلا تاملكو
 تناك ام ردقب يقيقح .راوحلا اذه لعفلاب

 يف ةقرو ةيا نود نم .ةيقيقح قرولا ةبعل
 قيقدتب رضاح بعللا نيح يف .ديلا

 . تايمالسلاو . عياصالاو .يدايالا

 0 «ثدحلل ضرعتأ امدنع

 املثم سيل هيف ينارأ ةبهوملا يكالتما أطخل

 . يسفن جراخ نمو ؟تنك املثم نكلو ءانا
 ءصخفأ .ىرحالاب .ءوأ .ءرظنأ بيرغ

 م .ح

 7 دو دولا عج قت م دا
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 15 تلا فقلا#طسو# هوقو ياشوق

 ىف :هب رظنن يذلا ةسمهت ةن لوضفلا عم

 4 يف اوتام نيذلا ءالؤه 200
 يذلا رمعلا يف .وا ءرمعلا اذه يف .نيعم
  .هراكذتسا داعملا ثدحلا ةظحلا هيف اوناك

 وا لاعفالا ضعب مويلا مهفا ىننا دقتعا
 فافض ىلع ينشهدت تناك يتلا تاكرحلا

 ةلباقلملا .ةهبللا ف بادو ال1“ روق

 - ةلزعتم تاكرح وا لاعفا 0

 رزج لثم  ةملكلا يف يقيقح وه ام لكب
 ناك يتلاو ءاهيف وسرلا نكمي ال ةريغص
 ٍِق نآلا يه ليبخرا «ينردكي اهرهظم

 ع دم د5 دا مع

5-5 

 44 - | : مكن محل يرذ ج01 مع خنت“ -



 ٍنامث رمعلا نم يل ناك . عظاس كسامت
 . قشمد يف ةنس ةرشع

 امع اريثك فلتخت ةيبرعلا قرولا ةبعل
 مويلا ةيبرعو .زيلكنالا وا نييسنرفلا ىدل
 ظوفحملا مالسالا ثرإ .ةينابسا نوكت دق

 .(ادنورلا» نوبعلي نيذلا ةيبصلا عباصأب

 عتكالا لارنحلاو .ندرالا يف بوجحم
 قرولا ةبعل ناعنمي اناك . قشمد ف ورووج
 دحاولا نيب فلتخت انا اضرتفا بابسال

 .ةيرس .ةيرسلا تاعامتجالا .رخآلاو
 هذه تناك ءاسنرفل ءادعلا بصانت ءنذا

 يف .ورووج 0 ا

 .ةريغصلا قشمد عماوج يف .ليللا
 يف سومنام ليي وا ةعمش فرط ةءاضلل

 نوبعلي نويروسلا ناك .تيزلا ضعب
 يدنجلا تاظحل شيعأ تدعو .قرولا

 ناك .مهبرق صفرقملا ريغصلا يسن رفلا

 ام ةلاح يفف .مهنئمطي نا يروضح ىلع

 يف ةعئاض نيباقنلا نم ةيرود مهئجافت نا

 نوكيس «عماجلا ءاوضا اهتشهدا ةقزالا

 انعفادو ءانه ائنا مش حرشا نأ ناكماب

 دكأتي يكلو .اسنرف لجال ىلصن .ىوقتلا
 اوناك .مهاسنا نل ينناب تويروسلا

 ضاقنالا «بعللا دعب .ىرا يننولعجي
 انففارب هوارووتج اهئادجا ديمعت قلا
 يقشمد لك ىقبي نا لجال ءاهتلازا

 . حابصلا يف . دبالا ىلا فوخلا نم ادعترم
 نودوعي نوبعاللا ناك ءرحفلا ةالص دنع

 رجالا ريضتيب كيخاي مهتم لكو . مهتويب ىلا
 .فويسلا ةيؤرل دوس 00 وا

 فويسلاو
 ا ملا ملا

 .دلاخ وبا دلاخ ةينامث تددع دق تنك

 ارييثم ةيكرحلا ءامسالا راهزإ ناك دقو
 يضاملا ُق اهفده ناك يتلا .ةشهدلل

 نيزتلل يهف .مويلا اما ؛لتاقملا ءافخا

 ءامسالا هذه حمست دق . . يهابتللو اهم

 نم هنمضتت ام رزحنل ةحيحصلا ريغ

  ارافيش بقل لدي اذام ىلع .«مزتناف»

 .زرتساك نا ارافيجو ىبش نيب ماغدنا

 اعانق ناك مسا لك . دمحم جاحو ءايمومول

 مسا هتحت نم ءانايحا افافش وأ قيقر دج
 نم هوا «رخا جيببت نيمدنوخا عانق جربخا
 انك .فلتخم نولب نكلو , جيسنلا سفن

 ناك . رخآ مسال تاساكعنا هفلخ نم زيمن

 نم اذهو .يدوليم اريثك يفخمي ال دلاخ

 وبال قرف نم رك عبار.« كج باكو
 تابكارت ا عئاكأ اريك هيف نا نود
 ةتابيهازر قفتت هذه باقلالا

 انتاكك ىقخت اهاردات ىلا صاختشالا
 .بلاغلا يف ابعتو ادقعم لب ءاطيسب
 نوكي نا مسالل نكمي .هذه ةلاحلاو

 يذلا فطللا سفنب رهاظلا لبقا تنكو

 مدع يندعاسي ءيقيقح وه ام هب لبقأ
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 تفرعو لصضح اذاو ؛كاذبو اذهب ىتفرعم

 ضعب يبضن يف فشتكا .لوالا مسالا
 :نيمملكلا نيتاه صخي اميفو .قيضلا

 ءىشلا لاقي ام كانه .رهاظو ىقيقح

 ءانابعا ةعرشتملا .ءءايسألا _ريقكلا
 مالفالل ةهوشملا ةركاذلا يف ةخوسنملا

 ام شوشت نا لواحت ىّتلاو .ةيكريمألا

 تعج متيربشلا لمشلا نم شي نأ نك
 وا كانعادسم سكنا نا :تدفعا دف
 يف وا :ةنانطلا لمجلا ىف ءاهسكع
 ةرخلاسس ةرودصب ةددجملا «تاتعرضلا
 ةليج ُْق برم تايصخشل ةوزعلملاو

 ؟يه نمع .5 رئاثلا بوعشلا

 ؛مكبراحال ”ناطيشلا عم فلاختأد

 رهجدتبي ناطيشلا عم ءاشعلا ليبقي نما

 .(ةليوط ةّقعلمب

 .«بلطت الو ةيرحلا دخؤت»

 ةعبارو ةثلاثو ةيئاث مانتيف لمعنس»
 .(ةرشاعو ةسماخو

 . اي رح ال ةكرعم انرسخ)

 يذلا يكريمالا بعشلا نيب طلخا الو

 اذهل ةيعجرلا ةموكحلا عم هب بجعاو هبحا

 .«هبعشلا

 ةيفحم ةيوبا ىلا لاثمالا هذه دنسست

 نوكي نا نكمي عبارلا لوقلا-اديج
 دبع هيوبا (مسإف ثلاثلا لوقلا أما ءارافيخل

 يناثلا امبرو .ميركلا ديعو رداقلا
 نا ليقو .تلفزورو نيلاتسو لشرشتل
 ءابمومول نوكي نا نكمي لوالا لوقلا ابا
 لوقي نا دلاخل حمس ام .تافرع هرقا دقو

 ةبستلاب 6 ليئارساا :تناكااذا قعد

 مزهنل هاياو كراشتن نا انيلع ناطيشلا ءانل

 انو قرانا
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 ميال ض1 ١ 11 م
 هيلي نا ىلع رباكملاو عطاسلا ناهربلا وه لمعلا اذهو

 . (رصعلا اله باتك مظعا نم دحاو

 نييملا ثدح ةديرج /ناسراج موريج

 . «ليئارسا»

 سفئب تليق ةلمحلا نا ىلادب دقل

 . ىلاتلابو .فقولا تامالع نود :دحاو

 قالطنا ِق .ةيابنغلا ُْق الا سفنت نود

 يه امك اهذخأنل .اهتمتخ ىتلا ةكحضلا
 .ءاشن ايكو . هيلع

 ضرفت ةيديلقت دج ةروص تحارو
 ٍٍق ةيئاعدلا تانالعالا ةثاثغ عم اهسفن

 : ةروصلا ىه هذهو . يسيرابلا ورتملا

 ءامسا ىتافادت بواجتت رانل ران نم»

 هرمع ناك نمو .ديشاناو .ةيكرح

 ىري ناك .تقولا كلذ يف ؛ةنس نيرشع

 اهقعلت ؛لقالا ىلع ؛وا ءاهلكأت ضرالا
 ةملك نم م فرحلا ناك |لثم ؛تارارشلا

 نا نود ادبا ددجتملا بهللا همهتلي ةروث
 . (هقرحم

 لك» نا ةيادبلا ذنم يبأر ناك دقل
 ةديعبلا نمزلا قامعا يف ثحبي «بعش

 .ىوقأ لكشب هتروث رربي يك ؛هتدارف نع
 ةقيمع باسنا تناك ةروث لك تحتو

 يفاهتاوفنع نوكي نا نؤد فشكتت

 يف نكلو .دعي تبنت مل يتلا اناصغا
 يف ةقثبنملا تاروثلا نا ثيحب ءاهروذج
 يدبت تناك ضرالا ىلع ناكم لك
 ىمظعلا ةدابعلا عاونا نم عونب لافتحالا

 نع اثحب ضرالا نوشيئي اوناك . ىتوملل
 ّق .ةلماك تاغلو . لمحو «تاملك

 ةباجنالا تفرع دق تنك ىنأل ءتوريب
 ءامساب نيينانبللا دحا ىل لاق .ةفارطب
 : ةقرب ابيرقنو

 .ايقيقح ايقينيف ترص دق تنأ اه

 نونكأ نا ديرقاالا ؟ىقيسف اذا
 ؟ايب رع

 دعت قالطالا ىلع ادبأ .ءال يبرع

 ايروس حايتجا ذنم ابرع دعن مل .نآلا
 .برع نويروسلا ١94175(. يف) نائيلل
 . «نويقينيف» نويحيسملا نوينانبللاو

 نم نوكتي رغصأالا لبا ناك دقل

 حطس ىلع ةنس يفلا دعبف .دلخ  لاجر
 . جرس قوف نم تالخر دعبو .ةرومعملا

 نا .قافنالا فو .رحبلا يف ,نيمدقلا ىلع
 كانهو انه قثينت ثيح ناكم ىلا دوعت

 ,دبعم اياقب نع ثحبت نا .دلخلا راكوأ
 .ةنوشخلا !لاثم نم هل اي ها ءاهاقلتو

 ةلئام يف نكلو ؛ثحبلا درجم يف تسيل
 هذه .ناصغأ عم روذج ىرخآ عم بعش

 ريغل ةفاضا  ىل ودبت تناك ةنوشخلا

 :ةيسيراب ةيقوسب  اعبط جئاتنلا يف ديكالا
 يذلا اتح لسكلا وه هنال .«ةرضحتم)

 نم رادحنالا يف فشكتي لبنلا نا مع ري

 .نيينيطسلفلا تفرع امدنع .ليبث بسن

 اكو .«سوبلا ذه عم واقي اوتاك
 .ايلع  انأ «ليئارسا» يف اوري نا رطخلا

 الالال

 ةكرعم ردت مل 2141/7 ةنس يف

 رتعزلا لت ميغ لالتحال نييروسلا
 غ١" ةنس يف رودتس .ينيطسلفلا

 نوينيطسلفلا ناك ميخملا قوف نم نكلو

 اذه ءازجا نا . بئاتكلا تانكث ينورأ دق

 دوقا نا لع «تايركذ نم لكشتت باتكلا

 يف باياو باهذ ةكرحل اعبت ءىراقلا
 ناكملا .اضيا ناكملا يف امتحو .نامزلا
 ءيوه نامزلاو .ءضرالا نوكيس
 ١4317١ نيب ىرج يذلا كاذ :ىرحالاب

 .94845١و

 الالال

 نعاةغوستملا لما زاب ايشيليم

 2طقلدنت8عع5 : بئاتك اهسفن تمس ابيرقت

 .دوس ناصمق .ةيسنرفلاب (جنالاف)

 قليقلا  قرز ناصمق :ةيئب ناصمق

 نم تام يذلا ريهشلا قرزالا يناملالا

 - ءاضيبلا ايسورل ةبالخلا جولثلا يف دربلا
 ناصمق .ةيدامر ناصمق .رضخ ناصمق

 ناك ارابك ادالوا ..ديدحألا نولي

 ةقيرطب نوريسي ةنس نويبئاتكلا

 «نوصلخم» نوب راج مهخالو .ةيركسع

 ءارذعلا فرش ىف ديشانالا :نوقلطي اوناك
 اوتاكو سن الح تايح ىلا
 رزحا تنك مهتهالبل 00 ىننو رحسيإل

 نيم نومدرشملا دوينلا ءالؤع . .مهتوسف

 ىلا ةعفدتم نقذب .نابهرلاو نارعزلا

 يقيسوم) ةينغأو ةيركسع ةوطخو مامالا
 لصحي يك عاقيالا اهيف ريغ دق ناك معان
 موتحم راسم لكل بجاولا ليجبتلا ىلع
 .ةنضفملا مههاوفا نم !(دولخلا وحن

 يناغالا تناك .اليلق لكشلا ةيجنزلا

 فيخم نا اهيلع ناكو .ةيبغ ةفرب جرخن

 عيرسلا لازنالا نم ءامسلاو ءارذعلا

 يف نيقهارملا تاوماآلا نم ريثكل يعامجلاو

 كلت اضيا ةيعجاف تناك دقلو .مهمظ

 نيذلا نابشلا ءالؤش ةلعتفملا ةلوجرلا

 ةرجاف ءوا ,ةيئرم ريغ ةطا ةموعن نونغي

 ليلاكا ةيامح تحن حجرأتت تناك ةرهام
 ميتاوطخي ءايوق الا ءالؤه .ضيبلا دورولا

 لاسلا يف .«نييقيقح ربغ يل اودب ةعقوملا
 .عقاولا يف ,نوبهذيس ثيح .نيح ذنم

 .بيرق امع

 د ع ل د يع

 نا نأ سلا نم 7- .ىح قي ربكم

 ىنثملا يف ادبا اوحجنيل اوناك ام ركاسعلا
 لواحت ىتلمج تناك دقلو . ةمظتنم ةوطخب

 ,ةليقنلا دج بئاشكلا ةيشم فرست نا

 اريوال اعبت ام اعون ةيحرسم ةيشم
 جاتحي ناك ميعز اهدارأ :ةيسقم. تا كنوزتب
 ملام اذا هنأل .كلهتسملا حرسملا اذه لثم
 يف ريكفتلا هعفديسف ,حاجتنلا هل بتكي

 هحرسمل صخشملا ميدقلا يضاملا «نيتمز

 - نم 4 .يلاتلاب ٠ .ربعي حوارت ءرضاخلاو
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 . ةعقوملا ةوطخلا 2-5

 اناك ءلجخب دئارجلا عئاب انبا ىنباجا
 لب «ناسملي اناك ناملعام اذاو :نييسئاتك

 بهذلا ةيلاديم ىلع ناطبعشتي اناك .رثكاو
 - ةيسنرفلا دروول ةنيدم ءارذعل ةلثمملا
 رجينلا ةفض ىلع هتيقتلا يذلا ىلاملا لجرلا
 عضب) ةقيرطلا سفنب هز رح سملي ناك
 دج ةقرو ىلع ةيب رعلاب ةيرحس تاملك

 فوصلا نم بارق يف ةوشحم ةقيقر
 .(رمحالا

 ؟هسملت اذامل -

 يف ةينارقلا يتالص لوقب ينركذيل -
 حابصلا

 اذا ةصاخس .ءعارذعلا ةروصو بيلصلا

 تحندلا ناك ام اذا رثكاو  نيتوحنم اناك ام

 ظفحي يكلف بهذ نم نكلو  ارفان
 :يلصلا ةومعاب عيونا يتاجكلا
 5 ؟ملاعلا وضع .وأا .بهذلا ,ءراذعلا

 .2لتقام اذا .لعقي مهنم دحاو الو

 الا نخاطاقد:برلا رماب نكلو: «ةقدازاب
 ,كولملا كلم رضاح ءبهذلاو نبالاو

 ةعرسب انتدحنل وجع يذلا شويا بر

 . هللا : هل ددهملا ءرخآلا» لتاقي يك ةفطاخ

 لبق نا 2١91/1 ةئس . يمامأ لصح دقل

 نيحوفلملا اهبعدبغ نيب :ةيلاثمل ةأتف يبئاتك

 حضفي ناك حفللا اذهو .سسفلاب

 نا لجل امامت ةاتفلا (بترع نيذللا نيدبغنلا

 ةقئشم تناكو . سمش تامامح ذخأت
 تلاملاب ةعصرم قرت ةريقيعلا بحتلا
 حيسملا ناكم يف نكلو ءرمحالا توقايلاو

 لكش ىلع ءادوس ةؤلؤل تقد دق تناك

 علبي هنأكو باشلا مف ادبو .ةضيوب
 .ردصلا ةرسشب بعادي هناسلو .ةيلحلا

 رخا دعب دحاوو .كحضت تحار تنبلاو
 مهعم اوناك نيذلا ةثالثلا نييبئاتكلا نم

 .اذه نابرقلا لوانتل مهسوؤر اوضفخ
 : ةاتفلا مهل تلاق .ريبك روبحبو

 مكبهت انماو .مكظفحي مسيسملا -

 !رصنلا

 تبهذ .؛كيربتلا اذه ليق نا دعبو
 .ةفعلا ىلع تزاح دقو :ةاتفلا

 ال010

 نا تدرا «ةينيطسلف تاسارد» ةلجم يف

 دعب اربصو اليتاش نم ىقبت ام سانلل ير
 ةأرما . يلايل ثالث امهيف بئاتكلا ىضما نا

 ةيح لزت مل يهو . مهيدياب كانه تبلص

 نادِعاَجلا ءانهدسج تيبآر .اايعب

 .نكلو اهلك تابذلاب ةيطغم : نادعاشم

 اهعبياصا فارطا دنع .صوصخلا ىلع

 تناك رثخم مد نم تاطلج رشع :ةرشعلا
 «تايمالسلا اه اوعطق دق اوناك .اهدوست
 .ةيسنرفلاب (جنالفلا» ب ىعدي ام ءوا

 امبرو :تلقو يل قبس اهلثم ؛ بئاتك يا
 اومس  تايمالسلا عيطقت اذه لثم لعفل

 كلت يف . يسفن تلاس ؟كلذك مهسفتا

 "  - 5ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١5 - ١4 زؤمت ١5/457

 ءاليتاش يف .ناكملا كلذ يو . ةظحللا

 اذه نا يل ادب ,1407 ربمتبس 4 موي

 اوعطقي نا .ةبعل ةجيتن ناك لعفلا

 يناتسبلا يف ركفا  يناتسبلا صقمب عباصالا

 ءالؤح نكي مل - نييزتلا رجش ملقي يذلا
 نييشتنم نييناتسب ىوس نوجرهملا بئاتكلا
 ىلع ةقيدح ةيزيلكنا ةقيدج- نم نومي

 ىلع تلصح امدنعو .ةيسنرفلا ةقي ةقيرطلا

 .لوالا عابطنالا اذه رخبت ةحارلا ضعب

 ملقي دحا الف ءرخآ ادهشم اينهذ تشعو

 .ببس نود نم عباصالا الو ناصغالا

 2 ملا ءاسن ثعمس امدنع

 ا جاجزلا لالخ نم تأر .قدانبلا

 ةيراوصلاب ميخملا لاعتشا ةقلغملا ذفاونلل

 .ةديصملا يف عقت اهنا تسحأف .ةئيضملا

 ىلع ؛ متاوخلا ىلع ةيوتحملا ,بلعلا تبلق
 لس لع ازاقق سبلي نمكو .ةلواطلا

 سبيلت ةأرما لك تحار .رظتني ال لفحل

 ماهمالا ىتح  ةرشعلا اهعباصا يف اهمتاوخ

 لك يف ةتس وا متاوخ ةسمحخ امبرو  اضيا
 ءاسنلا تطفغت نا ةظحلو . عسسيصأ

 ؟برشملا تلواح اهارتأ .بهذلاب
 يدنج ةقفش ءارش اهنظ يفو .نهادحا

 اريقف امتاخ اهتبابس نم تبحس ءروكسم
 يبئاتكلا ناك دقل . فيزملا قرزالا هتوقايب
 راسص .ىلحلا ةيؤر ىلعو .ءاروكسم
 عرساب هلمع يبغي يكلو ءرثكا اروكسم
 هدجو يناتسي صقمب وا) هئيكسب . نكمي ام

 ىمالسلا .ىتح عباصالا علق (تيبلا برق

 يف متاوخو تايمالس عضو مث ؛ىلوآلا
 . هلاطنب بيج

 ع مص

 فلودا هلبقتسا دق ليمجلا رايب ناك

 ووذ رقش نابش  هار امو .نيلرب يف رلته
 :ررقي هلعج م وسو

 . مدقلا ةركل قيرف نم هايشيليم هل نوكتس
 نيب هب نوأزبم ٠ اوناك  ينانبل نكلو يححيسم

 نل ةوقلا نا توري اوناك نيذلا سضعتسملا

 ءزه لمح دقو .لاملا يف الا نوكت

 عم فلاحتلا ىلع ريشب هنباو رايب نيينوراملا
 لمعتسي نا ىلعو ؛««نييليئارساألا»

 ىتلاو .ةوقلل ساكعناك ةوسقلا بئاتكلا

 امو .اهسفت اهسفن ةوقلا نم انه رثكا ةلاعف يه

 ملول اومكحي نا هنبال الو رايبل نكمي ناك

 هذه : مهدنست ةبارع و سيم

 امامت .:ليئارسا» يه ةبارعلا  ةطلسل

 :اهبارع «ليئارسسا» ةوسقل م
 . هيإ . سإ .ويلا

 بئاتكلا لضفأ لكشب تفرع اذكه
 يف يبهذلا بيلصلا لوسويي نيذلا

 ةيلاديم مهمفب نوكسمي نيذلاو .قنعلا
 ةلسلس ىلع ةقلعم / ةقوئشم ءارذعلا

 كلب ىلع ثي رتن تت ءالدهلا مههافشو : ةيبهذ

 اصع عروب ذذلي هسفن وه يذلا كريرطبلا

 0 . ةبهذملا ةيفقسالا
 ظ !يفاذلا هلا ةيآ + +ينمخلا يخل رمعم

 كس ع ن

 نسح رخاسلا يبل اسرلا
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 :فولخم دمحم  ندنل

 يبرع ماسر «فرضشأ نسمح و

 ةشيرب ريتاكيراكلا ملاع أطي .يبيل
 ةئيلم ةقئاو طوطخو

 نا ديري وهو .ديدجتلا حورو بضغلاب

 مالا نع عاو سامحب ربعيل ريثكلا لوقي
 ىتلا «ةيئبرعلا ةعيلطلا»و . هليج لاماو

 اياضقب مزتلمو داج يبرع نانف امئاد عجشت

 يف باشلا ماسرلا اذه انه مدقت يهف ءهتمأ
 .:غي رس ةاقل

 ىنمبي ال انأ» : هسفن نع فرشأ لوقي
 ناوه مهألا .ًاديج ًاماسر نوكا نا
 . ةقيقحلا لوقي قداص نف قلخ يف مهاسأ

 يماسر ضعب ىرا نا ادج ىنفسؤيو
 .ءيش لك نودجمي برعلا ريتاكيراكلا

 . . ةجزاط

 - 10م1 من1 نمط مهملات - 7

 ال مهو . سانلا ىلا مهنف لصي ال يلاتلابو

 ثعبت ال مهموسرو ء.عاضوألا نودقتتي
 ام لب ؛اقالطإ كحبضلا وا ماستيالا ىلع

 قلخ نع ةرابع وه هنومسريو هنع نو ربعي
 . ةيمهو ةيلوطب فقاومو ةيلايخ تازحنمل
 فظوي نا بجي يرظن يف ريتاكي راكلاف

 عزن ةلواحمو ,نيطالسلاو ةساسلا دقنل

 .«مههوجو نع ةيذاكلا ةعنقألا

 :فرشا نسح نع داقنلا دحأ بتكو

 انعقاو مسري نا لوامم نائفلا اذه ناد

 اجرفتم فقي ال وهو .ةداج نيعب ريرملا

 وهو .تازجعملا ابلاط الو اسكاشم الو

 نوكت نا الواح . .هتمأو هبعش ةاناعم

 ةيرعتو نينطاوملل ازفاح هموسر
 . عمشيلا اهبنايغطو ةيباهرالا تاموكحلل

 ساي ةحسم هموسر يف ضعبلل ودبت دقو

 . لمعلل اهزفحو ممهلل

 لواحي هنإ .راثلا نع دامرلا عفريو ماينلا
 نا الا .ىمألا ىلا وعدت يتلا ةقيقحلا مسر
 ةروص ىىلا كلذ لييجي مزتلملا ماسرسلا

 ءعقاولا رييغتل ةيعاو ةيضيرحمن

 نمز يف رثكأ بولطم داجلا ضيرحتلاو
 نشي هموسر نمض .ةرارم رثكألا عقاولا

 لواحيو دلبتلاو نايسنلا ىلع ةلمح فرشأ
 اياضقو ىسام لظت ىتح ةركاذلا طيشنت

 لكب انمامأ ةلثام .ناهذألا يف ةقلاع انتمأ
 ىلع دعاسي نايسنلاف . . ىسنن اليك اهحبق
 .«رهقلا رارمتسا

 ٍق شيعي يذلا «فرشأ» فيضيو

 وهو امح ابح ريتاكيراكلا بحأو : ىفنملا

 قيلعت نودب 14

 ال . .فيرطلا لايخلاب ءيلم ملاع يبأر يف
 ىلع بضظاوأ انأو . تالماحم الو هيف ديقعت

 ضرأل يقارفو يتبرغ هب ألمأل مسرلا
 فقوتلا ِق ركفا الو .ءاقدصألاو نطولا

 تاجافملاب ءىلم لبقتسملا نألو . .اقالطإ
 ربصلاو . . ليمج ربصب يتصرف رظتتا انأف

 ةلحم هل ترشن ءفرشأ نسحو»و

 . !ةديدج ةبطخل دعتسي ىنيمخلا

 ةعيلطلا» رظنا) ! رمعلا ةريصق «سوبدلا»
 ١488( باه  ١١ا/ ددعلا  «ةيبرعلا
 ىف هتصرف رظتتي هنكلو . .هلامعا ضعب

 ةباقنب ملحي .ملحيو . .ةيبرعلا ةفاحصلا

 تاالجملا حتفت لهف . هتصرف رظتنيو ةرح

 ابتاحفص باوبيا ةيبرعلا فحصلاو

 6 . ! ؟ةدعاولا هتشيرل

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١33 ١5 زومت 1١547 -/51



 ليت ةيفاقلا ىلا برعلا ىدتها

 لواطتو .هدودح نع فشكي ام

 نم اوبخأ ام انه اوعضوُف نمزبلا
 ء.اهوعضو ىتم اضيا يردن انسل .دعاوف

 نم انيديا نيب ام نكلو ءاهيلع اوقفتا ىتمو
 لماك هماظن يف مات .يىبهاج رعش

 ف

 .ديعبلا نمزلا اذه نع ءىبتي .هدعاوق

 انفسا . نم مغرلا ىلعو «بئادلا روطتلاو

 نم انل يق .ىلوألا راوطالا هذه عايضل

 هبنت نع مني ام ةرخآتملا ةيلهاجلا رابخا
 ىلا .مهنم رضحت نم ةصاخو ءبرعلا

 دق امو «ياوقلاب ةلصتملا رهاوظلا ضعب م

 اهيلع اوفراعت يتلا عاضوألا بيصي
 نع نلعي مل مهنم دحأ نآك ناو ٠ .للخلاب
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 اهوفرع ىتلا ةيفاقلاف . عاضوألا هذه
 نا عيطتس ٠ اح اصاخ اننا انقل اومضو

 نمز ذنم هوعضو مبنا هعويش نم طبنتسن

 هبثت ىلع لدي دق رخآ ًايسأ اوعضوو: .ديعب
 ءازجأ دحأ ىلع هتلالدل ؛هقباس نم قمعا
 ىرعملا لاق .يورلا وه كلذ : ةيفاقلا

 :تاياغلاو لوصفلا باتك
 هيلع ىنبت يذلا فرحلا :يورلا

 ىف هفرعت بتريغلا تناك دقو :ةيفاقلا

 1 ةغيانلا لاق . ةيلهاجلا
 تامكحب نيهان نا كبسحب

 ياصصل لك يوربلا انه رسب
 : ءالعلا نب ورمع وبا لاقو

 دق .هل اولاقف . ةنيدملا ىلا ةغبانلا لخد

 ىتح مهفي ملف هومهناو كرعش يف تيوقأ
 : هينغت تلعجف  ةنيقب هوؤاج

 دعت وأ حئار ةيِه نأ نمأ

 قوز ريغو «دازاد نالجع

 ادغ انتحر .نا حراوبلا معز

 دوسألا بارغلا 0 كلامو
 مث . يدتغمو يدوزم ِق ءايلا نيبتو

 هلوق يف ةمضلا تنيبف رخآلا تيبلا تنغ

 هريغف كلذل نطفف .لادلا دعب دوسألا
 .دوسألا بارغلا باعنت كاذبو :لاقو

 فو برشي تلخد :لوقي ةغبانلا ناكو

 رسجبشا انأو تجرخو  ءيبش يرعش

 سانلا
 رخاو ءافكالا هومس للخ ىلا اونطفو

 : شفخالا لاق .دانسلا هومسأ

 داكجلا يف برعلا نم تعمس ام اماو

 .رعشلا رشا يف داسف لك هلولمبخ مم اف

 بيع وهو ًائيش كلذ يف نودحي و
 تعمس دق يننا الإ ملعا الو :غمهدنع

 لاقو « ًادانس ءاوقالا لمعجي مهضعحب
 : رعاشلا

 .ديرحتو ءاوقاو .دانس اهيف
 هلعجو .ءاوقالا ريغ ةاتيلا لعجف

 : هلوق ًاضيأ دانسلا نمو :ًابيع

 هتحاحب نم اند نا ءادغلا نا

 هتمقلل هقنع اشر .ٌدقماو

 لاق .ديرجتلا هومس للخ ىلا اونطفو
 : شفخألا

 انش مق توم الو .ديرحتلا هيفو

 ( ميقتسملا ريغ هب نوديري مهنا الا

 . نيلجرلا يف . جوعلا ءدرخلا

 :لاقف ينايبذلا ةغبانلا هركذو

 تكتم بيعلا قداي عةياورلا ثثعو

 ديفاربو .ًءاوقاو فاكس ةنيلف

 ىلا اونطف برعلا نا اذه نم حضتي

 نم تيبلا رخآ بيصت للخلا نم عاونا

 ا ءاوقالا اهومسو «.هييعتف رعشلا

 - عاونألا هذهب مهساسحأ نكلو .داتسلاو
 :ينابز رملا لاق ءامهبم يقب - - ودي

 ءابقتتالا نحاس. طلخت دق ترغلاو



 َق داسف اقيأ وف : دائسلاو .ءاوقالاو

 ءاوقالا ةلزنمب موق هلعج دقو .ةيفاقلا
 . . ءافكالاو

 .ابنيب اوزيمو ءاملعلا اهددح امناو

 : لاق ليلخلا ةصاخو

 تيبلا بيترت رعشلا نم تيبلا تبتر#
 تيمسف ..رعشلا برعلا تويب نم
 رعشلا ْق عوفرملا نم ءاج ام ءاوقالا

 تيمسو . .ةدحاو ةيفاق ىلع ضوفخملاو
 تيمسو ..ادانس يورلا لبق ام ريغت

 .هيور فرح برطضا ام ءافكالا

 فشكي نم رظتتنت ةيفاقلا دعاوق تيقبو
 ءاج نا ىلا ءراظنالا ماما اهولجيو ءابتع

 «يرعشلا نزولل كلذ لعف نم لوا

 ىقيسوم لوانت هنا يأ ءاضيأ ةيفاقلل هلعفف

 لعف يذلا ناكو .اهيرطشب ةرهاظلا رعشلا

 درفي مو ,يديهارفلا دمحا نب ليلخلا كلذ

 يف ًاعم اهعمج لب ؛باتكب رطش لك ليلخلا
 باتكلا راكأ هامش داو باتك

 . «ضورعلا»
 ًاديلقت هعينص يقب .دهعلا كلذ ذنمو

 لوانتب أدبت ءضو رعلا بتك عيمج يف ًاعبتم
 ءاوس .ةيفاقلا لوانتب يهتنتو .نزولا
 نم اذددع نكلو .تزجوأ وأ تبهسا

 ,ةيفاقلاب ةصاخ ًابتك اوردصا نيفلؤملا
 اوفلؤي مل وأ رخا اباتك نزولا اوبهو ءاوس
 هيف

 ليلخلا هبتك ام نا اهلك لئالدلا لدتو
 نزولا نع هبتك ام مامت يف ناك ةيفاقلا نع
 ل «هدعب اوؤاج نه لك ءادامع راصف

 .ليلقلا ريغ هيلا اوفيضي نا اوعيطتسي
 يفاوقلا يف نيفلؤملا نم هفرعن نم مدقأو|

 رمحألا نايح نب فلخ زرخحم وبا ةصاخ ايتك
 .(ه٠/١ ةنس يلاوح يفوتملا) يرصبلا

 باتتك يف يرعملا ءالعلا وبا كلذ نلعا
 عزاب امور خرم

 (ه17١٠٠) ءارفلا دايز نب ىيحي فلآو

 ناوشن فصو دقو ءاضيأ يناوقلا يف اباتك

 .راصتخاالاو

 يبا باتك وه انيلا لصو باتك مدقأو

 شفخالا ةلعسم نب ديعس نسحلا
 ةزع روتكدلا هققح يذلا ,.(ه6١1)

 . 1917٠١ - قشمد يف هرشنو نسح

 اهب مزتلا يتلا دعاوقلا باتكلا اذه نابأ
 اوعقو ىتلا بويعلاو .يناوقلا يف ءارعشلا

 مسا تحت جردنت يتلا ءازجألاو اهيف
 فورحلا مث ةيفاقلا فيرعتب أدبف .ةيفاقلا
 وا اهولعت ىتلا تاكرخلاو ءاهم نرتقت ىتلا

 امو ءاهيويعو .ءاه ةرواجملا فورخلا ولعت
 امو , حلصي ال امو ايور نوكي نا حلصي

 برعلا داشنا ءاهيف زوجي ال امو زوجي
 , .اهايا

 نب دمحا نب دمحم نسحلا وبا فلأ مث
 يفاوقلا بيلقت» هباتك (ه1744) ناسيك

 تيار ميلو هرشن يذلا «اهتاكرح بيتلتو

 مث ةيفاقلا فيرعتب هأدب دقو .م1864 ماع

 ءاهتاكرحو اهب ةنرتقملا فورحلا لوانت
 ددعل اعبت اهفاضاو .اهداشاو اهويعو

 همه ناكف ءاهب ةلصتملا رئارضلاو اهفورح
 ءاهقاقتشاو لوانت ام لك ءامسا لوألا
 لفغي مل ناو ليلخلا باتك لوألا هعجرمو

 باتك (ه١١71) جاجزلا يرسلا نب
 .دوقفم وهو :ياوقلا ءامسا يف يناكلا»

 يف عرتخملا» هباتك (ه٠14) قاحسإ

 نبا رداصم نم باتكلا اذه ناكو «يفاوقلا

 .«ةدمعلا» هباتك ىف قيشر

 ينج نب نامثع حتفلا وبأ فلأ مث
 دقف يناوقلا يف بتكلا نم اددع (ه'457)

 ينج نبا اهبتك ةزاجا ىلع توقاي علطا
 ددعو ه4 ةنس يف هنع نيذخألا دحأل

 رصتخم» باتك اهيف دجوف .هبتك اهيف
 باتكلا اذه رشن دقو «يئاوقلاو ضو رعلا

 5 14/٠. - توريب يف

 هديس نب يلع نسحلا وبا فلأ مث
 ملع ماكحا يف يناولا» هباتك (ه458)

 رئارضلا هيف جلاع يذلا «يناوقلا

 رعشلا بويع باب دقنو .ةيرعشلا
 فتعملا بيرغلا باتك نم هيفاوق فئاوطو

 يقابلا دبع ىلعي وبأ ذاقلا فلأ مث

 نرقلا لهأ نم .يخونتلا ن ١ نب

 - توريب يف رشن يذلا .هباتك سماخلا

 "ا

 ,ةيفاقلا في رعتب باتكلا اذه حتتفا

 ددعل اعبت يناوقلا عاونا نع ثدحمت مث

 اهتاكرحو .اهفورح نعو .اهفورح
 دييقتلاو قالطالا ثيح نم اهفانصاو
 ثباتك ربكأ باتكلا اذهو ءاهبويعب متخو
 . يفاوقلا نع انيدل يقب

 نب رفعج نب ىلع مساقلا وبا فلأ مث
 عاطقلا نياب فورمعملا يدعسلا دمحم

 (يناوقلا ملع يف يناشلا» هباتك (هه١٠1)

 ةيرصملا بتكلا راد يف دوجوم طوطخم وهو
 .ش 4 ٠١١. .4 ماقرألا تحت ةرهاقلا يف

 . ضو رع

 ثدحمو .ءارفلاو شفخالاو ليلخلا ىلع
 ,نوقباسلا نوفلؤملا هع ثدحت اع زاجياب
 نيب اهب همتخ ىتلا ةقرفتلا هيف فيرطلاو
 .رثنلاو رعشلا

 نب كلملا دبع نب دمحم ركب وبأ فلأو
 هباتك (هه1494) ىنيرتنشلا جارسسلا

 تاج يذلا ه«يئاوقلا ملع يق قالعلاو
 يف رشنو ةيادنلا ناوضر دمخم روتكدلا
 14 2. قشمد

 يلع نب كرابملا نب ديعس فلأو

 نا زوج الو (نسح ُنِب ٌديعس انأ) تلق ًانسح كيبا مساو اددح كتسا ناك اذإ 0

 , . .مايألا هذه باتكلا ةقيرط ىلع (نسح ديعس انأ) لوقت

 ةيبب رعبا ةغللا رارعاا

 اهتبسنو ةيصخشلا مالعالا ةفاضا

 5 تلا 107777777 لا

ُ 
 ا

 انرقتف (يرماعلا نسح
 نب. ةفيعتس انأ) : تلق التم ٌرِماع همساز كترصأ دج ىلإ باستتالا تدزأ اذإو

 نا كل زوجيو .ةبستلا ءاي هقحلتو ماللاو فلألاب دجلا

 .رماعوهو دحلا ىلا فاضملا (نبا) فلأ تابثاب (رماع نبا نسح ُنِب دعس انأ) لوقت
 هذه يف نيرثكألاك كترسأ دج ىلا باستتالاو كسا ركذب يفتكت نا تدرأ اذإو

 . (نبا) فلأ تابثاب (رماع ُنبا ديعس انأ) وأ (يرماعلا ٌديعس انأ) تلق مايألا
 زاوف) :وحن (لاآ) ةظفل همسأ مهنم دحاولا عبتي ام اريثكف ةيب رعلا لئابقلا ءانبا اما

 نكلو (نالف لا نم نالف) اذه يف لصألا نا ليق دقو .(ديشرلا لا بلاغ)و (ميمت لا
 مهضعب لوقك اعامس رجلا فرحأ فذح درو دقو .لامعتسالا ةرثكل (نم) تفِذَح
 . (ريخ ىلع وأ ريخ يف) يأ ,تحبصأ فيك هل لاق نمل اباوج (هلل دمحلاو ريخ)

 اذإ همّساب ةبسنلا ءاي قاحلا يه ىلعألا دحلا ىلا باستنالا ين ىلثملا ةقيرطلا نا ىلع
 ةبسنلا نسحت الف . .امهوحنو نيدلا زعو هللا دبع لثم ةبكرملا ءامسالا امأ ءادرفم ناك
 عقوي ام كلذ ينو ةغللا ىضتقمب المع اهنم لوألا ءزجلاب ةبسنلا ءاي قاحلا بوجول اهيلا

 فلألا تايثاب (نبا) هيلإ فيضي نا هب قلخألاف ابكرم هّدج مسا ناك ْنمف . سبللا يف
 . هيلإ (لا) ةفاضا يف لئابقلا ءانبا وذح وذحي وأ

 ئامسا ىلع تبلغ نهمو تاعانص ىوذ اوناك دادجأ ىلإ رسألا نم ريثك بستني
 غئاضلاو كئاحلاو غابصلاو طايخلاو دادحلاو راجتلا : كانهف ,مهدعب نم ةيصخشلا
 ناميلس : مهيلا نوبستتملا لوقيف كلذ ريغو . .رازجلاو زابخلاو نابتلاو سابدلاو

 ملهو زابخلا سجرجو غابضلا دمحبو غئاصلا فسويو دادحلا ديعسو راجنلا
 ابجاو ناكو .هتيرذ نم هيلا نيبستتملا ءامسال ةفص ةرسالا دج مسا نيلعاج . .ارج

 :لاقي نأ وأ ,ةحيحصلا ةدعاقلا ىلع ةبسنلا ءاي دادجالا كئلوأ ءامساب قحلت نا
 . (نبا) فلأ تابثاب غابصلا وأ راجنلا وأ غئاصلا نبا نالف

 يركبلا كانهف ءاهتياعر ّقح ةبسنلا ئعري رسألا رثكأف ةيلخادلا ةيروس يف امأ

 ئعارت ام رثكأو . .كلذ ريغو يعفارلاو ينيسحلاو يرباجلاو يدلاخلاو يرمعلاو '
 : الإ اوناك ثيح نولوقي ال

 [0 . كلائه ام

 (ه<9) ناهدلا نباب فورعملا يراصنالا
 .«يفاوقلا ملع يف رصتخملا» هباتك

 يريمحلا ديعس نب ناوشن فلأو
 هوخروم هامس يذلا هباتك (هالا)

 دبع نب ىلع نب دمحم فلأو .«يفاوقلا»

 (ه51/1) ىلحملا يراصنالا نمحر لا

 ةيفاق يف ةديرفلا ةرهوجلا» هتموظنم
 بتكلا راد يف ةطوطحخمل اهنمو «ةديصقلا

 .صضورع ٠١ مفر تحت ةيرصملا
 نيسحلا نب دمحم نب يلع فلآ مث

 (هالا"١) يرس نباب فورعملا يطابرلا
 ةخسن هنمو «يقاوقلا ملع ُِق يفاكلا» باتك

 1 مهناف نئادملاو نادلبلا ىلا نيبستنملا دنع ةبسنلا ةدعاق ا
 رخا ىلإ . يدادغبلاو يدفصلاو يقارعلاو يسلبارطلاو يبلحلاو يرصملاو يماشلا

 ل د ٠ وول تو ووو

 . ةرهاقلا ىف ةطوطغ
 يباثعلا يحبصالا دمحم نب دمحأ فلأو

 يف يفاولا» باتك (هالا/ل5) ىسلدنألا
 . «يفاوقلا ةفرعم

 يرواشلا ركب وبا ليعامسا فلأو

 يعفاشلا يرقملا نباب فورعملا ينميلا
 .يناوقلا يف اباتك (هم0)

 ىتح ملعلا اذه يف فيلأتلا رمتسا مث
 .مويلا

 تافلؤملا نا ىلا اذه نم صلخنو

 ام ناو :ةريثك ةيفاقلل تدرفا ىتلا ةيبرعلا

 [0 .. ليلق اهنم عبط

- 
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 ةحفصلا هزه

 يررحمل رح ربنم
 نيئمؤملا اهئاقدصاو ةلجملا
 يف مهئارآب هنم نولطي ءاهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا ىناوح فلتخم
 سكعن نأ ةرورضلاب سلو

 .ةلجملا ةسايس مهؤارآ

 حمق ةلبنس هتايح ةليط ناريا حنمي مل ينيمخ ...
 دوهح ىلع هلك هرمع شاع :ةلاع ينيمخ .ةدحاو

 .قلعلا لثم ,نيرخآلا

 ةيقبو يرظتنمو ين هنماخو يناجنسفرو ينيمخ
 نيدلا نم ذختت ةقبط نالكشي ,ناريا يف ةمكاحلا ةئشلا

 ةيسايسو ةبعامتجا ةقبط .اهحلاصم ةمدخل ءاطغ

 الو ناريا تاورث لكب عتمتت ةيليفط ةقبط .ةيداصتقاو
 ,غراسفلا مالكلاو ,رذهلا ىئوس ائيش ناريال جتنت
 .ةجذاسلا ةطيسبلا لوقعلا ىلع بعللاو

 يف مكحلا ىلع رطيست يتلا ةيليفطلا ةقبطلا هذه
 / .برحلا يف شيعتو /ملسلا يف تومت /ناريا

 / .ىرخالا تاقبطلا دهج رداصت نأ اهل رتسي برحلا
 راجت /مكحلا يلالمل رداصم ناريا يف يداصتقالا دهجلا
 ةقيط مكحتن ايلاح ةغضاخ ةقبط اهنكل . ةقيلع رازابلا

 يلالملا ةقبط ترمتسا .ترمتسا اذا برحلا

 يف ام لكو /لوغشم شيجلاف /ةطلسلا يف نييليفطلا
 .يبرحلا دوهجملا مسا ىلع ةرداصملل ضّرعم ناريا

 تاقبطلا تماق ملسلا ءاجو برحلا تفقوت اذا

 هؤاقب فقوتي نيحاضياب ينيمخ بلاطت اهلك ىرخالا
 :امهنع هباوج ىلع مكحلا يف هتقبطو

 برحلا نم ناريال اهققح يتلا حلاصملا يه ام ١
 .اهرارمتسا ىلع هتقبط عم هرارصا نمو ةيناودعلا

 امو ؟يه نيأف تققحت حلاصم ةمث تناك اذا  ؟

 برحلل تحض يتلا ىرخالا .تاقبطلا بيصن امو ؟يه

 .؟حلاصملا هذه نم ءيش لكب
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 :اديج ةفورعم ناريال ينيمخ اهققح يتلا حلاصملا
 لماعم /يناريا هوشمو حيرجو ليتق نويلم يلاوح
 /بيرهت /رقف /رمدم طفت /ةبرخم ةعارز /ةلطاع
 /ءاغب /تاردخم / مخضت ءالغ /ءادوس قوس

 . /ر باقم
 مايقلل ةبيرض نم رثكا ناريا يف تيب لك عفد ينيمخ

 .هرارمتسالو ناودعلاب
 نم هييصنب ينيمخ بلاطيس ناريا يف تيب لك

 لك نع هينذأ مصأ يذلا هناودع نم ةققحتملا حلاصملا
 .هفاقدال ةوعدو ةحيصن

 يذلا شيجلا ةلعءاسل ضّرعتيس اذه قوف ينيمخ
 .مون تاذ :ملاعلا يف  سماخلا شدحلا ناك

 خم رمتسيل برحلا رفتست.نا ديري ينيمخف .اذهلو

 .هتياهن مالسلا / مكحلا يف هتقيط

 نم ؟برحلا يف رارمتسالا ىلع ىوقيس ىتم ىلا نكل

 ضعبو يه ؛عيرس لح ءارو ثهلت «ءليئارسا» دهاشي
 ارداق داع ام ينيمخ نا جاتفتسا ىلع رداق ,نيينعملا
 «ينويدهصلا نابكلا» نا املثم . قارعلا لغش ىلع اليوط

 بابساب ينيمخ ذم ىلع ةرداق تداع ام ىرخا ةمظنأو
 .برحلا يف هرارمتسا

 اوسا نم ةدحاو ىلا عمتسي مايالا هذه يف ملاعلاف

 يف دلب لكو .هباوبأ ىلع عرقت هب رمت دق يتلا تامزالا
 عبقي نال ةحلاص نوكت هل ةنرق ايلاح سملتي ملاعلا
 .هقرجت نا نود ةفصاعلا حيرلا رمت نا امشعتم اهيف
 نل ينيمخو .هاوس نم رثكا ينويهصلا نايكلاو
 نويلم نيعبرا لاؤس ىلع بيجي نا لجدلاب عيطتسي
 []1.تاولصلاب مهماعطا الو :يناربا
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 رام نع ىلا ةايضلا ةداعا
 وه نم ررقي نا برعلا نيخرؤملا نم دحا عطتسي مل

 , ررق ذا كلذ يف اوفلتخا دقلف ,برأم دس ىنب يذلا

 رخآلا ضعبلا ررقو ءبجسشي نب أبسو وه دسلا اذه يناب نا
 كولم نم امهو ءرمعثي» هنبا وأ ؛«فوني ىلع وهمس» هنا

 . داليملا لبق نماثلا نرقلا

 ةنيدم نم تارتموليك ةعبرا دعب ىلع برأم دس عقي
 رقتسي هناف ميدقلا ءانبلا اما يلامشلا نميلا يف ةميدقلا برأم
 هيف عمجتن اضفخنم اقيضم لكشي يذلا «ةنذ» يداو يف

 .هب طيح ىتلا تاعفترملا نم ردحنت ىتلا هايملا

 دقلف :ىرخا ةرم ءانبلا دي اهيلا دتمت برأم دس لالطأ

 ةداعا نم ىلوألا ةلحرملا نم ءاهتنالاب ارخؤم لافتحالا مت

 راثالا بار تي ار يفسم ديلا لقب لاكج قلو هديك
 هتاباوبو يرجحلا هلكيه نا ريغ .ةنس ةئامسمخو نيفلأ نم
 ثيح ةيئاورالا هتيمها نع ءىينت تلاز ام ةريبكلا هراححاو

 نم هيلا ةدفاولا وا ةطقاستملا راطمالا هايم ء ىلتمي ناك

 نم ةعساش تاحاسم يورت هايملا هذه تناك دقو تاعفترملا

 .تومرضح ىلا برأم نم دتمت ضرألا

 ةيئانبلا تاكرشلا اهتعضو يتلا ةديدحلا تاميمصتلا

 قوف هايملا عيمجت ىلا فدهتسيس هنا' ىلا ريشت ةصصختملا

 اهفيرصت مث نمو ةعبرملا تارتموليكلا فالاب ردقت ةحاسم
 . ضرألا ضبن ىلا ةايدلا ةداعا م 2 ١ 2 كا ريخألا فالغلا رتم نويلم ىتئام يلاوح يونس لدعمب فافحلا مساوم يف .دسلا ءاتن -مءا
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