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 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رشانلا
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 حاذدك 11" ناث ذل

 رفعج وبا ليبن :ريرحتلا ريدم
 [0ز :[ تا منر لع 15 :603علممن: 3ةاخلقاآآل  هذظعلآن لذخذآل شل

 ا ١

 ريردخلا ةرعأ نا
 ةقيقح ركذتن ,ةرشغ ةنماثلا زومت ةروث ىركذ يف

 ريغ .بعشلاب محتلت ال ةروث لك نا يهو :ةليصا
 .قالطالا ىلع ةروث تسيل لب .ءاقبلاب ةريدج

 دب ال .بعشلا يف روذجلا ةقيمع ةروث لك نا ركذتنو
 .لاضنلا ءاعداب ةرات .ةايحلا ءادعا لك اهيراحي نا

 ةيتاذلا جلاصملا ىلع اصرح ةيداملا ىوقلاب اروطو
 ةيجراخلا ىوقلا ىلا دانتسالاب رخاو .اهتابستكمو
 .ضرالاو بعشلا تاورث.ىف ةعماطلا

 ةروث نا ةيادبلا ذنم كردي ناك ثعبلا نا ركذتنو
 رحوالا اهقفا نأو «قارعلا يف ةمالا ةبرجت» زومت
 لييس يف لاضضنلاو .هلك يبرعلا نطولا يساسالاو

 «سورضلا برحلا مغرو .اذه نمو .اعيمج هاياضق
 فيح لكل ىدصتو ؛ةمالا ءابعا هقتاع ىلع قارعلا لمح
 ريهامجلا بولق فلأتي نا بجع نم لهف .اهب قيحي
 ؟اهيولق ةرفاظلا هاطخ ىلا وفهتو .ةيبرعلا

 نع ةفلختملاو .ةفلتخملا ةمظنالا نا :كلذك انه نمو

 قارعلا ىلع رمآتت .هردق نانعب كسمملا ةمالا بكر
 اهراسم يف و :ةمالا ريمص يف هلثمت امو اهانعملا .هتروثو

 : .ميظعلا اهردبصم وحن

 ةمه ىلع تقولا قّلعن :ةديجملا ىركذلا هذه يف
 ةحاسملا نا فرعنو ,نطولا دودح ىلع نيمابملا انئانبا

 0 .ةريصق رِزؤملا رصنلا نيبو اننيب
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 نانالا هل نم خمسيلت
 هريدغل هآرقن ملام ناسح مادصل انأرق .دحاو ع وبسا لالخ -

 .لُجَر هنال ءلعفلاب امود نرتقم ءماَدَص لوقو ننس | هل
 .نولعفي ال ام نولوقي ال لاجرلا لاجرلاو

 نإف .لعفلاب نرتقملا هلوق لاجرلا نيب اما دص ٌريمي ام ناك اذاو
 ناك يتلا .18 زومت ةروث رمع ثلث ىنفأ يذلا وه هسفن كلذ
 ال :ةملاظ برح يف :ةيادبلا ذنم يىلعفلا اهدئاقو اهسدنهم مادص

 عنصتل الإ تماق ام يتلا ةروثلا هذه ىلع ءاضقلا الا اهل فده
 هب لفحي امم اضعب مهل ديعي .برعلا ةايح يف ًاديدج ًارصع
 ..ديجملا مهخيرات

 قارعلاف :ةيديلقتلا تاباسحلا لكب ةفاحتم ريغ برح يهو.
 نم ًاددع لقأ نودقارعلاو .ةورث لقأو .. .ناربا نم ةحاسم ّلقأ

 0 مهتاداسح قفو ءاهوضاخ نيدقارعلا نكلو .نييناردالا

 مغر :اهتجبتن ىلا نونئمطم مهو .ةمالا حورو بعشلا ريمض ىلا
 نيدسحي مادص ودحر مه دوقي ىدذملا زو ,اهتويعق نورد هنا
 .وه ندعم ٌّيأ نمو .نيسح مادص وه ْنَم نوفرعي نويقارعلاو
 ةروث يه نيسح مادص اهدوقي يتلا ةروثلا نا نوفرعي مهنآلو
 .ةايحلا ةروث ...ثعملا

 محازت الو ؛ةفدصلاب لوألا عقوملا ىلا ِتأي مل نيسح مادص
 هءاج الو .هب ردجألا وه ناك ناو :تاونس لاوط هريغ عم هيلع
 يف :هلاضنو :هقالخأو .هتلاصأو .هتلوجرب هعزتنا لب :ةتارولام
 .ةلاصألاو قالخالا يوذ نيلضانملا لاجرلاب جعد دلب

 ص الاس ريس سبل... ووو - تل مصمم مسمي ف اهع مع

 ١5/41 زومت 5١ 171 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ع

 0 وجل ١ سس نر سس سمسا تحصد وعم سا سس بم صوي صمد دع إد حاسس إو هنا

 - رمتؤملا يف امهلوأ :نيتيدح دحاو عوبسا لالخ ماضل انأرق
 ةنماثلا ىركذلا يف هياطخ امهيناثو :عساتلا يئانثتسالا يرطقلا
 .15958 زومت ةروثل ة ةرشع

  .يرطقلا . رمتؤملا ءاضغأ هيف بطاخب يذلا لوالا ثيدحلا يف
 نإ» :لاق ام ةلمج يف مادص لاق :قارعلا يف نيلضانملا ةوفص مهو

  طيحم يف قارعلا ةبرجت تسيل قارعلا يف اهينبن يتلا ةبرجتلا
 هيف فقي يذلا تقولا يف «قارعلا يف ةمآلا ةبرجت يه امناو .ةمألا
 نولواحي نيذلا ٍءادعالا عم ةمالا ىلع نوبسحُي نمم ضعبلا
 .قارعلا يف ةمالا ةيرجت اهنأل .ةيرحتلا هذه ىلع ءاضقلا

 دتشا دقو نيسح مادص لاق .زومت ةروت ةبسانمب هتملك يفو
 فورظلا مغرو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلع راضحلا
 لاوحالا لك يف نوبلاطم اننا» :قارعلا اههجاوي يتلا ةيساقلا

 لاضن رارمتسال تامزلتسملا نم يغبني ام.لك رفون نأب فورظلاو
 ريرحتلا ةمظنم معد لالخ نم كلذو .ينيطسلفلا بعشلا

 لكم . ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا اهراتخا يتلا ةينيطسلفلا
 . «هلاضنل ًادئاقو هل

 :نيسح مادص هلاق امي اجافن مس ةسرحلا ةعيلطلا» يف نحف

 هركست الو عقاوملا هرّيغت ال ًاليصا ايثعب الضانم هفرعن انئآل
 .ةمألا َّمَه الا هل َمَه الو. تاراصتنالا

 .مادص لوقي ناك اذكه «لاجرلا قلازم يهو :ةنوعلم ةطلسلا»

 الضانم نوكي نا ىنمتي امادص ّنأ معزأل شآو نآلا لوقب اذكهو

 ًايعش ...قارعلا يف انيعشك اآبعش دوقي هنأ الول .ةطلس نود

 امنود  لاضنلاو ,قالخالاو ,.ةلاصألاو ,ةلوحرلا هماوق

 .- دحأب راغصتسا

 اذه عمو .ةسارشلا هذهبو :تاونس تس اهلوط ًابرح نإ
 يموق هنأ معزي يذلا انأو :يل رفغت ,فورعملا يبرعلا فقوملا
 يف انبعش ناك امو .قارعلا يف انيعش زّدمأ نا .عزنملاو أشنملا
 .ةزيمم هتدابق نا الول .زّمَمُيل قارعلا

 نم ةملكلا يف ام لكد ءلضانم هنا .ىلوألا نيسج ماذص ةزيمو

 يف امناو .ءادعألا ةمواقم يف سيل .يقيقحلا لاضنلاو .ىنعم
 : .ءاوهالا ةمواقم

 قارعلا فرجت ةبرحت ىلع ينولدو : :ميراتلا بتك اوحتفا

 ؟نيسح مادص ةدامقم

 هدهاشت ام هباشن خيرات ىلع ينولدو . بورحلا خيرات اوآرقإ

 ؟قارعلا ضرا ىلع نآلا
 مااديك ةردس هبات هريس ىلع يقولو «لاجرلا ريس اوسردا

 ؟خيراتلا ىف ءامظعلا ضعبو .باطخلا ندا ةريدس ىوس ,نيسح

 .مادّص سرافلاو :كلاجر قارع اي كل ًاثينه
 .مادص هسرافو كقارع ىتمأ اي كل ًائينه
 مجحي براحي يذلا ءاطعملا بعشلا اذه . مادّص اي كل ًائينهو

 .ميراتلا الإ هبطعت ال ةمالا تناك ناو .ةمألا

 انل حتفت اهنال .اهناسرفو اهسرافب زومت ةروث انل ائينهو
 [].ديجملا انخيرات هي لفحي امم ًاضعب انل ددعي ًاديدج ًارصع

 ريرحتلا سن

 4 - [نمان مز ندعم مهاتات



 هيي 5
 يغيب رع راب يحول لا يصاب باو دلوع رب تربع رق سر »8
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 مربع

 متلو ف و منج م » ماد رت نو نجا ب جمع هو

 لماش ىموق باطخ يف
 جف فا جت ف ا من ا

 0 رومن# وشل ةرشع ةنماثلا ىركذلا ةدسانمل
 1 ا ا م ا

 ميج هدوم < 5 ج5 135 177 177777 م ع دب جت وج د دج جوج جا ا اا ا“ 0 هي .ىققغ بي رو ل ب ير لج لقلوب

 تايوتسملا فلتخم ىلع كرقنملا ي يبرعلا ا
 نيدو دووم هو ووكر د وست ا ووو ع ا دوي ا دما اة 1 بون ويت -- 5

 ةيوعد نم ا ا ااا د وج دل نصح 3 يي 7 23 يي سند

 ب وع ووو هود اوس سا وص ب او

 سعي و نوط ا ل ل ا يعد

 ١8 -لا ىركذلا ةيسانمل هاقلا | يذلا باطخلا يف |

 سيئرلا لوانت ءزومت نم رشع عباسلا ةروثل
 ,ةيموقلاو ةينطولا لئاسملا نم ةلمج يقارعلا|

 ةروثلا لحارم نم ةلحرم لك دنع الوطم فقونو
 تكبُح يتلا ةيجراخلا تارماؤملاو ءادعألل اهتهباجمو

 ةبرجت نكل .ةيبرعلا ةمآلا ىلع ةضبقلا ماكحا فدهب
 بلصاو ىوقا تناك زومت نم نيثالثلا  رشع عياسلا

 فرش نع عافدلل ةلهؤملا تناكو .اهئادعا لك نم

 .امهتماركو ةيبرعلا ةمألاو قارعلا

 قلاب ةروقلا ةلضقمف
 سيلا لاقإ قابلا ل ةريشلا ةبيرجتكل هنييقت, يقف

 1 ماما ندور مانفع

 دو جت يد د سعيت

 هارابخو ةرحلا رنيطستفلا بعششلا دار مارتحا ! وعدنو ريرحتل ةملنم معد تامزلتسم لك رفون

 0 د ووودسمس  نرجج --  يوب هسح خدع يم 0 - 0 م

 فرياشتلا نمرلا مداقت عم دقفت ..اهريغو ةقطنملا يف

 يف ةروثلا تناك بابشلا ليج سامح رسختو بعشلاب
 جضنلاو ةريخلا دايدزاو تاونسلا رورم عم قارعلا

 ءانبلا مهعافدناو بابشلا ةسامح لايجالا نيب نيصر
 ةيداملا تازجنملاب رخفن نا انل قح اذاو .ماما ىلا
 نيدايم يف ةروثلا ةريسم لالخ تققحت يتلا ةريبكلا
 ةحصلاو ميلعتلاو تامدخلاو ةعارزلاو ةعانصلا

 ةوذج نأل رثتكا نوكي نا يغبني انرخف ناف ,ةفاقثلاو
 ءىدابملا تيقبو :نينسلا رورم عم ةدقتم تيقب ةروثلا

 ماما ىلا علطتلا يقبو ءراوثلا سوفن يف ةليصاو ةقيمع
 ةعافدنا نم للقي ال بعشلاو بزحلل ايزكرم اسجاه
 نمرلا رورم وا ةربخلا مكارتي بستكملا جضنلا

 ميلا | دعم
 »ع 8

 ةيريربا ةيناريالا ةرماملا قحس ىلع رداق قارعلا .
 زب 727778) 17 هيج 776 تلقت ”تب د ج77” تق“

 نا لوقلاب زاجنالا اذه صخلا نا يننكميو .ليوطلا
 مقت حل .صاخلا اهماظن ءانب ىلا جانحت يتلا ةروثلا

 ِق ةليسو ماظنلا نم تلعج لب .ماظنلا كلذ ةريسا

 :«لوالا ماقملا ْق ميقلاو ءىدايملا تعضوو .ةروثلا

 ةوقلا بايشلا مهذم دم قو ريهامجلا تربتعاو

 تازجنملا قيقحت يف ماما ىلا ةكرحلا يف ةيساسالا
 .«تايدحتلا ةهحاومو

 ةيناردالا ماهوألا

 لاق «يناريالا ماظنلا ةيئاودع ىلا هتراششا ضرعم فو
 يقارعلا سيئرلا

 ةهويشملا ةفلختملا ةمغطلا هذهل لوقا يننإ»

 يقوسلا عارصلا نا .نوغتبت ام تاهيه .اهئافلحلو
 مسح دق ناريا يف ةيرجنلاو ,قارعلا يف ةبرجتلا نيب

 © - 193 زومت /١1 - 5١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا .



 ةليصالا ةيموقلا ةبرجتلا حلاصل ةديدع تاونس ذنم
 ةفئازلا ةينارنالا ةبرجتلا تمزهو :ةددجتملا ةقالخلا
 يف تاونس تس ةليط عارصلا انضخ دقل .ةهوبشملا

 ةيركفلا نيدايملا يف و :هليصافن لكب يركسعلا ناديملا
 حاجنلا ناكو .اهريغو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو
 نوقثاو اننإ .هذه عارصلا نيدايم لك يف قارعلا فيلح
 هكسمت نمو انبعش يعو نم نوقثاو اننال ...رصنلا نم
 رايتخا يف هقحو هتيرحو هتدايسب يوقلاو ليصألا
 دب ال قحلا نال رصنلا نم نوقثاو اننا صاخلا هقيرط
 نالو :ةذوعشلاو .لجدلا ىلعو لطابلا ىلع رضتني نا
 نم نوقثاو اننا .فلختلا ىلع رصتني نا دب ال يعولا
 دب ال اهب كسمتن يتلا لداعلا مالسلا ةدارا نال رصنلا

 .«ناودعلاو رشلا ةدارا ىلع رصتنت نا

 ماكح ناك اذا» :هلوق نيسح مادص سيئزلا فاضأو

 لامعا يف لاغيالا نا نونظي نودسافلا نولشافلا ناريا
 نم مهيجنيس ردتقملا يوقلا فارعلا ىلع ناودعلا
 ىلا رخآ امهو نوفيضي امنا مهناف :ةمقافتملا مهقزام
 ام ىلا مهتلصواو اهيلع اوشاع يتلا ماهوالا ةلسلس

 .«قافخاو لشف نم هيف مه

 نفرحنملا فقاوم

 ةيموقلا عاضوالا نع يقارعلا سيئرلا ثدحتو
 قف قالا ةبترملا لتجف امئاد تلظ اهنا [دكوم «ةبعضلا
 ةينرعلا عاضوالا نا » :لاقو .قارعلا يف ةروثلا ةبرجت

 ,ءانمامتهاو انريكفت ف اينساسا ًاعقوم امئاد لتحت

 يناريبالا ناودعلل يدصتلاب قارعلا لاغشنا مغربف
 امو قارعلا ناك ,كلذ ءارو فقت يتلا ىربكلا ةرماؤملاو

 نماضتلا قيقحت لمجا نم تابثو ربصب لمعي لازي
 عقاولا يف ةيبلسلا رهاوظلا ليلقتو ..:يبرعلا
 يفو :ةيبرغلا تارمتؤملاو تاعامتجالا يفو .يبرعلا
 ايساسا اسجاه كلذ ناك ؛برعغلا انئاقشا عم انتالاصتا

 رهاوظلا نأب قمعب نمؤن اننا .انماهم نم ىلوا ةمهمو
 نا دب ال .يبرعلا نطولا نم ءزج يا يف ةيبلسلا

 فعض ناو .اهلك ةيبرعلا عاضوالا ىلع سكعنت
 انثدحت دقلو .يموقلا نمالا ددهي يبرعلا نماضتلا
 ناودعلا نا انلقو يموقلا نمالا ةدحو نع امئاد

 ةرواجملا نادلبلا امهل ضرعتت نيذللا رمآاتلاو
 نا امك ...اهلك ةييرعلا ةمالا ناددهي :ليئارسال»

 ةيبرعلا ةمالا ددهي قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا
 .اهلك

 فورظلا يف ةيبرعلا ةمالا هجاوي ام رطخا نا ريغ
 نمالا ءىزجت يتلا ةفرحنملا فقاوملا كلت وه ةنهارلا
 نمالا ددهت ةهوبشم تافلاحت ىلع رصتو يموقلا

 اوعروتي مل نيذلا كئلوا نا .ةيبرعلا ةايحلاو يبرعلا
 مه قارسعلا دض اهناودع يف ناريا عم فلاحتلا نع
 ةمالا هنم يناعت اميف ىلوالا ةيلوؤسملا نولمحتي نيذلا
 اهددهتي اميفو نماضتلا يف فعض نم ايلاح ةيبرعلا
 ةخراصلا تاراعشلا قالطا ناو تايدحتو راطخا نم
 ةربخ بستكا يذلا يبرعلا نطاوملاف .قئاقحلا ريغيال

 تاسايسلاو ةمظنالاو لاجرلاب ةليوط ةفرعمو :ةقيمع
 لحدلا نيدو ,عقاولاو ءاعدالا نيب زييمتلا ىلع رداق

 .«ةصلخملا فقاوملاو

 لمعلا ةلضاوم قارلا مازتلا مادنض سيئرلا دكأو
 لمعلا ةلصاوم ىلا وعدن اننا» :لاقف ؛كرتشملا يبرعلا
 كلذ نم .تايوتسملا فلتخم ىلع كرتشملا يبرعلا

 ١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلظلا. 5517- 2١تمون(1١5757

 تاسيسؤم نال ةيبرعلا ةمقلا تاعامتجا ةلصاوم
 ةجلاعمل بسنالا ناكملا يه كرتشملا يبرعلا لمعلا
 تاسسسؤملا هذه ليبطغفت ناو .تافالخلاو لكاشملا

 لوصولا يف قفخي مل .تافالخلاو لكاشملا لح راظتناب
 نم ديزم ىلا اضيا ىدا لب ,بسحف ةجيتنلا هذه ىلا

 نيذلا كتلوال رفوو :تافالخلا نم ديزمو لكاشملا
 بيرختو .كرتشملا يبرعلا دهجلا ليطعت نودمعتي
 ديزملا ء.يبرعلا نماضتلا ةعزعزو .ةيبرعلا عاضوالا
 ةبرخملا مهتاسايس ف ناعمالل صرفلاو نمزلا نم
 .«ةهوبشملا

 نطيل بنت عم قلظف نيلصت
 هيموقلا تايولوألا سأر يف ةينيطسلفلا ةيضقلا يتأتو

 بعشلا عم نماضتلا نا» :يقارعلا سيئرلا باطخ يف
 ,عورشملاو لداعلا هلاضن عمو ينيطسلفلا يبرعلا

 ف نوبلاطم انناو :يموق لمع لك ف ةيساسا ةمهم ىقبي
 نم يغبني ام لك رفون نأب .فورظلاو لاوحالا لك
 معد لالخ نم كلذو :لاضنلا اذه رارمتسال تامزلتسملا
 بعشلا اهراتخا يتلا ةينيطسلفلا ريرختلا ةمظنم

 ةيرجتو ةيخس تايحضت ربع .ينيطسلفلا يبرعلا
 ادئاقو هل الثمم .ةلقتسملا ةرحلا هتدارانو .ةليوط

 .«هلاضنل

 مارتحالا ةدايس ىلا امناد اعد يذلا قارعلا ناد

 ىلاو اهلك مهراطقا يف ةيبرعلا ةمالا ءانبا نيب لدابتملا
 يباجيالا لعافتلا نم راطا يف ةرحلا مهتارايخ مارتحا
 يبرعلا بعشلا ةدارا مارتحا ةرورنض دكؤي .ءانبلا
 امك .لداعلا هلاضن عم قلطملا نماضتلاو ينيطسلفلا

 حتفو ةقيقشلا رصم عم ةقالعلا ةيمها اضيا دكؤي
 ةمالل كرتشملا ريصملا ةيضرا ىلع لعافتلا باوبا

 ةييرعلا تاداهتجالا فالتخا نا .ايلعلا اهحلاصمو

 نيدايملا يف قيسنتلاو نواعتلا فقوي ال نا بجي
 انردق وه نواعتلا ناو .ةيبرعلا راطقالا نيب ةنكمملا

 ةهجاومو ءانبلا قيرط ىلع ةبلص ةيضرا ءاسرال
 نيذلا كئلوا.ناو .ةكرتشملا تايدحتلاو رطاخملا

 راتس تحت ةيبرعلا راضظقالا نيد نواعتلا نويرخي

 تاططخملا ةمدخ نودمعتي ةبخاص تاراعش

 ةيبرعلا ةمالا ىلع رماتلاو ةيرامعتسالاو ةينويهصلا
 ..«جشاتنلاو اياونلا ثيح نم

 رضف عفاقااعلا ةيبوف
 ءرصم غم ةقالعلا ةيمها نيسح مادص سيئرلا زربأو

 :لاقف ٠ كرتشملا يموقلا لمعلل قارغلا ةيؤر نم اقالطنا
 ةيضراو صاخ رسج ءانب ىلا وعدن امدنع اننا»
 ال اذه يف انناف ةقيقشلا رضم عم لعافتلل ةكرتشم

 هلماوع نم يال ميلستلا ديرن الو .عقاولا لهاجتن
 فرصتلل وعدن اننكلو .ةيبلسلا هفورظو هجئاتنو
 نا هناش نم كرتش طخ يا ىلع يقالتلاو :ةيلوؤسمب

 ةفيرشلا اهلئاسوو اهفادهاو ةمالا حور يوقي
 وعدنو .يبرعلا :نطولا راطقا ينو رصم يف :ةليصالاو
 امدو تاصقانملاو تادئازملا نع اديعب فرصتلل

 ةيبرعلا ةمالا ةحلصم همهن نم ىلا ةوق رصانع فيضي
 .«:اهريصمو ايلعلا

 يتدبملا اهراطا يف ةيموقلا ةيلوؤسملا نا» :لاقو
 نم يا فورظ هيف عدت ال يذلا تقولا يف خيحصلا
 يف اهداهتجاو اهتيويح لطعتو اهلهاك لقثت اهراطقا

 نم يا يف فرظلا ةهجاوم ةمهم نا ضرتفت .ةايحلا

 ةيموق ةمهم يه امناو :ةيرطق ةلاح تسبدل اهراطقا

 فرشي ضوفهنلاو ءعيمجلا نم نواعتلا بلطتت
 دهج ةئزحت نا اقيمع اكاردا كردن انناو .اهتايحاو

 لحلا ىلع يصعتست اهلكاشم عدن نا هنأش نم ةمالا

 نطولا معتل اهتاريشآت وا اهاودع لقنتل دقعتتو

 ناو .ةدحاو ةما اننال داصقا ىلا هاصقا نم يبرعلا

 ناكرالا ىف رثؤي ريبكلا اننطو ناكرأ نم يأ يف ريخلا

 روستيو اهتحاسم ىلا للستي ءيسلاو ىرخالا

 ءادوقا اننكلو رثك ءاذعإلا

 هتمدقم اشيج قارعلل نا» :لاق برحلا نع هثيدح يفو
 ف هترخؤمو .ةهبجلا لوط ىلع ةيمامالا تاباجحلا يف
 انناو ؛برغلا ىصقاو لامشلا ىصقاو بونجلا ىصقا
 ةدندجلا ةرماغملا قحس ىلع نورداق .هتللا نم نوعبو

 سوؤرلاب حيطتسو .ةقياسلا مهتارماغم انقخس امك
 .«ىماشنلا مادقا اهلكرتل ةنفعلا

 :هلوق فاضأو

 عضول ناديملا اذه دنع انه فقن نا اني نيسحب»

 ماما ةيساسالا قئاقحلا حاضياو اهباصن يف رومآلا
 .اضنا ءادعالاو ءاقدصالاو ءاقشالا

 ماع ناريزح ِق ةيناربالا يضارالا نم انياحسنا ذدم

 ةريدكلا تامجهلا نشي ودعلاو ءاندودح ىلا ١7

 انيضارا لالتحا فدهب ...ىرخالا ولت ةدحاولا
 ناودعلا ننمو ...اندالب يف ةريرشلا هعامطا قيقحتو

 ودعلا ناك .ةرصبلا قرمش ْف ١4/17 زومت ف ريبكلا
 موقي ريبك موجه لك فصوب ةيناريالا بوعشلا عدخي
 ماع يف هلاق ام اذه .ريخالاو يئاهنلا موجهلا هنأب .هب
 .19١/ه ماع فو 645 ماع ىف و 111 ماع يفو 7

 نم ةيخاص تاءاعدا موجه لك لبق قلطاو دشح دقل

 نوذوعشملا ثدحت ام ايلاغ لب ءفولالا تائم دينجت
 تجورو ...قارعلا دض نييالملا دينجت ةيناكما نع
 ,مهبيذاكاو هذه نيلاجدلا تاياعد ةيملاعلا ةينويهصلا
 امك ةيسنجلا برع نم نويئاخلا مهؤافلح اهددرو
 ةيبرعلا ةمالا نوهركد نيذلا ءادعالا لك اهددر

 مهنم ايجعم نكي مل نم ىتح . رشلا اهل نوسمتيو
 كلت فيز ناب دقو ...هتذوالجو يناريالا ماظنلاب
 ةدارا اهتمطحو تامجهلا كلت لك تلشفو تاءاعدالا
 مهتاردقو ؛ةردانلا مهتعاجشو .ةيذالوفلا نييقارعلا
 يىلعلا هللا نم ةموعدم .ةددجتملا مهتاقاطو ةتباثلا

 .«ريدقلا

 ةردصملا نادلبلا ةمظنم يف جاتنالا صصح عيزون نعو
 اصيرح لازب الو ناك قارعلا ناد :لاق «كييوأ» طفنلل

 لظ يف لبقي ال هنا الا , ةمظنملا ةدحو ىلع صرحلا دشأ

 نأل ناربا ةصح نم لقا ةصحب ةنهارلا فورظلا
 تادئاع نم هيلع لضصحي ام لك قفني يناريالا ماظنلا
 لبقي ال قارعلا ناو ...برحلا ةلآ ليومتل طفنلا

 هطايتحا عم بسانتي ال ىوتسم ىلع هتصح ديدحنب
 .«ةعورشملا هتاحاحو هناكس ددع عمو ريبكلا

 كاوبقلا يقازرعلا نسئرلا ايح باطخلا ءاتخل قو

 تايقارعلاو نييقارعلاو يبعشلا شيجلاو ةلسابلا ةيقارعلا
 ىلع أددشم :مالسلاو رصنلا قيقحت لجا نم اوربص نيذلا
 ةيناريالا ةرماغملا قحس ىلع رداق قارعلا نأ»
 [1.«ةيربربلا
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 يش امنإو .ةمالا طيحم يف قارعلا ةبرجت | 4
 ناف اذه ساسا ىلعو .قارعلا يف ةمالا ةبرجت |

 طيحم يف رصحني نأ نكمي ال اهقافخإ وأ اهحاجن ريثأت
 .«بسسح قارعلا

 ةبرجت نيسح مادص سيئرلا زجوا ةرابعلا هذهب
 حومطلاو ةلاصالا رصتخت اماع رشع ةينامث يف قارعلا

 عيمج ىلع قارعلا ةبرجت تناك كلذبو .قزمتلا نمز يف
 .ةدئارو ةيموق ةبرجت ,تايوتسملا

 ُِق نيسح مادص سيئرلا هاقلأ يذلا باطخلا يفو

 ةيؤرب هيف ضرعو .يئانثتسالا يرطقلا رمتؤملا
 اههجاو يتلا تايدحتلا عيمجل ةيلومشو ةيعوضوم
 نا ىلع ددش .ةيبرعلا ةمالا اههجاوتو قارغلا
 لثامي وا هبشي ال تارماؤملا نم صاخ طمن ةرماؤملا»
 رصعلا لاضن يف ةمالا تهجاو يتلا تارماؤملا نم ابأ

 عونت ثيح نم الو تاناكمالا ثيح نم ال ثيدحلا

 تسيل قارعلا يف اهينبن يتلا ةيرجتلا نإ» 0

 نو

 ىلع ناك اذكه» :لاقو .«تاهجلا ددعتو بيلاسالا

 رصنلاب خسار ناميا نم ةقثيدملاو ةبرجملا ةمكحلا
 عون رصينل اهادم ذخأت نا ةيريصملا ةيضقلابو
 ديدجتل مهؤامتنا بولطملا ةداقلا تافصاوم هاجتاو

 عقوم نم رودلا اذه انسرام دقو .اهحورو ةدايقلا مد
 طقتلاو ,ةدايقلا يف يقافرلو يل ميظع فرشك ةيلوؤسملا
 كلذ نيقيمع صرحو يعوب رمتؤملا ءاضعأ قافرلا
 .«داجتالا اذهب مهتايلوؤسمو مهرود اوسرامو هجوتلا

 يقام رطخا نا» نيسح مادص سيئرلا ىارو

 اننيب لخادتلا اذه وه انبعش اههجاو يتلا ةرماؤملا
 يننا مغر ..بهذملا فو نيدلا يق يناريالا ودعلا نيبو

 ينيمخلا هيلا وعدي يذلا نأب اخسار اناميا نمؤم
 همهفي امك ايرفعج ابهذم سيلو ايمالسا انيد سيل
 رخا نيد هنا .ماوقالا لك نم نيدقاحلا ريغ وا برعلا
 بهذملاو يمالسالا نيدلا ةظفل ناو .رخآ جهنمو
 ميهافم لك ىلع ةليخد اياونل ءاطغ الا امهام يرفعجلا
 .«فينحلا يمالسالا نيدلاو ةايحلا

 ركف نيب الصاف ادح عضو» بزحلا نا ىلا راشأو

 ركفو ةمالا ركف نيب ءبزحلاو ,ةروثلا ركفو ةرماؤملا
 تاملطت نيب .يندد ءادرب ةاطغملا ةدفاولا ةديوعشلا

 ,ةمالاو بعشلا ءادعا تاعلطت نينو ,ةمالاو بعشلا

 قيرطو رصنلا قيرط نيب .ةنايخلا نيبو ةينطولا نيب
 ىرخا ةرم يقارعلا سيئرلا فقوت نا ىلا ..«ةميزهلا
 :لاشو .نيعمتجم ةرماؤملا برعلا هحاوب نا ىدمم دنع

 دذه وططخم مهتمدقم ىو .ةيبرعلا ةمالا ءادعأ ناد

 ذنم اوصرح مهناف كلذل .اضيا كلذ نوفرعي ةرماؤملا
 طالتخاو لخادتلا نم اوديفتسي نا ىلع ةيادبلا
 ..«ىدم دعبأ ىلا قاروالا

 ريثآتلا نوسنب ال ةيبرعلا ةمالا ءادعأ نا» :لاقو

 حاجن نأب نوفرعيو .ةيبرعلا ةمالا ءانبا نيب لدابنملا
 ةيداصتقالا ةايحلا نيدايم يف قارعلا ةبرجت
 هحاجنو .اهريغو ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
 ام لك عم .ردتقم يرصع شيج ءانب يف صاخ هجوب
 طاقن ةدايز ىلع نيمئاق كولسو ةيؤر نم هنع فرع
 ققحي دح يأب برعلا هئاقشأ عم يوخالا يقالتلا

 نا نوفرعي ةمالا ءادعا نا» :فاضاو .«لضفا ةلاح

 لك نع رظنلا ضغبو .ةجيتنلا ثيح نم ينعي اذه
 لالقتسالاو روطتلاو ةايحلا يف ةمالا قح تيبثن ءيش
 لشف ناو ,ةيبيرعلا ةمالا ءادعا ةديقع ةميزهو

 ءادعا فواخم نم داز ةيرجتلا هذه ميطحت يف ةرماؤملا

 .«مهتاططخم ريصمو مهريصم ىلع نيفرحنملاو ةمالا
 نوناق يهو .ءانثتسالا قيرط يه برحلا نا» :لاقو

 ىتحف .ةايحلل اماع انوناق تسيلو ,فصولا اذهب ةلاح

 امدنع اهناف كلذك اهنوكو انتايح ةليط اهل انيسحت ناو

 ةيبلس اراثا كرتت اهناف اهفادهأ نع رظنلا ضغبو عقت
 ةلاح دجن نا لق نكل» :فاضاو .,«عمتجملا ىلع ةريثك

 يف ةايحلا ناكرا نم ىتش ناكرأ اهيف رهدزت انتلاح لثم
 يف ىتحو ةينقتلاو ملعلاو رعشلاو نفلاو بدالا

 تاقفن ةوسق مغر ذا ةيداصتقالا ةايحلا بناوج
 رثكا حبصأ يقارعلا ناسنالا نا دجن اهددعتو برحلا
 عادبالا ىلع ةردق رثكاو ناديملا اذه يف لماعتلا يف ةردق
 ةينقتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ناديم يف راكتبالاو
 هذه .ءاذه لك نم مهالاو .,تامدخلاو قرطلاو
 رادتقالاب ةئدلملا ىقارعلا ناسنالل ةديدجلا ةيصخشلا
 0 ..يضاحلا عم لماعتلا يف ةقثلاو

 ا/ - 1547 زوفت 5317-7١ ددعلا  ةينرعلا ةعيلظلا
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 يليق رسال 5 ,ةيروسلا 35 يكرم هنا
 0 0 ا

 ريمامجلا طوفضو ةيظنأل عنا نب
 ا وجو بخ 0 0 را ل ا ا 0 0 2 ا ا ا لا

 ,ريهامجلا فقوم نادسجب قارعلاو ريرحتلا ةعظنم

 تاوق اهيجومي تكرحت لا ,:ةقفصلا»

 ضعبو ةيبرغلا توريب ىلا يروسلا ماظنلا
 بورخلا ميلقاو فوشلاو عاقيلا قطانم |)

 تاميخملاو اديص هاجتاب ينانبللا لحاسلاو

 درجم اهنع ثيدحلا دعي مل .بونجلا يف ةينيطسلفلا
 .جاتننسالاو ءارقنسالا وا نيمختلا بورض نم برض

 ةروصم اهنع نوثدحتي اوأدب مهتسفنأ اهباحصأ ىتحف

 ِق ةدحتملا تايالولا ةكراشم نومدختنسيو .ةينلع

 نايكلاو يروسلا ماظنلا نيب اهيلا لصوتلا
 عنقي هرابتعاب اهذيفنت ةيلمع يف حالسك ينويهصلا
 يفكي يلودو يميلقا معدب عتمتت اهنأب «رمالا همهي نم»
 .اههجو نم تابقع ةيا ةحازال

 ءارزولا سيئر ىلوت ام طبضلاب اذه ناك دقو
 مئاقلا عم هئاقل دعب هجيورن يمارك ديشر ينادبللا
 ١41/90/1١ خيراتب نانبل يف يكريمالا لامعالاب
 يف ةيروسلا تاوقلا اهتذقن يتلا تاءارجالل يكريمالا
 !ةمصاعلا نم يبرغلا رطشلا

 يتلا ةيفاحصلا تاوضصالا تفرصنا ام اضيا اذهو
 ىلا :نانبل يف يروسلا ماظنلا رودل جيورتلا ىلوتت
 لعلو .هب رودلا اذه يضراعم ديدهتو هنع ثيدحلا

 تاوق» ناسلب نيقطانلا دحا قيدلعت نم ةيلاتلا ةرقفلا

 :لوقي نا ::ةرهاظلا» هذه ىلع ليلد ريخ لكشت :عدرلا
 يف ريبخ يسامولبد ردصم ريغ اهاري امك :ةقيقحلا نكل»
 ىلع ةيلودلا تاقيلعتلا ريسفت .ىرحالاب وأ :ةمجرت
 تاهجلا لواحت يذلا وجلا نع ةديعب .ةنيعم ثادحا

 اهراصنأ نيبو اهعراوش يف هتعاشا ةيروسل ةيداعملا

 قالطالا ىلع ينعي ال توردب ِق دحتسملا عضولا

 ىلا ةيكريمالا ةراشالا ريسفتلا اذه ززعيو .هل ةضراعم
 ةمصاعلا يف نييروس نييركسع نيبقارم دوجو
 در نا امك .:ةنيس نم رثكا ذنم» «ةيبرغلا» ةينانبللا
 .قالطالا ىلع قلقلاب يحوي ال «يليئارسالا» لعفلا
 ةروكذملا تاهجلا ةظيفح اريثي نا دم ال نافقوملا ناذهو
 ةيداعم اهنأب قيلعتلا بحاص اهفصي نم يأ)

 ١9585 زومت 5١ - 13177 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا م

 و تت نإ يسمو او دج انسان وو اب وو ل و تي طفت لقا 113 ب د تا
 1 ا ا ا ا

 ديسجتلا اذه نمن ناعفدسو
 0 م ا

 يروهمجلا رصقلا ىلا كلذ يف ريشي وهو .ةيروسل
 ةيادبلا ذنم اديحو ناك امهيلع ناهرلا نال (ينانبللا
 ...يضاملا سورد نم اوملعتي مل ناهرلا باحصا نالو
 نطنشاو لبق نم مهيلع حاقفنالا نا نيلهاجتم
 دصقب ناك امنا :نطنشاو اصوصخو .«ليئارسا»و

 ىلا اهعمو اهيلا لوصولل اديهمت ةيروس ىلع طغضلا
 .«ةلوقعم ةيوسن ةغيص

 يف «يروسلا» رودلا عابتا هددرب يذلا مالكلا اذه

 «نويبرت دلاريهلا» ةفيحص هتلاق .هل نوجورملاو نانبل
 خسيراتب حضاوو حيرص صنب ةيكريمالا

 اوفلبا دق نييروسلا نا» :تلاق نا لد 0١

 ىلا اددجم مهدونج نولسريس مهناب اقيسم اكريما
 مهرودب نويكريمالا نويسامولبدلا ماقو ؛توريب
 ديرت يتلا :«ليئارسا» نا .كلذب «نييليئارسالا» غالباب
 ال نوفوطخم اهل يتلا لودلاو .افيعض تافرع ءاقبا
 ىلوتي وهو دنسا ظفاح ةيؤر نم ةجعزنم نوكت نا نكمي
 .«نانبل يف ةريشابملا ةيلوؤسملا نم ديزملا

 تارشألا

 نع اما ءرشابملا حيرصلا ثيدحلا نع اذه

 اهزربا لعل :ادج ةريثك يهف ىرخالا تارشؤملا
 ةعيلطلا» هل تراشأ ام وهو تيقاوملا يف قفاوتلا

 نيب ةقالعلا نع تثدخت نبح يضاملا اهددع يف «ةيبرعلا

 هسفن تقولا يف ندرالا يف ةمظنملا تارقمو بتاكم قالغا

 يف كلذكو .نانبل يف دسا ظفاح تاوق هيف تكرحت يذلا

 اموجه نشت ةيناريالا تاوقلا هيف تناك يذلا تقولا
 .نارهم تايلمع عطاق يف ةيقارعلا تاوقلا ىلع اريبك

 نم ديزملا اهقفاوت يقلب ىرخا تيقاوم كانهو
 ضعب ءيضدو ةقفصلاو ْق ةماش بئاوج ىلع ءوضلا

 ماظنلا سيئر رايتخا تيقاوملا هذه نم ..اهداعبأ
 «ديدنتلا» نالعال تاذلاب ةرتفلا هذه ىروسلا
 «لاعلا» ةرئاط هل تضرعت يذلا موجهلاب
 ثداحلا ناب املع .ديردم راطم يف «ةيليئارسالا»

 ءاج امندب ؛: 5/55 خيراتب لصح. دق روكذملا

 - ةيلمعلا هذه لثمب يروس ديدنت لوا وهو  ديدنتلا
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 .نيعويساب ثداحلا دعب يا:7/1/9”8 خيراتب
 ةلعافلا تاهحلا ضعب نا اضيا تيقاوملا هذه نمو

 تناك يتلا تاهجلا يهو  يمنسرلا يبرعلا عضولا يف
 اهكسمت ةدشب ةيضاملا تاونسلا دادتما ىلع ةفورعم

 ال يك ةيبرع ةمقل ةوعدلا اهضفرو رصم ةعطاقمب
 نا - يبرعلا فصلا ىلا رصم ةدوع عوضوم حرطي
 رهظتل تاذلاب يلاحلا فرظلا تراتخا دق تاهجلا هذه

 نع هينثو هءارغا لواحت اهنأكو ءيرصملا ماظنلل اهدو
 لثمتملاو ةيضاملا رهشالا لاوط هيدبي ناك يذلا فقوملا

 اهزواجت عيراشمل هتضراعمو ريرحتلا ةمظنمل هدييأتب
 تيرغرام نع عيراشملا هذه تامدقم تردص ءاوس

 !يندرالا ماظنلا ناكرا نع وا رشتان

 نم رثكا مايق ءاضياو اضيا تيقاوملا هذه نم ناامك
 ددحمو دحاو تقو يف  ةيلودو ةيميلقاو ةيبرع ةهج
 «تايفنح» حتفب  ةدحاو ارتسكروا ف نوكرحتي مهناك

 .يروسلا ماظنلا هجو يف ةقلغم تناك يتلا تادعاسملا

 سيئر) ريماش قحسا هيف ناك يذلا تقولا يفف
 برغلا بلاطي (قحاللاو قياسلا «يليئارسألا» ءارزولا
 ةرايز لالخ  نارهط عم تاقالعلا نيسحتب ةحارص
 اهتيلاطم فقو ىلا ردابت ناريا تناك - سيرابل ريماش
 ةبارق ةغلابلاو يروسلا ماظنلا ىلع ةقحتسملا نويدلاب
 ةيطفتلا تانحشلاب هدادما فئآتستو رالود يرايلملا

 .فقوت دعب

 لوصو نع ءابنالا يتأت هسفن تقولا اذه يفو

 فلتخي يروسلا ماظنلل ةيبرع ةيلام تادعاسم

 رثكا موقت امك .اهرداصم فالتخاب اهمجح نع ثيدجلا
 ىلع اضورفم ناك يذلا رظحلا عفرب ةيبرغ ةلود.نم
 طاسوالا ضعب لوادتتو ..ةيروسل ةيلاملا تادامتعالا

 دعبأ وه ام ىلا تبهذ دق اسنرف نا سيراب يف ةيفرصملا
 ةيلام تالدهست ترقأف .تادامتعالا نع رظحلا عفر نم

 .يسنرف كنرف رايلم يلاوح غلبت يروسلا ماظنلل
 يكريمالا بئانلا هيف لمح يذلا تقولا يف كلذ لك

 ريبك ددع نم دسا ظفاحل دييأت ةضيرع نانرود تربور
 ةقيقحلا يف يه ةضيرعلا هذهو .سرغنوكلا لاجر نم

 8 املا مز1 نحط مطلقات -
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 يناهن زرف ؛:ةديدجلا برحلا ..تاميخملا

 ا تت ب طا 7 قت ب بطئ ف فز زوج

 ماعلا يأرلا ىدل يروسلا ماظنلل عيملت ةيلمع»
 ةرتفلا لالخ هتروصب قحل ام ةلازال يكريمالا
 ليهستل يلاتلاب و .:ةيضوافتلا طوغضلا ةرتف ..ةقباسلا
 ,ايلخاد اهقيوستو ةقفصلاب روكذملا ماعلا يأرلا لوبق
 نوؤشلا يف هتربخب فورعم يروس'“ندصم ركذ امك
 .ةيكريمالا

 ةذفصلا خيوست

 ميلحلا دبع ةرايز نوعضي نيبقارملا ضعب نا امك
 ةيلمغ نم ءزجك يا .هسفن قايسلا يف اسنرفل مادخ
 ةيروسلا  ةيكريمالا  «ةيليئارسالا» ةقفصلا قيوسن
 ليق نم اهمعد ىلع لوصحلاو يبوروالا ىوتسملا ىلع
 يف ىرخا تالاجم اهعم مهافنتلا لخدي ينلا سيراب
 نانبل يف نييسنرفلا نيفوطخملا ةيضق «عيب» اهتمدقم
 ةدم ةيضقلا هذه يروسلا ماظنلا رمثتسا نا دعب
 .ةيسنرفلا ةمصاعلا هاجت زاَرِتِنا و طغض ةاداك ةليوط

 عوضوم هحرطي يذلا يساسالا لاؤسلاو
 لك ىلع اهقافآ وه .:ةنلعم تتاب يتلا ,ةقفصلا»
 .ةيلودلاو ةيميلقالاو ةيلخادلا تايوتسملا

 ماظنلا نا فورعملا نم :يلخادلا ديعصلا ىلع  الوا

 ةيلئاعلاو ةيركسعلا هتعيبط مغرب .يروسلا
 ىلع ةمئاقلا ةيقبطلا هتينبو ةيفئاطلاو ةيرئاشعلاو
 هنيوكت يف وه .ةيليفطلا ةيزاوجربلا حلاصم ساسا
 لجرلا ماظن ..يدرف ماظن .هيف رارقلا عنص ةيلاو
 ظفاح سايق ىلع هريوطتو هليصفت ىرج يذلا دحاولا
 .ديسنأ

 اهتاذ هتينب لخاد هسفنل روط يدرفلا ماظنلا اذه
 ةيلخادلا دعصلا فلتخم ىلع ةروانملل اعساو اشماه
 هلاجر يسايس هجوت لكل زرفآف .ةيلودلاو ةيبرعلاو
 يف ةيراجتلا تاعاطقلا ةبطاخمب موقي نمف .هتاودآو

 تايباقنلا عم ثيدحلاب فلكي نم ريغ وه دالبلا
 قدب فلكي نمو ...ةيباقنلاو «ةيراسيلا» طاسوالاو
 دنع اهسفن ةمهملا ىلوتي نم ريغ وه جيلخلا باوبأ
 يف ماظنلا تاودا فلتخت كلذكو .يبيللا ماظنلا
 عم بطاختلا يف اهنع ةدحتملا تايالولا عم بطاختلا

 1 مان منا نمط ماعم مرع 9

 نولمحي عيمجلا نا ملعلا عم اذه .يتايفوسلا داحتالا
 يتلا ةهجلا تناك ايا هباطخو درفلا مكاحلا ةلاسر

 .اهعم لاصتالاب نوفلكي
 «ةيليئاربسالا» ةيكردمالا «ةقفصلا» ةرتف ٍِق نآلاو

 رشابملا يدصتلا ةيلوؤسم يلوت ةرتف ,«ةيروسلا»
 ال ,ةيكريمالا ةيوستلا يعاسم قيعت يتلا تابقعلل

 ةينيطسلفلا ةروثلل يرشبلاو يداملا دوجولا اميس
 باطخ ذخأي ناو دب ال :نانبل تاميخم يف تاذلابو
 ةغللا هذه ةمجرت ىلوتيو ةصاخ ةغل يروسلا ماظنلا
 !,.ةغللا» هذه ةيوه عم بسانتن تاودا وا .لاحر

 تاليدعتلا ضعب عقون نم دب ال ساسالا اذه ىلعو
 .هسيئر لوح مهراوداو ماظنلا صاخشا ةطيرخ يف
 برغلا برعو برغلا ىلع حاقفنالا هوجو زربتف
 تاذ ةيلخادلا ةيداصتقالاو ةيسادسسلا تايلاعفلاو
 ذخا عقوتلا اذه لظ يفو .جهنلا اذه ىف ةحلصملا
 تعفر ةدوعل ؛ةيدوعس ةطاسو» نع دعاصتب ثيدحلا

 ةيمسرلا هتايلوؤسمل هيلوتو قشمد ىلا ابيرق دسا
 .ةصاخلا تامهملاو نمالا نوؤشل سيئر بئانك

 تاليدعتلا ضعب عم كلذ بكاوتي نا عقوتيو
 عم بسانتيل ماظنلا «جايكام» لوانتت يتلا ةيرازولا
 .ةديدجلا ةلحرملا

 رثا وه .ةبرهظملا تاردغتلا هذه نم رطخالا ّنكل
 هذه نوك بناج ىلاف .هلك يلخادلا عضولا ىلع ةقفصلا
 ماظنلا زازفتسا ةيلمع ىف ةديدج ةزفق لكشت ةقفصلا

 ديدجت يدؤيس .ةيموقلاو ةينطولا بعشلا رعاشمل
 ةثراك ىلا ايجراخو ايلخاد يليفطلا حاتفنالا جهن

 ةيرثكالل يشاعملا ىوتسملا ديعص ىلع ةيقيقح
 شحافلا ءالغلا ءاوحا يفف ,بعشلا نم ةقحاسلا

 ,ريهامجلا اهنم يناعت يتلا ةقناخلا ةينيومتلا ةمزالاو
 لخدلا رداصم اهل تضرعت يتلا ةيبسنلا ةقئاضلاو
 ةلثمملا ةيليفطلا ةقيطلا ىدل عورشملا ريغو عورشملا

 حنمتل ةديدجلا حاتفنالا تاعفد يتأتس .داظنلل

 ديدج يحاتفنا موجهل ةديدج ةصرف «نامسلا ططقلا»

 هذه دجحتس ذا .اهيعش ليخادمو دالبلا داصتقا ىلع

 نم اديزمو يسايسلاو ينمالا معدلا نم اديزم ؛ءططقلا»

 ردصضم اهرايتعاب ءاضرتسالا تابلمعو تاليهستلا

 امنيب ,ةديدجلا هتلحرم يف ماظنلل ديخولا نانئمطالا
 ىرخالا ةيسابسلاو ةيعامتجالا تاعاطقلا لكشت

 اينطو ةيسايسلا اهفقاوم نا رابتعاب فوخ ردصم
 ضراعتت ةيشيعملاو ةيداصتقالا اهحلاصمو ايموقو
 .ةديدجلا ةلحرملا يف ماعلا جهنلا عم ايرذج

 يف ماظنلا نا حيحص :يبرعلا ديعصلا ىلع  ايناث

 لبق نم ةيطغتو معدب عتمتيس ؛ةقفصلا» ةلحرم
 يبرغلا عيضولا يف ةلعافو ةعساو ىوقو تاعاطق

 ىلع ثعبب هنا وديد يذلا رمالا اذه نكل ..يمسرلا

 طقف دوعب ال اذهو .كلذك هتقيقح يف سيل .نانئمطالا
 ربعت الو اشه هتمري يمسرلا يبرعلا عضولا نوكل
 مهضعب ىلا نيدنتسم ءافعض ةروص ىوس هنع

 مدق تقلزنا ام اذاف ليح قوف نوريسي مهو ضعبلا
 اضيأ دوعي لب ؛ةيواهلا ىلا هعم عيمجلا رجنا مهدحا
 ,ماظنلا قتاع ىلع ؛ةقفصلا» اهيقلت يتلا تامهملا نا ىلا
 ةلصافلا ةكرعملاف ..هعلي» لهسي ال يذلا عونلا نم يه
 نطولا دادتما ىلعو نانبل يف ةينيطسلفلا ةروثلا عم
 يمسرلا يبرعلا عضولا ؤطاوت فورظ يفو .يبرعلا
 ةبسنلاب لكشتس .ةيلمعلا هذه يف ابيرقت هتيبلاغب
 ..ةديدج ةيقيقح ةاسأم ناكم لك يف يبرعلا نطاوملل
 ةينيطسلفلا ةروثلا نا ةقيقح ضعبلا برغتسي امبرو
 ةعلاض ةمجه دض اهتيضقو اهسفن نع عفادت يهو

 يق ريثكب ىوقا نوكتس .اهمظعمب ةيبرعلا ٍةمظنالا اهيف
 ماظنلا اذه ىلا دنتست نا لواحت يهو اهنم اذه اهعافد

 .اؤطاوت رثكالا كاذ دض ءىطاوتملا

 .ةديدج ةيموق ةظقب
 لطت تأدب ةديدج ةيموق ةظقي نا ادبأ ارس دعي ملو

 ةنوآلا ف يبرعلا يريهامجلا عضولا ىلع اهتامدقم

 ةلاحل يبرعلا ناسنالا ضفر نع ةربعملاو ةيقيقحلا

 ىلع ةمئاقلا ةيفصتلا ةمجهو يدرتلا ىوقو يدرتلا
 يف يعقاولا اهديسجت ٍدجت امنا .يدرتلا اذه ساسا
 ةينيطسلفلا ةروثلا امه نيتيساسا نيتيبرع نيتوق
 نم سيل هناو .قارعلا يف يمدقتلا يموقلا ماظنلاو
 يف ناضرعتت نيتوقلا نيتاه نأ ادبا ةفداصملا ليبق

 !بورح نم هل ناضرعتت امل دحاو تقو
 اناخحتما لكشتس ةديدجلا ةيموقلا ةظقيلا هذه

 امدنع .ةيبرع ةيسايس ةوق لكلو يبرع لكل امراص
 نيلصفنم نيركسعم ىلا برعلا «ةقفصلا» زرفنس

 ركسعمو .اهيف نيعلاضلاو ةقفصلا ركسعم ..امامن

 يف ليحتسملا نمف .اهنع نيعفادملاو ةيضقلاو ةمالا

 برح» يروسلا ماظنلا دوقب نا «ةقفصلا» ةلحرم

 ءاطغ ريفوت نم نكمتيو ,نانبل يف ةديدج «تاميخم
 اهيف عتمتي يذلا تقولا يف اهل «يمدقت» وا ينيطسلف

 ةيكاوملاو ءيلدئارسالا»  يكريمالا ءاطغلاب انلع

 !ةفورعملا ةيوهلا تاذ «ةيمسرلا ةيبرعلا»

 تقام فطاعت

 نا نآلا ىتح حيحص :يلودلا ديعصلا ىلع - اثلاث
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 نكل ءلماش يبرغ فطاعتب عتمتت «ةقفصلا» هذه

 ال  فطاعتلا اذه ساسا نم ريثكلا نا يه ةقيقحلا

 رامثتسا ةيلمعل دوعي  ةيبرغلا ابوروا يف اميس
 مهحارس قالطاب دعولاو نانبل يف نيفوطخملا عوضوم
 حالس وه ساسالا اذهو .يروسلا ماظنلا يدبا ىلع

 قئاقح حاضتفاو نئاهرلا قالطا دعب ادغف .نيدح وذ

 طغضلا ةلاح باحسناو .اهانافخو فطخلا ةلحرم

 دب ال :مهفطخ رارمتسا اهلكشي يتلا ةيلاحلا زازتبالاو
 ةيقيقح لعف ةدر ىلا هلك «فطاعتلا» اذه لوحتد ناو

 يرمثتسم دض يلاتلابو .نييقيقحلا نيفطاخلا دض
 اذا اميس اليروسلا ماظنلا مهسسأر ىلعو فطخلا ةيلمع

 «تاميخملا برحت» هرسثتس ام عم «ناجنالا» اذه بكاوت

 .يل ودلا ددعصلا ىلع ءادصا نم ةديدجلا

 ةشه ةدعاق لع محض ءاند
 ةيمهالا نم مغرلابق قرشلا يف اما :برغلا يف اذه

 ةيتايفوسلا ةدايقلا اهيطعت يتلا ةيئانثتسالا
 عم مهافتلاو ينودلا قافولا عوضومل ةديدجلا
 عزنو موجنلا برحب قلعتي اميف ةدحتملا تايالولا
 0 «ةيليتارسالا» ةقفصلا ناف .هريغو حالسلا

 - اهذيفنت خجن ام اذا  لكشت «ةيروسلا»  ةبكريمالا

 طسوالا قرشلا ةقطنم يف ايكريما ايجيتارتسا اقارتخا
 يكارتشالا ركسعملل ةيبونجلا ةرصاخلا لكشت يتلا

 اذه جئاتن ىلوأو .ةصاخ يتايفوسلا داحتالاو ةماع

 ةيوست ةيلمع نع ةيلك نيلمركلا ءاصقا وه قارتخالا
 يف «ليئارساو» ةدحتملا تايالولا درفت مث ةقطنملا ةمزا

 ةبتتسملا ريغ عاضوالا نم ريثكلل ةقحال بينرت تايلمع
 رارمتسا بيس فسن الصا نمضتي اذهو ..دعب

 اهل رفوي هرابتعاب يروسلا ماظنلل اهمعد يف وكسوم
 !ةقطنملا ةمزا يف اروضح

 عم فطاعتملا يتايفوسلا فقوملل رظن ام اذاف

 اهتامظنم ةدحو ديدجتل يعاسلاو ريرحتلا ةمظنم

 امو :(ايلاح رثعتملا يرئازجلا ىعسملا قيرط نع)

 ىلع ةديدج تابطعم نم ةقفصلا ذيفنت ةيلمع هزرفتس

 داحتالا فقوم ىلا كلذكو .تامظنملا فقاوم ددعص

 - ةيناريالا برحلا نم نلعملاو يعقاولا يتايفوسلا
 يذلا نمالا لالخ نم كلذ لك ىلا رظن ام اذا ...ةيقارعلا
 هيلا راشملا يجيتارتسالا يكريمالا قارتخالا هلثمي
 ةصيرح نوكت نا نكمي ال وكسوم نا دكأتي .. هالعا
 اذهو ..اهتاياغ ىلا اهلوصوو ةقفصلا هذه حاجن ىلع
 لبق نم هلافغا نكمي ال ايباجبا ىطعم لكشب هتاذ دحب

 ةينانبللاو ةيروسلا .ةيموقلاو ةينطولا ىوقلا
 هذهل ىدصتت يهو .ةيبرعلاو ةينيطسلفلاو
 .اهاعرت وأ اهذفنت يتلا ىوقلا و ءادوسلا ؛ةقفصلا»

 ردرمتل بكرملا دادعالا اذه نا حضتي مدقت ام لك نم

 ىوق نم هريخست يرجي ام لكب :«ةيفصتلا ةقفص»

 وذ مخض ءانب ةقيقحلا يف وه .هحاجنا حلاصل ةمظناو

 هنزوو همجح نايدزاب افعض دادزيف .:ةشه ةدعاق

 يف .ةوق دادزي نا نم الدب .هيف ةعلاضلا ىوقلا ددعتو

 ريهامجلا انه يهو  ةينحتلا ىوقلا نا نيح

 اذه طغض دايدزاب درمتلا وحن اعوزن دادزت  ةديرعلا

 0.اهيلع ليقثلا ءانبلا

 ردب ناندع

 ١1/5 زومت ؟١ - /١73 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا-

 ةيبرغلا توريب ىلا يروسلا لوخدلا نم نانبل ف افقوم
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 ملا تاما
 !ةديدحلا رزاشملا راظنناب

 اخ 4 م

 ةيبرعلا مصاوعلا ريع بينا لثن تالاصتالا لصاوتو ,ةيناندللا تاوقلاو انكلا انشر لواحن قش
 اف تبخف 70 ا الا

 ناردنج نع تليزا يتلا تاراعشلاو روصلا
 اهناكم قضنتل .ةيبرغلا توريب يف تايانبلا | هلف

 ةلمح ىلا ةفاضالاب . ىرخا تاراعشو روص
 تارباخملا رصانع اهتذفن يتلا تالاقتعالاو مهدلا

 تامهملا مجح فشكت ,ةسشدملا ىلا اهتدوع عم :ةيروسلا

 يغبني يتلا ضارغالاو :اهقتاع ىلع تيقلا يتلا

 يف يهاقملاو تويبلا يف ةلوادتملا ةينلعلا ثيداحألاو
 - ةيروحسلا - ةحفرحسألا ةففصلا نع تورحم
 ةيروسلا تاوقلل تحمس ينلا ,«ةيلبئارسالا»

 نطاوملا لعجت :ةيبرغلا توريب ىلا تارداخملا رصانعو

 ناخدلا نم مغرلان .جئاتنلاو فادهألا أرقي ينانبللا
 بجخل ةيروسلا مالعالا ةزهجا هريثت نا لواحت يذلا
 ةقفصلا لوح مالظلا نم راتس رشنو .ةقيقحلا
 .اهدودحو

 رصانع اهعم تداعو :ةيروسلا تاوقلا تداع دقل

 لوالا اهلوخدب ركذت ةدوعلا هذهو .تارباخملاو نمالا
 .«ةيليئارسا»  ةيكريمأ ةقفاوم بقعو ١915: ماع ِق

 ةكرحلا برض كاذموي ةيروسلا تاوقلا اهيف تلوت
 .ةينيطسلفلا ةمواقملا رودل ادودح تمسرو .ةينطولا

 ةيتاذ فورظ ببسب هيغلت نا عطتست ملذا
 .ةيعوضومو

 رودلا بعلتل حرسملا ةبشخ ىلا دوعن .مويلاو

 يتلا ةيكيتاماردلا لوصقلاب ةهيبش لوصف يف .هسفن
 .15:1/5 ماع يف اهتذفن دق تناك

 ؟فيك

 تاميخملا دض ىلوا ابرح يروسلا ماظنلا لعشأ
 ايايساو تامدقم قلطأو 118٠. ماع يف ةينيطسلفلا
 نكل ,ةيبرغلا توريب ىلا اهتداعا هتاوقل غوست
 نيتثيشتم اتلظ لب .؛هيدب اقلطت مل بيبأ لتو نطنشاو

 قافتني فورعملاو ,.157 ماع ىف عقو يذلا قافتالاب

 دض اهلعشا يتلا برحلا عمو ...بيبح بيليف
 فاطصتخا ةيلمع تمت ,:ةينيطسلفلا تاميخملا
 تلوت تاعئاش تقلطاو .تايفوسلا نييساموليدلا
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 نييسامولبدلا نا .اهجيورت ةيروسلا تارباخملا
 ناو «ةينيطسلفلا تاميخملا يف نوزجتحم تايفوسلا
 توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع يعدتسي مهقالطا

 نا نيبت نا ءرخآ اًئيش تناك ةقيقحلا نكل ,ةيبرغلا
 ءافلح ىدل نيزجتحم اوناك تايفوسلا نييساموليدلا
 .طسوالا قرشلا ةقطنمو نانبل يف يروسلا ماظنلا

 اضيا نقتت :تاراعشلا قالطا تنقتا يتلا قشمدو
 تزجع نا دعيف :تاقفصلا دقعو تاعئاشلا قالطا

 ةلازاو :ةىندطسلفلا ةمواقملا ءاغلا نع «ليئارسا»

 ماظنلا ىلوت .اديصو ةيبرغلا توريب يف تاميخملا
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 توريب راعشا رانس تحت ةمهملا هذهب مايقلا يروسلا

 ىلع ًارطخ لكشت ةينيطسلفلا تاميخملا نا اديصو

 «يليئارسا» حايتجاب امهددهتو .امهتمالسو امهنما
 الم :تاراعش هل ةنلاوملا تابشنلبملا تعفرو .رخا

 تاوقلا ةدوع نأك ىنح ١587:!. لبق ام ىلا ةدوع

 ةدوع تسيل تارباخملاو نمالا رصانع اهعمو ةيروسلا
 , 9١ا/" ماع ىلا ةدوع اهنا لقن مل نا ! ١598١ لبق ام ىلا

 ىلا اهقيرط ةيروسلا تاوقلا لصاون مل اذامل نكلو
 اهلوخد نع اديص ىلا اهلوخد رخأتي اذامل يا ؟اديص
 ؟ةيبرغلا توردب ىلا

 توريب نا .طاسوالا ضعب يف ةلوادتملا تامولعملا

 ةيروسلا تاوقلا ةضبقل ايدجو ايقيقح اناحتما لكشت
 راسشتنا نم مغرلاب يروسلا ماظنلا ناو .ةينمألا
 يف اهسرام يتلا تالاقتعالاو مهدلا تالمح نمو .هتاوق

 نم فوخلاو ةبيرلا نيعب رظني لازام :ةيبرغلا توريب
 ينطولا نييوتسملا ىلع هرودل ةضراعملا ىوقلا
 توريب ةيحاض يف ةينيطسلفلا تاميخملاف .يموقلاو

 نآ يف يهو :هقلقيو هقرؤي اسجاه هل لكشت ةيبونجلا
 دب الو .اهقرؤيو «ليئارسا» قلقي اسجاه لكشت دحاو
 نم . ينانبللا بونجلا ةمصاع اديص ىلا لاقتنالا لبق
 لا يف ةيتيطسلفلا تاميخملا فلم لافقا

 لافقا لكش نوكيس فيك دعي فرعي الو ...ةيبونجلا

 نا نكمي ةريبك ةرغث قشمد هريتعت يذلا فلملا اذه

 عم اهتدقع يتلا ةقفصلا لاشفال نوضراعملا اهنم ذفني

 هتيرض يذلا راصحلا نوكي دقو .بيبا لتو نطنشاو
 اريصو ةنجاربلا جرب تاميخم لوح ةيروسلا تاوقلا
 ,اهزفنتس يتلا ةيركسعلا ةطخلا ةيادب اليتاشو
 ميخم دض اهتذفن يتلا كلت نع ةفلتخم نوكت نل يتلاو
 ةينيطسلفلا تاميخملا دضو :191/5 ماع يف رتعزلا لت
 ةمهملا نا املع /1917 ماع يف سلبارط يلامش
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 : تزرواحت «؛يروسلا ماظنلا ماما ةحورطملا ةيسايسلا

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم حامج حبك ءاهدودح ٍْق

 ىلا :ةقطنملاو نانبل ىوتسم ىلع ايركسعو ايسايس
 ةلداعملا ِق ليدبلا ةمظنملا داحنا ربع رودلا اذه ءاغلا

 يأب ةيوستلا ريرمت ىلا ةيعاسلا ةديدجلا ةيبرعلا
 تاكرحتلا ىلع نيعلظطملا عيمج داقتعا يفو

 اهراشتنا ةقيرطل نيدقارملاو .ةيروبسلا ةنركسعلا

 قطانملا لوحو ؛توريب راطم قيرط ىلع .اهعزوتو
 اهماحتقا ةكرعم نا .ةدنيطسلفلا تاميخملاب ةطدحملا

 ماظنلا اهعفري يلا ةيسابسلا تاراعشلا ناو .ةلبقم

 ن4اةرا لدق ام ىلا ةدوع هارب :لثم نانبل ِق يروسلا

 عئارذلا نوكت دق :«تاميخملل يتاذلا نمألل الم و

 ِق يروسلا ماظنلا اهمدختسي فوس يندلا تارردعملاو

 دوعي نا اليوط اتقو اهرارمتسا نأش نم نآل ؛ةيسايق

 ضعب بسح .ماحتقالا ةيلمعو .ةيبلس جئاتنب
 ثحبو شاقن راثم تناك ؛توريب نم ةدراولا تامولعملا
 ,قشمد يف ارخؤم تدقع تاعامتجا يف ,نيليوط

 ةهبج يف نيينيطسلفلا نيلوؤسملا ضعب روضحب
 نا .اهسفن تامولعملا بسح ودبي الو ,ناقنالا
 دبع ىرويسلا سيئرلا بئان اهب مدقت يتلا تاحارتقالا

 نيلوؤسملا نم تاضارتعا تيقل دق مادخ ميلحلا

 عقت فوس تاميخملا نا نومهوتي نيذلا نيينيطسلفلا
 يا ريرحتلا ةمظنمل نوكي نا نود نم :مهيديا نيب
 هيف ططخي يذلا تقولا يف يركسعو يسايس دوجو
 ينيطسلفلا دوجولا نوكي نأل يروسلا ماظنلا
 .ايشماه ادوجو ايركسعو ايسايس

 يذلا يحرسملا لصفلا هبشي اميفو . لياقملا يف و

 دض ١97 ماع يف سلبارط يف هؤادا مت دق ناك

 ةينويهصلا قراوزلا رصاخت ,ةينيطسلفلا تاميخملا
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 ىلع ةراغالاب ةيبرحلا تارئاطلا موقتو ؛اديص افرم
 اديهمت .لبجلا ْف ةينيطسلفلا دعاوقلاو تاميخملا
 يف هجاوي يذلا بونجلا يف ةلبقملا تاوطخلا ذيفنتل
 ديدجتلا قاقحتسا يراجلا رهشلا نم رشع عساتلا
 يذلاو .نمالا سلجم يف ةيلودلا ءىراوطلا تاوقل
 نوكي ال نا ةيلودلاو ةيميلقالا ىوقلا ضعب ىعست
 .اينشسور اديدجت

 ماختقا ةكيطع: نوفل نا جعشوتو نق ..ةفتنكل
 يذلا وفل 5 ةفلكمو ةليوط ةسشيطسلفلا تامدخملا

 ريغ ادادعا نا املع .يرويسلا ماظنلا ةعمس نم لانيس

 ىلا تلصو دق ةيروسلا تارباخملا رصانع نم ةليلق
 اهضوخيس يتلا ىرخالا برحلل دهمت تادبو .اديص
 يرجي يتلا ةينمألا تابيترتلا راطا يف كانه ماظنلا
 .بيبأ لتو قشمدو نطنشاو نيب اهناش ف مهافتلا

 ةداقلا ءاضرا قشمد لواحت .ينانبللا طخلا ىلعو

 ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع اورينعا نيذلا نيدحيسملا

 تادبو .ينوناق ريغو يعرش ريغ ةيبرغلا توريب
 طوطخ ىلع تالاصتا يرجت ةيروسلا ةمصاعلا
 تانامض ميدقتل اهدادعتسا تديا ذا .ةددعنم

 نا ىلع ةددشم ...ةيروهمجلا ةسائرل ةينماو ةيسايس
 .ايناج ىوطب نا نكمي تاحالصالا فلم

 سيئر هاجتا يف قشمد كرحت نكي مل عقاولا يف و
 تاوقلاو بئاتكلا بزحو ليمجلا نيما ةيروهمجلا
 ةقفصلا نم ءزج يه امنا :مهل نيمطت درجم . ةينانبللا

 دقتعيو «بيبا لتو نطنشاو عم ةدوقعملا ةيروسلا
 لالخ . ثحب راثم تناك دقعلا هذه نا نيدنانبللا ضعب

 ىلا مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان ةرايز
 اسنرف نم ةيروس لمأتو .يضاملا عوبسالا ف .اسنرف
 يف يروسلا رودلل لهسمو دعاسم معدب ضهنت نا
 نم ليلق ريغ ددعب ,ةيخيراتلا اهتاقالع مكحب .نانبل
 نييسامولبدلا ضعب دقتعيو ,نيينانبللا ةداقلا
 زاجتحا نا .اسنرف يف مادخ تاثحايم جئاتنل نييقارملا

 ىلع يسنرفلا كرحتلا ةيرح نم ديقي نييسنرفلا نئاهرلا
 ةيروس ناو .ةيطسوا قرشلاو ةينانبللا نيتحاسلا
 ىوصقلا جئاتنلا ىلا ةقرولا هذه ريع لوصولا لواحت

 يسامولبدلا كرحتلا نوكيس فيك فرعي ال نكل ...
 .نئاهرلا قالطا دعب .يسنرفلا

 توريب ىلا يركسعلا يروسلا لوخدلا نا ىقبيو
 امهدحا :نيتموكح ىلا :نانبل ىف مكحلا مسق .ةديرغلا

 نيينانبللا مسق امك ...ةديؤم ىرخالاو ةضراعم
 عفادتت نا ىشخيو .نيضراعمو نيديؤم ىلا مهسفنا
 لوحت .نيلبقملا نيرهشلا يف ةيلودو ةيميلقا تاروطت
 ,يروتسدو ينوناق ميسقت ىلا ,.يعقاولا ماسقنالا اذه
 ةدمتسملا اهتيعرش نيتموكحلا نم ةموكح لك ذخأتف
 .ةيلودلاو ةيميلقالا تالخدتلا نم

 تاوقلل ديدجتلا نا اريخا ريكذتلا نم دب الو

 رهشلا نم رشع عساتلا يف بونجلا يف ةلماعلا ةيلودلا
 يذلا نمثلا ناك اذا امل يقيقح رشؤم وه .يراجلا

  يكريمالا مهافتلا ةلواط ىلع .نانيل هعفديس

 راظتنابو ؟ال ما بونجلا يف وه «يليئارسالا»_ يروسلا
  ةيروسلا تالاصتالا رمتست جئاتنلا كلت

 جارخال .ةيبرغلا مصاوعلا ربع «ةيليئارسألا»
 [].ةديدجلا دهاشملاو لوصفلا

 شلك زاوف
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 ةبيقروي سيئرلا شوبنقاق :ليقتسملل» له 1
 نم لوادتن ام يف اهيلع رثعن ال ةصاخ تالالد هب

 !؟ةيبرعلا مجاعم (| 8:

 - ةصاخ يسايسلا  «لبقتسملل» نكمي ال امدنعف
 ودغي :تاعاس عضبو اموي رشع ةينامث نم رثكال دنمي
 يذلا ثدحلا ةماخض امخضو ارّيحم حورطملا لاؤسلا

 ارضاح ةقثلاب ريدجلا رابلا نيالا» ناك له .. نكلو
 يلازم دمحم ناك له رخآ ريبعتب ؟كلذ فرعي «البقتسمو
 هل يدؤي فوس يتلا تايقابلا تاحابصلا ددع ملعي
 فلدي نا لبق ةداتعملا مهتيحت «ةبصقلا» سرح اهيف
 ديعاوملاو تافلملاو فتاوهلل سلجيو هبتكم ىلا
 ؟سئوت مومهو

 رمالا عقاو نم اذهك لاؤس ىلع باوجلا ريغي ال
 نولوقي لجرلا يبرقم برقا نم نيريثك نا ريغ ءائيش
 ,ةدع روهش لبقو عيباسا لبق نمز ذنم كلذ عقوت هنا
 .يروتسدلا بزحلل ريخالا رمتؤملا ةادغ هنيقي دكأتو

 يدكفلا دعلا
 تالاقم يف انعضو ,ةيبرعلا ةعيلطلا» يف نحن

 نم ددع كانه ناكو .فورحلا ىلع طاقن عضب ةقباس
 لوحت اهجّوتو .يلزانتلا دعلا ءدبل ةيفاكلا تارشؤملا
 نمو :«ماع بتاك» ىلا بزحلل «ماع نيما» نم يلازم
 سرحلا نم ةعومجمب اطاحم لوأ وضع ىلا نميأ وضع

 ْ .اهيف ديحولا
 ءاسم ةيروهمجلا ةيسائر نع رداصلا غالبلا

 لوح ةيضتقملاو ةفاحلا هتارايعيو زومن 8 ءاثالثلا

 رفص ديشر ديسلا نيبعتو يلازملا دمحم دنسلا ةلاقا
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 يف فاطملا ةياهن ناك : 1 نقحتلل اماع انيماو لوا ارمزو

 .روهش ةدع رمتسا يذلا ليوطلا فاعضالا لسلسم

 ىلا يلازمل ءىوانملا قيرفلا لوحتب لسلسملا أدب
 هفلك اليوط اتقو عافدلا ىلا نكر نا دعب موجهلا كيتكت
 درطو :ىمادقلا رصقلا لاجر جورخب اظهاب انمث
 نم نبآلا ةبيقروب ديرجتو .ةييقروب ةليسو ةديسلا
 .ميدقلا هذوفن

 هريزو مجن دوعص ديدش ربصي بقاري ةبيقروب ناك
 يقبو ..ةوخرلا جنرطشلا ةعقر ىلع هكرحتو .لوالا
 مكحلاو ٍبرحلا ةسسؤم يف ةلباقملا لعفلا دودر عباني
 .يبرغلاو يميلقألا جراخلاو

 ,رمتسا نا :لوالا ريزولا جهن نا اركاب هل نيبتو
 ةقيرعلا ةيبيقروبلا ةبقحلا ثرا «ددهي» نا كشوي
 .نيثالثلا اهتاونسب

 دودحم ةدرحلا شفاف
 ددحم رادقمب ةنبيوبسحملا «ةبرحلاد سشمامهو

 عمتجملا يف ةديدجلا ناولالا نع فشك ادج دودحمو
 يسايسلا عراشلا عزاون نعو .باشلا يسنوتلا

 ةيناث عطاقتت نا اهل نكمد ال ينذلا :قاقتلاو يساقنلاو

 .مئاقلا ماظنلاو ةلودلا تارادتخا عض

 ةينويهصلا ةبرضلا مييقت يف فالتخالا نكي مل امبر
 يناعيرلا كولا عب يطاعتلا ياو اطضلا مامح#
 نيب رظنلا تاهجو يف ديحولا نيابتلا وه .حقولا
 سيئرلا نيقي نم دار هنكلو .لوالا هريزوو سيئرلا
 .بهذي نا يلازم دمحمل نا هنا :ةبيقروب

 يف ةيناث فالتخالا عقو ىتخ اريثك تقولا لطي ملو
 سليبارطل يكريمالا ناريطلا فصق ىلع درلا ةقيرط

 يلازم مهنيب نمو نيريثكلا ىلع رع هنا عمو .يزاغنبو

 ٌرصا :ثدحلا نم افقوم ةيسنوتلا ةموكحلا نختت ال نا

 ةيبرعلا ةمصاعلا سنوت ىقبت نا ىلع ةبيقروب
 !ةنادا نانن ردصت ال ىنلا ةدنحولا

 ةدملا هذه لك ارظتنم يسنوتلا سيئرلا لظ اذامل اما
 بزحلا يف ةيلوؤسملا ءانع نم لوالا هريزو حيريل
 عباوزلا تايضتقمل ساسالاب عجار كلذف ؟ةلودلاو

 تاباسحو .ةريخآلا روهشلا يف سنوت اهتشاع يتلا
 هعفدو يلازم دمحم كالهتسا ىف كنحملا سيئرلا
 يحاتفنالا هديصر نم ىقبت ام داقنتساب «راحتنالل»
 .دالبلا ةحاسب هتقالعو

 نا كالهتسالاو فاعضالا لسسلسمل دد ال ناكو

 ىلا ةدوربب نايضفُي نيمزالتم نيطخ نيب يزاوي
 .بسانملا تقولا ف ءاصقالا

 ةيبزحلا ةسسؤملا ةكس ىلع لوألا طخلا
 داحتالا عت مادصلا ةهجاو ْق يناثلاو ةيموكحلاو

 يبالطلا عراشلاو ةضراعملاو لغشلل يسنوتلا ماعلا
 .يبعشلاو

 ةليسو ةديسلا داعتال ةيكذلا ةياجتسالا دعبف
 مهت ف مهتمكاحمو لب .,اهلاجر نم ددعو ةبيقروب
 ةيبقروب ييئرلا ررق .ةفورعملا يلاملاو يراذالا داسفلا
 يرزاملا دعبأف يريخسلا روصنم ةحيصنب لمعلا
 «يرادالا حالصالاو ةيمومعلا ةفيظولا ريزو ريقش
 تناكو «نميالا هدعاسو يلازم نم ادج برقملا وهو

 بتكام اذا ىلوالا ةرازولا مالقسال هحشرت تاشوشولا

 .ةبيقروب بايغ دعب ةلودلا سؤرت يلازمل
 تاريوحت» لسلسم ءاج ةزيجو ةلهم دعيو

 بلغا جرخف .يضاملا ويام /رايا رهش ةليط «نينثالا
 جرف :ةريدغ رماع) ةموكحلا نم يلازم نم نييرقملا
 .(...ةمالس نب ريشبلا .يلذاشلا

 يف يلازم عم نكي مل ةليلق ماياب رمتؤملا لبقو
 اين اهرودب رظتنت ةيحتف ةديسلا هتجوز ريغ ةموكحلا
 .رمتؤملا دعم امل رخآت ىذلا ءافعالا

 هلاجر لحم تلح يتلا ةديدجلا هوجولا اما
 ىلع ريثاتلا ةرئاد ىلا ةيبرغ ةعرسب تزفق ام ناعرسف

 يلازم نع لماك لالقتسا يفف .ةبيقروي سيئرلا
 نيتيرازو نيتبيقح يريخسلا روصنم ملست :هذوفنو
 حالصالاو ةفيظولاو سيئرلا بتكم نوؤش يف
 عيراشملا ريس ىلع فاريشالا امهيلا عمجو :يرادالا
 ! يلازم تاصاصتخا نم تناك يتلا ىربكلا

 ىلع فارشالا يلع نب نيدباعلا نير ءاوللا ملستو
 ةدم يلازم دمحم اهب ظفتحا نا دعب ةيلخادلا ةرازو

 تايلوؤسم نم ابولسم هسفن يلازم دجو اذكهو
 تالباقم ىتحو .هدحول اهب رثئاتسي ناك ةريطخ
 بيصن نم دعت مل جاطرق رصق يف ةيمويلا سيئرلا
 عمجن ادعابر .ميدقلا يئانثلا ءاقللا ادغف .طقف يلازم

 يريخسلاو نيدباعلا نيزي ةبيقروب حابص لك
 .لوالا ريزولاو

 ءاوضالا ةبيقروب فطخ ٍبْرحلل ريخألا رمتؤملا يف
 ةدايقلا نع نالعالا ةظحل ىتحو حاتتفالا ةظحل ذنم

 .هسفنب سيئرلا اهنبع ينلا ةديدجلا
 نارق نع نلعيل «ريكألا دهاجملا» علط امدنعو

 رابتخال باختنالا دامتعا لدب ةيكزتلاو نيبعتلا
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 مئادلا حبارلا ..ةبيقروب

 ,للستلا ىف هسفن يلازم دجو :ةيزكرملا ةنجللا ءاضعا

 هحئاصن هجوي رمتؤملا ليبق امايا يقب يذلا وهو
 بيلاسالاو تازازحلا بانتجاب ىطسولا تادايقلل
 تيوصتلاو حيشرتلا يف ةهازنلا يخونو .ةميدقلا
 !يبزحلا عارتقالل

 ةدولطملا تامسلا

 يدايق قيرف .هدارا امب رمتؤملا نم ةبيقروب جرخ
 نم نوكم قيرف .ةمداقلا ةلحرملل ةيولطملا تامسلاب

 نم نيدّرجم ةحنجالا زومر مضي .اهلك فارطالا
 لك عمجي لكشبو :بطق ىلع بظقت ةبلغ الب مهناوغا
 هنبأب ظفتحا .عزانم الب وه هيدي نيب طويخلا
 حايصلابو .يسايسلا بتكملا يف هيلع بوضغملا

 امك ؛(نامصع نب  يسيسلا  يلاب) «سنوت ةعامجي»و
 ريتسنملاو لحاسلا يليصا نم ءددجلا نيللدملا» محقا
 ىلع ءاقبالا خصم (نيدياعلا نسز د يريخسلا)

 .(ليلخ  رفص) ةلحرملا مهحاشحت نيذلا طارق ونكتلا

 ديدج زمرل ةديدج ةتيهت راظتناب اعبط كلذ لك
 .ةديدج ةطيرخو

 نا نوديري نيذلا نييقارملاو نييباقنلا نم ددع
 ناك ناو يلازم نا نولوقي عولخملا ريزولا اوفصني
 بديحلا ةوطس نم لحارملا ضعب يف قياضت دق العف

 ءاهمعزتي ىتلا ةيباقنلا ةمظنملا ةوقب هتوقو روشاع

 ةيعرشب نوعتمتي يذلا نيليلقلا نم كلذك رابتعابو
 اعقاو كسملا ةيعرش محازت ةيعرش يهو .حيرانلا

 ةسارسشل نعذي وا قفاويل نكي مل هناف .ةطلسلاب
 ىلع مكحلاو يروتسدلا بزحلا اهنلعا يتلا برحلا
 لكب العف كسمي ناك ول .لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالا
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 رهشا ذنم اهغقوت .. يلازم

 ىلع ةموكحلا اهب تلمح يتلا ةمحهلا ةوق نكلو

 وهف .هيمئال ماما ةجح وا ارذع ىئازمل كرتت مل تاباقنلا
 نيمالاو .ةموكحلا لمع نع لوؤسملا لوالا ريزولا

 داحتالا تارقم هتايشيليم تمحتقا بزحل ماعلا

 تقو يا يف اوضع اهنم ددع نكي مل رصانعل اهملستل

 .لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالاب تاقوالا نم

 لفشلا داحنا دض ةددازملا
 يتلا :«ةيباقنلا ةيلالقتسالا» زاجنا لوحت اذكهو

 قالطا دعب هتيالو ف تقثبنا اهنأ رخافي يلازم ناك
 ةصفق رمتؤم مامتاو ,نيدباقنلا نيلقتعملا حارس

 ةلمج داحتالا برض ىلا كلذ لوحت ,ةفورعملا ةروصلاب
 ةمظنملا ةدوعب ؛هندعم ىلا ردلا دوعي» ىنح اليصفتو

 !مكاحلا بزحلا ةريظح ىلا

 اهنقتي يتلا تاديازملا ةبعل يف طارخنالابو
 .اهيلع ةظفاحملا وا هتقث لينل ةبيقروب ماما نوئوانملا
 ودبي ثيحب ةهجاولل عافدنالا نم يلازمل «دب ال» ناك
 هاجت مكحلا ةسايس نع اسامح دشالاو لوالا عفادملا
 ةقحالمو هترصاحمو هيرضل ىريناف ..داحتالا»

 يف ةبيقروب ىدل ايفاك كلذ ناك له نكلو ؟هييدايق
 دقف .الك :باوجلا ؟هتاصقا لبق لوالا ريزولا كالهتسا
 .اهب مانقلا بولطم ىرخا تامهم كانه تناك

 طقف ةدحاو .ةلقتسملاو ةضراعملا فحصلا نيب

 تلظ ةيقبلاو .فيقوت الب يا .عاطقنا الب ردصت تيقب
 .وخآل وا بيسل ةرداصصملاو عنملا تارارق اهقحالت

 نيايطارقميدلا ةكرح» ميعز يريتسملا دمحاو

 سنوتب يندملا نجسلا ليزن هسفن دجؤو «نييكارتشالا
 يف ةلبقملا ةيعيرشتلا تاباختنالا نم روهش ةعضب لبق

 ارظنو :ةبيقروب سيئرلا ررقي نا لبقو ؛نيرشت
 ةيربجلا ةماقالا هعادبا ةيعصلا ةيحصلا هفورظل

 ف هلوزن ءاقل كلذو .هنع فتاهلا عطق دعب هتيبب
 يضارالا ىلع يكريمالا ناودعلاب ةددنم ةرهاظم

 !ةيبنللا
 تلاط ةروكذملا ةرهاظملا ءاقل نحسلا ةبوقعو

 عمجتلا» تادايق نم ىرخا ةضراعم رضانع

 .«يمدقتلا يكارتشالا

 ٍئازم لجس يلع ىرخأ ةطقن
 اهل حومسملا ةضراعملا نم يقابلا ليصفلا اما

 طوقس عبان دقف «يمالسالا هاجتالا» ينعنو طاشنلاب

 :ينورمهزلا ةثداح يف صاصرلا عيرص هئاضعا دحا

 ةيفاضا ةطقن اهربتعاو .قنحلاو ةرارملا نم ربثكب

 ءانثا اقباس قحولو مِكُح يتلا يلازم ةيالو ىلع لجست
 ١19/١. يف ىلوالا اهترتف

 ذفنتساو .بولطملا قوطلا لمتكا ابيرقت اذكه
 يلازملا» لوالا ريزولا يقب :امهراسم نايزاوتملا ناطخلا
 ةيناكما نم درحو .ةمكاحلا ةسسؤملا لخاد «ددحولا

 تاج ضعيب ةميدقلا تاقادصلا رسح ىلع روبعلا

 بحسو .يباقنلا و يسايسلا عراشلا ريباعتو ةضراعملا

 سيئرلا ناكمأب حبصاو .هيمدق تحت نم هلك طاسبلا
 ةلوليقلا ةءافغا نم ضهن نا دعب ءودهب هرارق نلعي نا
 .يضاملا زومت م ءاثالثلا ةيشع

 ليوطلا هراظتنا ىلع هنوذخاّؤي يلازم ءاقدصا
 توف هنا لوقد مهضعبو .مايالا هتيذك يذلا هلؤافتو

 ىلع افرشم ناك امدنع مسحلل ةديدع اصرف هسفن ىلع
 !!ةيلخادلا ةرازو

 ضعب مهعمو نيبقارملا نم ددعو نودياحملا اما
 لبد .ةلتاقلا هئاطخا نم نا نوربتعيف ةضراعملا تاهج

 اهضراع يتلا تاسايسلا نع هعافد وه .هئاطخا ربكا

 ةقثلا بسك قابس يف  عيرسلا هلاقتناو .لبق نم
 ىلا ةضراعملاب سمهلا نم لوالا عقوملا ىلع ةظفاحملاو

 اجاف ام اريثك يذلا بولطملا زاجنا ةيلوؤسم يلوت
 دوعولل افلاخم «بولطملا» رابتعاب يسنوتلا عراشلا
 .هتيالو ةيادب يف هسفن ىلع يلازم اهعطق يتلا

 دطحؤلا جئارلا
 هلذخت نا دعب ارساخ جرخي ناك ةرم لك يفو

 امود لظ يذلا ةبيقروي سيئرلا هلذخيو جئاتنلا
 .ديحولا حبارلا

 ةثالث مايا ةليطف .الثم زبخلا ةضافتنا ركذتي لكلاو

 ىلع ابضغ رهاظتت بابشلاو نيلطاعلا ريهامج تناك
 مويلا يفو .راعسالا يف ةّداحلا تادايزلا رارقو يلازم

 روهمج لعجف قئاقد عبس ةدم ةبيقروب ملكت عيارلا
 ةزبخلا ...نينح اي ةبيقروب» هتايحب فتهي بضغلا

 قرفتسا يذلا شعنلا يف لوالا رامسملا كلذ ناك
 تقو يف ةدع تاهبح ءادعتسا لفكتو .نيتنس هدادعا

 رخآ ددع قدب (تاباقنلا  ةبلطلا  ةضراعملا) دحاو
 .ريماسملا نم

 ناك له يا ؟رايتلا دض فذدجي يلازم دمحم ناك له

 لثم ةديدج تارايخ ضرفي نا لوا ريزوك هناكمأب
 -] ,يسايسلا حاتفنالا»و :ةيمالسالا ةيبرعلا ةلاصالا»
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 ةيسايسو ةيركف ربانم عم ,ينطولا شياغتلا»و عه
 لك ضرفب :بابشلا ريهامج ةقث ةداعتساو .ةددعتم

 امهتارايخ ىلع اتبث مكحلا يف بولساو ةيلقع ىلع كلذ
 !؟اماع نيثالث ةلمط

 ةيصخشل يغاطلا روضحلا ناك له يلاتلابو

 بزحلا ةبيكرت تناك لهو ؟كلذ ىلع دعاسي ةبيقروب
 دعاسي ةلودلا دسح ناك لهو ؟كلذ ىلع دعاست مكحلاو

 ؟كلذ ىلع

 روعشلاو ةثيدحلا عراشلا تاهجوت تناك له حش

 قالطلاو ةقثلا بابغ عم ةطلسلا باطخ هاجت ماعلا

 ؟كلذ ىلع اهلك دعاست فورحملا

 درج دقو  نآلا :يلازملا دمحم دجي دق ةديدع ةلئسا

 .ءودهب اهيلع ةباجالل يفاكلا تقولا  ةيلوؤسملا نم
 ةدجراخلا لما وهلا

 ةيجراخ لماوع ةدعب كلذك ربكذتلا نم دب ال هنا يقب

 ةمزالا قمعل ةفاضا هرارق ذاختا ىلع ةييقروب تدعاس

 اهنم ريبك ءزجو ةميدق ةمزا اهنا قحلاو :ةيداصنت الا
 اهتاهجوتب تانيعبسلا ةلحرم نع ثور م
 نيناوقلا ةلمجو :يبنجالا رامثتسالا ىلع «ةيحاتفنالا»
 تاعاطق ىلع ديدش زدكرت عم « "74 يف ةفورعملا

 .يويحلا ةحالفلا عاطقل غلاب لامهاو ةيليفط
 عم ةمزالا اهينعن يتلا ةيجراخلا لماوعلا دخا

 اكردما نم فقوملا مث .اهتاساكعناو يبيللا ماظنلا

 .ةقيقشلا ابيل بارت ىلع امهناودعو ايئاطيربو
 رداغلا ينويهصلا فصقلا راثآ لماوعلا هذه يناث

 نمو :يكريمالا لعفلا در نم فقوملاو .طشلا مامحل
 اهتاسسؤمو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايق دوجو
 ابضغ طاشتسا يذلا ةبيقروبف .سنوت يف ةيمالعالا

 ةرورض ىأرو ءريرحتلا ةمظنم «ىولبلا ببس» ىلع
 يلازم لوالا هريزول ادبا رفغي مل :سنوت اهترداغم
 طغضب انيعتسم هيلع هطوغضو ةينضملا هدوهج
 .هرارق نع هينثي ىتح جيلخلا تاموكح ىدحا

 1 م ا

 ةيلاقتنا .ةلحزمل طارقوتكت :.نفص ديشر

 +21 ةومت 71---577 لشلا -.ةيبرغلا ةقيلظلاا-.106 :

 يداصتقالا معدلا نا ةينعملا لماوعلا ثلاثو
 قفدتي ملو تأي مل نييجيلخلا ءاقشالا نم دوعوملا
 عيراشمو ضورق تناك اذاف .ةيولطملا ةروصلاب

 يلازم اهيلع لصح يتلاو .هتيالو نم ىلوالا تاونسلا
 م8 - م١8 ةنس يبرعلا جيلخلا لودل هتارايز رثا

 :ةيذج يبرغ نايخي يفوت قف سيكرلا قانلهل تعشق
 ,ةدكريما  وكنرفلا بتاطقتسالا ةرئاد نع ام اعون ددعب

 ىلع تداع مهتنوعم ةلصاوم يف ءاقشالا ءاطبا ناف

 لبق يلازمل قاحص ثيدح رخآ أرق نمو .لابولاب يلازم

 حيرصتلا ىلا حيملتلا زواجتي داكي لجرلا نا حوضوب
 داصتقالل «نيجسكوالا نولاب» دمب عارسالا ةرورضب
 يف بولطملا «نولابلا» زواجتي ملو .ضيرملا يسنوتلا
 !رثكا ال طقف رالود نودلم ةئام ريزولا ريدقت

 ةديحولا رثص ةديم
 ماعلا نيمالاو ديدجلا لوالا ريزولا رفص ديشر

 .هنييعت دعب هل حيرصت لوا فو هسفن ريتعي بزحلل
 يذلا يموكحلا قيرفلا عم رمثملا نواعتلاب ابلاطم»
 يعذي ال ديدجلا ريزولاو .«ةبيقروب سيئرلا هسأري
 يف ميدق .طارقونكتلا فنص نم وهف .هكلمي سيل اذوفد
 الو دياحم .ةيموكحلاو ةيرادالا تايلوؤسملا مّلس
 .ةعراصتملا لتكلا نم يأل يمتنب

 ديحولا ةبعللا ديس ةبيقروب سيئرلا ودبي اذكهو
 ىلع لمعلاب ابلاطم نوكي نا ديدجلا ريزولا ودعي الو
 .ةيداصتقالا دالبلا ةمزا فيفخت

 رطضن دق ؟ةلحرم ةياهن يلازم باهذ ربتعن له
 ف تحبصا ةميدقلا عيراشملا لك ذا .معنب ةباجالل
 .لقالا ىلع ةقلعم يهف كلذك نكت مل ناو .تافلملا دادع

 ؛ييرختللا
 بيرعتلا نم نيثس رشع دعبف .بيرعتلا اهنم

 ةليقملا ةلحرملا لجر نوكي له ..حايضلا دمحم

 «ةيلعتلا حالصا  عورشم» يتأي .ميلعتلل ينرجلا
 سردتو ,ةيسنرفلا ةغللا ىلا «رابتعالا ديعيل» ديدجلا
 ةدايز عم !ةيئادتبالا ىلوالا ةخسلا نم ءادتبا ديدج نم
 ىل وا ةوطخ الا يه امو .تاونسلا ةيقب يف اهتاعاس ددع

 يلازم ليمحت دعب ةصاخ تاوطخ ديكاتلاب اهعيتتس
 ايرولاكبلا يف قافخالا ةيلوؤسم يبيرعتلا هعورشمو
 مل ةيسنرفلا ةزفلتلل ىلوالا ةانقلا ىتح ؟!!مسوملا اذه
 ارهظ ةدحاولا رابخا ةرشن يف ثدحلا ةميق نم للقت
 تاطلسلا رارق تركذف .يضاملا زومت ٠١ سيمخلا مود

 رمالا ناك امك ةيسنرفلا سديردت فانئتساب ةيسنوتلا
 !!تانيتسلا يف

 نوناق عورشم كلذك قلعت دق يتلا عيراشملا نم
 ىلا دؤت مل نا ةيددعتلاو .ةيددعتلل مظنملا بازحالا

 ةنهارلا ةغيضلاب رمتست دقف ءاغلالاو بايغلا
 .ىنعم يا نم ةغرافلاو ةزوزهملا

 دهشت دقف ةصاخ ةيبرعلاو ةيجراخلا ةساينسلا اما

 يف لعلو ءقباسلا اهسدنهم باهذ دعب ريغخلا نم اريثك
 تايالولاو ادنكل ةيلاملا ريز و ليلخ ليعامسا ةرايز
 ءاغلال ةقاضا .ىنعم نم رثكا عوبسالا اذه ةدحتملا

 . غارب ىلا ةيجراخلا ريزول ةررقم تناك ةرايز
 ةديرجف .نكي مل اًئيش نأكو ..ءدب ىلع ةدوع

 موي تردص يروتسدلا بزحلا ناسل «لمعلا»

 نييعتلاو ةلاقالا نع ريبك ناونعب زومت 4 ءاعبرالا
 قباسلا لوالا نيرولا نع ةملك يا نمضتب مل ديدجلا
 .نسسدوت يف داتعمومالاو :يئازم

 رخآلا ردقلا
 يلازم مدقي مل اذامل .سنوت يف ضعبلا لءاستي

 نم هجورخ عقوتي ناك هنا املاط لاقُي نا لبق هتلاقتسا

 نع نوعجارتي ام ناعرس نيلئاستملا نكل .ةموكحلا
 امو تيقب ,ةلاقتسالا» نا فرعي لكلاف ةلأسملا حرط
 سيئرلا اهلبقي ال يتلا تامرخملا دادع يف تلاز
 .يسنوتلا

 مل سنوت يف «ىلوالا ةيروهمجلا» خيرات نا حيحص
 نم ام نكلو . مهسفنا ءاقلت نم اولاقتسا ءارزو نم لخب

 وا انلع اهميدقت ىلع ًارجت  نوليلق مهو  مهنم دحا
 .سيئرلا ةوطسل قلطملا عوضخلا قاطن جراخ

 راضحتسالا نم مهنم اجن نمو ؛نيعولخملا ةيقبو
 ةمهت نم مهنم اجن نمو .ةيسنملا مهتافلمل بترملا
 نجسلا يف ثكم» «سيئرلا ةطلاغمو ىمظعلا ةنايخلا»

 ةضراعملا ةنيفس مهنم بكري مل نمو .«نينس عضب
 مل نأك نايسنلا مهاوط دقف .ةمالسلا رثاو ةيذهملا
 !«اداضعأ» اموي اونوكب

 ذنم اهأشنأ يتلا «ركفلا» ةلجمل يلازم دوعي له ىرت

 ؟رخا اردق مانالا هل ءىبخت مأ :تانسسمخلا

 نمرثكا ىلوالا ةرازولا يف رمتسي لهف رفص ديشر امأ
 باصوا فيفختل ةيولطملا ةدملا نم رثكا .روهش ةعضب
 .ةييقروب اهل ظفتحي ىرخا ةلحرم دادعا لبق داصتقالا
 ىلع روثعلا مدعي نل هناف تقولا نيحي امدنعو .اهلجرب
 مهقارواب نوظفتحي اولاز ام نوريثكو :بسانملا لجرلا
 ؟ال مل ..ندالا ةيبقروم وا ..الثم حابصلا دمحم .ةلماك

 0 .رظتننلف

 دنعلا ودا يداه
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 :ةافلملا مكح يف 1581 ريمتبس نيناوق تحبصا نا دعب

 ةضافتنا تبقعا يتلا ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخ 7"
 ناك ؛ ١1185 ماعلا ليربا /ناسسين نم سداسلا |

 لخاد يسيئرلا ةيسايسلا ىوقلا عيمج بلطم 1:
 ذاختا ةرورض وه .نطولا ناقنال ينطولا عمجتلا
 .يريمن رفعج ماظن راثا ةيىفصتب ةليقكلا تاءارجالا

 دوقت يتلا «نادوسلا بعش ريرحت ةكرح» تربتعا دقو

 ايساسا اطرش بلطملا اذه ,بونجلا يف حلسملا درمتلا
 سولجلل ةمدقمك يركسعلا اهطاشن فاقيا طورسش نم
 فقوي يملس لح ىلا الوصو تاضوافملا ةلواط ىلا

 .مدلا فيزن
 سلجملا لمعب تطاحا يتلا فورظلا نكلو

 ةعراستملا تاروطتلا ىلا ةفاضا .يلاقتنالا يركسعلا

 ىريمن ماظن راثآ ةلازا :يدهملا قداصلا
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 مل :ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخ دالبلا ىف تثدح يتلا
 كلذل .قيبطتلا عضوم ماهلا بلطملا اذه عضوب حمست
 يق مهالاو لوالا دنبلا نوكي نا يعيبطلا نم ناك
 نم تقثينا يتلا ؛ةيفالتنالا ةموكحلا لمع جمانرب

 ,نطولا ذاقنال ينطولا عمجتلا بازحا ضعب فلاحت
 .يطارقميدلا يداحتالاو ةمالا يبزح ةصاخو

 ةيوازلا رجح

 وه ,قباسلا ماظنلا راثآ ةلازا يف ةيوازلا رجح نآلو
 ١ لاوط بيرختلا تايلمع داق يذلا هسيئر ةمكاحم
 قداصلا اهسئري يتلا ةيفالتئالا ةموكحلا تعس ءاماع

 رصم عم ةديدج ةحفص :ينغريملا دمحأ

 نم ةيرصملا تاطلسلا ىدل ةمألا بزح ميعز يدهملا

 اهتفرعم نم مغرلاب كلذو يريمن رفعج ةداعتسا لجا
 ةلأسملا هذه نم عجشملا ريغ ةيرصملا ةموكحلا فقومب

 .تاذلاب
 تاطلسلل يريمن ميلست ةلأسم نا فورعملا نمف

 ,ةيرصملا تاطلسلا .ضفر عضوم تناك ةينادوسلا
 ةدايسلا أدبم عم اضراعت كلذ يف نا ىرت تناك اهنأل
 قوقح لفكت يتلا ةيلودلا نيناوقلا عمو ةيرصملا
 رتوت ىلا فقوملا اذه ىدا دقو .نييسايسلا نيئجاللا
 تارايزلا عفنت ملو .نيقيقشلا نيدلبلا تاقالع
 يف هدشا غلب يذلا رتوتلا ةدح فيفخت يف ةلدابتملا
 ةيقافتا ءاغفلا ىلع هللا عفد يلوزجلا ةموكح مادقا
 تاباختنالا ءارحا دعوم نم دحاو ع وبسا لبق لماكتلا

 .دالبلا يف ةماعلا ةيبابنلا

 بلطم لوا نوكي نأب ةيرصملا تاطلسلا ًاجافت ملو
 اهلكشت دعب ةديدجلا ةينادوسلا ةموكحلا اهبلا همدقت

 .هتمكاحمل يريمن ميلست وه .يدهملا قداصلا ةسائرب
 اهيلط مدقت نا ىلع ةينادوسلا ةموكحلا تصرح دقو

 بابلا ءاقبا لجا نم .نيينادوسلا نيماحملا ةباقن مسإب
 ىلع ةيرصملا تاطلسلا ترصا ام اذا راوحلل احوتفم

 .ضفارلا اهفقوم
 طسو لح ىلا نافرطلا ىعسي نا يقطنملا نم ناكو

 ىلا تاقالعلا لاقتنال لاجملا حاسفا لجا نم امهيضري
 ءاَّنيلاو كرتشملا نواعتلا نم ةديدج تايوتسم
 نا ىلا .ةرشابملا ريغو ةرشابملا تالاصتالا تطشنف
 يرسملا ءعاضقلا ىلا يريمن ةيضق ةلاحا ىلع قفوو

 اذه ىلع نيفرطلا ةقفاوم نا ودبيو .اهيف تبي يكل
 سلجم سيئر ةرايزل قيرطلا دهم .طسولا لحلا
 ةرهاقلا ىلا ينغريبملا نامثع دمحا ينادوسلا ةدايسلا

 .يراجلا زومت نم سداسلا يف

 اديدل عم ةقالعلا لودح

 تاثداحملا دوني دحا تناك يريمن ةلأسم نا عمو

 يرصملا سيئرلا عم ينادوسلا سيئرلا اهارجا يتلا
 بناجلاق .يسيئرلا دنبلا نكت مل اهنإف ,كرابم ينسح
 تاقالعلا دودحو ةعيبط فرعب نا همهي ناك يرصملا

 نم لكشت دق امل رظنلاب .ايبيلو نادوسلا نيب ةيمانتملا
 ءادعلا لظ يف ينمالا رصم عضو ىلع ةلمتحم تاريثأت
 .يئفاذقلا ديقعلا ماظن عم مكحتسملا

 كارشإ ىلا حمطي ناك دقف ينادوسلا بناجلا اما
 عم يرجت يتلا تاطاسولا يف ةيرصملا تاطلسلا
 روضحب غناراغ نوج ديقعلا عانقا لجا نم .ايبويثا
 .موطرخلا يف هدقع عمزملا يروتسدلا رمتؤملا

 صرخحلا دشأ صرحت يتلا ةينادوسلا ةموكحلاو

 ىلع ةماه ةوطخ ربتعي يذلا ,رمتؤملا اذه حاجنا ىلع
 نم دالبلا ذاقناو يطارقميدلا مكحلا سيركت قيرط
 نمو .بونجلا يف ايلاح رئادلا حلسملا عارصلا
 ,ةلمتحملا ةيفئاطلاو ةيرئاشعلاو ةيقرعلا تاعارضلا
 ةيدودحمب ةيرضملا تاظلسلا ةنامط ىلع تضرخح
 نالعا ءاج دقو .يبيللا ماظنلا عم ةمئاقلا تاقالعلا

 يموكحلا نايبلا يف ةموكحلا سيئر يدهملا قداصلا
 موي لبق يا ؛يراجلا زومت نم نماثلا موي هاقلا يذلا
 كرابم سمئرلا نيب ةيمسرلا تاثداحملا ءاهتنا نم دحاو

 ىلع هتموكح مزعب .ينغريملا ةدايسلا سلجم سيئرو
 -4 دهع يف ايبيل عم ةمربملا ةيركسعلا ةدهاعملا ءاغلا
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 ةعيبط ىلع احضاو ارشؤم ءاج .ةيلاقتنالا ةموكحلا ع
 تاطلسلا فقوتت ملو .اهتيدودحمو تاقالعلا هذه

 يف رظنلا ةداعاب يدهملا قداصلا نالعا دنع ةيريصملا

 يرييمن مكح مايا اهعم ةمربملا ةيركسعلا ةدهاعملا
 اهارحم ىلا تاقالعلا ةداعا نا ىرت اهنأل ,قياسلا

 تاثداحم ىلا جاتحت نيقيقشلا نيدلبلا نيب يعيبطلا
 تاساسا يفو .ةقلاعلا لكاشملا روذج يف ثحسننت ةلوطم

 نبتاه ءاغلا ناف كلذ ىلا ةفاضا .ةكرتشملا مومهلا

 سولجلل غناراغ ديقعلا طورش دحا وه ,نيتدهاعملا
 دق نوكت ةماه ةبقع ناف يلاتلابو .تاضوافملا ةلواط ىلا
 ثوعبملا اهيرجيس ينلا تاثداحملا قدرط نم تلاز

 يعسلل .يلاغ سبرطب روتكدلا ابابا سيدا ىلا يرصملا

 عوضوم يف ةطاسولا لجا نم يبويثالا ماظنلا ىدل
 .يروتسدلا رمتؤملا يف هكارتشا

 ماغلالا ةلازا

 ىلع فرصتت .اهتهج نم ,ةينادوسلا ةموكحلاو
 اهردتعي يتلا «ماغلالا» ةلازا لجا نم لمعلا ساسا
 رمتؤملا يف هتكراشم قيرط يف ةبقع غناراغ ديقعلا
 ينلا «ماغلألا» هذه ملظظعم ناو اصوصخ .يروتسدلا

 ضفرل «نامثع صيمق» ك غناراغ ديقعلا اهعفري
 اذهو .قباسلا يريمن ماظن اياقب نم يه ءضوافتلا
 ةلحرملا راثآ ةلازا ىلع ايلمع دعاست اهتلازا نا ينعي
 مكحلا لالخ نادوسلا ىلع تميخ يتلا ءادوسلا
 .اماع ١5 لاوظو دالبلا ىلع خانا يذلا يروتاتكيدلا

 ىلع ةموكحلا مزع يدهملا قداصلا نالعا نا كشالو
 لوليا /ريمتبس يف يريمن اهعضو يتلا نيناوقلا ءاغلا
 وه .ةيمالسا نيناوق اناتهبو اروز اهامساو :.14*
 :نالبلا اهينجت يتلا ةجودزملا ةدئافلا ىلع حضاو لاثم
 يذلا داسفلا راثآ ةلازا يف رارقلا اذه مهسب ةهج نمف
 ليلذت يف مهسي ةيناث ةهج نمو ,قباسلا ماظنلا هسرك
 دوهجلاب غناراغ ديقعلا ةكراشم قيرط نم تابقعلا
 هفقوم ىلع رصا مأ .ةضوافملا ىلع هثحت ينلا ةفلتخملا

 امدق ريدست دالبلا نإف :ةديدج اطورش اعضاو ضفارلا
 .يريمن ماظن اهفلخ يتلا راثآلا عيمج ةلازا قيرط ىلع

 يف فاحص ثيدح يف يدهملا قداصلا راشا امكو
 ديقعلا ماما ناف :ةموكحلا ةسائر ماهم هملست باقعا
 راوحلا هضفرو ضوعت ال ةصرف ايلاح غناراغ
 ايبلس رشؤي فوس ؛يروتسدلا رمتؤملا يف ةكراشملاو
 يدؤي دقو ةيسايسلا دالبلا ةايح يف لمتحملا هرود ىلع
 عضي فوس امك .ليقتسملا يف ايلك رودلا اذه ءاهنا ىلا

 رايخلا وه ديحو رايخ ماما موطرخلا يف ةموكحلا
 اذه نوكي نل تاباسحلا عيمج قفوو .يركسعلا
 يمانت دعب اصوصخ ,غناراغ ديقعلا حلاصل رابخلا

 ؛؟  اينانا» ةكرح زوردو نيييونجلا نيب تافالخلا

 ةكرح نم ضيقنلا فرطلا ىلع ةيساسا ةحلسم ةوقك
 .نادوسلا بعس ريرحت

 هراتخي دق يذلا يئاهنلا رايخلا نع رظنلا ضغبو
 ةموكحلا نا تارشؤملا عيمج دكؤت غناراغ ديقعلا

 ناو :ةداج تاوطخ نادوسلاب وطخت تأدب ةيفالتئالا
 يضاملا راثآ ةيفصتو صالخلا قيرط ىلع .ةئيطب
 ١ ©.بيئكلا

 يبعرملا زياف

 ةة3 زومتا 1579 دانعلا-ةنيرعلا ةغيلطلاا د 5

 عبارلا ينطولا بزحلا رمتؤم داقعنا
 ا

 هيبه جاوب يأ نع هحعلأ
 ا ل م

 مكحلا يف كرايم ةيعرش رداصم ؛ينطولا بزحلاو ؛ةيطارقميدلاو «ريونكا برحو ؛ويلوي ةروث

 ناموش دمحم :ةرهاقلا

 دقعي «لبقتسملا لجا نم ةيمنتلا» راعش تحت كنب
 هرمتؤم مكاحلا يطارقميدلا ينطولا بزحلا ظ :

 .يىلاحلا ويلوي 78 ٠١ نم ةرتفلا يف عبارلا _.. ٠

 حاتتفا يف الماش ايسايس اباطخ كرابم سيئرلا يقليو
 نيرشعلا ناجللا تاعامتجا ىف كراشب امك ,رمتؤملا

 نم دوفو حاتتفالا رضحيو .رمتؤملا نع قثبنتس يتلا
 .رصم يف ةضراعملا بازحا نع نولثممو .ةلود «”*

 اياضق شقاني نا ةغلاب ةيمها رمتؤملا لتحب
 ليقتسمو .ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسلا

 ةيمنتلا ةطخ حمالمو .ةضراعملا رودو ةيطارقميدلا
 ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا ثحبدو -١1497: 81/ ةمداقلا

 بزحلا راطال حرتقملا ريوطتلاو .يساسالا بزحلا ماظن
 ةمداقلا ةلحرملا ف بزحلا ءادا ريوطت ليسو يركفلا

 ةهجاومو بابشلا رود معدب قلعتي اميف ةصاخ
 خيرات يف ةرم لوالو :يرجت امك .ينيدلا فرطتلا

 .يسايسلا بتكملا ءاضعا باختنا ةيلمع .بزحلا

 لامعألا لودج
 نيب عمجي رمتؤملا لامعا لودج نا حضاولاو

 صتخت ىرخاو ,ةماع ةيداصتقاو ةيسايس اياضق
 عمجلا اذهو . يجولويديالاو يميظنتلا بزحلا ءانبب
 ينطولا بزحلاك مكحلا ىف بزح تامامتها سكعي
 ةيذيفنتلا ةطلسلا نم هتوق دمتسي .يطارقميدلا
 ىلع زيمتي نا لواحي كلذ عمو .ابيرقت اهيف جمدنيو
 نود ءيهو .يمايسلا رودلاو يميظنتلا ءانبلا ىونسم
 سيئر  كرابم سيئرلا نا ودبي ةمدقتم ةوطخ .كش
 تقو ذنم اهأدب دق هنا لب ءاهءارو فقي  بزحلا
 داعا دقف .ةدعابتم لحارم ىلعو :ءودهب نكلو :ليوط
 ةيدابقلا تايوتسملا ليكشت ١5984 فصتنم ذنم كرادم
 ةطبترم ريغ ةديدج هوجوب اهمعطو .بزحلا يف
 يف ديدجتلا ةبسن تلصو دقو .ةيتاداسلا ةلحرملاب
 ةماعلا ةنامالا فو ,/07 ىلا يسايسلا بتكملا ةيوضع
 ءانما ةثالث راتخا امك ٠7١/. ىلا ةيعونلا ناجللاو
 عامتجا دقع كرايم ثدحتساو .برحلل ددح نيدعاسم

 يدانلا يف ءارزولاو بزحلا تادايق نيب يعويبسا

 بزحلا رقم ْف يفطل يلع .د ةرازو تلكش دقو .يسايسلا
 .مكحلا يف بزحلا رود ديكأت ةلواحم سكع امم ينطولا
 تارمتؤم تددعتو ءيئاسنلا ميظنتلا ءانب ديعا كلذك

 بزرحلا رداوك دادعا تارودو ةيريهامجلا بزحلا
 .اهبيردنو

 بْرحلا ةيجولويديا ريوطن
 نويبقارملا فقوت ةطشنالا هذه ضعب ةيلكش مغرو

 كرابم سيئرلا نم ةلواحم اهنا اودكاو .اليوط اهدنع
 ,ةهج نم ةيجولويديالا هتارايتخا ةرولبو ديدحتل
 الف .ةيناث ةهج نم يريهامج ميظنت لالخ نم مكحلاو
 بزحلا ةيجولويديا ريوطت يف ثحبلا نا ىفخي
 يف مكحلا ةيجولويديا ديدحتل اضيا ةلواحم ينطولا
 .ةيعرشلا رداضصم نم ديدج ردصم حرط يلاتلابو ءرصم

 ريهامجلل مدقت نا رصانلا دبع لامج ميعرلل قبس دقف
 ماع سرام ١ نايب مث ,1457 ماع ينطولا قاثيملاب
 مدقب لهف .ريوتكا ةقرو تادايسلا حرط امدنيب ,:؛4

 ةوطخلا هذه نا نظلا بلغا ؟هب اصاخ اقاثدم كرابم
 ىلع كرايم ةقفاومل اراظتنا اميرو ءاريثك رخأتتس
 بحري ال هنا ةرم ريغ نلعا يتلا ةيناثلا هتيالو ديدجت
 .اهب

 دقعل ويلوي 7 ٠١ نم ةرتفلا رايتخا نا عقاولاو
 ديكأتل كرابم سيئرلا نم ةيناث ةلواحم بزحلا رمتؤم
 2,1١5657 ويلوب ةروث ةيعرش ىلا مكحلا يف هدانتسا

 نيب ةيرارمتساو لصو ةقالع ةمث نا ىلع ديدشتلاو

 نيب ةقالعلا تناكو .ينطولا بزحلاو ويلوي ةروث
 تفعض دق ١91١ ويام ١5 ةكرحو مكاحلا بزحلا

 ةيمسرلا تالافتحالا نا ىتح .يشالتلا ف تأدبو اريثك

 نايب رشنب كرابم ىفتكاو ,ماعلا اذه تفقوت دق اهب
 ةياهن يف كرابم ناف اذكهو .ةيموقلا فحصلا يف ريصق
 نم ةدمتسم هتينعرش رداصم نا دكؤب ؛ىلوالا هتنالو

 ناريطلل ادئاق اهلالخ ناك_ربوتكا برحو ويلوي ةروث
 ميعدتو مكحلا ةراهطو .ةيطارقميدلا رارمتساو

 .ينطولا بزحلا

 نا ينطولا بزحلا نم ةبيرق رداصم ىرتو
 ةيجولويدبالا يفو :ةيمدظنتتلا ةحئاللا ْق تاليدعتلا
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 وا تافالخ ةيا روهظ بنجتل ةيرذج وأ ةقيمع نوكت نل
 ارابت كانه ناو اميسال ؛بزحلا لخاد تاعارص

 ءارجاب بلاطي .بزحلا ىلا اثيدح مضنا ءايبابش
 فلتخم يف بزحلا تادايق رايتخال ةديدج تاباختنا
 ةأشن ذنم عبتملا نييعتلا بولسا نم الدب تايوتسملا

 ةديدج دعاوق عضوي بلاطي امك :19418 ماع بزحلا
 ةيميلقالا تاعمجتلا ىلع يضقت ةيبزحلا ةسرامملل
 .فيرلا يف ةريبكلا رسالا رودو

 ةركف ضفري نييتاداسلا نم يوق رايت دجويو
 بزحلا نا ىلع ادامتعا يركفلا بزحلا راطا ديدحت

 عورشملا اهساسا ىلع ماق ةلماكتم ةيجولويديا كلتمي
 .يناداسلا

 ةيطسو ةغيص حرطي يوق ثلاث راين زرب لباقملا يف
 ولحيو «يناداسلا ع ورشملاو يرصانلا ع ورشملا نيب

 «ةيكرابملا» يه مهراكفا نا لوقلا رابتلا اذه تادلاعافل

 يف يبرعلاو يرصملا عقاولل ةمئالم ةيركف ةفيصك
 .تانينامثلا

 ماهتا اهلقا تارايتلا هذه نيب ةلدابنم تاماهتا ةمث

 ظحول دقو .ةيعويشلا وا ةيرصانلاب رييغتلا راصنا
 ةحضاو ديلاقت دوحو مدع ىلا عجرت تاماهنالا ةدح نا

 تافلاحت شنت انه نم .يبزحلا فالخلا ةسرامم يف

 اهنا مغر اهنع نلعي ال  ةيحلصم نوكت دق  رواحمو
 .يسايسلا بزحلا ءادا قوعت ام اريثك

 ةديدجلا تادادفلا

 هذه روهظ مدع نيبقارملا بلغا حجري ؛لاح لك ىلع
 )45٠٠١( هرضحي يذلا رمتؤملا داقعنا ءانثا تافالخلا

 كارتشا هثدحي يذلا ريبكلا ريثاتلل كلذو وضع

 ضعب ناف كلذك .ءارزولا سيئرو كرابم سيئرلا
 نيزيفنتلا ضعي نبي ةصاخ  تافالخلاو لكاشملا

 دقف .رمتؤملل ريضحتلا ءانثا تيفص دق  نيييزحلاو

 يف ةعسوم تارمتؤم ةيضاملا عيباسالا لالخ تدقع

 تناك امك ,لكاشملا هذه اهيف تشقون ميلاقالا فلتخم
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 يىلاو فسوب .د نا ودبي ةديدج تادابق روهظل ةصرف

 اهحشريس يبنطولا بزحلل دعاسملا ماعلا نيمالا

 .ةمداقلا ةلحرملا ىف ةعيفر ةيبزح بضانمل

 ةضراعملا ةبحاوم

 دوجو معد ةيضق نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع
 تامامتها ةمدقم ىف نوكتس عراشلا يف ينطولا بزحلا

 نيرشعلا هناجل نم ةنجل صصختس ذا رمتؤملا
 ىلع لصح بزحلا نا حيحص .عوضوملا اذه ةشقانمل

  بعشلا سلجم تاباختنا يف ايناملرب ادعقم 8
 ال بقارملا نا الا  ادعقم هال ىلع دفولا بزح لصح

 ةريثك ايابسأ كانه نا كش الو .عراشلا يف هرودب رعشي
 ةزهجالا ىلع هدامتعا اهنم ءفعضلا اذه رسفت
 مدعو ؛ةيبزحلا رداوكلا فعضو ةيرادالاو ةيذيفنتلا

 بزحلا اهب عيطتسي ةعنقم ةيجولويديا دوجو
 ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا ةضراعملا هحرطت ام ةهجاوم
 .عراشلا ْق

 ينطولا بزحلا رود بايغ نا نوبقارملا دقتعيو
 تاعامجلا راشتناو ةضراعملا ربشأت ةوق نم ديزي
 يتلا ةيسايسلا ةيبلسلا ةدايز نع الضف .ةيفلسلا
 ةلق وا عارتقالا تايلمع يف ةكراشملا فعض يف لثمتت
 .بازحالل نيمتنملا

 نأب فرتعت ينطولا بزحلا تادايق نا ةقيقحلاو
 هتايناكماو قفتي الو :افيعض لازي ام بزحلا ءادا

 عراشلا يف ينطولا بزحلا ةيلعاف نا ودبيو .ةيقيقحلا
 اهيلع نهارت ةرورض ةلحرملا هذه ف تحبصا يرصملا
 دحللو ةيداصتقالا لكاشملا ةهجاومل كلذو .ةموكحلا

 نم ةضرامملا عنمو .ةيعامتجالا تارتونلا نم
 بازحا ةكرح ءاوتحا ىلا ةفاضالاب .اهلالغتسا
 ةليلقلا رهشالا لالخ تدادزا يتلا ةطظشنلا ةضراعملا
 :اهرخآ ناكو .ةيضاملا

 هتوع درارمتساو ويلوي ةروث ةيعرش يف دفولا كيكشت-
 ةيلاطملاو ؛:ةديدج تاباختنا ءارحاو روتسدلا ليدعتل

 ةينازيم ىلع ةباقر ضرفو يركسعلا قافنالا ضيفختب
 .اهقافنا دونبو شيجلا
 لادبتسا ةركف ىلع هموجه نم عمجتلا بزح عيسوت
 ةنجل نم هباحسناو ,ءيدقن معدب ينبعلا معدلا
 داقتنا كلذكو .معدلا عوضوم ةساردل بازحالا
 «يلاهالا» هتفيحص ءارجاو :يركسعلا قافنالا عمجتلا
 ,قبسالا ةيبرحلا ريزو «يديوه نيما» عم اثيدح
 هينج رايلم رادقمب حيلستلا ةينازيم ضفخب هيف بلاط
 اهنال ةموكحلا ةيساسح ثيدحلا اذه راثا دقو .ايونس
 عوضوم ةضراعملا اهيف لوانتت ينلا ىلوالا ةرملا

 .شيجلا تادامتعاو حيلستلا

 هراشتناو عراشلا يف يسايسلا مالسالا رايت ذوفن ومن-
 ةدعب داهجلا ميظنت مايق مث :ةضراعملا بارحا نيب
 نم ةعومجم قرح اهرخا ناك .ةيزازفتسا تاكرحت
 تاوق تقلا دقو :ميلاقالاو ةرهاقلا ف ويديفلا يداون
 تايلمعلا هذه يف نيطروتملا ىلع ضبقلا نمالا
 .اهب مايقلاب اوفرنعاو
 ةرورض ىلع ةسمخلا ةضراعملا بازحا ءاسؤر قافتا
 ماظن ىلا ةدوعلاو ,ةمئاقلاب باختنالا ماظن ليدعت

 اهتهازنو تاباختنالا ةيدايح نامضو «ةيدرفلا رئاودلا
 ةضراعملا مساب ةدحوم ةمئاق يف لوخدلاب ديدهتلاو
 اذا ىروشلا سلجم تاباختنا يف ينطولا بزحلا دض
 .باختنالا نوناق لدعي مل
 زيمتت ةيسايسلا ةضراعملا تاكرحت تناك اذاو -
 قرطتت تحبصا اهناف اهنيب ام يف قيسنتلا و طاشنلاب
 :ريذاحملا نم قبس ام يف تناك تاعوضوم ىلا
 ةسائر رصق ديدجت ةينازيمو .شيجلا تاصصخمك
 ,ةموكحلا قلقت تاروطتلا هذه نا كش الو .مئاد
 لكاشملا نم ةليقث ةكرت عم لعافتت اهناو ةصاخ
 نم ةعساو تاعاطق لعجت ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 بزحلا دوجو ناف كلذل .ءالغلا نم وكشن نينطاوملا

 هذه نم فيفختلا ىلع دعاسي عراشلا يف ينطولا
 .يعامتجالا رتوتلا نم اريبك اردق صتميو تالعافتلا
 نم دحلاب ماغلا يارلا عانقا نكمي ال لاثملا ليبس ىلعو
 ماظن ليدعت وا عاسلا ضعب راعسا عفرو كالهتسالا

 بزحلل رثؤمو عساو كرحت لالخ نم الا .معدلا
 نا ىلع ةيموكحلا مالقالا ضعب تدكا دقو .ينطولا

 هردثأت فعضو :تاعماجلا نع ينطولا بزحلا بايغ

 تاعامجلا ةرطيس ىلا ىدا ةيلامعلا تاعمجتلا يف
 امك .ةيبالطلا تاداحتالا ىلع ةفرطتملا ةيمالسالا
 علطم يف جيسنلا لامع تابارضا ثودح ىلع دعاس
 لبق عوبسالا تاراطقلا يقئاس بارضاو .يلاحلا ماعلا
 .يضاملا

 عبارلا ينطولا بزحلا رمتؤم نا لوقلا ةصالخ
 يف هدوجو معدو .بزحلا ءانب ةداعا لبس ثحبي
 اهجمانرب ذيفنت يف ةموكحلا ةدعاسم لجا نم عراشلا
 لكاشملا ضعب ىلا يدؤي دق يذلا يداصتقالا حالصألل

 بزحلا ةيجولويديا ريوطت ناف كلذك ؛ةيعامتجالا
 ويلوي ةروث ةيعرشي كسمنلاو ةيكرحلا هتاردق معدو
 دفولا ذوفن نم دحلا يف دفن .ربوتكا برحو
 ماهملا هذه فشكتو .ةفرطتملا ةيمالسالا تاعامجلاو
 ينطولا بزحلا هجاوت يتلا تايدحتلا ةبوعص نع
 ةطلسلا لخدت رظتني ما ؟اهيف حجني لهف .,يطارقميدلا

 رمتؤملا جئاتن رظتنن نا نسحي مكحلا لبق ؟ةيذيفنتلا
 [.هتاررقمو
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 يف بعشلا دارفا نم درف لك ىلع .يدسجلاو

 تائفلا ىدحا نم لماش ريرقت انلصو .ةيروس | ..
 .ةردثك عئاقول ضرعي .دسا ظفاح ماظن ىلع ةيوسحملا

 .ناكمب ةيمهالا نم اهنم لك
 ةفئاطلا يف ارس دعي مل لملمتلا نا ريرقتلا يف امزربا

 اذه ناكو ء,دسا ظفاح اهيلا يمتني يتلا ةيولعلا
 :كلذ بابسا نمو .مكحلا هيلوت ذنم اسمه رودي للمتلا
 دح ىلا تدقح ةيولعلا ةفئاطلا نا» :ريرقتلا لوقب امك

 نم ةفرظتملا هفقاوم ببسي يروسلا سيئرلا ىلع ريبك
 .«سرحتلا ةمظنمو قارعلا

 نوؤش يف ةفئاطلا طرو هنا لملمتلا بابسا نمو
 عارص لاغتفال هبصنم لغفتسا نا ءالصا اهضفرت

 دعب .فئاوطلا نم مهريغو نييولعلا نيب تايساسحو
 ىتح ,ةقياسلا دوهعلا لك لالخ .ةيروس تضفر نا
 بصعتلا ضيضح ىلا فارجنالا ,ينامثعلا دهعلا
 .ةيفئاطلا نتفلاو

 . يسفتلاو يثمالاو يركسعلا نا اصحلا مغر اه
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 اهب ثتدنم يتلا ةيرشنلا ركاسكلا نأ هنايسا نمو

 دقف :ةريبك تناك .دسا ظفاح تاسرامم ةجيتن ةفئاطلا

 اوناك وا .دسا ظفاح مهافص ءاهئادش نم ةريخ تدقف

 ةصاخو :هنم ماقتنالا اهنم فدهلا ناك لامعا ةيحض

 تاظفاحملا فلتخم يف تعقو يتلا تارسمجفتلا

 .ةيبرحلا ٍبالط نم ددع اهتيحض طقسو .ةيروسلا
 .ةفئاطلا ءانبا نم ريبك ددع مهنمو .طانضلاو دونجلاو

 دسا ظفاح هقلخ يذلا عارصلا اذه كلذ ىلا فضا

 .ةربشع ىلع ةريشع ىدعتساف :ةفئاطلا لخاد

 .ةوق ىلع ةوقو ؛طباض ىلع اطباضو
 ةرتف ذنم لواحي دسا نا .ريرقتلا لوقي امك .كلذ نم

 نيدزرابلا طايضلا نم ددع نم قرطلا ىتشب صلختلا

 تارباخملا ريدم :ابود يلع ءاوللا» :مهنمو ةحاسلا ىلع

 .ةصاخلا تاوقلا دئاق :رديبح يلع عاوللاو .ةيركسعلا

 ءاوللاو .يوجلا عافدلا دئاق :حلاص يلع عاوللاو

 .«ىل والا ةقرفلا دئاق :يفاصلا ميهاربا

 ايود لمحيس سيئرلا نا» تامولعملا فيضتو

 ل

 يسايسلا لشفلا مادخو «نانبل ىف يركسعلا لشفلا

 ذخا هسفن تقولا ىفو .بسانملا تقولا ف امهئاهنال

 دض عرشلا قورافو ءسالط دض يباهشلا تمكح معدي

 .«رديحو ايبود دض ناعنكو يلوخلاو ,مادخ
 دهشتس ةلبقملا ةلحرملا نا» :ريرقتلا فيضيو

 للختي نا لامتحاو :ةيلخادلا تاعارصلا يف اديعصت
 .«تالاقتعاو ةيدسح تايفصت كلذ

 هسفن ةطاحا ىلع دسا ظفاح صرح ناك انه نمو

 هنبا نييعت اهلوا ناكو .ةياقولا ريبادت نم ةلسلسب
 .يروهمجلا رصقلا نما طباض دسا ليساب لوا مزالملا

 ناندع ديمعلاو ؛نيسح دلاخ ديمعلاو لساب» ناو
 تاكرحت نوفرغي نيذلا نوديحولا مه .فولخم
 «..هدحاوت ناكمو سيئرلا

 قالغاب» - ريرقتلا لوقي  تاميلعت تردص امك
 سيئرلا لوخد ءانثا ةيروهمجلا ةسائر يف بتاكملا

 وأ بتاكملا فرغ حتف مدعو ءدسا ظفاح يروسلا

 سيئرلا دوجو ءانثا قياوطلا لخاد وا اهلخا د لقنتلا

 .,ةيروهمجلا ةسائر يف
 يف ديزي يداصتقالا عضولا نا ريرقتلا فيضن

 ددع هب موقي و :ماق يذلا داسفلا ناو :عضولا ديقعت

 يف بعشلا لوادتي لب ءارته دعي عل نيلوؤصخلا نم ريدك

 رالودلاو ةلمغلاب نيرحاتملاو .نيسن نسيشترملا ءامسا ةيروس

 .رابك طابض مهئيبو ءنيبرهملاو :ءادوسلا قوسلا يف
 ةدح نم فيفختلل .هرماوا دسا ظفاح ىطعا دقف

 تاسرامم اهتبيس ىتلا داسفلا و بيستلا ىلع ةمقنلا

 (بلح نم) شابغلا دمحم ةيلخادلا ريزو ىلا .مكحلا
 :ءادوسلا قوسلا ةراجتو بيرهتلا تايلمع نم دحلل»

 يف اصخش ةئامتس لاقتعا ىرح دقو .ةلمعلا بيرهتو

 راجت نم ةئامثالثو ,نييركسعلا نم مهمظعم .بيرهتلا
 نيدلا فيس مهنيب نم ناكو :ءادوسلا قوسلاو ةلمعلا
 نوسمخ امهعم طبض دقو يلطبرخ ماسيو .يومح
 . «بيرهتلل رالود نويلم

 ظفاح قيدص انح ناندع ةلوادتملا ءامسالا نمو

 دسا تعفر نم ةيانب ىرتشا ناكو» :يصخشلا .دسا

 ءاوللاو .ةيروس ةريل نويلم نيرشعو ةعبرا غلبمب
 ةلواحم يف  قباس ةيلخاد ريزو  رصان نيدلا رصان

 ىلا راطملا نم ءرالود نويلم فصنو نويلم بيرهن
 اكريما ىلا بّره يذلا قاصلا ميهاربا ءاوللاو ءاسنرف
 .«رالود نيدالم ةثالث سارف هدلو عم

 لوقب امك  ثيدحلا رودي .ءانثالا هذه يفو

 تعفر اهل ططخي ناك ,بالقنا ةلواحم نع - ريرقتلا
 ,عافدلا اياريس يف نيقباسلا هينواغم ضعب عم .دسا
 نا نوعقوتي نيذلا وا .ةطلسلا ىلع نيمقانلا ضعبو
 . دسا ظفاح حهيصقب

 نا نوشخي رومالا نطاوبب نيفراعلا ضعب نا ريغ
 ناك يتلا فالتخالا ؛«تارهاظت» نم ةدحاو كلت نوكت

 وا نيلملمتملا وا نيضراعملا نم ددعب .اهتجيتنب :حاطي

 عضولا نع ةريثك تامولعم ريرقتلا يفو

 يف تثدح يذلا تاريجفتلا نعو .روهدتملا يداصتقالا

 ةعيلطلا» تناكو .اهءارو اوفقو نيذلا نعو .ةيروس
 .لبق نم ةهباشم تامولعم ترشن دق :ةيبرعلا

 لك ردع ريسلا دبسا ظفاح عيطتسي له :لاؤسلا

 لكب هراتهتساو هتاسراممب اهغنص يتلا ماغلالا
 [1؟حيقلا
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 طسوالا قرشلا ةرئاد لوؤسم عم راوح

 يسنرفلا يكارتشالا بزحلا يف .
 «ةيبب غلا ةعيبلطلا» مل ونرأ ليي رباف

 رارفنسا ١
 هفلقحملا يا

 ينامغارد تافرغ

 هب ةيئاهن ةميزه لازنا نا انملعو

 دمحتت ا نا بجي
 نئاهرلا ؛ةدقع» دنع ةيبرعلا اسنرف ةسادس

 ثلاثلا قيرطلا نع ثحبن ادوروأ
 وكسومو نطنساو ند

 ةوعدم يشو ..
 يشيعملا عضولا شاعنا ىلا
 عاطقلاو ةفضلا يبنيطسلفل
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 ةناما يف طسوالا قرشلاو ُثلاثلا ملاعلا ةرئاد

 يكارتشالا بزحلل ةعباتلا ةيلودلا تاقالعلا كل
 ءؤاكتملا راوحلا ىلا وعدب يذلا لجرلا اذهف .يسنرفلا
 هركف يف ةيساسا ةلداعم هذهو ءاسنرفو برغلا نيب

 امك رعشلا نادقف نأل سدل .ًاركاب هرعش دقف هتادحو

 دهجلا نأل لب .؛ةيرقبعلا ةمس وه يكسفيوتسد لوقي
 .طقاستي هبابش لعج عورشملا اذه هبلطتي يذلا
 قطني .ملكتي امدنع هنا ريغ .هيف قيربلا ملاعم كلذكو

 رعشت ىنح :تاملسملاو تباوثلاب رواحيو .تاعانقلاب
 نع ديعب هنآكو ؛:تايوابوطلا ملاغ نم هوتل طقس هنأب
 رتسوف نوج امءاول لمح يتلا ةقبطلا ةيسامولبد
 فصتنم ف رواهنزيا تياود ةيجراخ ريزو :سالاد
 .تانيسمخلا

 لوح ريثا اريثك ارابغ نا يفنأ ال ونرا لييرباغ
 كاردش كاج زفق امدنعو ةيبرعلا  ةيسنرفلا تاقالعلا
 لاق .لوغيد دعب ةيلوغيدلل راثي هنأكو .مكحلا ىلا
 ايبرع انمز نا ءونرآ مهيلا يمتني نيذلا نويكارتشالا
 دعب رهظو .ةيسنرفلا ةسايسلا يف رقنسي فوس رخا
 نيب ةيوعب عزاوي عكاحلا نييلوفتولا قيوف نإ كيذ
 ركذتي نا نودو يسرافلاو يبرعلا نيمصخلا
 ةرغث ثدحبي نا لواحب هناف :قارعلا هاجت تامازتلالل
 كاجو .مدلا ةنحطم فقو لجا نم يسرافلا ...رادجلا يف
 .:ةيروهمجحلا لحا نم عمجتلا» ل ماعلا نيمالا نويوت

 ةعاذا اهتدقع ةودن فو. حم لا كاريش كاج بزح وهو
 لوح يساموليدلا زاوحلا» ىلا ؛دحاو مقر ابوروأد»
 مكحتت شاقن هنا ,غارفلا يف ةداع متي ال ملسلاو برحلا
 نضع يف يدؤيتدتو ٠ عفادلاو قانا ةكتب هنن
 فارطا نبب اروسح دميو .ةنيعم تايباجنا ىلا هتاظحل

 .«عادعلا اهضعب بصانت

 ,يسيرابلا يسايسلا فيصلا تلغش نوبوت ةعلاطم
 نا اهدافمو ءانايحا دوسي يذلا عابطنالا نم مغرلا ىلع

 ةيعوطلا تازاجالا ناو .ةلفقم ةيسايسلا هاوفالا
 ةشرولا نكل تاريغتلاو تباوثلا يف رظن ةداعا ضرتفت

 دحا لعج يذلا رمالا هاجتا نم رثكا يف ةحونفم
 حونج» نم فوختي سيراب يف برعلا نييسامولبدلا
 .«ةنيعم تالزانت ىلا يضفت دق يتلا ةمواسملا بطق وحن

 رئاودب هطبري يذلا يبرعلا يسامولبدئا ناكو
 ةدوع ىلع بقعُي .طيخ نم رثكا ةيسنرفلا ةيجراخلا
 نا الئاق .سيراب ىلا نييسنرفلا نيفوطخملا ضعب
 تاسحوت هفنتكت ناسنالاو أدبملا راصتناب روعشلا»
 رهظت مل يتلا اهداعباو ةضماغلا ةبعللا ايافخ لوح
 ,«... لهن

 اذه ىلا ةصروبلا يف ةعفترم نوكت ال دق كوكشلا مهسا نكل
 نم ةاقتسم يهو :«ةيبرعلا ةعيلطلا» تامولعمو ...دحل
 «نومير رانرب ناج يسنرفلا ةيجراخلا ريزو يراشتسم
 جسني يذلا تمصلا يسامولبد» ب ةداع فصوي يذلا وهو

 ديصرلا نا دكؤت «ةرباثمو ميمصتب توبكنعلا طويخ
 لباق ريغ يسنرفلا دهعلا ىدل يقارعلا اصوصخو ؛يبرعلا
 .ةقيقد تتناك افهم ةمواسم ةنا لياقم ق3 :لهسلا دافتتتسالل
 لوخت ىتلا ايلعلا لكملا اضِيا كاننهو ...ىندالا دحلا كاتهف
 :ةهاتحلا ةيبرَعلا قوقحلا روستو فرم نمثل نود
 كه انف نم ةدسكرقلا 2 ةزيرعلا تاقذلفلا كلذكو
 طباوضي ذخألا لب :ةيجيتارتسالاو كيتكتلا نيب طلخلا

 عم عارص يف نولخدي نويتامغاربلاو اهريذاحمو ةيعقاولا
 اهجهتني يتلا ةسرامملا حمالم نا نم مغرلا ىلع :نييلاثملا

 له نكل . نيتلداعملا نيب ةجوازملا ىلا حنجت يلوغيدلا دهعلا
 بزحلا رئاود ضعب ىرت امك .«ءاجرعلا ةجوازملا» يه
 عراش ٠١ نمو «ةيزيلالا» نم ةييرقلا يكارتشالا
 ما ؛نارتيم اوسنرف بزحل يسيئرلا رقملا ثيح ءىنيرفلوس
 رانربو نوبوت كاج معزي امك ؛ةقالخلا ةجوازملا» اهنا
 امهيسفن ناربتعغي ناذللا نايلوغيدلا امهو ءسنوب
 .قلطم يجولويديا عفادب «لعتشملا يبزحلا ريمضلا»

 ريتعي يذلا ونرآ لييرباغ توص اديدحت وه نيا نكل
 ةيسرفلا ةيكارتشإلل ,لشتنكملا ريعضصلا» انهيأ هلق
 ؟ءىدابملاو ةقفصلا نيب عقاوملا قابس طسو

 ةدرولا» رقم يف هترواح ,ةيبرعلا ةعيلطلا»
 نالا روضح يف ءونيرفلوس عراش ٠١ يف «ةيكارتشالا
 ةناما يف هطسوتملا رحبلا» مسق لوؤسم .لانوش
 يسنرفلا يكارتشالا بزحلل ةعباتلا ةيلودلا تاقالعلا

 اهعبتي ةيسنرف ةسايس ةيا :ةيادبلا نم هعم تأدبو
 ةيبرعلا اياضقلا هاجت ديدجلا ىلوغيدلا دهعلا
 نم» :باجاو ؟ةيبرعلا  ةيسرافلا برحلا اصوصخو
 يف ةيرارمتسالا ىلع ىلوالا ةلهولا يف ملكتن نا لضفالا

 نئاهرلا ةيضق ىلا ةبسنلاب ىتحو .ةسايسلا هذه
 دهج ةمث .مهنم نينثا ىوس حارس قلطُي مل نيذلا
 هب تماق .ايسامولبدو ايسايس .ديعب نمز ىلا ىقري
 يفو .هتعبات ةيلاحلا ةموكحلاو ,ةقباسلا تاموكحلا
 تايطعم ةعومجم كانش :ناريبا عم براقتلا لاجم

 ««فيدوريأ» ضرق ةيوست لثم ؛ةهجاولا يف ترولبت
 يف انه نم .اضيا ةقباسلا تاموكحلا اهل تدهم دقو

 نا يف كش ال .ةيرارمتسالا دعي نع ثيدحلا يعسو
 كاج اهسأر ىلع :رارقلا عقوم ىلا لصت امدنع ةموكحلا
 نم ةقطنملا هذه يف تاقادصب عنمتي يذلا وهو ؛كاريش

 هذهو .اهلمع يف «ةمعنلا ةلاح» نم قلطنت :ملاغلا

 وهامل افالخ جراخلا يف ءارزولا سيئر اهي عتمتي ةلاحلا
 2 ةريدتو عيرست يف حجن كلذ بيسيو .لخادلا ىف دئاس
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 تلفت ال هتسايسو اقباس زجنا ام طخ يف ,ةقلاع اياضق
 ...هتابجاوب موقي هيزيلالا رصقو .يسائرلا طيضلا نم
 ؟ةيرارمتسا رصنع اضيا اذهو

 وا تايولوا ىلع مالكلا انعسو يف له :ونرآ لأسأو
 كانه دح يا ىلا ؟يبرعلا ملاعلا يف ةيكاريش تايقبسا
 ؟اهيبسك ىلع ةيلاكلا ةزازولا لمعت :تاناهر
 يف اما .ىلوالا ةلهولا ىف يسنرفلا يسايسلا تمصي
 ىحنم يدر ىف وحنا يننا» :لوقيف .ةيناثلا ةلهولا

 ْق .طسوالا قرشلاو جيلخلاو ناخبل نا كلذ .ادقاف

 ةموكحلا تايولوا ملس يف ةيمها لقأ ودبت ماع لكش
 ددع لح طقف فدهتست اهتسايس ناب يعابطنا ةنهارلا
 عيبطتو :لاثملا ليبس ىلع :نئاهرلاك . تالكشملا نم
 ىلع ةيؤر ىلا زكترت ال يلاتلاب يهو :ناريا عم تاقالعلا
 امم رثكا تامازتلالا فيثكت بجب ثيح .ديعبلا ىدملا
 هذه اهتذختا يتلا تارارقلا مها نا لصاح وه
 باحصا بحس نيمرصتملا ندرهشلا ُّق ةموكحلا

 .نانبل بونج نم (لونيفلا) ءاضيبلا تاذوخلا
 نمض ةلماعلا ةيسنرفلا ةدحولا ةمدخ ةدم صيلقتو

 اذهو .راطالا اذه يف اهطورش ديعصتو .«لونيفلا»
 باحسنالل ةدعتسم اسنرف نا ةلصحملا يف .ينعي
 نم اءزج نا :ءلاجسلا قطنم نم ولو .ظحالا .يئزجلا

 لجحا نم تالمحب ماق يذلا يسنرفلا ماعلا يأرلا

 ىلع ذخاو :نانفبل ييحيسم اديدحت وا :نيينانبللا
 دولك لثم اهزومر دقتناو ءاهلذاخت سويباف ةموكح
 تمصلا ىلا لخد يأرلا اذه .ءامود نالورو نوسيش

 هذهو .هناينعت ال هتمالسو نانبل ةيضق نأكو .مويلا
 نا اصوصخ .ةيئاعد الا :عقاولا يف .نكت مل ةلمحلا
 ,فاقثلا نواعتلا ةيوقت ىف ددرتت ةيلاحلا ةموكحلا
 وهو .دلبلا اذه يف يسنرفلا روضحلا ةيمها لهاجتتو
 شياعتلا ىلع ظافحلا ىلا الا .اساسا .فدهبي مل روضح
 ِق انك مونو . بعشلا تانف نيب لدايتملا ءارثالاو

 ةحلصم ماعلا يأرلث حضون نا انلواح ةموكحلا
 مويلاو .يبرعلا قرشلا عم طباورلا قيمعت يف اسنرف
 ةرولبو يموكح ريونت نود :؛هرما يأرلا اذه ربدتب
 سيل هنكل :يساسا ناهر نئاهرلا ريرحت نا .هحلاصمل

 ملاعلا نم ءزجلا اذه يف اسنرف رظتني يذلا ناهرلا لك
 هذه جردن نا ضورفملاو .كلذ نم دعبا حلاصم انيدل
 همد وقت بجن راطالا اذهو .ال ومش رثكا راطا ىف ةيضقلا

 نم يف وخ نع ربعا ينناو سمالاب هموقن انك امك مويلا
 لدسنو مامتهالا لك نئاهرلا ةلكشم بطقتست نا
 «... تالكشم نم اهادع امع ةالايماللا نم اراتس

 لمع يكزيو .يكارتشا هنا يف كش ال .ونرآ قطنم
 قانس يف .1941 ذتم تيقافت تلا ةيكارتشالا تاموكحلا
 ةمؤكحلا لمع نم زمغلا ىلا ليم غم. .ةسماخلا ةيروهمجلا

 يه «نوؤش يف لخدتلا ديرن ال انك اذاو «نهارلا ةيلوغيدلا
 ,هتعلاطم ىلا يغصن انناف :يسنرفلا مامتهالا بلص نم
 يسنرفلا مالعالا نا ىلا ةراشالا عم اهتيفرحب اهلقتتو

 مكحلا يحانج نيب بهتلملا لاجسلا عئاقوب ايموي لفحي
 ةمقلا ىوتسم ىلع وه شياعتلا نأك .ءةينطولا ةيعمجلاو
 دادضالا ةيعل ناف ةدعاقلا قىوتسم ىلع اما .طقف

 ةيسايسلا ةايحلا يرثت يهو ءاهارجم ذخأت ةيطارقميدلا

 لوح لاؤسلا انه نم . هتفال ةيويح اهيلع يفضتو اسنرف يف
 امك :نارتيمو كاريش ىجهنم نيب ةلصافلا ةفاسملا مجح

 لوؤسم انل لوقي .تاميمأتلا ةيضق ىلا ةبسنلاب لاحلا وه
 بزحلا يف طسوالا قرششلاو ثلاثلا ملاعلا ةرئاد
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 ءاطعا بعصلا نم ع وضوم اذه» :يسنرقلا يكارتشالا
 ةقلعتملا تافلملا لك كلمن ال اننأل .هنع ةمساح ةبوجا
 مكحذن 3 «ةيعوضوم» ر.صانع ةمث نا امكو .هب

 ةيلاحلا ةموكحلا نا ءلاح يا ىلع .ةريغتملا اهتاعاقياب

 الو نئاهرلا ةيضق ف امك .يرسلا لمعلا رايخ ترولب
 لالخ نم ءرطخلل نيزجتحملا ةايح ضرعا نا ديرا
 سيل هنا ينيقيو .اهتقيقح ىلع مهفُت ال تاحيرصت
 يف طقف نيابتلا .مكحلا يسأر نيب رهوجلا يف نيابت كانه
 انه نم تاقوالا نم تقو ىف هعفدن نا بجي يذلا نمثلا

 .«فالخ ىلع سيلو شاقن ىلع مالكلا رثؤا
 يف قشمد ماظن تاوق راشتنا مهسي دح يا ىلا نكل

 مغرلا ىلع ؛نئاهرلا قالطا ليجعت يف ةيبرغلا توريب
 ةرماؤم يف تاوقلا هذه عولضو .هتيعرش مدع نم
 لوقي .يروس  يناريا «رازاب» نمض نم زاجتحالا
 ةدرولا» عرز ىلع امئاد صرحي يذلا يسايسلا

 ةظحالم قوسا» :ةملقملا هترتس ةورع يف «ةيكارتشالا
 نع نيبئاغ اموي اونوكي مل نييروسلا نا يه .ةيلوا
 ىلا ةدوع الا سيل مويلا مهراشتناو توريب برغ
 اذه ىف عضولا نأل امكح قلطا نا بعصلا نمو .نلعلا

 ةيوعصلا ةياغ يف ناك ةينانبللا ةمصاعلا نم قشلا
 الو ةمراع ىضوف تداسو .موي لك ةايح ىوتسم ىلع
 سبيل .راشتنالا اذه له لوقا مويلا ينلعجي رارقتسا
 نا ريغ .ملأ قو .ضضم نع كلذ لوقا :لضفالا أوسا
 نئاهرلاب اهل ةقالع الو ...أوسالا لضفا يه ةدوعلا
 نينطاوملل ةيمويلا ةايحلا فورظ نسحتت نا يف لمآو
 .تاسسؤملا ةلجع رودتو بناجالا ىقبيو :نيينانبللا
 ةيكيمانيد كرحتتو ءنمأ يف نوينيطسلفلا شيعيو
 كلذ نم رطخا .لبقتسملل اهنم دب ال ةيداصتقاو ةيفاقث
 ايداصتقا ابلق تناك دقو .ةيبرغلا توريب لوحتت نا
 .«ءارحص ...ىلا اضيان ايفاقثو

 نيب ةيسنرفلا تاقالعلا ةقطنم نم ونرا عم برتقاو
 يسايسلا جيسنلا ضماوغ هعم ىلجتساو :ناريداو قارعلا

 نا» :لوقي هيلا يغصأو ...ةلخا دتم طويخ نم كوبحملا

 نم هلوادتو .ماوعا ٠ نذنم نارتيم هاقلا يذلا بتاطخلا

 لوح راد كاريش هداعتساو ءامودو نوسيش هدعب

 اهتاقالع عيبطت سيراب عسو يف له .ةددحم ةيلاكشا
 ال ؟قارعلا هاجت اهتامازتلاب سمت نا نود نارياب
 لاؤسلا اذه حرطا يرود يفو .كلذ ىلع امساح باوج
 .اهتمرب ةيسنرفلا ةيسامولبدلا مويلا دراطي يذلا
 عم انتاطابترا يف رظنلا ةداعا بجي ال هنأ دقتعاو
 ةيخيرات بابسالو .هتاز تقولا يفو ...قارعلا
 نع انبايغل ادح عضن نا يرورضلا نم .ةيداصتقاو
 لايجا ىلا ىقري سرفلا دالب يف انروضح نا .ناريا

 علطم ف كلذ قثوتو ,تايوتسملا لك ىلعو ,ةقباس
 .اسنرف ىلا ينيمخلا اجتلا هلبقو .تانينامثلا
 طوطخلل ةعبات تناك نارا ىلا هتلقا ينلا ةرئاطلاو

 ,191079 رياربف /طابش لوأ يف : ةيسنرفلا ةيوجلا
 ريغ رما اذهو .حرسملا نع اسنرف تباغ ةأجفو
 تاقالعلا ةدواعم بحي هنأب يداقتعاو .يعيبط

 يهو .قارعلاب انتاقالع سمن نا نود .كلذ يف حاجنلاو
 تارايخ نم قلطنتو .ةيمهالا ةباغ يف تاقالع

 ةيسنرفلا تاموكحلا اهيلع تدكا .ةيجيتارتسا
 رصنع اذهو اهتقنتعاو ©١91٠. ماعلا ذنم ةبقاعتملا

 ةيساموليدلا سيئر غلبتو .ةموميد هلو بلص
 ىلا ةريخألا هتلحر يف كلذ زيزع قراط ديسلا ,ةيقارعلا

 هذهو ؛نيناهرلا يف حجنن نا ضورفملا نمو ..سيراب
 اذا ءيتلا .اسنرف لثم ىمظع ةلود صئاصخ نم ةصاخ
 ةقادص تاقالع جسنت نا .اهعقوم يف رارمتسالا تدارا

 اميف ءاقدصا اونوكد نا ةرورضلا ْق سبل فارطا عم

 قلطتو ءبرخلا كلم لفق يف الثم مهبست دق .-ةهديب
 يف ةقطنملا ىلع بحسنت شياعتو مالس عاضوا
 ,..اهلماك

 اهضوخب ىتلا ةيئاقولا ةيعافدلا برحلا نمو
 رشح ةلواحمو ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلا قارعلا
 يروسلا  يندرالا ثلثملا مصاوع قالغا دعب ةمظنملا

 هيتلا ىلا اهعفدو اهقاهراو اههجو يف ينانبللا -
 ليبكت نا كلذ رشؤمو ةمالع نم رثكا ةمث :فنعلاو

 ةمظنملا ليبكت لّهسي ةضورفملا برحلاب دادغب
 فعلا ىلا اهعفدب دق يذلا رمالا يرابجالا راصحلاب

 يسايسلاو .جراخلاو لخادلا ىف ةيعونلا تايلمعلاو

 ,هراكفا كحيو .ةيلدجلا ةلداعملا ف قدحي يسنرفلا
 ,نيقارملا ةيبلاغ» نا اهدافم ءةدراب ةءارق يف يردنبو

 . اهل نيضهانم ما ةينيطسلفلا ةيضقلل اوناك نيديؤم
 ينعي ةيسايسلا جراخملا صيلقت نا ىلع نوعمجي
 :نوزاتجي نيينيطسلفلا نا .راجفنالا صرف ريبكت
 ةداضم ةمجه ةمث نأك .ايعص اريعم .انهاز

 يف امك :ندرالا يف ءقباسلا نم ةدح رثكا :مهفدهتست
 يذلا صخشلا وه تافرع نا ريغ ةلتحملا يضارالا

 ةليحتسم ةلأسم همي ةيئاهن ةميزه لازنا نا انملع

 سيل وهو .ةلئاه ةيسايس تاقاط نزتخت هتكرحو
 وهو .هروضح فيثكت ددص ف هناو «نانبل نع ايئاغ
 كلمت نامع نكل .لخادلا ىف ةريبك ةيبعش بحاص

 عقوم ف هعضو يذلا رمالا .هيلع طغض لئاسو
 ةيوستلا صرف لك تراهنا ,ماوعا ةعبرا ذنمو ,.بعض
 ىلا ينعفدي اذهو .ىرخآلا دعب ةدحاولا :ةيسايسلا
 لحلا بابغ يف هنا ىلع دكؤأ و ماهفتسا تامالع مسر

 وا مالس نوكي نل ةينيطسلفلا ةيضقلل لداعلا
 نم اءرزج لسمحتي برغلاو .ةقطنملا يف رارقتسا

 ريخالا عيرلا يف دحت ربكا ىلع درلا هيلعو .ةيلوؤسملا
 .«ينيطسلفلا يدحتلا وهو :نيرشعلا نرقلا نم

 يتنرفلا يكارتتشالا بزحلا ئؤرو تاحورط .نعو
 يف ونرآ لوقب .ةلداعلا ةيضقلل لداعلا لحلا ىلا ةبسنلاب

 تاعانق نع ربع نارتيم سيئرلا نا» :ةقثو حوضو
 ,تباوث تاعانقلاو .ةديدع تابسانم يف نييكارتشالا
 ,نييليئارسالا» نيب لدابتملا فارتعالا يهو
 «ليئارسال» ةنمآ دودح يف قحلاو .نيينيطسلفلاو

 ىنبلا ءانبل .نيينيطسلفلل ضرا يف قحلاو ىزاوتي
 وا انابك وا ةلود انه ينعت «ىنبلا» و .اهنوراتخي يتلا
 انوعدو نيتفضلا ةيمأ وت نمض :ندرالا عم ةيلاردفنوك
 اندقتناو لحلا حاتفم اذهو .لدابتملا فارتعالا لجا نم

 .اضعب امهضعب ىوقح لهاجت الواح امدنع نيفرطلا
 .نيينيطسلفلا ماما باوبالا لافقا بجي ال هنا يتعانقو

 يف ةيسفرفو انوزوا ىلع الاما اودقع مهنا انجح مهفا
 نا .نايحألا ضعب يف :طابحألاب اوبيصاو .صاخ لكش
 قاطن يف ةدحاو لمع ةيجهنم اهل تسيل ابوروا
 الثم زيلكنالاف .«يليئارسالا»  يبرعلا عارصلا

 تلبقتسا اسنرفؤ ندرالاب مهتاقالع ةكبش ىلع نونهاري
 غوصت نكلو .كرتشملا يندرالا - ينيطسلفلا دذفؤولا
 مساوق ,ةددحم فورظ يف ءةيبوروالا ةعومجملا
 .ةقحاللا ممقلا يف هالت امو ةيقدنبلا نايب لثم :ةكرتشم
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 نا :ةفلتخم نيوالت ةمّث .مساوقلا ةبعل لخادو
 نيينيطسلفلا ىلا ايبوروا .ءبرقآلا ودبت نانويلا
 اميف ؛ةيكرحو اطاشن رثكالا اهناكو رهظت اسنرفو
 لوقا انه نم .امهل روضح ال ادنلوهو ةيداحتالا ايناملا
 ال :نيرابجلا ةهجاوم ىفو .يرظن يبوروالا رودلا نا
 يف ناك يكيتاماردلا ليلدلاو .ةيبوروا ةلود ةبأل لقث

 دقف :لح ةمث ناك اذاو ..1987” - ١987 ماع توردد

 لح ال ؛:نآلا ىتحو وكسومو نطنشاو لالخ نم نوكي
 رابتعا ىلا نورطضم اننا ينعي ال كلذ نكل .ابقترم
 :ثلاثلا ملاعلا ف ةلكشم ةيأك طسوالا قرشلا ةلكشم

 ,اندهجو برغلاو قرشلا نيب يمادص قايس نمض
 نيب مادصلا ةشامك كف ىلع زكرتي .نييكارتشالا نحن
 جراخ اياضقلل ةلحلح داجياو .برغلاو قرشلا
 ىلع لمعن اننا ...روحمتلاو يئانثلا باطقتسالا

 يه ىرخا ةيلاكشاب هلادبتساو رتوتلا فيفخت
 نا انتينماو بونجلاو لامشلا نيب راوحلا ةيلاكشا

 مغرلا ىلع «نيرابجلا نيب ثلاثلا قيرطلا ابوروا قشت
 «نيرابجلا ةياعر يفو .اهناكم ف مويلا حوارت اهنا نم
 ثلاثلا قيرطلل ةرورض ةمث .امهتحلصم لجا نمو
 قرشلا يف رثعت لحلا اذاو .يبوروالا ءاوللا تحت

 .وا يبوروالا رودلا بايغ وه بابسالا دحأف .طسوالا
 ةوعدم اب وروا نا تلق اذا ءارقلا ءىجافا دقو .هبدبدغت

 ضرالا يف نيينيطسلفلل ةيمويلا ةايحلاب مامتهالا ىلا
 مهجاتن قيوستو مهدنع رامثتسالاو .:ةلتحملا

 يذلا دعبلا اذه يفاقثلا مهاوتسم ةيوقتو مهياعتاو

 نوكي نا بجي . يناسنالاو يسايسلا نيب مختلا ىلع وه
 ضعب نمو .ةيبوروالا ةعومجملا بيصن نم
 فلملا اذه جلاعي يذلا يبوروالا ضوفملاو اهتيلوؤسم
 ىلع .راطالا اذه يف ادهج لذيب ؛ نوسيش دولك وهو
 ...«٠ تاحومطلا سائق ىلع تسدل ةلصحملا نا نم مغرلا

 ماحتلالا ةظحل يفو ءيسنرفلا يكارتشالا يسايسلل لوقا
 قرشلا نم اهمهي ال ابوروا نا ةداضملا ججحلاو ججحلاب

 اسنرف» نا بيجيف «قاوسالا نع ثحبلا ىوس طسوالا
 اظهاي انمث انعفد اننا وه ليلدلاو ابوروا ريغ نوكت دق
 مد لهو .ةيداصتقا ىودج نع ثحبلا نود «نانيل يف
 لاح ىف .حلاصملا ةبعل نا ؟نمث هل توريب يف اندونج

 .نانبل نم اندي ضفن ىلا انعفدت .ايمقر اهانيسنحا
 انتادامتعا انفعاض نا :كلذ سكع وه عقاولاو

 ةرابع كلذ نا ادب ةظحل .زرالا نطو يف انتارامثتساو
 ال تايمومعلا قالطا ناب دقتعا .جهنمم نونج نع

 ةمث . ةنمزالاو ةنكمالاو فورظلا ضعب يف يدجي

 نع عافدلا انيلعو .انيلع ةينرتم ةيخيرات ةيلوؤسم
 ىلع ةدايس بحاص .لقتسم .دحوم .دحاو نانيل

 ةسايس نيب رايخلا يف انايحا ودبت ةلكشملا نا .هضرا

 فسألل .نانبلو .ىدملا ةديعب ىرخاو .ىدملا ةريصق
 ال .لاح لك ىلعو .عئاض طسوا قربش نم عئاض ءزج
 ةياغلل ةدقعم عاضوالاف .ةلوهس يف رومألا مسح نكمي

 ليصافتلا ىتح رابتعالا نيع ف ذخالا نم دب الو
 نانبلو .ةدرجملا نيعلاب دهاشت ال يتلا ةيرهجملا
 ةليوط ةسايس نمض انوكي نا بجي طسوالا قرشلاو
 ءارثالا ىلا نووعدم نويسنرفلاو برعلاو .لجألا
 [1.ىوصقلا هدودح ىتح مهافتلا عفد ىلاو .لدابخملا

 حابضلا ريثم :راوحلا ىرجا
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 ةيندرالا ةموكحلا دوهجل ماع يبعش ضفر
 ريرحتلا ةمظنم دض
 0 ا ا ا ا ماا لل

 ظفحت نود تافرع مم :لخادلا
 0 ا

 يروسسلا ماظنلا لواح امهم ةليحتسم ةمهم نانبل يف ةمظنملا برضو ..
52*57 00000 

 اهددع ىف تلاق «زميات لاشنننافلا» ةفدحص

 هنا يراجلا زومت رهش نم رشاعلا يف رداصلا
 نم نكمت دقف .لدحتسملا ققح دق تافرع رسابد

 ةنليئارسالاو ةيروسلا تاموكحلا فقوم و

 ةماعز نع هتيحنت يه .ةدحاو ةيضق لوح ةيندرالاو

 ,.ءاقيلا حهزتعي تافرعف .ةينيطسلفلا سرحتلا ةمظنم

 .بهذي نا نورخآلا هديري امنيب
 .ةيناطيربلا ةفيحصلا هلقن مل يذلا ءيشلا نكلو

 ةيوست ىلا لصوتلاب ةينعملا فارطالا عيمج نا وه
 ءاقب ناب ةعنتقم تتاب طسوالا قرشلا ةمزال ةيسايس
 وه ةيلاحلا اهتدايقب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 .كرتشملا مهافتلا قيرط يف ءادأك ةبقع

 فارطالا هذه أدبت نا برغتسملا نم نكي حمل كلذل

 مكحلاو قشمد يف مكحلا .ينويهصلا نايكلا) ةثالثلا
 عئارذلا تددعت ناو .دحاو فده هل اكرحت (نامع يف

 ةيلاحلا ةدادقلا ىلع ءاضقلا وهو ,ةنلعملا بايسالاو

 ردرحتلا ةمظنمل

 ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ميقي مرضخم ينانبل يسايس

7 2 
 177 ريو 0

 اهم 5 يي 0

 مئادلا هجايس ينيطسلفلا بعشلا ..تافرع رساي

 تاروطتلا ىلع اقيلعت لاق .نهارلا تقولا يف سيراب
 ةمظنم جارخا بعصلا نم هنا ةقطنملا يف ةريخالا
 لبق طسوالا قرشلا ةلداعم نم ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ,.ايركسعو ايسايس اهيف ةلعافلا عقاوملا نم اهجارخا
 عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يفو نانبل يف ةصاخ ةروصبو
 .نيلتحملا ةزغ

 قطانم نم لعفلاب اهجارخا نكمملا نم له نكلو
 !؟اهنوفن

 هتاوق داعا نا دعب ؛ايلاح لواحي قشمد ف مكحلا
 نايكلا ةقفاومو يكريما ءرضخا ءوض» دعب توريب ىلا
 يسايسلا دوجولا ةيفصت ةطخ ةعباتم .ينويهصلا

 .نانبل يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل يركسعلاو
 ميدقتب قالطالا ىلع ينعم ريغ يلاحلا هكرحت يف وهو

 ةمظنم دض نلعملا هفده ةيطغتل ججحلاو عئارذلا

 ذيفنتل طئاسو ىلع دامتعالا لواحي الو ,ريرحتلا
 تايلمعلا ىلع فرشا امدنع لصح امك هتابغر
 ةكرخ مث نمو ناقنالا ةهبج اهتنش يتلا ةيركسعلا
 لها
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 ريرختلا ةمظنم برضل ةقباسلا:تالواخملا نا مغرو و
 دقتعي قشمد يف مكحلا ناف .اهعيمج تلشف دق نانبل يف
 هذه نذيفتتل ععسوا اصرف هيطعت ةنهارلا فورظلا نا

 .ةقايشلا ةمهملا

 نانبل نم ريرحتلا ةمظنم جارخا ةمهم تناك اذاو
 يف ةليحتسم ودبت ةمهملا هذه ناف :ةياغلل ةبعص ةمهم

 يف ينويهصلا لالتحالا دوحوو ةزغو ةيبرغلا ةفضلا

 ةلبحتسملا ةمهملا هذه ديقعت ديزي نيتقطنملا نيتاه

 .اهماما قيرطلا دهمت نا لدب الصا

 يف هحاجن ةيناكما ىلع نيسح كلملا ناهر ودبب كلذل

 .ةزغو ةفضلا يف ريرحتلا ةمظنم ذوفن ىلع ءاضقلا

 اهنم يناعي يتلا ةيمويلا ةاناعملا مغر ,دكؤم ريغ اناهر
 لالتحالا تحت نيميقملا نيينيطسلفلا نينطاوملا
 هحرطب يذلا ليدبلا ناو اضوصخ .ينويهصلا

 مقر رارقلا وه نيينيطسلفلا ماما ةيوستلاب نوينعملا
 ةماركو قوقحل ناهتما نم رارقلا اذه ىف ام عم :« ؟

 ىلع هتلكشم ةجلاعم لالخ نم ينيطسلفلا بعشلا

 .نيدحال ةلكشم اهنا سادسا

 نيسح كلملل ةديؤملا تاعامجلا تالواحم لازت الو

 ريرحتلا ةمظنمل ضراعم رايت ليكشتل ةزغو ةفضلا يف
 تاعامجلا هذه نا ىتح .لماش يبعش ضفرب مدطصي

 قالغاب ةريخالا نيسح كلملا تارارق دعب ترطضا

 ريرحتلا ةمظنم بتاكم مظعمو «حتف» بتاكم
 ىتلا ةمراعلا ةيبعشلا ةمقنلا ةارادم ىلا ةينيطسلفلا
 ةفضلا ندم مظعم تلمش تارهاظت يف اهسفن نع ترّبع

 . عفرو يندرالا لهاعلا روص قارحا اهلالخ مت ةيبرغلا
 هتيفوكو ةفورعملا ةيركسعلا هبايثب تافرع رساي روص
 .ةطقرملا

 نم فوخلا سجاه شيعي يذلا نيسح كلملاو
 عانقا يف ةينودهصلا ةموكحلا تالواخم حاجن ةيناكما

 ,«ليدب نطو» ىلا ندرالا ليوحتل ةيكريمالا .ةرادآلا
 عم مهافتلاب رايخلا اذه مواقي نا هتهج نم لواحي
 نيينيطسلفلا عضول لح يا ىلع ةيكريمالا ةرادالا
 ةينعملا فارطالا نم ةماع ةقفاومو الوبق ىقلي

 ضرف ىلع ةيبرعلا ةردقلا بايغ لظ يفو .ةيوستلاب
 :ساف ةمق تاررقم عم ةمجسنم نوكت ةيسايس ةيوسن
 ةلكشملل ةيوست لوبق نا ةيندرالا تاطلسلا ىرت
 اهدالب يقي «ديفاد بماك» تاقافتا قفو ةينيطسلفلا
 لثم ىلا لوصولا لجا نمو .:ليدبلا نطولا» رطخ نم
 ْف ةكراشملا ىلع ةقفاوملا نم اهيدل عنام ال ةموستلا هذه
 ةدابقلا تضقر نا دعب .«ليدبلا ةمظنملا, ةطخ
 يذلا ١417 رارقلا ىلع ةقفاوملا ريرحتلا ةمظنمل ةيلاحلا

 لثمم وه ندرالا اهيف نوكي ةيوست ماما لاجملا حسفي
 .ينويهصلا نابكلا عم تاضوافملا يف نيينيطسلفلا

 طاسوا نيب بدحرت يا ىقلي ال قطنملا اذه نكلو

 ضعب نا ىتح .ةرغو ةيبرغلا ةفضلا يف نيىندطسلفلا

 نيدكؤم كلذ نم دعبا بهذ ريرحتلا ةمظنم راضنا
 نيب مهعضت ةيوست يأب لوبقلا ددص يف اوسيل مهنا
 .«ندرالا نادنس»و «ليئاريسا ةقرطم»

 ىرقو ندم تمع يتلا تارهاظتلا ىلا ةفاضاو

 لخادلا يف ةينيطسلفلا ةفاحصلا تنش .ةزغو ةفضلا
 تدتشا دقو .ندرالا يف مكحلا دض ةفينع دقن ةلمح

 رارق دعب .ةدحو افنع رثكا تنابو .هذه دقنلا ةلمح
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 ليجتسملا ناهرلا هن

 ةفيحص لوقت امك .ةيندرالا تاطلسلاب عفد ام اذهو

 نم يفاحص 4 عضو ىلا :ةيناطيربلا «نايدراغلا»
 مهلاقتعال «ءادوسلا ةمئاقلا» ىلع ةيبرغلا ةفضلا
 .ةيقرشلا ةفضلا ىلا مهلوصو درجمب مهعم قيقحتلاو

 ىلع صرحي لازي ام ندرالا يف مكحلا نا مغرو
 قّيضي يذلا تقولا يف .ةزغو ةفضلا يلاها ىلع حاتفنالا
 تارشؤملا مظعم ناف ,ريرحتلا ةمظنم ىلع قانخلا هيف
 يف اريثك هديفت نل ةجودزملا ةسايسلا هذه نا ىلع دكؤت

 عيجشتلاو ,ةلتحملا يضارالا نم ةمظنملا ذوفن جارخا
 مكحلا دوهج هاقلت يذلا .رشابملا انايحاو ,رشابملا ريغ

 ةمظنم ذوفن لزعل نيينيطسلفلا نم هراصناو يندرالا
 هذه ريثأت نم فعضي .ةزغو ةفضلا يف ريرحتلا

 مكحلا راصنا عيمج ناف كلذل .اهيّؤقي نا لدب دوهجلا

 ناكمالا ردق نودعتبي اسامح مهرثكا ىتح .يندرالا
 ساسا ىلع رسفب نا نكمي ينلع فقوم يا ذاختا نع

 .سرحتلا ةمظنملل ضفهانم هنا

 نم حبصي .بعصلاو كئاشلا عضولا اذه لظ ىفو

 ةمظنم لزع دوهج حاجن ةيناكماب نهكتلا ليحتسملا
 ةعاوطم ىرخا ةدايقب اهتدايق لادبتساو ريرحتلا
 بقارم يا عيطتسي الو .ةيسايسلا ةيوستلا طورشل
 لمعت يتلا ىوقلا حجنتس فيك راتحي نا الا يسايس
 .هذه ةليحتسملا هبش اهتمهم يف ريرحتلا ةمظنم قنخل
 ةروثلا نا برعلا نييفاحصلا دحا لاق امكف
 ال اهحتف لواحي نم .,كوشلا ةباّبك» لثم ةينيطسلفلا
 فوس هنا نم ادكأتم نوكي نا نود هيدي حرجي نا دب
 وه ينيطسلفلا بعشلاو .اهبل ىلا لوصولا يف حجني
 يتلا يديالا حرجيو اهيمحي يذلا ةروثلا جايس
 اذه ةدابا ليحتسملا نم عبطلابو .اهنم لينلا لواحت
 [1..هتروت نم لينلل بعشلا

 دعسا ىلع حجان

 ا ا 0

 و

 قدير نيقلاو ةحسنال لع ناكستا ليسمع

 ِق هنموكح ضفر دعب د :ينودهصلا ناكلا

 يراجلا زومت ١4 نينثالا موي ةدقعنملا اهتسلج
 طيلستو اهتايثيح ةعباتمل ةيمسر قيقحت ةنجل ليكشت
 !؟اهابافخ ىلع ءوضلا

 باوج ءاطعا .لاوحالا عيمج يف :؛هناوأل قباسلا نم

 لوانتي هناو اصوصخ .لاؤسلا اذه ىلع يئاهنو مساح

 ينويهصلا نايكلا ةسايس ف ةعاسلا اياضق مها
 نم ةييفقإلا هده توج“ ةيسايسلا ى وقلاف :ةيلخابلا

 نييئادفلا نم نيشثا لفقب « اطشملا نيشلاو ةايح

 امهو .ميمصتو روصت قباسو دمع نع نيينيطسلفلا
 يف ةقرو ىلا اهتلوح .امهمالستسا دعب حالس نودب

 مكحلا ىلع رئادلا عارصلا ىفو ةيسايسلا ةيعللا

 لخاد نييسيئرلا نييسايسلا نيرايتلا نيب ةموكحلاو
 .دوكنللا لتكتو .لمعلا :ينويدهصلا نابكلا

 1 ا ا ١ ويك ام
 0 حا اا "ههنا و

١ 
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 يذلا دوكدللا لتكتلورساش قحسأل ايصخسلا اراضتنا

 ىلا اهتاقيقحت يدؤت نا نكمملا نم ناك دقف .هدوقن

 نعو .ايافنخو فلا ةيجراخلا ةرازو نع ريماش داعيا

 / لوالا ند ريشت يف اهملستيس يتلا ةموكحلا ةسائر

 ةنجل تاقيقحت جئاتن تدعبا امك امامت .مداقلا ريوتكا

 ةرازو نع نوراسش اليتاشو اربص رزاجم يف قيقحتلا
 . عافدلا

 زيا ىلا يردبل
 نأب ةينلعلا هتيغر ءادبا ف احضاو ريماش ناك دقل

 ماعلا نمالا زاهج ةيضق يف قيقحتلا ةطرشلا» ىلوتت
 رايشتسملا ىلا رمالا ةياهن يف دوعتس قدقحتلا جئاننف نآل

 ةموكحلا عامتجا باقعا ْق ريماش لاق دقف «ينوناقلا

 هذه يف ةيمسر قيقحت ةنجل» ليكشت ضراع هنا

 .؛اندوقتس نبا ىلا يردن ال ادحا نأل .ةيضقلا

 ينعي ال :ةطرشلا ىلا ةيضقلا ةلاحإب هبيحرت نكلو
 هموصخ ناو ؛.دحلا اذه دمع تهتنا دق اهنا امامن

 مهتصرف نوري مهو يديالا يفوتكم نوفقي فوس
 نم عيضي يفالتئالا بوانتلا قافتا ذيفنت مدعل ةريخألا
 سيئر مهنيب نمو ءرشع دحالا ءارزولاف .مهيديا نيب
 رارق بناج ىلا اونوص نيذلا ءزيريب نوعمش ةموكحلا
 عم نولواحي فوس .ةيمسر قيقحت ةنجل ليكشت
 لمعلل ةطرشلا تاقيقحت نم اضيا ةدافتسالا مهراصنا

 داجيا مهعسوب دعي مل اذا ءايسايس ريماش «قرحد ىلع
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0 0 

 ن 1 0 ك4 0# 4 1

 1 لش ذل تنبع نسصلا» اولا
4 2 0 

 0 ا ا

 لمعلا ةداثإو ةموكحلا ةسائر ملسنل هسفن ءيهي رماش
0 



 !!.ةجئاضقلا هل
 ا اا اا

 لا
 ملا بج يجو وجو واجبا ا اج

 ت0 اج تفل بز 71غ ادا ا تل نفعت

 دع ىولثتلا لا قافتا نع ىلختلل ةبسانملا ةعمرذلا

 هذه يف طروتم هسفن ريماش نا عممجلل مضنا نا دعب

 ماهاربا اهب ىلدا يتلا تافارتعالل اقفو .ةحلضفلا

 دكا ىذلا «تيب نيشلا» ْزاهجل قباسلا .سيئرلا مولاش
 نذا دعب 1484 ناسين يف نيريسالا نييئادفلا لتق هنا
 يا ىلا جاتحت ال ةراشا ريتعا دقو مهتقفاومو .يئاسؤر

 كاذنا ةموكحلا سيئر ريماش قحسا ىلا قيقدت

 «تيد نيسفلا» زاهَج لامعا لع رثابملا فرشملاو
 .هتاطاشنو

 نوتكسياال لمعلا ةداق

 هذه ةراثا نع «لمعلا» برح ةداق فقوتي لهف

 ىلا ةفئاس لصت ةمقللا» تداك نا دعي ةحيضفلا

 قافتاي ايصخش مزتلملا زيريبب نوعمش !؟:مههاوفا

 ينلع فقوم يا ىلا ةردابملا بنجتي .ريماش عم بوانتلا

 دقوم يف رانلا مارضا ىلع لمعي هنا هنم متشي نا نكمي
 ةسائر ريماش ميلست ضفرل ميت ةحيضفلا هذه

 نكلو .لبقملا ربوتكا / لوالا نيرشت يف ةموكحلا

 يسوي دوكيللاو ريماش ظيروتل انلع نو نوكرحتي هراصنا
 نم يعافالا هذه» عنمل لمعلا بجي هنا نلعا ديراس
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 كلو ...برتقي ميلستلاو ملستلا دعوم :زيريب
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 ريماش حاجن نأب هداقتعا نع برعاو ؛«ءانروهظ ءاطتما

 يدؤي فوس بوانتلا قافتا ذيفنت ىلع زيريب رابجا يف
 نا لاقو :لمعلا بزح حلاص ريغل تالوحت ثودح ىلا
 ناهر لشفن فوس ديدج نم ةطلسلا ىلا دوكيللا هذوع

 ماما بابلا حافي هنا امك .دهريمدت ىلع لمعلا بزح

 هتييعش ةداعفتسا يف ُِق «نوكدللاو حاجن تالامتحا

 ةبنمالا فواخملا ةقروب كاسمالا لالخ نم ةدوقفملا
 .اهب بعللا ديجي يتلا

 تادايق ةدع ىعادتن نا ءىجافملا نم نكي مل كلذل

 عضول تاعامتجالا نم ةلسلس دقع ىلا «لمعلا» بزح

 ادح عضتو .مكحلا ةفد ملست نم ريماش عنمت ةطخ

 ءالؤه أدب دقو .هتيبعش ةداعتسا يف «دوكيللا» مالحال

 ةحلصم نا دكؤت يتلا ناحيرصتلا نوقلطي
 ىدا ولو مكجلا ملست نم ريماش عنمب يضقن ؛ليئارسا»
 نيرشت يف ةديدج ةيباين تاباختنا ءارجا ىلا رمآلا
 .لبقملا ريمفون / يناثلا

 ىثاحتب ناك ناو ؛,فقاوملا هذه عجشد زيريبو

 جئاتن ىلع نهاري وهو .اهيلع هتقفاوم نع نالعالا
 ةدايق لجا نم .هحلاصل تتا يتلا يأرلا تاءاتفتسا

 نم تاوتس دعي ديدح راضتنا ىلا «لمعلا» بح
 .ةكهنملا تاعجارتلا

 لدللا رئاط

 هفصي ناك يذلا زيريب نا نوري ريماش راصنا
 بزح ةدايق نع زجاع «ليللا رئاط» ب نغيب ميحانم
 ريماش نا نولوقي مهو .يدج راصتنا يا ىلا ؛:لمعلا»

 نم ريغصلا هدسج» ب رورملاب نآلا ىنح عرب يذلا
 ةنحاطلا تامزالا زواجت يف حجنو «ةقيضلا تاحتفلا

 دوقي ثيح ؛توريح» ٍبزح لخاد هيلع ترم ينلا
 عضو يف حجني فوس .نيسكاشملا رابك نم ةعومجم
 ال ريماش نا نوفيضيو .هراصناو زيريب مالحال دح
 يتلا ؛ةيلاحلا يأرلا تاعالطتسال اريبك انزو ميقي
 اهتيذك ديبأت ةيسن ةقباسلا تاباختنالا ةيشع هتحنم
 ةداق نا ريماش راصنا فيضي .عارتقالا جئاتن ماقرا
 بعللا يف «ءلمعلا» بزح ةداق نم ريثكب عربا «دوكيللا»
 يهو ,ةينمالا «نييليئارسالا» فواخم راتوا ىلم
 فورغظلا 5 «يلبتارسسا» يأل مئادلاو ربكالا لغاشلا

 ةيسايس ةيوست ىلا لصوتلا متي ىتحو .ةنهارلا
 نم ديزملو ةيبرعلا لودلا عم ةيئاهنو ةلماش
 ماعلا يأرلا مظعم نا .ريماش راصنا لوقد :حيضوتلا

 نيريسالا لتق ىلع ضرتعي ال ءيليئارسألا»
 نم فيفختلا لجا نمو .ةينما عاودل نيينيطسلفلا
 .«باهرالا» تايلمع

 .ةطرشلا ىلا ةحيضفلا ةلاحا نا حضاولا نمو

 لبق يهتنت نل ينلا تاقيقحتلا زيلاهد يف اهلخدي فوس
 ةبلاطمل ريماش ماما لاجملا ف حسفي امم .ةديدع رهشا

 يف بوانتلا قافتا ذيفنتب «لمعلا» ةداق رئاسو زيريب
 ؟ذئدنع مهياوج وه امف .لبقملا ربوتكا /لوالا نيرشت
 «لمعلا» بزح نم ةبرقملا ةيسايسلا طاسوالا ضعب
 ملستلا دعوم ىتح رهشا ةثالث كانه لاي ام هنا لوقت

 ىلبح نوكت نا نكمي ةينمزلا ةرثفلا هذهو .ميلسنلاو
 ىلع امئاد تداتعا ةقطنم يف اصوصخو .تاجافملاب
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 ةيبرعلا لاققلا ةديقعل ةيساسألا تاقلطنملا

 ةعومجم قف ةبرح سار ةيلاتقلا ةديقعلا لكشت

 لخاد دشحتت يتلا ةيناديملا فراعملاو ميقلا
 ىلع هتايكولس ف مكحتتو لب لعافتتو .لتاقملا |

 دادزيو .يداعملا فرطلا ةهجاوم يفو ةكرعملا ضرأ

 بلطتت يتلا ةبعصلا لاتقلا تالاح ف ةيمها اهرود
 عجرأ نا دح ىلا .يلقعو يسفنو يندب دهج ىصقا لذب
 ىلع لتاقم ةفك حيجرت نييركسعلا نيللحملا ضعب
 ,.اهخوسر قمعو ةيلاتقلا ةديقعلا ةوق ىلا رخآ لتاقم
 يف لثمتملا ينفلا اهاوتحم ىلا ةفاضإ  طيبترت اهنأل

 وهو يقالخا نومضمب- برخلا اهبرادت يتلا ةقيرطلا
 .برحلا اهلجأ نم تماق يتلا ةيضقلا ةلادع

 ةيلاتق ةديقع ةليدق ىتح وأ بعش وأ ةمأ لكلو

 ءانثاو لبق اهئانبا سوفن يف اهسرغ متي .اهب ةصاخ
 ةيلمعلا نمض لخدت دقو .لاتقلا نونف ىلع مهبيردت

 دحوت غيص نم ةغيص نذإ يهف .رغصلا ذنم ةيوبرتلا
 دمتست ةيجولوكيس ةفاقث راطا لخاد عمتذجملا

 ظافحلا يف عمتجملا اذه ةبغر نم ةيساسألا اهتاموقم
 لبقتسملا ىلا هترظنو ةيثارتلا هحورو هتيلالقتسا ىلع
 .ريغلا تاديدهت نع ًاديعب

 قرط نم فرط لكل نوكي ,ىنعملا اذه ءوض يفو
 ةلادع ىقبت نكل ..هب ةصاخ لاتق ةديقع برحلا

 رخآلا فرطلا ىلع فرط بيلغت يف سايقملا يه ةيضقلا

 لكو .هتوارض تدتشاو عارصلا نمز دتما امهم

 ؛يرهوجلا رصنعلا اذه تدقتفا ينلا بورحلا

 اهيلع مكحو ؛اهتيعرش مث نمو اهتيقالخا تدقتفا
 يف ترصتنا ول ىتح ةيزكرملا اهفادها قيقحت يف لشفلاب
 ىلع ةلثمألاو .اهنم ةريثك ءازجا يف وا اهلحارم ضعب
 برغلاو برعلا نيب ةليوطلا برحلا اهنم .ةريثك كلذ
 .نييداليملا رشع ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف يبوروالا
 ةءافكلا مغريف .ةيبيلصلا بورحلاب تيمس يتلاو
 هتادعم ةءافكو يبيلصلا يبوروألا لئاقملل ةيلاتقلا

 اهلجأ نم عفد يتلا ةيضقلا نا الا :ةيبرحلا هططخو
 يفكت يتلا ةجردلاب ةعئقم نكت مل ةيبرعلا ضرألا ىلا
 ناديم يف اليوط دما .ضرألا نع بيرغلا وهو .هتابثل
 - ةضماغ رعاشم ىلع موقت لانق ةديبقع نا .ةلزانملا
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 يبوروألا لتاقملا اهري مل يتلا ةسدقملا نكامألا ةيامحك

 ةلاطأل ةيفاك ريغ تناك .نيضم ظابترا اهب طدقرف ملو
 نيذلاو .مهيلع ىدتعملا ضرألا ءانبا ماما هتابث دما
 نع لب .اهدحو ةسدقملا نكامألا نع ال عافدلل اوعره

 نكي ملو :هلك يبرعلا مهدوجوو مهتفاقثو مهضرا
 سشطب نم هلمح ام لكب :ناودعلا كلذ نيعي نأ ابيرغ
 تالاح ذبنو مهفوفص ديحوت ىلع برعلا ءءامد كفسو
 مهعفد ؛اذه نم رثكأو .اهنوشيعي اوناك يتلا فعضلا
 اوفشتكاف ءبرحلا ضرا يف ةعدبملا مهتاقاط ريجفتل
 يف تناك يتلا كلت نم ًاكتف دشأو أاروطت رثكأ ةحلسا
 كرحتملا ضيبلا وأ ..تاوارعلا يهو .ةازغلا يديا
 .كاذنآ اهيلع نوقلطي اوناك امك :قراحلا

 مطحتي نا ايعيبط ناك .ةيناثلا ةيم للعلا برحلا فو
 ةوق اوناك ءافلحلا نآل ال .رمالا ةياهن يف يزانلا فحزلا
 اوناك مهنأل لي ,ةرجفتملا ةيزانلا ةوقلل ةلداعم
 ملاعلا ريصم نعغو ةيناسنالا ةراضحلا نع نوعفادي

 .رامدلا ىضوف نم

 ام امئاد ةيريرحتلا بورحلا نإف .كلذ ىلع ًاسايقو
 امهم .يدتعملا رحدو راصتنالا دح ىلا اهبوعشي ذخأت

 نأل ,ناودعلا ةوق تناك امهمو نمز نم كلذ قرغتسا
 نم ةدينعلا مهتامواقم نودمتسي بوعشلا ءانبا
 مهطابترا نمو ءيحورلاو يفاقثلاو ينوطبلا مهثارخ
 اهنع نوعفادي يتلا ضرألاب يدئاقعلاو يجولوكيسلا
 ةيمانتيفلا ريرحتلا برحو ةيرئازجلا ريرحتلا برح)
 ىلجتت :ىنعملا اذهب لاتقلا ةديقعو (لاثملا ليبس ىلع
 ةعقر لخادو ةبعصلا لاتقلا تالاح يف ىلجتت ام رثكأ
 نئامكلاو عراوشلا برحك :ضرألا نم ةدودحم
 نيب ةفاسملا ىدغتت ال ثيح :قدانخلا لاتقو تاراغالاو
 اهتلثما زرباو .ةليلق راتما ىوس همصخو لئاقملا
 طخ نوصح لخادو لوح لاتقلا اثيدح ةيبرعلا

 ةرمحملا لاتقو /1917 ماع خيشلا ليج قوفو فيلراب
 ةرئادلا ةيناريالا  ةيبرعلا برحلا يف ةرصبلا يقرشو
 .ايلاح

 نناجلا ىلع ميدقتلا اذه يف انزكر دق انك اذاو

 نم ليلقتلا اذه ينعي سيلف .لاتقلا ةديقع يف يقالخالا

 ةيونعملا جورلاك :ىرخألا ةيناديملا تافاقثلا مجح

 لب .تادعملا ةءافكو ةيلاتقلا ةءافكلاو قدرفلا حورو

 يساسا لماعك اهرود تابثإ نم لاتقلا ةديقع نكمت اهنا
 .ةلداعلا ةيبضقلا باحصا ةفك حيجرت يف يودحو

 |يخيراتلا ىوتحلل) لاقلا ةدقع
 برعلا نيب ةيداليم 5٠١ ماع راق يذ ةكرعم لبق

 راطا يف متت مهبورحو برعلا كراعم تناك ءسرفلاو
 اهدرفمب لكشت ةلددق لك تناك دقف .ةيلبقلا تاعزانملا

 اديرحو ًايفاقثو ايشدعم دمتعي .هتاذب ًامئاق آاعمتحم

 اهنمو :تاورث نم هكلتمت ام ىلع  مالسالا لبق آينيدو

 اهنما زاهج اهبابش لكشي يتلا ةيرشبلا ةورشلا
 .ىرخألا لئابقلا لئاوغ عدرن يتلا ةوقلاو يعافدلا

 ةريزجلا لخاد تاعزانملاو تانايدلا ددعت مغرو
 تناك ةكرتشملا تامسلا نم ديدعلا نا الا .ةيبرعلا
 «نوكت نا نكمي ينلا ةلودلا راطإ يف اهلك لئابقلا عمجت
 ةفللاو ديلاقتلاو تاداعلا يف هباشت كانه ناك دقف

 مهتايقالخاو مهعئابط اهبادا انل تلمح يتلا ةدحاولا

 نوجحي اوناك يتلا (ةبعكلا) دحاولا سدقملا ناكملاو
 يف تلثمت ينلا مهتيسورف قالخا كلذكو :ماع لك اهيلا

 راخلا قح نوصو ةردقملا دنع وفعلاو فيعضلا ةرصن

 .انوع بلطي يذلا ريجتسملا ةدجنو
 عمج يف ةيوعص دوعسم نب ءىناه دجي مل اذلو

 ديحوتو ,ةدحاو ةملك ىلع ةيبرعلا لئابقلا نم ديدعلا

 كبتشا نا .يوقلا سرفلا شيج ةهجاوم يف اهفوفص
 هريمدت نم اهيف نكمت راق يذ يف ةيراض ةكرعم يف هعم

 ينلا ةكرعملا يهو .ةدعو أددع هقوفد يذلا وهو

 موي اذه» هلوقب دعب اميف (ةرر دمحم يبنلا اهفصو
 .«.مجعلا نم برعلا هيف فصتنا

 اكلآ قا 0-0 رارعلا 1 "ةيقرشلا ةياوملا ىلع
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 برعلا داهج يف ةمهم ةلقن راق يذ ةكرعم تناك امكو

 هذه معديل ءاج مالسالا ناف .يبنجألا دض دحوملا
 يف دحومو لماكتم يقالخا ىنعمك اهدكؤيو حورلا
 امك :ةدحاو مأ و بأ اونب مهنأك» برعلا نيلئاقملا يمض

 دوسي يبرع عمتجم ةماقا لجأ نم ءركب وبأ مهفصو
 .ةميكشلا ةوقو لدعلا هيف

 تناك :كلذ تلت يذلا مهتاحوتفو برعلا كراعم لكو

 دح يف افده نكت ملو بوعشلا نيب لدعلا رشنل ةليسو
 لامعألا ىلع ةنميهملا يه ملسلا ةياغ تيقبو .هتاذ
 لماوعلا ةعيلط يف ةيضقلا ةلادع تناكو .ةيلاتقلا
 يررحتلا يمالسالا ركفلا راشتنا ىلع تدعاس يتلا
 ىري يبرعلا لتاقملا ناك دقف .حتفلا تاوق لصن نا لبق
 مالسالا اهاوق يتلا ةيبرعلا ةلاسرلا نم ًاءزِج هسفن
 ةدعصالا زاتجي ىضمف .شيج يف التاقم نوكي نا لبق
 ةديقعب ةبعصلا ةيعيبطلا عناوملا ربعيو راصمألاو
 .ةيناودع ةعزن لك نم مالسالا اهافص ةحمس لاق

 : الئاق نايفس يبأ نب ديزي هدئاق ركب وبأ يصوي امدنعف

 نو طن اوهدهت الو [وينجت لو: ا ويصعت الو ولفتأآلا
 الو «ةميهب اورجشت الو اعرز اوقرحت الو الخن اوقرغت
 اييضاالو ارييك اخيك اوطقت الو :ةرمثم ةرجش اوعطقت
 اهوسبح يذلل مهسفنا اويسيخ ًاماوقا نودجتسو .اردغص

 دق اماوقا نودجتسو .هل مهسفنا اوسبح امو مهورذف

 اوكيوبضافا اضاقصا مهسوؤر ظاسفا نطاينقلا توقتا
 ةديقعل يقالخالا قشلا دكؤي ناك امناق .«مهقانعا ىلع
 برعلا فويس تلوح يتلا ,ةحمسلا ةيبرعلا لاتقلا
 ةايحلا ءام ظفحو نمألاو ةنينامطلا ثعبل ةليسو ىلا
 .ميوقتلا قحتسيو جوعم وه ام الا ..اهلودج يف ًاقارقر

 يبأ نب دعبس ىلا باظخلا نم رمع بتكي امدنعو

 : الئاق صاقو
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 الو :ههنيبو كنيب نويعلا كذاف ودعلا ضرا تّئظو اذاذ

 ىلا نئمطت نم برعلا نم كدنع نكيلو :مهرما كيلع ىفخي
 يف كقدص ناو هريخ كعفني ال بوذكلا ناف ؛هقدصو هحصن

 دنع كنم نكيلو .كل أنيع سيلو كيلع نيع شاغلاو ؛هضعب
 كنيب ايارسلا ثيبتو عئالطلا رثكت نا ىدعلا ضرا نم كوند
 عئالطلا عبتتو مهقفارمو مهدادما ايارسلا عطقتف مهنيبو
 ,كياحصا نم سأبلاو يأرلا لها عئالطلل قتناو ؛مهتاروع

 مهاقلت ام ناك مهودع اوقل نإف ؛ليخلا قياوس مهل ريختو
 كيصاقا كيلا ممضاف ودعلا تنياع اذاف ؛كيأر نم ةوقلا

 ال مث ءكبوقو كتديكم كيلا عمجاو ؛كايارسو كعئالطو
 ةروع رصبت ىتح لاتق كهركتسي مل ام ةزجانملا مهلجاعت

 اهب اهلها ةفرعمك اهلك ضرألا فرعتو ؛هلتاقمو كودع
 .«كي هعنصك كودعب عنصتف

 طبتري يذلا ةيلاتقلا ةديقعلا قش دكؤي ناك امناف
 يفو ودعلا ضرا لخاد اهتاكيتكتو برحلا ةعيبطب
 ةمحرلا عباط نم هسفن تقولا يف ولخي الو .هتهجاوم

 الاب هبلاطي نيح ..ةقبسملا ةيناودعلا ةعزنلا ولخو
 .لاتق ههركتسي مل ام لاتقلاب ءىدابلا نوكي

 ىتح ةيبرعلا لاتقلا ةديقع فحز لصاوت كلذ دعب
 ةراضح اهتابنج يف رشني ,سلدنألا دالب ىلا لصو
 اهبوعش ىلا مدقيو .عدبملا يناسنالا مهركفو برعلا
 اههجوت ىف ةيبرعلا ةيقالخألل يقيقحلا لكشلا

 نويبيلصلا هبكترا ام سكع ىلع .ريئتسملا يراضحلا
 حبذ ىلع اومدقا نيح .ماثاو ةيشحو نم كلذ دعب
 يتلا ةيبرعلا ندملا نم اهريغ يف و سدقلا يف ناكسلا
 .يحيسم وأ ملسم نيب زييمت نود :مهيديا اهتلاط

 ريغت :سلدنألا يف يبرعلا دوجولا راسحنا دعبو
 ىلا يراضحلا موجهلا نم ةيبرعلا لاتقلا ةديقع راسم
 ةيدرعلا تاذلا نع لبي .ةيبرعلا ةراضحلا نع غعافدلا

 .ناودعلا ىوق اهيلع تبلاكت يتلا اهسفن

 ةيدرعلا لذفلا ةديفع
 (يموقلا ٍلاضنلا يونحملا

 امو- ةيبرعلا ةمألا تضاخ .ثيدحلا رضعلا فو
 ةيموقلا بورحلا نم ةعومجم - ضوخت تلاز
 يلطعم برعلا اهشاع ةليوط دوهع باقعا يف ةبقاعتملا
 هذه ىلوا 1548 ماع برح تناكو .ىوقلاو ةدارالا

 يذلا ديدجلا رطخلا ةهجاوم يف ةيموقلا بورحلا
 وزفلا وهو .يملاعلا رامعتسالا ةكرح هتزرفأ
 هتيادب ننذم فدهتسا يذلا يناطيتسالا ىد ودهصلا

 ضرف قيرط ىلع ةوطخك .هضرأ نم يبرع بعش علخ
 .اهلك ةيبرعلا ضرألا ىلع ةلماكلا ةيبنجألا ةنميهلا

 رطخلا اذه لحي نا ,؛ةييرغلا تافداصملا نمو

 كرحتي يبرعلا دسجلا هيف أدب يذلا تقولا يف ديدجلا
 مكحت نم ةقافالا ةلحرم لخديو ضوهنلا هاجتا يف

 دوهع نم صلختلاو .ةيديلقتلا ةيبنجالا ةرطيسلا
 تيقوت وهو .يرطقلا تتشتلاو ةيعبتلاو فلخنلا
 نم ةلاح يف برعلا ءاقبا هئارو نم دصق دمعتم

 ١4148 ماع لبقو .ةيموقلا ةيوهلا نادقف نمو فعضلا

 لاغشنال ايرطق رفنتسُي يبرعلا يلاضنلا سحلا ناك
 ؛ىرخألا راطقالا ةيقب نع هاياضقو هلكاشمب رطق لك
 ةئزجت ىلا تمر يتلا ةيرامعتسالا تاسايسلل ةجيتن
 ىلا ةدحاولا هتيضق ةّئزجتو دحاولا يبرعلا نطولا
 .اياضق ةدع

 سحلا كرحت ينويهصلا وزغلا ةيوه ددحتبو

 قرشلا نم ةيبرعلا شويجلا تمدقتف .ًيئاقلت يموقلا
 ةدحوم لاتق ةطخ نود نكلو :نيطسلف هاجتاب برغلاو
 ناودعلا ةعيبطو برحلا ةعيبطل لماك مهف نودو

 اهمها ةديدع ىرخا بايسا ىلا ةفاضا .ديدجلا

 ريثكلا ىدل لالقتسالا لامتكا مدعو يسايسلا ؤطاوتلا
 ةميزه تناكو .برحلا هذه يف تكراش ينلا لودلا نم

 ترسجف يتلا ةرارشلا ةباثمب برحلا كلت يف برعلا
 .ةيسابسلا هرطا تدحوو هاصقا ىلا يموقلا يعولا

 خيراتلا كلذ ذنم ةيبرعلا لاتقلا ةديقع تبستكاو
 لمشلا عمج ةرورض يف لثمت .اداعتسم ايموق ايعو
 عسم ةيركسع تاهجاوم يف لوخدلا لبق الوا يبرعلا
 دبحوت ينعي يبرعلا لمشلا عمجو .ةمألا ءادعا

 لالخ نم ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيركسعلا دوهجلا

 يف هلك كلذ ةغايصو .ةيخيرات داعيا تاذ ةيلاضن ةيؤر

 طوطخ ىلع نولتاقملا اهب ًابعي ةيساسا تاقلطنم ةلمج

 يبرعلا قحلا نع دوذلا ةيمهأب مهريصبتو ,سامنلا
 ةيبرعلا تاذلل ميمرن ةيلمع ف .هليبس يف داهشتسالاو
 .ةيبقترملا ةيلاتقلا ماهملا ىوتسم ىلا ًايوبعت اهعفرو
 كعب دس يذلا «براقنملا يسايسلا جضحلا ردقبيو

 ساقت تناك :ةفاك تابوتسملا ىلع جضن ةرورضلاب

 عقوم ىلا لوصولا يف اهحاجنو اهيدصن يف ةمآلا ةكرح
 تحجن :19571/ ماع برح هيف تلشف امو .مدقنتم ىلاتق

 ةزيكر ىلا دانتسالا ثيح نم :1917 ماع برح هيف

 ةلوطملاو ةيحضتلا ىندعم يف يبرعلا ثارثلا

 نم ةدافتسالا ئرحألاب وا .قحلا نود داهشتسالاو

 موب ىف يبرعلا لتئاقملا تلصوا يتلا ةيحورلا هتاقلطنم

 ةيلوطبلا هتقالطنا ذنم هاتهجاو نيتوق ىنعا رهق ىلا ام

 مث .مورلاو سرسفلا امهو ؛ةيبرعلا ةريزجلا جراخ
 ةيبيلصلا) نيتيشحو نيتوزغل امهدعب نم هيدصت
 :اههرحدو (ةيرتتلاو

 يتلا ةداعتسملا ةيفاقثلا ةلاحلا يه هذه تناكو
 نينسلا تائم ذنمو 1917 ماع ىف برعلا تمدق

 نم هودمتسا يلاتق يعو يوذ .ءادشا نيلتاقمك

 نود «ةداهشلا وأ رصنلا» ىف مهتمأ ثارتل مهياعيتسا

 هتاينقتب و مهرضاحب مهتلص باسح ىلع كلذ نوكي نا
 .ةيبرحلا هتادعم دقعأل حيرملا مهمادختسا لالخ نم
 .برحلا اهنم تقلطنا يتلا رسلا ةملك يه :ردب» تناكو
 ةيرصملا تاوقلا ىلع تقلطا يتلا اهسفن ةملكلا يهو
 ةدش مغر اهدومصل ءانيس لخاد ترصوح يتلا

 .روهش ةثالث نم رثكال اهيلع ضرف يذلا راصحلا
 ٍِق نا يلا امال ماع ِق اولصوت دق برعلا ناك اذاو

 مهناف :ةوارض كراعملا دشأ يف رصنلا قيقحت مهرودقم

 هذه اودكأ دق ةيلاحلا ةيناربالا  ةيبرعلا برحلا يف

 شيجلا اهضاخ يتلا كراعملا تارشع لالخ نم ةردقملا
 ةكرعملا يه لب .ةيقرشلا نطولا ةباوب ىلع يقارعلا
 مهتهجوو خيراتلا ىلا مهروهظو برعلا اهضوخي ينلا
 لك ىلوألا اهترارش ذنم ترضحتسا دقف .ليقتسملا

 تذخاو .مالسالا ردص يف ىربكلا ةيبرعلا بورحلا

 سفن ىلعو ةقباس ةيبرع ةكرعم مسا نم اهمسا
 ىلع لئاوألا برعلا ةداقلا ءامسا تقلظاو ءضرألا
 ةيقالخالا تذخأو لب .يقارعلا شيجلا تاليكشت
 مدع يفو ؛:ناودعلا دض برح اهنا يف ..اهسفن ةيبرعلا
 فو ,ريغلا ضرا ىلع ةحلسملا ةنميهلا ضرف يف اهتبغر
 قوقحلا نع يلختلا نود يملسلا اهاعسم
 [].ةعورشملا
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 !سيئرلا رصف ءانسلل ياها 0
 نم يتأات يتلا لاومالا مظعم نهذت»

 ىلا ,ةيبنجالاو ةيجيلخلا مقاول دك ْ

  ةمزالا لظ يف .معدلا فدهب .ةيروسس
 ءانب لامكا ىلا ,اهششيعت يتلا ةيداصتقالا | 20200
 ناماهلا ضلنيح الع .يدوهمجلا نيمقلا 5 ل 00

 ..يداصتقالاو

 نع وؤتسنأ دحاهب حاب ام اذه

 ةفصاعب - رورم ءاثنا يف ءنيب دروسلا |

 اذه نا املع .هئاقدصا دخا ىلا:ةيبوروا | 202
 : ٍِق ةب دروسلا ةموكحلا نم دفوم ل وؤسملا 2 1

 نم ديزملا ىلع لوصحلا فدهتست ةلوج | 202
 فرعي يتلا ةيعصلا تالمعلاو تادعاسملا دا

 ' رصقلا ءاشن ىلا بهذت فوس اهنا انفلس |
 .هتاقحلمو يرو دقن

 ,يروسلا سيئرلا نا فورعملا نمو 0
 ريدك رصق ءانب يف ةديدع تاونس ذنم عرش

 دقو .نويساق ليجل لياقملا لبجلا ةمق ىلع |
 دسا نا ىلا ةيبورواو ةيبرع فحص تراشا (

 امي :رايتعإلا نيعب تالامتحالا عيمك ذخا [ 220200

 خاننا عورشم ءاجف ءبالقنالا لامتحا اهيف نا

 ةعلقلا ءانب عورشم ىلا ارم رصقلا ٠

 . ايفا دلافخ 1
 -_ دذع . ىلا ةوعدلا 50 تهجو

 ةضراعملا فحص ف نيلماعلا نييقاحصلا |
 ةيبلت نع دفولا بزح رذتعا دقو .ةيرصملا

 يذلا ينطولا عمجتلا ٍبزح اما .ةوعدلا | 222
  باحسنا ةرورضؤو قارعلل هديبأت نلعب اا

 2 2. برخلا ءاهناو ةيلودلا اهدودح ىلا نارسا |[ 2
 / باجتساو .الصا ةوعدلا هيلا هجوت ملف |

 بونجلا يف ةيلودلا تاوقلل دبدجتلا

 !تاجافملاو ..نينو رلا نيب
 ْق ةلماعلا ةيلودلا ءىراوطلا تاؤقل ديدحتلا نويساموليدلا نويقارملا ريتعت

 ثادجالا راسم ىلع ايساسا ارشؤم ويدلوب /زومت نم رشع عيساتلا ق٠ ,يناندللا بونحلا

 فليكلا ةردقلا ْق اهذخاتس يذلا تاهاحتالاو

 ممالا يف ينانبللا ريفسلا

 يذلا يلودلا مالا سلخحمو رينا ةئس ةعلودلا تاوقلا لمعل ديدجنتلا ةينانبللا
 نددحت وا هل بيجتسي وا .هضفري نا عيطتسي . ,ينانبللا بلطلا شقانيل عمتجيس

 .ةقياسلا ةرملا يف ثدح امك. ,طقف رهشا ةثالث ةدم ةيلودلا تاوقلل

 عونلا نم تاجافم ثودح نم نوفوختي نيينانبللا نييسايسلا ضعبو
 هنوربتعي نيينانبللا نيلوؤسملا ضعب تاب يذلا يكريمالا فقوملا ف ٠ ,يكيتاماردلا

 اًئيش ضرالا ىلع ذفنتو «نانبل هاجت اًئيش نلعت نطنشاو نا ذا .حضاو ريغو ادقعم
 .رخآ

 نا نوشخي ذا ,يسنرفلا فقوملا نم اضيا نيناندللا نييسايسلا ضعب فوختبو
 ,بونحلا يف ةلماعلا ةنركسعلا اهتدحو بحس ىلع اسنرف مدقت

 .ةيلوذلا تاوقلا ِق ةكراشملا ىرخالا لودلا

 ىلع ةوطخلا سكعنتف

 رارقلا ناف .ةينانبللا ةيسايسلا طاسوالا يف نآلا رشتنت.يتلا فواخملا تناك ايأو
 ىلعو ,ةلبقملا ثادحالا هاجتا ىلع ارشؤم نوكيس .يل ودلا نمالا سلجم هذختيس يذلا

 ناو ..ينويهصلا نايكلاو ةيروس نيب مهافتلا ةغيص ءاسرا يف يبرغلا مدقتلا ىدم
 ةيا لمحي ال .اينيتور ديدجتلا نوكي نا عقوتي ةدحتملا ممالا ىدل ينانبللا ريفسلا نكي
 يف ةلماعلا ةيلودلا تاوقلل ينيتورلا ديدجتلا رارغ ىلع .ريبكلا مجحلا نم تاجافم
 8.1951 ماع ذنم ةلتحملا ةيروسلا نالوجلا تاعفترم

 ديرج سيئر رماع دمحم رفاسف قيفارتالا

 : : "قش ةديرجب رزحملا

 نم ةلسلس بتكدل داع رسماع دمحم

 ٍْق نويقارملا اهفصو .ةيئاعدلا تاقيقحتلا

 نا اهدحا ْق ىعداو :ةروجام اهنا ةرهاقلا

 تاركسعم يف نوشيعي نييقارعلا ىرسالا
 فرعي ةلك ملاغلا امنيب !!ءاوهلاب ةفيكم
 ْج ناجروج يف نييقارعلا ىرسالا حبذ مئارجب

 ٠ ىرارلا راوعلا ٠ !ييئاتكلا '
 ؟قيللسالا يمتاسديللا سنئرلا ىعسي

 نيلوؤسملا ىدل ,ةيجنرف ؛ ناميلس
 سيئرل ةيمسر ةوعد نيماتل .نييروسلا

 : ةرايزل ,ةداعس جروح بشئاتكلا برستحا

 ,يعاسملا هذه ىلع نوعلطملا لوقيو .قشمد
 دعب :قشمدب هتالاصتا نم فّكك ةيجنرف نا

 .توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد

 يروسلا ل تطمح و يذلا بئاتكلا ظ

 :«ينانثتسا عضول يئانثتسا ريس كقا» هنآب '

 مالخحلا طاسوأ فق احايترا كرت يجذلا. رمالا

 اعلا نوزيس ةداعنس نأ كقدعلا نمو" 5

 هقفارد ,نيلبقملا نيعوبسالا ىف ةيروسلا

 ٠ | ةقطانلا ءلمعلا» ةددرج يف لوؤسملا ريدملا

 "ا 8 ةيييع عاوج يئادعلا بزح يما ْ

 !طالسح اذني ىريرهلا ٠
 ْ يبو كامب يول نلقس ليعلل يكاعتا

 ْ طالننج دنلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا

 تردصأ ناد دعب 0 تامزآ نم

 يتلا ممفشقتلا ةنماقس ليلف ناةهعلا“ ١
 ظ ؛ةيئانبللا .ةموكحلا اهيسرامتلا + ١

 يذلا مويا قيفر يتانيللا لومتملا را

 ..ةيبرتلا ةرازو لحم لحي نا هرارق ذختا |[
 نمض نم تءاح ةقفاوملا هذه نا لاقيو '

 ناكل ِق يريرحلا اهذفند يتلا ةسايسلا ٠

 تاسسؤملا ىلع ة ةرطيسلا ىلا فدهت يهو

 يي توريب ف ةدملعلاو .ةيويرتلا

 هيأ عار وحاو

 ٠ لمطلا 7 ريفا داهطضألا . 1
 :ةمظنم ميعز يوجر دوعسم ايكو ك -

 أ :ةضراعملا ةيناربالا ٠ «قلخ يدهاجم» |

 ) | يد ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ىلا ةلاسر.
 تاءارخا ذاختا ىلا اهيف هوعدمد ٠ ,راللب وك

 يذلا داهطضالا فقول ةلعافو ةعيرس

 . .ءابطالا دض ةينا اوبال تاطلسلا هسرامت

 ةوعغ دلل يكا رتشالا لمقلا قرا رحالا ايزح : 5 دع

 5 0 اهريغو ظ

 لوالا يبرعلا يجيتارتسالا ريرقتلا
 م0 0 ل 5 "1 مغ ©

 !ةيسيئرلا ةيبرعلا تالكنملا مهفل ةلواحم
 م« # 0

 ذخأي :ةيبرع ةسسؤم نع يبرع يجيتازتسا ريرقت ردصي ةرم لوال 7
 يف ؛ةقيقدلا فقاوملاو ةيملعلا لئاسملا رابتعالا نيغ يف اهيلع نوفرشملا هب

 ريرقتلا اذه ةيمهاو .هشيعن يذلا رضعلا هدهشي يذلا روطتلا لظ | ٠0
 ةيموقلاو ةينطولا اياضقلا يف تسيل .«ةيبرعلا ةعيلطلا» هدنع فقوتت يذلا
 .ةيكيسالكلا ميهافملا ىلع جرخت يتلا ةيجهنملا يف لب .بسح اهلوانتب يتلا

 ةيبرع ةيؤر ةرولب فدهب ؛ىصقالا ىلا تامولعملا نم ةدافتسالا ىخوتتو
 يبرغلا جذومنلل ةيدقن ةيؤر سكعت :ةيجيتارتسالا تاساردلا .ف ةزيمتم
 ةيبرعلا انتالكشم مهفو ليلحتل حلصي ال يذلاو .تاساردلا كلت يف دئاسلا
 .ثلاثلا ملاعلا لود تالكشمو

 راطقالا عيمج يف ةيموقلاو ةينطولا تاسسؤملل ازفاح ريرقتلا اذه لكشيو
 دعاسبي يملعلا روطتلا ناو اميس :تاساردلا هذه لثم زاجنال .ةيبرعلا
 قفو ركفلاو لمعلاو ةرادالا يف اهيدلاسا ءانب ةداعا ىلع ةيبرعلا انتاسسسؤم
 .مدقتلاو روطتلا ُْق ةيبرعلا راطقالا فادهاو تاحاح

 ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم نع رداص جذومنلا  ريرقتلاو
 ماظنلا ىلع ةلماشو ةماع ةرظن يقلي وهو .ةيرصملا «مارهالا» ةديرج يف
 .يبرعلا يعامتجالاو يسايسلا

 ةياد داو .113/ ندعلا- ةيبرعا يللا -

  بّرح سيئر ةرايز قيقخت فدهب .ةيبرغلا

 نطولا عضو ىلا ىعسب اهلوا .ةيسيئر ءازجا ةثالث ىلا ريرقتلا مسقديو

 ةيكرييمالا نيتسايسلا ىلع زيكرتلا لالخ نم يلودلا ماظنلا راطا يف يبرعلا
 ,ينويهصلا  يبرعلا عارصلل ضرعتلا مث .طسوالا قرشلا ف ةيتايفوسلاو

 .يداشتلا  ئبيللا عارصلاو .ةيناربالا  ةيقارعلا برحلاو

 يبرعلا يميلقالا ماظنلا نع ثدحتيف ريرقتلا نم يناثلا مسقلا اما

 دعاصتو ةميشتلا .تاع وضوم نع الضف .يجراخلا هئادأو ةيلخادلا هتالعافتب

 ىلا :قالغنالاو ةيفلسلا يف يلاغملا عباطلا تاذ ةيسايسلاو ةينيدلا تاكرحلا

 .ةينويهصلا عامطالا فقو اهتمدقم فو ةيجراخلا تايدحتلا ةهجاوم

 ,اهتيلعاف ىدمو يبرعلا ماظنلا تاسسؤم اضيا ريرقتلا ضرعتسيو

 ىدتنم ىلا تلوحت اهنا ىرب يتلا ةيبرعلا لودلا ةعماج دنع افقوتم

 ةيمدلقالا تالتكتلا نم عاونا ءوشن ىلا ةفاضالاب ,تانحاشملاو تالجاسملل
 تاهجوتلا وا تاعورشملا نيب تاضقانتل ةمجرت عقاولا يف لكشت يتلا ةيعرفلا
 .يبرغعلا ماظنلا يف ةلعافلا ةيبرعلا راطقالا تاسايس يف

 يف يسايسلا ماظنلل ةيجراخلاو ةيلخادلا داعبالا للحيف ثلاثلا مسقلا اما

 تامسلا ضعب ريرقتلا ضرعيو .يبرعلا اهرود ةبمها نم اقالطنا رضم

 نيماظنلا ةعيبطو :ةلودلا رود ةيزكرمك يرصملا يسايسلا ماظنلل ةيخيرانلا

 ةيروهمجو كرابم ةيروهمج نيب عاطقنالا رهاظم دصرو يتاداسلاو يرصانلا

 .تادانسلا

 لئاسملا لك 17٠١ لا هتاحفص يف مضي يذلا ريرقتلا لكشب قامسلا اذه فو

 [0.ةيبرعلا ةبتكملا يف ةيساسا تارغث دس يف ةبادب ءاهيلا راشملا
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 ,ةباقنلا لخ ىلع مدقا نا ,نييناريالا ءابطالا
 اقفوو .مهتبقارم ىف ةمراص تاءارحا ذختاو

 تاطلسلا ناف ناريا نم ةدراولا ريراقتلل
 نيذلا ءابطالا نم ديدعلا ىلع ضبقلا تقلا

 هذه تءاجو .يشحو بيذعتل اوضرعت
 تاجاجتحالا ىلع ادر ةيعمقلا تاءارجالا
 تارارقلا دض ءابطالا اهب ماق يتلا ةيملسلا
 ناش ْيف ةيناريالا تاطلسلا اهتردصا يتلا
 . بطلا ةنهم ةسرامم

 نا ىلا هتلاسر يف يوجر راسشأو
 ٠١١ مادعا ىلع تمدقأ ةيناردالا تاطلسلا
 يرسقلا لاسرالا ىلا ةفاضالاب .بيبط
 :برحلا ةهبج ىلا ةيبطلا تادعملاو ءادطالل

 راقتفا ةلاح ىف يناريالا بعشلا عقواأ امم
 تاطلسلا نا املع .ةيبحصلا تاجلاغملا ىلا

 ىضرملاو ىحرجلا نم ديدعلا لقنت ةيناريآلا
 :ةيحارجح تانلمع ءارخا نورظتني نيذلا

 نوموقي اوناك مهنا ةجحب نوجسلا ىلا
 .ةضراعم ةيسادس تاطاشنب

 هذه نم ةديدع اخسن يوجر هجوو
 ناسنالا قوقح تامظنم ىلا ةلاسرلا

 [0.يبوروالا ناملربلا و رمحالا بيلصلاو

 دبصو عاففلا
 ؟كرفملا يف ةنه راقملا ىلغ

 يف ةعلطم ةيسايس طاسوا عقوتت
 تارييغتلا ضعب ثدحت نا برغملا
 يناثلا نسحلا كلملا ةدوع بقع ةيلكيهلا

 ةدحتملا تايالولا ىلا ةيمسرلا هترايز نم
 كلملا نا ىلا تاهجلا هذه ريشتو .ةيكردمالا

 بّرح» ةضراعملا ىلغ حاتفنالا ىلا هجتب دق

 تاوقلل يكارتشالا داحتالا»و «لالقتسالا
 ةليكشت يف لمتحم كارشا طخ يف «ةيبعشلا

 مسوملل احاتتفا نوكت ةديدج ةيموكح
 معد راعيش تحت مظتنتو ,مداقلا يسايسلا

 ةدحولا ةدارا ديكوتو :ينطولا عامجالا
 0 .ةيبارتلا

 ..شسيفلا يف مدفنب «دوكبللا»
 ةبسن ىلع «دوكيللا» لتكت لصح
 يف نيلماعلا ةمظنم تاوصا نم 5
 يتلا تاباختنالا لالخ ينويهضلا شيجلا
 عم ةنراقملا.فو .يضاملا عوبسالا يف ترج

 ةبسن ناف ةيضاملا تاباختنالا جئاتن
 يف 2/5,7 يلاوحب تداز:«دوكيلل» نيديؤملا
 بزحل نيديؤملا ةبسن تضفخنا نيح
 ١5/. يلاوح ىلا ؛لمعلا»

 نايكلا يف نوبقارملا ربتعي و

 - [ اما ملل ةحطلاا م هممت - 7

 عجارت ىلع ارشؤم روطتلا كلذ ينويهصلا

 ماما ةيلامجا ةروصب «لمعلا» ةيبعش
 ريخالا اذه نا ىلع ريشب ناك ناو :«دوكبللا»

 يتلا طاسوالا لخاد هعقاوم ززعب لازي ال

 نايكلا يف اهريغ نم افرطت رثكا ربتعت
 [1:ينويهصلا

 قرئازج مالفا بره
 اهيرف ةيجراف

 نيدلجم رودص ابيرق سيراب دهشتس
 ىلوالا .ةيرئازجلا نوؤشلاب نيتصتخم
 ةيناثلاو «بعشلا رصق» - ةميلاوم

 سيئرلا قيرف اهيلع فرشيو ةضراعم
 .ةلب نب دمحا قياسلا

 مسا لمحتس ةيمسرلا ةيرئازجلا ةلجملا
 .نانيل فاحص اهريدسيو ؛راوح»

 سوؤر اهمع دنس ةلب نب ديسلا ةلجم
 ةلجم ىلا ةفاضا ةيناربا  ةيبيل لاوما
 ةيبرعلاب ردصت ينلاو .ةفورعملا «ليدفلا»

 [].ةيسنرفلاو

 ايفرن .ةيبرف ةففص
 نطنشاو نيب يرجي امع رظنلا فرصب

 نا نودقتعي نيبقارملا ضعب ناف .وكسومو
 ءانجسلاو نيلقتعملا نم ددع تافلم

 برغلاو قرشلا سيساوجو نييسايسلا
 ةيتايفوسلا نيتمصاعلا ةقفاوم رظتني
 دادعا نع تامولعملا ديفتو .ةنكريمالاو

 وا نيزجتحملا لدابتل ةديدج ةقفصل يرس
 تاناَزنر يف كاذ وا ببسلا اذهل نينوجسملا
 ةقفصلا هذهل دادعالا ىلوتيو .نيفرطلا

 ةيبرغلا نادلبلا تاموكح نم نوفلكم
 تاقفص نا اصوصخ :ةدشغملا ةبقرشلاو

 ىلا اهودقاع لصوتو .تدقع ةقباس
 .حاحنلا

 نآلا يراجلا دادعالا ةيلمع رثاتت دقو

 ,اهتيعون وا لولحلا ةعرسب اباجيا وا ايلس
  ةيكريمالا تاقالعلا ةرارح .تاجردبو
 فقوت ينعي ال اهثودح مدعو ,ةيتايفوسلا

 يف ,.دوقعم لمالا نا كلذ .اهل دادعالا

 0.ةلبقملا ةمقلا جئاتن ىلع .ةياهنلا

 دوطتملاو ىدوطجلا
 ةيلخادلا ةرازو يف نولوؤسملا ررق

 ةيوه ف ء:دوهتم» ةملك ةفاضا ةينودهصلا

 ايدوهي نوكي نا نود هديوهت مت صخش لك
 .ةينيدلا هلوصا ىلع ةلالدلل لصالا يف

 يف ةيناكسلا نوؤشلا مسق سيئر لوقيو
 ةفاضا نا اناهاك عشوهي ةيلخادلا ةرازو

 رارقا يه امنا .زييمتلا ينعت ال ةملكلا هذه
 هديوهت مت دق ينعملا صخشلا نا ةقيقحب

 لبق نم ةقوثوم ريغ ةينيد تاهج يدنا ىلع
 .ةيلخادلا ةرازو

 ديدجلا رارقلا اذه ريثي نا لمتحملا نمو
 نايكلا لخاد ةنيدتملا ريغ طاسوالا

 ىلع تيزلا بصيل يتأي هنال .ينويهصلا
 نيبو مهنيب الصا ةلعتشملا تافالخلا ران
 [1. (ميديرخلا) ةنيدتملا طاسوالا

 نضولا اذه
 ..قا رغلا يف هما ةيرخن

 فادهتسا دعب .قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا فدهتسا ام زربأ لعل [
 يلاتلابو ؛يموقلا اهرود ءادا نع ةروثلا ةيحنت وه ؛ةيبرعلا هضرا طش

 .اريخاو الوا ةيموق ةروث اهرابتعاب ةيساسالا اهنييارش عطق | 1“
 سأآر ىلع تناك ول اهتياغ ىلا ةيناودعلا ةرماؤملا لصت نا نكمملا نم ناكو
 برخ ريغ بزحو .يموقلا اهقفاب ةزيمتملا ةيلاحلا ةدايقلا ريغ ةدايق ةروثلا
 .ةيبرعلا ةمالا بزح هناي زيمتملا ثعبلا

 ةهجاوم برح ضوخي وهو قارعلا نا يه .لاقت نا بجي يتلا ةقيقحلاو
 نا دح ىلا .«ىبرقلا يوذ ملظ» نم ةواسقب ىناع ةديدجلا ةييوعشلا ةمجحهلا

 بابسأب هدمو هترزاومو ناودعلا عيجشت ةجرد ىلا رمالا هب لصو مهضعب
 .ةيرارمتسالاو ةوقلا

 نع قارعلا عقوقتي نا نكمملا نم ناك «ةرارم دشا ىبرقلا يوذ ملظ» نالو
 مها ىدحا ىلا تلصو دق ةنياودعلا ةرماؤملا نوكت اذهنو :؛يموقلا هرود ةيدأت

 .اهتاباغ

 ةدايق قارعلا لعج يذلا وه ,ةيموقلا راكفالاو ءئدابملاب ناميالا نكلو
 .ينانثتسالا يموقلا هرودب اكسمت دادزي اشيجو ايعشو

 حاجنلا اذه ىف هسفن نع مجرتي ال يئانثتسالا يموقلا قارعلا ةروث رودو
 حانجلا ىلع تاونس تس ذنم ةلصاوتملا ةييوعشلا ةمجهلا دصب لهذملا
 هتاذ مخزلا ةلصاوم لالخ نم كلذك امناو .بسحف يبرعلا نطولل يقرشلا
 .يبرعلا نطولا دادتما ىلع يموقلا لاضنلا لوقح رئاس يف هسفن عاقيالاو

 ,ىلوالا برعلا ةيضقب كسمتلا نع نؤريثكلا هيف عجارت يذلا تقولا فو

 اهتامازتلال ةيفو اهثدابمل ةصلخم ىارعلا يف ةروثلا لظت .ةينيطسلفلا ةيضقلا
 هباحصا ىلا قحلا ةداعاو :نيطسلف ريرحت لجا نم لاضنلا معدب ةيموقلا
 يقرشلا حانجلا ىلع ةيموقلا ةكرعملا يف قارعلا لاغشنا دوي ملف .نييعرشلا
 . نيطسلف يف ةيموقلا ةكرعملا نع هيلخت ىلا يبرعلا نطولل

 ناودعلا دض اهتكرعم نا :ةيادبلا ذنم قارعلا يف ثعبلا ةروث تكردا امبرو
 امك .ينودهصلا ناودعلا دض ةئموقلا ةكرعملا نم أزحتبي ال ءزج يناريالا

 امنا ؛يبرعلا جيلخلا يف ةيبوعشلا ةمجهلا دص يف اهئاليا ردقب هنا تكردا

 عطقو ينويهصلا نايكلا قيوطت قيرط ىلع ةيساساو ةماه تاوطخ وطخت
 .ةيبرعلا ةقطنملا يف هنيبارش

 ةرماؤملا هجاوت يهو .ةينيطسلفلا ةروثلا نا .قالطالا ىلع ابيرغ نكي ملو
 الا «يجيتارتسا فيلح» نم اهماما دجت ال ,نهارلا تقولا يف فارطالا ةددعتملا

 ةجيتن نورظتني اوعبقو تمصلا نورخآلا مزل نيح يف ؛قارعلا يف ةروثلا
 .مهفقاوم ةقيقح نع اوفشكيل ةرماؤملا

 يف ءادأكلا ةبقعلا نآلا تاب قارعلا دومص نا لوقلا ةغلابملا نم سيلو

 ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصتل ينويهصلا  يكريمالا عورشملا ةهجاوم
 برع عم قيسنتلابو يناريالا ناودعلا عم نواعتلاب يبرعلا نطولا تيتفتو
 .ناسللا

 يبرعلا يموقلا رايتلا ةداقل ولحي ناك تانيسمخلاو تاندعيرالا ةلحرم يف

 ةقيقح تاب بقللا اذه نا كش الو .برعلا ءايسوري» هناب قارعلا اوبقلب نا
 عضولا كسامت ىلا دوقي نا دب ال قارعلا ىف ةروثلا دومص نا ذا :نآلا ةدسجتم

 ىلع ظافحلا يف رربالا رودلا ءايسورب» تبعل امك امامت ,ديدج نم يبرعلا
 .اهدض تيفتلا تارماؤم تدنشا نا دعب ايناملا كسامت

 ىلع حضاو يشؤم وه, نيسح مادص يبرعلا سيئرلا هلاق يذلا مالكلاو
 اهينبت يتلا ةيرجتلاف .. ثعبلا ةدايق لظ يف قارعلل يموقلا رودلا اذه ةعيبط
 يف ةمالا ةبرجت يه امناو .ةمالا طيحم يف قارعلا ةبرجت» تسيل زومت ةروث
 5.«قارعلا

 يبعرملا زياف
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 َ ١ نارتيم

 دل ركسومو - نطنشاو نيد

 0 زومت 4 ىلا 4 نم ةدتمملا ةرتفلا
 ىلا سيراب نم عياتتلاب هاتلقن نيتلحرب يراجلا

 ىلوالا ةلحرلا يف .وكسوم ىلا سيراب نم مث كرويوين
 تالافتحالا ف يمسرلا فرشلا فيض لثمي ناك
 بص ةماقا ىلع ةنس ةئام رورم ةيسانمل ةيكريمالا

 ةدحتملا تايالولا ىلا اسنرف هتدهأ يذلا ةيرحلا

 يبلي نارتيم ناك ةيناثلا ةلحرلا يف و .ةيكريمالا
 تءاج يتلاو .يتايفوسلا داحتالل ةيمسرلا ةوعدلا
 ماعلا ريتركسلا اهب ماق ينلا ةلحرلا ىلع در ةئاثمب

 ىلا فوشتابروغ ليئاخيم ىلعالا تايفوسلا سلجمل
 .مرصنملا ماعلا نوضغ يف سيراب

 ,نياتلحرلا ةيمها ىلع نوظحالملا عمجا دقو

 تاسيالملاو ةيسدئرلا طويخلا امهلالخ نم اوسمخلاو

 نيب ةبرطضملاو ةمئاقلا تاقالعلا يف ةكباشتملا

 تاقالعلا نيبو .ةهج نم يبرغلاو يقرشلا نيركسعملا
 ايورواو يتايفوسلا داحتالا مصل ينلا ةيصوصخلا

 .ىرخا ةهج نم اسنرف اهيلق يفو ؛ةيبرغلا
 لوضفل اريثمو .رظنلل اتفال ادب ام رثكا نا ديب

 ,ةلقتسملاو ,ةيتازلا زفاوحلا وه لدلحتلاو لمأتلا
 اسامح رثكا .مويلا .نارتيم سيئرلا لعجت يتلا

 نيتمتل رخا يبرغ يبوروا لوؤسم يا نم ادادعتساو
 ركسعملا عم ضوافتلاو راوحلا ىرع قيثوتو طباورلا':
 يعسلاو :يتايفوسلا داحتالا ةماعزب يكارتشالا
 ةنس يف ةيسائرلا هترتف ةيادب ذنم ةصاخو .رمتسملا

 نيس تاقالعلا ِق يويح سفن ءاطعال 65١

 كوكشلا نم فيفختلا ىلنع دعاستت نيركسحملا

 تاباسح ْيف ةكراشتملا فارطالا عجشتو .فواخملاو

 ىلع ةلمتحملا ةيوونلا ةهجاوملا قزامو حلستلا
 .مهافتلاو ءاقللا عقاوم نم بارتقالا

 اهيف ىريو ايازم زفاوحلا هذه ضعبلا ريتعي
 ةمكحلا رود ليثمت ديري نمل ايلاثم اعوزن رخآلا ضعبلا
 فرعي الو .ةينلا نسح نم ولخي تاب ملاع يف لقعتلاو
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 ةيوونلاو ةيديلقتلا حلستلا ىوق ريوطت نم ديزملا الإ
 .مسحلا ةعاسل !دادعتسا ةيئاضفلاو

 ال ةيسنرفلا ةيروهمجلل يكارتشالا سيئرلا نا ريغ
 ةلودلا لالخ نم ديرب هنال زمغ يال الاب يقلد

 يف يتاذلا رارقلا زمر نوكي نا ؛لثمي يتلا ةسايسلاو
 ىرخا ةيبرغ مصاوعل افالخ كلذو .ةيبرغلا ابوروا
 عرفلا دادشنا ةيكربمالا ةدحتملا تايالولا ىلا ةدودشم

 ءالولا نم عونب ةموكحملا وا ءايتاطيرب لثم لصالا ىلا

 .ةيبرغلا ايناملا لثم ةيكريمالا ةسايسلل طورشملا ريغ
 اسنرف عقوم نا .ةريخالا تاونسلا ىف صوصخلا ىلعو

 اهنيب عضت يذلا يسلطالا فلحلا راطا يف امامت زيمتم
 ءاطغك هب اهتعانق مغر ةبوسحم ةفاسم امود هئيبو
 زوعت ال ةلثمالاو .ةيسلطالا ةوقلل يرورض ينما
 يسنرفلا رارقلا ةيلالقتسا ىلع عطاقلا ناهربلا ءاطعال
 زفاوحلاو ططخلا هاجت .يلخادلا نع الضف ,يخراخلا

 يتلا تارئاطلا روبع سيراب ضفر اهرخاو ةيكريمالا
 .يبيللا بارتلا ىلع ةراغالل ةهجوتم تناك

 «نارتيم سيئرلا كرحت يتلا زفا وحلا ليوأت نا ىلع
 كرويوين نم لكب ريخالا هلولح ةيمها ءاصقتساو
 ل ,نيلقنتلا الك ءارو نم ةدوشنملا لامآلاو . وكسومو

 ةلمج كانهف .ءارقتسالا ىلع امهمهف يف راصتقالا نكمي
 فو اهعم نارتقالابو ةيسامولبدلا عئاقولاو ثادحالا
 ةيدمسرلا تاحيرصتلاو بطخلا .انايخا اهتمدقم

 يف نويسايسلا اهنودي ينلا تالماتلاو راكفالا اهيلاو
 ةداملا ريتعن انئناف انتهح نمو .ةددحم قئاثوو ىتك

 زفاوحلا ريطأتل ةادأ لضفا :نارتيم ةلاح يف .ةريخالا

 يسايسلا ميكحلا يعاسم مهفل مالملا لخدملاو ,ةينعملا
 نيركسعملا يتمصاع ىلا هيقرفس نم يكارتشال
 .نيسفانتملا

 ةيجراخلا نارتيم ةسابس
 نارتيم اوسنارف ردصا ةيراجلا ةنسلا علطم يفف

 لوح تالمات»ب نونعملاو .رشع ثلاثلا هياتك

 تطخلا ةعومجم نمضتي ءاسنرفل ةيجراخلا ةسايسلا
 فقاوم لوح 486١و 198١ نيباهاقلا يتلا

 اياضقلا نم اهتارارقو ةيسنرفلا ةيسامولبدلا
 عم ةقالعلاو يجيتارتسالا عافدلا نوؤشو ةيبوروالا
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 ةبارق ىف ةيساسا ةمدقم باتكلا ردصتتو .نيركسعملا
 ام ةلصحم يسنرفلا سيئرلا اهيف لجسي ةحفص 4
 ةدايسلاو مكحلا يف ميهافمو ءارآ نم هيدل عمجت

 ىرنو .ةيلودلا تاعزانملا نم هدالب عقومو ؛ةينطولا
 اهيف دجن يتلا ءارآلا هذه ضعبب سانئتسالا ديفملا نم
 تاكرحتلا مهفل :ىلوا ةلحرم يف ؛هل ريظن ال ادنس
 :ىل ودلا ديعصلا ىلع ةريخالا ةينارتيملا

 ؛نارتيم دنع .اسنرفل ةيجراخلا ةسايسلا روحمتت-
 ,ينطولا لالقتسالا» :ةريسب راكفا ةعومجم لوح

 بوعشلا قح .ملاعلا يف ةيركسعلا تاعمجتلا نزاوت
 .(7 ص),ةريقفلا نادلبلا ةيمنتو ءاهسفنب فرصتلا يف

 ةيمهأ ىلع ظفاحن نا وه (هرظن يف) ءيش مها ناد -

 نيتوقلا ةهجاوم يف هيلع نحن ام ىلع ىقبنف نا
 ١7( ص) ءانتراق ءابوروا نامستقت نيتللا نييمظعلا
 انديلاقت نم انتقثو انتوق دمتسن ناب» الا ىتأتيال اذهو

 يتلا لئاسولا انناريج عم سرادتن نأبو ءانتفاقثو

 ءاسنرف حاجن ضرقفي ابوروا حاجن ناد -
 ١16١(. ص)

 ةدايسلا بحاص بعشلا نيب قاثيم مها ناد

 طبتري ينلعلا عارتقالا قفو همكحي يذلا صخشلاو
 .اسنرفل يجراخلا نمالا نامضب اساسا

 اسنرف كالتما ىلع ةقباس ةلحرم يف ضارتعالا مغر -

 ىدل ةيرورض ةعجارم تمت يوونلا حالسلل
 ةوق ىلع رفوتلا ةرورضب عانتقالا مكحب نييكارتشالا
 يكارتشالا بزحلا نلعا ١19178 ةنس .ةيامحلاو عدرلل
 يف وه امب همازتلاو عوضوملا اذهب ةماتلا هتعانق

 يذلا أدبملا سفن وهو .خسار يلوغيد أدبم ساسالا
 .ةيكارتشالا مكحلا ةلحرم يف ددصلا اذهب مكحتي

 .(١؟١ ص رظنا)

 ١09 نما ملل نخطط مه ممع [ -

 .ىلوالا .ةيجيتارتسالا عدرلل ناتقيرط كانه»

 مصخلا بهرت ربكا ةوق ىلع رفوتلا دمتعتو ,ةيديلقت
 ةهاتم وحن دوقبد روصتلا اذه نا :موجهلا نع هقوعتو

 هيف ريغتت يذلا تقولا اذه يفو .قئافلا حلستلا
 ناف تاونس سمخ وا عبرا لك ةينقتلا تايطحعملا

 اهضعب هب رمدت ام ىلع رفوتت تتاب ىمظعلا ىوقلا
 ,ةيناثلا ةقيرطلا .اهعم نحن انرمدتو ,ةديدع تارم

 ىلع موقت يهو .يوونلا رصعلا عم ةقباطتمو ةفلك لقا
 ىلع امامت اعنتمم فعضالا ىلع ءادتعالا نمث لعج
 ناهرلا نم ةيمها رثكا ودبت رطاخملا لعج وا .ىوقالا
 عم ةاواسملا فدهتسي ال يذلا روصتلا اذه نا .هسفن

 ةمجحسنملا درلا ةردقمل هءازا كلمتلا ىلع مغري مصخلا
 .(17) ءاسنرف ةيجيتارتسا اهنا .ءافتكالا أدبم عم

 ىلع اهدضر نكمي ةيقيقح ةلئسا كلانه ناد -
 ,ةلئسا ثالث اهنم حرطا يبناج نمو .ددحم ديعص

 ةيسنرفلا ديلاقتلاو يكارتشالا ركفلا عم ةقباطتم
 :لوالا لاؤسلا .ملسلاو برحلا ةسايس عمو ىربكلا
 ضرع نولبقت له :يناثلا ؟حالسلا عزن يف نويغرت له
 دادعتسا مكيدل له : ثلاثلا ؟ىل ود ميكحت ىلع مكتيضق
 ىلع باجيالاب درأس انأف يبناج نمو ؟ةوقلا نع يلختلل
 .(77 -375 ص) ءاهلك ةلئسالا

 ةيعادلا فوشتابروغ ديسلل ةريخالا ةردابملا ناد -
 ماع دودح ىلاو انه نم .يوونلا حالسلا لك ريمدت ىلا

 نم ريغتل ؛,موجنلا برح» نع يلختلا لباقم ٠
 :ةيفاقث ةعاجشك اهييحن نا قحتستو لاجسلا ةعيبط
 .(39 ص)

 نارنيم ةلحر رفاوح
 ةددحم ءارآ انل تلقن يتلا تارقفلا هذهب يفتكن

 يسرفلا فقوملاو حلستلا اياضق يف نارتيم سيئرلل
 ال رما باتكلا ىف ام لك ةءارق نا رينعنو ,يجراخلا

 اذهل يجيتارتسالا راطالاب ةطاحالل هنم صانم

 زفاوح ضعب مهفتن نا عيطتسن ةرشابمو ,فقوما
 ,يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تابالولا ىلا ةلحرلا

 .اهتداق يتلا حورلاو

 فلكي مل يكريمالا سيئرلا نا ىلع نآلا عامجا ةمث
 الو ةيوتكم ةلاسر هلمحي ملو ةطاسو ةباب نارتيم
 مل هنيع نآلا يف هنكلو .يتايفوسلا هريظنل ةيوفش
 وكسوم دادعتسا سسحت رودب موقي نا نم عنامي
 سيئرلا نا انيقيو .اياضق ةلمج يف اهتيار روطتو
 سوقطلا ةرمغ ف ةمهملا هذهل افهلتم دبي مل يسنرفلا
 ةيرحلا بصنل ةيوثملا ىركذلل ةرهابلا ةيلافتحالا
 دحا عم ءاقللا ةصرف عيضي مل هنكل .يكرويوينلا
 رولبتت ةنيعم ةيلعاف وحن هتلباقم هجويل نيقالمعلا
 نم يبوروالا فقوملا تايلجتو رصانع ىدحا اهيف
 يذلا دومجلا هاجت ةصاخو .نيركسعملا نيب عارصلا

 يوونلا نزاوتلاو حالسلا عزن تاضوافم هفرعت
 ةيقافتاو ١  تلاس ةيقافتا نع الضف موجنلا برحو
 سامتلا ةيغبو ,4831 ةيعافدلا خيراوصلا ماظن
 يا .فقوتملا راوحلا لصو طير ةداعال لييسلا برقا

 لبق .فوشتايروغو ناغير نيب ةمقل سوفنلا ةئيهت
 سيئرلا ناف رمالا ناك اياو .ةيلاحلا ةنسلا ةياهن
 ةدحتملا تايالولل هترايز تبثي نا يف حجن يسنرفلا
 هيرواحم عنقي نابو .ةيفرظلا ةيلافتحالا جراخ
 نيبراضتم نيفقوم نيب مكحلا عقوم ف هزكرمت ىودجب
 ةسايسلل باذجنا يا هنم رهظي نا نود اذهو

 ةسايسلا ةيبذاج نم باحسنا وا ةيتايفوسلا
 .ةيسلطالا

 مايا ةثالث نارتيم سيئرلا اهيف ىضق ينلا وكسوم يف
 تاقالعلا تناك (4857/1/ه--1) ةيمسر ةرايز يف
 بتاكمو تاعاق ىهبأ يف لاتخت ةيتايفوسلا  ةيسنرفلا
 تاعاسلا اثداحتب نا نيدلبلا ىل وؤسمل ًادهتو .نيلمركلا

 ةيجينتارتسالا :ةيساسالا لكاشملل اقرطتمو لاوطلا

 ىلع امهنم لك صرحو .,ةيوناثلا ىتحو ةيئانثلاو
 اياضق نعو رخآلا نع.هيدل يذلا روصتلا ضرع
 .ةبراوم نودو حوضولا نم ريثكب ةعاسلا

 نا ىلع مويلا نوعمجي نويسايسلا نوبقارملاو
 ءوكسوم يف نارتيم اهب ليوق يتلا ىربكلا ةوافحلا
 نيلوؤسملا فرط نم هيقل يذلا ديجلا تاصنالاو
 بواجتلل ءالؤه هادبأ يذلا دادعتسالاو .تايفوسلا

 اناهر لكشي كلذ لك ؛مهيلع ضرع ام يف راوحلا وا
 اهئارو نمو ءاسنرف ىلع ايجهنمو اديدج .ءايتايفوس
 دمتعي ناهر وهو .ةيلومش ةيفيكب ةيبرغلا ابوروا
 ةيسامولبدلا ودبت نا اهزربا تاكيتكت ةدع
 ةبرجتللو ةمكحلل ريدقتلا رهظمب ةينايفوسلا
 يسلطالا طيحملا نم ةدتمملا ابوروا ءابوروال ةيخيراتلا
 ةعزدنلاو بلصتلا ةهجحاوم ِق كلذو «لاروالا لابح ىلا

 اذه ىخوتبي نا نع اديعبو .ةرماغملا ةيكريمالا

 قلخ ىلا حمطي هناف ةيسلطالا تاقالعلا برض كيتكتلا

 برغلاو قرشلا نيب ةينمض ةيبوروا طغض ةوق
 ضيبالا تيبلا ىلع اهرودب طغضت نا عيطتست

 يف نيلمركلا عم يدجملا راوحلا ةلصاوم ةرورضب
 4 برحو يجيتارتسالا يوونلا حلستلا نيدايم
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 فوشتابروغ رهظا هبطخ نم ةدحاو يفو .موجنلا جح
 اهناب هدالب ةعانق نع ريبعتلا يف ةراهملا نم اريثك
 هنأبو .ديلاقتلاو ميقلا نم ريثك يف ابوروا عم كرتشت
 ةكرعم ضوخل قئالعلا هذه ىلع زيكرتلا ديفملا نم

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فادهالا اهيف روليتت ةدحاو

 .ةيكارتشالل ةيطارقميدلاو
 ةراسزل تايفوسلا همسر يذلا راطالا وه اذه

 هيف ىءارتي يذلاو .وكسوم ىلا ةيمسرلا نارتيم
 ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نيب عارصلا

 نم ءاضيا :نوكم راطا وهو .ةيساسا ةيفلخ ةباثمب
 هيلا يعسلا وا قافولا اهيلا زمري ةيلمع داوم
 ةجردلاب ءايوروا ينعت» ةيلمع تاحرتقم اهصخشتو

 برحلا ربتعت ال يتلا :فوشتابروغ رظن يف :ءىنوالا
 عيمجلا نا ...اهلاطب دق يذلا ددحولا ديدهتلا ةيوونلا

 عضول عوضخلا نم اوبعت نييبوروألا نا فرعي
 مكارتت ءاضيا ابوروا يف نكلو .رتوتلاو ةهجاوملا

 ةرئاغتملا لودلا نكاست ْق لثملا ءاطعال مودلا ةوع دم

 .«مالسلا ىلا اهلك ةشطعتملا نكلو :ةمظنالا

 يسكرف باوجو .. يتايفوس عارنقا
 تايفوسلا همدقي يذلا لاعفلا ىلمعلا حارتقالاو

 قيس ينلا تاكارتقالا نم اددس يبوروالا رواحملل

 ضفخ ىلا ةيعادلاو اهئافلح عم اهتحرط نا وكسومل
 يف ةيديلقتلا ةحلسالاو ةيركسعلا تاوقلا ددع

 تناك انا فواخملا دديد نا هنأش نم اذهو .ابوروا

 ةيفصت ناب داقتعالا نم مجنت دق يتلاو .اهتعيبط

 ةلخلخ ىلا يدؤت دق ةراقلا يف ةيوونلا ةحلسالا

 وعدي .ةيكارتشالا نادلبلا هاجت نزاوتلا
 رياغم روظنم نم ةلأسملا هذهل رظنلا ىلا فوشتابروغ
 ْق ةسوملم تاضيفختن مايقلا ىلع برغلا لمعيل»

 نحن مقنلو ءاقوفتم ودبي ثيح ةددحم حلست ةمظنا
 انيلع ىرخا ةرابعبو .هيف قوفتن ام صخي ام يف لثملاب
 هذهو .ىوتسم ىندا ىلع نزاوتلا نم بريضل ىعسن نا

 اباوج رظتنن نا انقح نمو ؛ةلجاعو ةيقيقح ةمهم
 .«برغلا نم اهناشب ايباجياو اسوملم

 احضاو نارتيم بتاوج ءاج تاحارتقالا هذه ىلع

 اسنرفل ةيساسا ءىدابم هاري ام ىلع ادنتسمو اميساحو

 نا ةطيرش حلستلا عزن دوهجح لكل يسنرفلا دادعتسالا

 دوهجمب ةطورشم نوكت ناو ءاهباسح ىلع متت ال
 .ةأرجم نوكت ال ناو .يعامج

 مامتهالا نم ريثكب عباتت :نارتيم لوقي .ءاسنرف نا
 ناتوقلا لصت نا ىنمتتو ,فينج تاثداحم ريس

 ,تقولا اذه يف .اهنكلو .ةيباجيا جئاتن ىلا نايمظعلا
 اهتوق ديدحت رود نع اهريغل لزانتت نال ةدعتسم ريغ
 اهتسايسل فده الو يملس دلب اسنرف نا .ةصاخلا
 (...) .اهل ضرعتلا لواحي نم عدر ىوس ةيعافدلا
 ريغ ةيلمع ىوقلا نزاوت يف ثحبلا ةلأسم ناف لك ىلعو
 حلستلا لزع اعنطصم نوكيس نا ةئزجتلل ةلباق
 ةحلسالا ناديم يف لالتحالا ىلع ءاقبالاو يوونلا
 متي نا وه اسنرف هانمتت امو ةيواميكلاو ةيديلقتلا
 ابوروا يف حلستلا عزنل ملوهكوتس رمتؤم ف لصوتلا
 ضفخ ىف ةقحال ةلحرمل دهمت ةقث تاءارحا ناختا ىلا

 . .محالسلا
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 نشا و وكسوم
 ةلدادملا كوكشلاو

 ,نطنشاوو وكسوم نيب تاقالعلا نع اذام نكلو

 لازت ال ةقش برقي نا يسنرفلا سيئرلل نكمي فيكو
 ؟عيستت

 ,بلصتملا هققوم نم ,ناغير دلانور سيئرلا نا
 ةحلصم امهل نييمظعلا نيتوقلا ناب اعنتقم ودنب

 ىريو .ةيجيتارتسالا ةحلسالا نم ضفخلا ىف ةكرتشم

 قيبطت نم ققحتلاو ةبقارم ليحتسملا نم هنا
 داحتالا عم ددصلا اذه يف ةعقوملا تادقافتالا

 ِق ددرتن ال وكسوم نا ىلا كلذب اأريشم يتايفوسلا

 عافدلل هتردابم ربتعي وهف مث نمو .اهقرخ
 يدصتلل لكش ةباثمب (موجنلا برح) يجيتارتسالا
 .يجيتارتسالا حلستلا يف لالتخالل

 نم ةديازم اهارتو ؛:وكسوم اهركنت تارابتعالا هذه
 ةحلسالا نم ديزم جاتنال ةيكريمأالا ةرادالا ليق

 عيسوتو ءاضفلا ةركسعل ةيفاضا ةلواحمو .ةروطتملا

 دادعتسا يا ىدبت ال هسفن تقولا يف و :عارصلا لاجم

 مهللا ةصاخلا يجيتارتسالا حلستلا جمارب ةعجارمل
 :راوحلل ايقيقح ادادعتسا ضيبالا تيبلا ىدبا اذا

 هغولبو .هيلا لصوتلا نم وكسوم سأيت ال ام وهو
 ريثآتلاب يا :ةيبوروالا ليبسلا اهنمو ءلبسلا ىتشب
 هاجت ةهجاوم ةدارا ةرولبل مهثحو نطنشاو ءافلح ىلع
 ةطخلا هذهل حشرم لضفا وه نارتيمو .نيدكريمالا

 .ةركاملا

 يتلا هتطخ ىلع .هرودب .رفوتي هيزيلالا ليزن نكل
 مالسسلا ةمدخ» :ةيسانم لك يف اهل اراغش عفري
 نا عيطتسي راعشلا اذه يذح نيبو :ءاسنرف ةحلصمو

 ءادباو ةمكحلاو ةراهملا نم ريثكب ايسامولبد كرحتب

 نلعي نا ضفريو نطنشاو نع ىلختي ال «ةردابملا حور
 قيسم ءادع يا هزفتسي وا وكسوم هرفنت ال .ءالولا اهل

 عم ةيميمصلا نم ريثكب بواجتيو ةيعويشلا دض
 هنا .سامحلاو ةقثلا نم ريثكب .فوشتابروغ ةيصخش
 خيراتلا عنص ىلع نورداق لاجرلا نم ةلث ةمث نا نمؤي
 ,مهنم دحاو وهو .ءالقعلا نم مهو .هقفد ليوحتو
 نوديعيو مهنادلب نوعنصي مهتمكحو مهلقعبو
 ناميالا مسابو ءاهيلا نومتني يتلا تاراقلل ٍريدقتلا
 قمعب يعي وهو ؛ناركيم كرحتي ابورواب سدقملا
 هناميا كرش هعقوأ ول هرض ام نكلو .هرواحم كيتكت

 ءاسنرف ىلا :ةياهنلا ف .دوعيس لضفلا لكف ءصاخلا

 ءاخرلاو مالسلاب معنتل زوجعلا ةراقلا ىلا اهنمو
 ىلا ناحنجي نييمظعلا نيتوقلا تلعج دقو ,نيمئادلا
 ةعانص اهنا :ةيوونلا سوؤرلا لدب لقعلا ةغل

 نارتيم مويلا هغالبا ديري ام يه اهتلاسرو ةراضحلا
 لخاد ءاضيا لخادلا يف نكلو :جراخلا ىف هب عشيو

 ىلع رفوتي يلاحلا اهسيئر نا مهفت نا اهيلع يتلا اسنرف
 ةبترمو :ىمظعلا لودلا فاصم يف اهلعج رادتقا

 ةمدخو اهتمدخل ةليصاو ةيعرش ةطاسو جاهتنا
 .ءاقبلاب حلصا هتيجولويدياو وهف يناتلابو :مالسلا
 [1...لضفالل ءاقبلا نا يا

 يواوزلا ناميلس

 يراجل
 يف (ناملربلا) ةيسنرفلا ةيمومعلا ةيعمجلا | لب
 لراش ةيلخادلا ريزو عورشمب رشابملا مامتهالا ِِس
 بناجالا ةماقاو لوخد طورشب» صاخلا اوكساب
 هذه يف ةيرذج رظن ةداعا ىلا فداهلاو .ءاسنرفب
 دهع ىلع اهرارقا مت يتلا اهنم ةصاخو .طورشلا
 .ةقباسلا ةيكارتشالا ةموكحلا

 لمجم نع نالعالا ذنم اوكساب عورشم راثأ دقو
 نيرجاهملا طاسوا يف ةديدش لعف دودر هاوحفو هدونب

 ةسينكلاو .ناسنالا قوقحل ةيلاوملا تايعمجلاو
 هيف تأر اهلك تاهجلا هذهو ءاسنرف يف ةيكيلوثاكلا
 عضولا ىلع ازاهجاو .ةبستكم قوقحب اريطخ ًاّسسم
 .ةماع بئاجالاو نيرحاهملل يسفنلاو يئاعلاو ينمالا

 .اسنرف يف مهتماقا لاطيس رمتسم ديدهتل ازمرو
 داع يذلا يسنرفلا يلاربيللا نيمدلا نا مولعملا نمو

 ١١ يف ةمظنملا ةيعيرشتلا تاباختنالا دعب ةطلسلا ىلا
 نم :ةيباختنالا هتلمح ماقا دق ناك ءيضاملا سرام /راذآ
 ةحفاكم راعش ىلع :ىرخا دوعوو تاراعش نيب
 يمويلا نمالا ْق الذلتخا دارم ام ةداعاو باهرالا

 يف ةرجهلا ةلأسمل ديدج مييقتب كلذ اقفرم .نينطاوملل
 (ةينطولا ةهبجلا) فرطتملا نيميلا زكر امنيب اسنرف
 ىلا وعدب يرصنع ساسا ىلع هتلمح نييول ةماعزب

 نالعا يف ددرتي الو .مهريغو نييسنرفلا نيب زييمتلا
 ام لك مهيلا بسني نيذلا نيرجاهملا درط ةرورض
 .ةيداصتقاو ةيعامتجا تامزا نم ايلاح اسنرف هيناعت

 ةزوص تمدق نا «ةيبرعلا ةعيلطلل» قيس دقو
 طورش لاطت تادب يثلا ةديدجلا ريبادتلا نم ةزجوم

 ريبكذتلا ةداعاب سأب الو ءانه .ءنيرجاهملا ةماقاو لوخد

 :ةيلاحلا ةقرولا يف اهمهأب
 رشع ةدمل ةماقالا ةقاطب حنم يف رظنلا ةداعا- ١
 طورشلا مهيدل رفوتت نمل :ةيكيتاموتا ةيفيكب ,تاونس
 تانيع يف اهرصحو ؛مهتالئاعلو مهل ,ةيرورضلا
 .اهليوخت طورش قييضتو :«نيرجاهملا نم ةددحم

 نييرسلا نيميقملاو ةيرسلا ةرجهلا ةبراحم مساب - ١

 0(3) - 1[: مكبرخجرا نما خفت -



 :ةمراص ةبقارمل نيعضاخ بناجالا لك حبصيس
 ةرادالا هتمسام فيس حمهلاطيسو :ةيئاوشعو

 ديدحت يا نود ؛ماعلا نمألل ديدهتلا» ب ةيسنرفلا
 يدؤي يذلاو :هب لالخالل وا ماعلا نمالا موهفمل قيقد

 .تامدقم نود ةرشايم درطلا ىلا

 ظفاحمو ةطرشلا يا .ةيزيفتنلا ةطلسلا ليدوخت - "“

 رفوت مدعو درطلا ءارجا ةيحالص هلثمي نم وا :ةيالولا
 يا , ةيلمعلا ةيعرش نم ققحتلل ةينوناق تانامض ةيا
 تناك يتلا ةيئاضقلا ةسسؤملا لحم لحت ةرادالا نا
 .اقياس رمالا اذهبي ةلوخم
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 تتاجالا ىلع قيبضتلا :اوكساب

 - 1 ما ملا ننعم هج مصعت - 1

 ءانبال ةلماكلا ةماقالا ةقاطب حنم نكمي ال -
 نس يف مهو اسنرفب اولح دق اوناك اذا الا .نيرجاهملا
 ناك ام اذا ةرشابم درطلل ءالؤه ضرعتو ...ةرشاعلا
 .مهئابا ريصم وه اذه

 ىلع قانخلا اهلك قيضت ةديدع ةيعرف دونب ةمثو
 ديدهتو فسعلل ةضرع مهلعجتو بئاجالا ةماقا
 ءىدابملا عم ةدشب ضراغتي امم ةظحل لك ْف داعبالا

 فو .هل اراعش يسنرفلا عمتجملا اهعفري يتلا ايلعلا
 .ناسنالا قوقح صخي ام هرهوج

 امك ءيسنرفلا ةيلخادلا ريزو عورشم هجوو دقو
 .ىلوالا هدونب نع نالعالا ذنم ةديدش ةضراعمب .انركذ
 ةضراعملا ةهج نمو ةيناسنالا تايعمجلا لبق نم
 ةلحرم ىلا لقتني ناملربلا ىلا لصي ذا مويلاو .ةيراسيلا

 ىلا مث ةيبلغالا ةيقادصم ىلع لوصحلا يف عورشلا
 بيبسب امتح متيس ام وهو ؛كلذ دعب يروفلا ذيفنتلا
 اذه لوح ةيناملربلا ةيبلغألل ماعلا ماجسنالا
 نم اريثك هيف ىري فرطتملا نيميلا نا لب . عوضوملا
 ةففاكلا تانامضلا رفود < ها ردتعيو ريصقنتلا

 وا تناك ةيرس ءاسنرف نم «ةرجهلا ءاد» لاصئتسال
 !ةينوناق

 اهل ضرعت يتلا تاداقتنالاو طغضلا تحتو

 سيئر هب هلباق يذلا ظفحتلاو لب .عورشملا
 اوكسباب ديسلا دمع .هسفن .يكارتشالا ةيروهمجلا
 ةيساسا تاليدعت هوربتعا ام قاحلا ىلا هونواعمو
 ةيمومعلا ةيعمجلا لخاد نيناوقلا ةنجل اهيلع تفرشا
 عورشملل نوضراعملا فصو دقو .ارخؤم اهتسردو
 رصهوج نم ريغت الو ةفيفط اهنأب ةقحلملا تاليدعتلا
 يتلا نجسلا ةدم لقن مت هنا ؛الثم كلذ نمو .رطاخملا
 رهشا ةثالث نم هدرطب حمستو يبنجالا اهل ضرعتي دق

 .ءيش يف مهي الو .ذيفنتلا ةفوقوم ةنس وا ةذفان ةتس ولا
 نم .الثم .ىل والا ةنسلا ف تردص دق ةيوقعلا تناك نا

 ناف : امثإ .نيضراعملا رظن يفو .نايس رمالاف ةماقالا
 فرداهلاو .هتاليدعت وا هلصا ىف .هلماكب عورشملا
 .ةيرسلا ةماقالاو ةرحجهلا ةيعضو ةحفاكم ىلا هلمجمب

 مهنأب مهراعشاو بناجالا قيوطتل ةظخ الا سيل
 .مهعجاضم ضقو ةمئاد ةيقارم تحت

 يف ةيكارتشالا ةضراعملا ناف ىرخا ةهج نمو
 عم ىوصق تاباسح اهل يتلاو .ةيمومعلا ةيعمجلا
 نود رمي عورشملا كرت يونت ال ؛ةيلخادلا ريزو
 وا ديدنتلاب ءاوس ؛ةتامتساب هتهباجم تررقو .ةعبوز
 لمتحملا نمو هفييكتل تاليدعت نم امئالم هارن ام حرط
 ناو ةصاخ اديدش ادادتحا شاقنلا اذه فرعي نا

 ةهباجملا نم ةديدج ةلحرم مويلا نولخدي نييكارتشالا
 اوسنارف سيئرلا نلعا نا دعب مكاحلا نيميلا عم
 ةلاحا ميسارم لك ىلع عيقوتلا هضفر نع نارتيم
 ددع ميمأت عزن يا ءصاخلا عاطقلا ىلا ماعلا عاطقلا

 تاقلح كف اذه ىنعمو .ةلودلل ىربكلا تاسسسؤملا نم

 .نييكارتشالاو نيميلا نيب نكاست نم ايلاح مئاق وه ام
 عورشم ناف ةديدشلا ةضراعملا مغرو .لاح لك فو

 لكشت يتلا عيراشملا لك ترم املثم رميس اوكساب
 دعب ديكالاو ؛كاريش كاج ةموكح ف «ةحبارلا قاروالا»
 .اسنرف يف ةيلك ريغت دق بناجالا ةماقا عضو نا اذه
 نع نيثحايلل طقف سيل «ذالملا ضرأ» اتاتب دعت مل يتلا
 ىرخا تائفل نكلو ؛ةيلصالا مهناطوا جراخ شيعلا

 0.يارلا وا ركفلل سفنتم نع ثحبت

 ةنومضم ةر داهملاو
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 لزاأن نس نآرب يطعم . الد نم نانا بايبش باقل ةدسئالا بن |
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 وج اس طل ل جا اش ا ا ا ا او ا نت اة ا ان نجت

 نيئجاللا تاركسعم نا «ةيبرعلا ةعبلطلا» | نيرشعلا نيب مهرامعا :نارهط نم نابش ةثالث
 ربع ناردا نم اهل لبثم ال ةرجهب تظتكا دق نييساس٠لا بلق :مادوك ديصر نودعتقي :ةنس نيثالثلاو

 نمو ,ةيطارقميدلا ايناملا يف دليفنوش راطم ىلا .ايكرت يف نورخآ تارشع رئانت امنيب .ةيبرغلا نيلرب
 لك ىقلتي يضاحلا تقولا يفو .ةيبرغلا نيلرب ىلا مث | :مهمجرتم .ىوام نع نوثحبي يسيئرلا عراشلا اياوز
 .:ةادحلا ديق ىلع ىقبي يكل ادموي كرام ١١5 غلبم دحاو يف سرديو .يناهفصا ربكا ىلع ىعدب يناربا باش وهو

 .اتقؤم مهانكس بيترتل تاءارحالا ذختت امنيد دق ءاعيمح ءالؤه نا :لاق .ةيجولونكتلا ةعماجلا

 ةيناربالا ةرجهلا ىف ديدجلا نا :رداصملا هذه تفاضاو نا :فاضاو .لاحلا هذه ىلع مانا ةثالث اوضما

 رصنع نوك امناو :بسح ةمخضلا اهدادعا سدل ؛٠٠1 براقب ام ةرجه دهش .هدحو مرصنملا عوبسالا

 لاؤس ىلع اباوجو .اهيف ةبلاع ةبسن لكشبي بابشلا .اهدحو ةيبرغلا نيلرد ىلا نييناربا ةباشو باش

 يف بناجالا سملوب ةرئاد تلاق «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل تغلبا ةنيدملا يف يناملالا رمحالا ببلصلا رداصم

- 17 

 ! ةظحملا .:ةيمرقلا نيلرب
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 جقيبعلا نأو :سيقرلا  ببسلا قا :ةيبرغتا نير
 يف يسايسلا ءوجللا اوبلاط هلجسي يذلا ديحولا
 ةوسقو .قارعلا دض برحلا مهضفر وه ,تارامتسالا
 .نارهط تايآ ماظن لظ يف ةايحلا

 نواعتو . رمحألا بيلصلا تاءادن نم مغرلا ىلعو
 ىلع ةمئلحملا ةموكحلا ءالمتساو .ناملالا نينطاوملا

 لازام .ةلوهأملا ريغ ةينكسلا تارامعلا نم ديدعلا

 لئاوع مهنيب نمو .نيدرشملا نيسيناريالا نم ريثكلا
 ةمظنم قئادح نوشرتفي ءراغص لافطاو .ةباش
 هللا ىلا نوعرضتيو . وا دنبش ةقطنم يف رمحالا بيلصلا

 رظني نا ىلا رطمم ريغ وجلاو .ةقرشم سمشلا ىقبت نا
 مرصنملا عوبسالا ةيادب ْق تأ دب امدنعف .مهرما ُْق

 نينطاوملا نم تارشعلا عوطت .ةفيفخ رطم تاخز
 زكارملا تاعاق ىلا نييناردالا نيدرشملا لقنب .ناملألا
 .ةيضايرلا

 بيلصلا ركسعم «ةيبرعلا ةعيلطلا» ةرايز ىدلو
 قبي مل :خالب رتيب هريدم لاق ,نكاراب ةقطنم يف رمحالا
 نا نولضفي نييناريالا نا . غراف دحاو ريرس انيدل
 !نارهط ةوسق ىلع دحاولا ريرسلا ف مهنم ةرشع ماني
 نيئجاللا ضعب ليحرت رظتنن نحن» :فاضاو ..
 ,ةيداحتالا ايناملا ىلا تاركسعملا فلتخم نم ىمادقلا

 ةيبرغلا نيلرب يف اهنم رفوتملا صيصخت ةيغب
 نم نييراهلل ىلوالا ةطحملا اهنا :نييناريالا نيرجاهملل

 دما مهج
 تادحوو :سيلوبلا تايرود راسشتنا نم مغرلا ىلعو

 ايناطيربو ةدحتملا تابالولا  نيدبرغلا ءافلحلا تاوق
 عيمج ىلع ةرم لوال الاعفو افثكم اراشتنا - اسنرفو
 ايناملا ةمصاع يقرشلا) نيلرب يعطاق نيب لقنتلا طاقن
 تائم اهعنمو (ةيبرغلا نيلرب يبرغلاو ؛ةيطارقميدلا
 يف حجنت مل .ةنيدملا لوخد نم نيدرشملا نييناريالا
 اذه ودبيو ءايلك نيئجاللا ناريا نابش قفدت نم دحلا
 ندع غلب دقل .ةنيدملا يف ةريدكلا مهدادعا نم احضاو

 افلا براقي ام وادنبش ةقطنم يف نييناريالا نيئجاللا
 كنيديف تاركسعم تنلعا امك .نيعبراو نيتئمو
 مل يناريا ؛:ناضيف ةلاح» غريب سيتوركو نتراكريتو
 ,غنيف فلوا بلاط كلذ عمو . اقالطا لدثم اهقيسي

 ,ةيلحملا ةموكحلا يف ةيعامتجالا نوؤشلا لوؤسم
 ريفوتي مكاحلا يحيسملا يطارقميدلا بزحلا وضعو
 نم ةرشاعلا ةعاسلا ةبياغل تالحملا نم ةديدج فالآ
 ةلاح يف و ءيراجلا ويلوي /زومت ١١ مرصنملا سيمخلا
 ىلع ءالبتسالا ىلا هترئاد رطضتس كلذ ذيفنت مدع

 ,نوي ِق ةيناملالا تاقالعلا رمزو اما .ىرخا تارامع

 ةيطارقميدلا ايناملا ةموكح بلاط دقف .كنلدنيف
 اهيضارا ربع بناجالا نيئجاللا قفدت نود ةلوليحلاب
 .ةيبرغلا نيلرب يف زدلوش يداحتالا ريزولا لعف كلذك

 غوك يف بناجالا سيلوب ىنيم يف انلاوجت دنعو
 ءوجللا يبلاط نم نييناريالا تائم اندهاش هسارتش
 ردصم انربخا كانهو :ىنبملا قباوط لخاد يسايسلا
 ذنم تعجارت دق نييسايسلا نيئجاللا ماقرا نا لوؤسم
 اهنكل .ايونس فالآ ةرشع ىلا ١5/6 ةياغلو 15٠١ ماع
 نمو ١1180. ماع افلا 7١ تغلبف دعاصتلا ىلا تداع
 هانلأس امدنعو .ماعلا اذه افلا ٠١ ىلا لصت نا عقوتملا
 ال» :لاق ماقرالا هذه يف نيدرشملا نيدناربالا ةبسن نع

 ناك ولو ىتح» :انلق «!ددحم مقرب حيرصتلا عيطتسا
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 يبوروالا فنعلا قيسنت ..كسابلا ىلا ,.اسنرف ىلا ؛ةيبرغلا ايناملا نم

 .ءيش ال ةجيتنلاو :ةيرابخا ةئامعبرا نم رثكأ
 نيب دودحلا طاقن دنع راظتنالا ةرتف تغلب دقل
 عوبسالا ةياهن ةلطع لالخ اسمنلاو خينويم |

 يه نمالاو سيلوبلا تاوق .نيتعاس نم رثكا مرصنملا
 كلذ عم .ةيمويلا ايرافاب ةعطاقم ةايح يف زرابلا دهشملا
 شيجلا ءاضعال يقيقح رشا ىلع لدي ءيش ال .ءيش ال
 ملاع لايتغا ةيلمع اوذفن نيذلا يناملالا رمحالا
 وضع (ةنس 07) سدروكيب زنياه لراك يلودلا ءايزيفلا
 ثوحبلا ةرئاد سيئرو .زنميس راكتحا ةرادا سلجم
 .ةيوونلا

 حابص هلمع ىلا هقيرط يف سدروكيب روسفوربلا ناك
 .يراجلا ويلوي /زومت نم عساتلا فداصملا ءاعبرالا
 1./1.1' ةدام نم تامارغولدك ةرشع ترجفت امدنع
 مامت :؟١1١ مقرلا يذ عراشلا ىف ةرجش ىلع ةطويرم

 - 1 هامل نمط مارب معمعع 3_1

 لس سويت دس الا دقوا سمسا د 1 :

 َ يع ا

 'نع فشكي سدروكيب ينامألا ماعلا لتق

 يؤ ذأ هليمألا تافاطني يع قيسغل
 باهرألا ةيراهمل سؤ رولا [

 نم هيردصملا هديش هحرابس قم قدحع ملا 7١م ةعاسلا

 روفلا ىلع .نوللا ينب د وا ندونسا ماطح با 11117 زارط

 اماع نيعبراو ةعبرا غلابلا هقئاسو سدروكيب ىقال

 ةرادس يف ناقفارملا نمالا الجر عطتسي ملو .امهفنح

 سيلوب ةرئثاد غالبا ادع ءيش يأب مايقلا .ةيناث

 ةيلخادلا ةرازو عم نواعتلاب تاشنا يتلا خينويم

 .لجاع ءىراوط زاهج نوب يف ةيداحتالا
 طاقن دنع .قاسو مدق ىلع امئاق شيتفنلا لازام

 ناك ثدح .خال سارتشب ةطيحملا ةقطنملا قو دودحلا

 تاعاق ىف كلذك ةنصحم اليف ف شيعي يوونلا ملاعلا

 .اهريغو تاراطملاو ءىناوملا

 طاسوا اهزارط يف ةديدجلا ةيلمعلا هذه تزه دقل

 ةمكاحلا بازحإلا عيمجو .يناملالا ماعلا يأرلا

 بابسا نمكت الو .ةيداحتالا ةمصاعلا يف ةضراعملاو

 ةيلمعلل افده سدروكيب روسفوربلا رايتخا يف كلذ
 نم ةهجوم ريجفت ةيلمع لوا اهنوك ف امناو .بسحف

 ,يناملالا شيجحلا تادحو نم ةدحو اهب موقت ,دنعب

 ,طيطختلاو بيوصتلا نم ةيلاعلا ةجردلا هذهبو
 ددشت تناك نمالا و ةطرشلا ةزهجا نا انملع اذا ةصاخ

 ف :1484 ماع اهروثع ذنم . سدروكيب ىلع ةسارحلا
 ءامهسأبي ةمئاق ىلع ,تروفكنارف ققش ىدحا

 فنعلا ةمظنم طاشن اهفدهتسي يتلا تايصخشلا
 .اهتمدقم يف سدروكيب مسا ناكو ؛ةيناملالا

 نايب ىلع نمالاو ةطرشلا تاوق ترثع راجفنالا دعب
 مجاهنل» :ةلمجب أدبي .تاحفص عيس نم فلؤم يسايس

 ةيركسعلا ةليكشتلل ةنهارلا ةيجيتارتسلا تايسسؤملا
 برغ يلايربمالا ماظنلل ةيسايسلاو ةيداصتقالاو
 سار (لوغاكارام) انتدحو تمجاه مويلا ...ابوروا
 ةقاطلا ةرئاد سأارو .زنميس يف كينكتلاو ثحبلا
 اذه يف ءركذي اممو .«سدروكيب زنياه لراك ةيوونلا
 ةمظنم تايدايق ىدحا يه .لوغاك ارام نا ,ددصلا

 يف 1١9106 ماع تلتق يتلا ؛ةيلاطيالا رمحلا بئاتكلا
 نا ىلا ةفاضا .يلاطيالا سيلوبلا عم ةحلسم ةهجاوم

 يعانصلا طسولا نم ةيحض يناث ربتعي سدروكيب
 ةرادا سلجم سيئر نامرميس دعب يجولونكتلاو
 .هنكسم يف 1186 ماع لدتغا يذلا تاروتوملا ةعانص

 تمرضا دق ريجفتلا ةوق نا نايعلا دوهشلا لوقي
 رداصم اما .ابيرقت ارتم نيرشع ىدم ىلع نارينلا
 طيطختلا دعبتست ال اهناف ةيناملالا نمالاو ةطرشلا
 فنعلا تامظنم نا ودبيو .يىل ود ىوتسم ىلع ةيلمعلل

 ماع هجوبو .اهتايلمع قيسنت ىلإ تأجل ةيميلقالا
 ةهجاومل .,ةدعضالا فلتخم ىلع .اهنواعتو اهلمع

 دض ةيبرغلا ابوروا تاموكح نيب ديازتملا قيسنتلا
 .يلودلا باهرالا
 دق ةيكسابلا اتيالا ةمظنم نا رظنلل تفاللا نمو ,
 ةيحانلا نم ةهباشم ةيلمع لئالق مايا دعب تذفن
 نم نيتنثا دعب .ةينابسالا ةظرشلل صاب دض .ةينفلا
 ريمسيد /لوالا نوناك يف ترج ىلوالا ءزارطلا اذه

 ,ديردم ءارزو سيئر وكنالب لتقم ىلا تداو :. ١517

 ليربا /ناسين 76 يف ةطرشلل صاب دض ةيناثلاو
 .مرصنملا

 يسنرفلا سيلوبلا اهطبض يتلا ةقيثولا نم ودبيو
 نواعت دوجو .ماعلا اذه نم :ليربا /ناسين ٠١ يف
 شيجلا ةمظنمو .تكريد نودسكا ةمظنم نيب ديطو

 نواعنلا اذه ةرئاد نوكت نا نكمملا نمو . .آظ 4 رمحالا

 رمحلا بئاتكلاو ,ةينابسالا اتيالا ةمظنم ةلماش
 فنعلا تامظنم هجوت ريشيو .ةيكيجلبلاو ةيلاطيالا
 ,ديازتم وحن ىلع .اهتايلمع يف زكرتس اهنا ىلا يلاحلا
 ةيكريمالا تاوقلاو :ةيركسعلا وتانلا فلح ةنكام ىلع
 ةينمالا تاسسسؤملا ىلا ةفاضا .ابوروا برغ يف

 قيسنت نع ةلوؤسملا اهرئاود اميسال .ةيعانصلاو
 ,ةيحان نم ينقتلاو يعانصلا جاتنالا نبي تاقالعلا

 ىرخا ةيحان نم ةحلسملا تاوقلا تاسسؤمو
 ةيسنرفلا 41 ةمظنم هيف ربتعت يذلا تقولا يفو

 , اهل افده اكيروا ع ورشم راطا يف ةنواعتملا تاسسؤملا
 تاسسؤملا عيمج ةيناملالا 841 ةمظنم ربتعت
 يف و .اهطاشن ةحاس ةيلاعلا ةينقتلا تاذو ةينورتكلالا
 يف اماه ارود ال .زنميس تاراكتحا بعلت راطالا اذه
 امناو ,بسحف .ةيركسعلاو ةيندملا ةيوونلا ثوحبدلا

 ةيناملالا عوردلا تاوق نورتكلا جاتنا لاجم يف كلذك

 [1.ةيسلطالاو

 ما“ _ اة ذومت /١513  7١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ل

 نويسارببل

 نادل كنلا

 مادو لاري نين
 نوسراغ هيزوج :ملقب

 سيئرلا بئان مادخ ميلحلا دبع تأي مل

 ةيبلت ةيمسر ةرايز يف سيراب ىلا مويلا لصي
 ' دسا ظفاح سيئرلا ىلا اهغلبأ يتلا كاريش كاج ةوعدل

 .يضاملا وينود / ناريزح رهش يف ةيفتاه ةملاكم ءانثا '

 نغ ةرايزلا هذه رفست نا يدقرغلا بتاجللا لما

 . وه اهو .1951/5 ماع ذنم سيراب ىلا يروسلا

 ١ هنكل ,ةيدرغلا توريد -

 , نا دعب «نانبل يف نيزجتحملا نئاهرلا حارس قالطا .

 كاج ددرتي مل كلذل .قشمد نم رضخا ءوض نود | مهنأشي ةجيتن ىلا لصوتلا نكمي ال هنا افورعم حبصا (
 نع بيغت نا نود مادخ ىلا ةوعدلا هيجوت يف كاريش .

2 
 ةسايسلا تاباسح يسنرفلا ءارزولا سسئشر لان "

 , عم ةقالعلا نوكت نا يف بغري ال اعطق وهف .ةيلخادلا :
 :نارتفم سيقرلل اراكتحا قشمد |

 رثسالا

 ىلا اقباس دقنلا تهجو يتلا ةديدجلا ةموكحلا نا

 :قئافرلا لوح تاضوافملا ْق نارداب ههمامتها مدعو 1
 ا ةيروس يقلُت نا بسسجت - ىرخا ءادشا نيد نم  ديرت

 سيئرلا بئان نا :هيف كش |
 أ ال اممو .ةيناريالا - ةيسنرفلا تاقالعلا ريكعتل اهلقثب

 ١ هتاءاقل لغتسيس يروسلا

 , ١ عيبطتل ةبادب ديدحت ىلا لصوتلا لجا نم سيراب يف
 ]| !!نارداو اسسنرف نيب تاقالعلا

 200 «مالبسد ف اهتاوق كراشت يتلا ةيروس ىلا ةيسنلاب

 7 قم فلكل وه حمادخ نا انكردا اذا هتيمها اسنرف

 لخر» ريتعا هنا ةجرد ىلا ينانبللا فلملاب تاونس
 , اهشيعت يتلا تايوعصلا اضيا انكردا اذاو .«نانبل !

 تي

 .اهتطلس اهيلع ضرفتل تتأ يتلا دالبلا كلت يف قشمد
 ' , عقاولا ف نوضراعي نييحيسملا ةداقلا ةيبلغأف

 / ءالؤه .ةيبرغلا توريب ىلا ريخالا يروسلا لوخدلا
 ١ نوري .ةيديلقت تاقالع اسنرفي مهطيرت نيذلا ةداقلا !
 , ةسايبس «سدنهم) سدراب ِإ دكا ف نا سأب ل هنا 3

0 

0 
 ع

 1 دودح زواجتب ال اهمعد نا ما ع يشن لمعل العف ةدعتسم

 .ةينانبللا ةيروس |
 كاج يضرُي ام اهيف مادخ ةلحر ناف ءىرخا ةيحان نم

 ةيصخشلا هتالاصتا عيونت ىلا ىعسي يذلا كاريش :
 ١ ىلا ةمتهم ودبت يتلا قشمد عم ..طيسوالا قرتشلا عم

 .ةقطنملا يف مالسلا ةريسمب ريبك دح

 | وكسومل هترايز لالخ نلعا دق نارتيم اوسنرف ناك
 ١ يف ءاضعالا سمخلا لودلل عامتجا دقعب بحرب هنا

 ١ قرشلا لوح يلود رمتؤمل دادعالا فدهب نمالا سلجم
 اسئرف نا نم دكأتلا ديرب مادخ لعلو .طسوالا

 .مالكلا

 ا نؤضت 3350-501 ىدعلا  ةينوعلا ةعيلطلا _ 65

 .نانبل فلم وه «قشمد رظن يف مهالا فلملا نا ريغ

 تاوقلا لوخد ىلع ايمسر اسنرف قلعت مل ؛نآلا ىتح
 هيف تماق يذلا تقولا يف .ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا

 يحيسملا بناجلا نم ةيسيئرلا ةيسايسلا تاليكشتلا
 اهنايب يف يروسلا يركسعلا دوجولا ةئاداب نانبل يف
 ةيروس لوخد ربتعا يذلا يضاملا ةعمجلا موي رداصلا
 ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيملو ينانبللا نوناقلل اقرخ»
 .«.ةدحتملا ممالاو

 ماهفتسالا ديرت يتلا قشمد قلقب ام فقوملا اذه يف

 .نادبل يبحيسمل يسنرفلا معدلا ىدم لوح ١
 عقوتيف اجذاس مادخ نوكي نا نكمي ال .عبطلاب

 ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد ىلع ةيمسر ةيسدرف ةقفاوم
 نوكي نا يف لمأي - مادخ يأ

 ماما ةقباسلا هتاحيرصت ىلع اتباث كاريش كاج
 دروا يتلا يضاملا ويام /رابا يف ةيسامولبدلا ةفاحصلا

 نا ىلع ادكؤم نانبل يف ةيروسلا ةسايسلاب ةداشا اهيف
 يا نا» .نانبل يف ةيوست ةبا يف «يرورض فرط قشمد»
 عم لب ةيروس دض نوكي ال نا بجي دالبلا كلت يف لح
 ....«ةفروست

 ىلع سيراب قفاوت ول دوت اهيناج نم قشمد
 اهئافلحو نييحيسملا نيلوؤسملا ضعب نيب طسوتلا
 نآلا ىتح اسنرف تضفر يذلا رودلا اذه .نيملسملا

 .هب مايقلا
 نئاهرلا ةنضق يساسالا اسنرف مه لظب .هلك اذه يف

 اممو .ينانبللا فلملا نع لزعمب اهتجلاعم نكمي ال يتلا
 تاحيرصتلا ةفاثك ءهاِنالا هذه هتظحالم ردجت
 ىلا ةفاضا نئاهرلا عوضوم لوح ةلئافتملا ةيروسلا
 عم .يلاتلاب و نارهطي قشمد تاقالع «نسحت»

 ؟لاجملا اذه ىف ةيروس تاردق

 0 !اهشيعت ةليمح مايا ةعضب اهماما

 روعألا ماهر سمي مير وب
 يروتسدلا بزحلا رمتؤم داقعنا ءانثا

 يف ارامسم امدقم ةبيقروب سيئرلا قد ءيسنوتلا 0
 دمحم ذيسلا يسيئرلا هنواعمل يسايسلا مقل

 :ةيسنوتلا ةموكحلا ةسائر نع هؤاصقا مت يذلا يلازم '

 فورعملا يداصتقالا رفص ديشر ديسلا اهملستيل
 عقوم هل نكي مل ذا .ءيش لك لبق ةلودلا سيئرل هئالوب
 .لبق نم ريبك يسايس

 ماَمرِي كما دق ةيدقروي بيبحلا نوكي اذكهو
 .هيدب يف رومالا

 عم لماعتي هنا الا .رمعلا يف همدقت نم مغرلابو
 تابادب حانم دي ةتسم نا ديرب هنآك ةظلسلا

 اهتمجرت .ءمزح ةسايس جاهتنا يوني كلذل .لالقتسالا

 تاذ فحصلا لك يف كشلا يف لثمنت نآلا ىتح ةيعقاولا

 .ةيضراعملا ىلع ديدشتلا يفو ,«ءيسلا» ريكفتلا

1 ١16٠5 

 | تيرجا
 1 ١ نم دكاتلا عيطتسن له .نئاهرلا زجتحي يذلا هللا

 لجر وهف ,تالالد نم ولخي ال يلازم داعبا نا
 هتروص تلكشت يذلا ةيطارقميدلاو حاتفنالا

 جراخ مويلا ةبيقروب اهربتعي راكفا ىلع ةيسايسلا
 نمز وه هنمز نا نوأتريف يلازم وضراعم اما .ثحبلا
 .«نييحالصالا» نمز ال تاضبقلا يوذ لاجرلا

 «تاردسفت نود نم تمت يتلا ةيحنتلا هذه نا

 ءارزولا سيئر ىلع ناك امير هنا داقتعالا ىلع لمحت
 يتلا «زبخلا تابارطضا» نمث اضيا عفدي نا قبسالا
 يف ناك امدنع ١97814 رياني / يناثلا نوناك يف تثدح

 عيمجلا عم ةديج ةقالع ىلع نوكي نا يلازم دارأ دقل
 هحاتفنا مهيجعي حل نيذلا ءادعالا نم ريثك هل حيبصأف

 بلجي مل حاتفنالا اذه رابتعاب .يبرعلا ملاعلا ىلع
 .ةوجرملا ةئلاملا بساكملا

 ماما ةلهس هتفيلخ ةمهم نوكت نل .لاوحالا لك يف
 رتوتملا يسايسلا خانملاو روهدتملا يداصتقالا عضولا

 .سنوت ىلع ميخي يذلا
 ىلع لقثي يذلا ديدهتلل ىدصتي نا رفص ديشر ىلع

 سشاعتناو :ةهج نم ىفاذقلا ريثآت ىف لثمتب يذلاو دالبلا

 .ىرخا ةهج نم ةيفلسلا تارايتلا
 سيئرلا نا ىلا ريشت عئاقولا لك .قايسلا اذه يف

 لجا نم لوالا ماقملا يف هسفن ىلع دمتعي ةبيقروب
 .مجحلا اذهب تايدحت ةهجاوم

 عرقت دلب يف ديدجلا ةبيقروب جهن حجني له نكل
 ةطلسلا لظ ىف فنع نود ةيطارقميدلا سارجا اهيف
 0 ؟ةقلطملا

 ل يلا
 2 ا ع وح

 ِق فتاهلا سرح نر .نامع ْق احايص ةنماثلا

 تافرع رسايل ميدق قيرط قيفر .داهج وبا لزنم
 ينيطسلف دئاق رخآو .«حتف» ف يناثلا لجرلاو

 .هدوجو ندرالا لمحت مهم
 بتاحلا ُْق توصلا ناك .ةعامسلا داهح وبا عفر

 دكا ُِق الحفتسم ادعوم ددح نيح ادياحم رخآلا

 كنب
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 يف داهح ويا بهذ .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم بتاكم

 يذلا رارقلاب هريخا طباض ىلا عمتسيل ددحملا دعوملا

 ةمظنملا بتئاكمل يروغلا قالغالا :نييسح كلملا هذكتا 1ْ

 .هيتاقح تافرع لثمم اهيف رضحب ةعاس ؛/ ةلهم عم ١

 ١ لجرلا دوعت دقف .ةأجافم رارقلا نكي مل .عقاولا يف
 !فقوملا اذه لثم ىلع '

 2١ نع ةيندرالا ةموكحلا تنلعا .هسفن ءاسملا ْق

 ّْ ١١ ىقبد نا ىلع «حتف» ةكرحل اعيان اينكم 5 قالغا

 .ةددشملا ةباقرلل عضخت ابتكم .
 تاقالعلا خيرات ىف ةقلح رخآ ريزولا ليلخ درط ناك

 ١ ةكلمملاو ينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نيب ةبخاصلا
5-2 

 ةيدمشاهلا
 م7 ضو

 2١ .تومتو رحجفتن ةنيدمل ىلوالا :ناتروص ةركاذلا ىف

 | ةحاس نامع تناك نيح ١47٠١ ريمتيس /لوليا يف اننا
 : نم ةنفح تررق نا دعب .عراوشلا لانقلو كراعملل

 ١ تتفتو قحست نا نيسح كلملا بناح ىلا فقت لاجرلا

 ١ ديز ناكو .ينيطسلفلا يركسعلا دوجولا ةوارضيب

 .لاجرلا ءالؤه نيب نم ركاش نب ديزو يعافرلا |
 ١ نامع .لولنا ىلع اماع رشع ةنس :ةيناثلا ةروصلا ُ

 ١ يهو .طسوالا قرشلا ِق اعوده رثكالا ةمصاعلا يه ٠

 | .هاجتا لك يف ءانبلا اهيف دتميو .احضاو ءاخر شيعت
 ْ ِق ةفولأم تسل ةيلعافيب لمعتف ةماعلا تامدخلا اما

 .طسوالا قرشلا
 ١ ةزهجا تناك ناو ينرم يىركسع روضح ال «نامع ٍِق

 .نا يف ةظقيو ةيريس ةباقر سرامت تارباخملا

 | اهحاتجت ةقطنم يف ساسح يفارغج عقوم ندراللو
 1 ثدح ريطخ لكشي نوطلتخم هناكسو .ةدتاعلا حايرلا

 0 عض وم امئاد مهو ؛2مهنم ١٠”/ نويدنيبطسلفلا لكشن

 .مهئالو ةجردب قلعتي اميف لؤاست '

 ,نيينيطسلفلا نيئجاللا نم اهتصح ةرم لك يف كرتت
 نم ةيندرالا ةكلمملا تدرج يتلا 1477 برح ةصاخ
 ةيندرا يضارا ريتعت تلظو ةيبرغلا ندرالا رهن ةفض

 ةلود مايق آديم ىلع كلملا قفاو نيح .19154 ماع ىتح

 كلذو ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدابقب ةبنتدطسلف

 .هسفن ماعلا يف طابرلا ةمق رمتؤم ناقعنا ءانثا

 41/4307 نما معخاتات -5

 | نود نم ايفرظو ارخأتم نيسح كلما لوحت ءاج

 ةيبرغلا ةفضلا يف هقوقح نع لختي مل كلملاف .كش
 ثدحتي يذلا نامع قافتا دونب ىف ىتح .ةدحاو ةظحل

 ةريسم تفقوت مث .ةينيطسلف  ةيندرا ةيلاردفنوك
 /طايش ىف تافرع عم اهبلا لصوتلا مت يتلا مالسلا

 فارتعالا ريرحتلا ةمظنم دئاق ضفر رثا ١1/6 رياريف
 .؟"78و ١147 ةدحتملا ممالا يرارقب يا «ليئاريساب»

 / حور ةدوع ىنمتن» انل لاق كلملا قيقش نسح ريمالا
 , فقت مل ةبينمالا هذه نكلو ١985,. رياربف /طابش

 | ريثأت فاعضا ىلا يدؤت ةسايس ذيفنت قيرط يف اقئاع
 . يجهنم لكشب ةلتحملا يضارالاو ندرالا يف تافرع رساي
 :هاجتا نم رثكا يف لمعي
 ١ ةوطخك :ريرحتلا ةمظنمل يسايسلا روضحلا صيلقت ©
 , ء,اينيطسلف الوؤسم © درط اهقيس يتلا داهح وبدا درط

 ِ «نييتافرعلا» نيبتيطسلفلا ىلع ةياقرلا ديدسشنتو

 .ةلتحملا يضارالا نم نيمداقلا

 | (يسنرف كنرف رايلم ؛) ةحومط ةيداصتقا ةطخ ©
 "١ ةبقع كانه نا ريغ .ةلتحملا ةيبرغلا ةفضلا ريوطتل
 يف ةيكريما ةراشا نويندرالا رظتني يتلا ليومتلا
 .اهتاننت
 ١” نم فلاتي يندرالا ناملردلاف :يباختنالا ليدعتلا ©

 لكشتيسو .ةيبرغلا ةفضلا نولثمي مهفصن .ابئان
 يف ديدجلا نوكيسو .ابئان ١1١٠ نم ديدج ناملرب
 ْ نيثجحاللا تاميخم نع باوث ٠ باختنا :عوضوملا

 . (ميخم لك نع دحاو بئان) ندرالا يف نيينيطسلفلا

 | ضعب يف اعيجشت تيقل يتلا ميعزلا وبا «ةروش» نإ
 ١ طسب راطا ْق اضدا يه عقد ؛يندرالا سشدجلا طاسوا

 .تاميخملا ىلع ةرطيسلا

 ةمظنم ةهجاوم يف ةيجيتارتسالا هذه نا ريغ
 يف هتطلس ديكأت يف كلملا ةبغرو :ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ةموكحلا لخاد ىتح الدج ريثت :ةيبرغلا ةفضلا
 يف ةيلوؤسملا يعافرلا ديز لمحتي ,ماع لكشيبو .اهسفن
 ١ ررق اذا ةيلاثم ةيحض نوكيسو .ةيسايسلا هذه جاهتنا

 ١ ريرحتلا ةمظنم عم ديدج نم براقتلا كلملا
 اهل ودبي ال ةيروس عم ةقالعلا نا ةصاخ ةينيطسلفلا ؟موينيتالبلاب ملاعلا ديوزت يتايفوسلا داحتالا ىلوتي ( ل اعلا

 .ددعب قفا

 ايداصتقا اعضو ندرالا كلم شيعب هسفن تقولا يف

 ةدعاسملا تطيه دقف ؛حيرم هنا هنع لوقلا نكميب ال

 نويلم ؛١٠4 يلاوح ىلا ةيبرعلا لودلا نم ةريشابملا
 دق 19178 ماع ىف دادغب تارارق تناك) ايونس رالود

 تالاوح تنذت امك .(رالود رايلم ,١ 7 ب غلبملا تددح

 ١ نع كدهان ,فصنلا ىلا جيلخلا ِق نيلماعلا نيسشدرالا

 تادئاع ضافخنا جئاتنب اريثك ندرالا ررضت دقل
 0 قيم اة 7 تت تقاك دلا < خلا لود ف طفنلا

 .هب سأي ال يجراخ ليومن
 ىلا نامع لوحتت نا لمأي يذلا نسح ريمالا قلعي

 نحن» توريب يف هيلع لاحلا ناك امك ريبك يلام زكرم
 ةنامض يه دالبلا كلتو .:جيلخلا لود رارقتسا حاتفم

 .ءانرارقتسا
 ةيوجلا طوطخلا ةكرش ريدم رودنغ يلع اما

 مالسلا» لوقيف نيسح كلملا نم برقملا ةيندرالا

 هتاقاط لك كلملا مدختسي يذلا مالسلا هنا .:ةد وبح

 11 [].نمث ىأب هيلع ةظفاحملل

 لجا نم لوالا ماقملا يف هسفن ىلع دمتعي ةبيقروب
 .مجحلا اذهب تايدحت ةهجاوم .

 5 قلح فدهب مالسلا تاضوافمل كرتشم دفو نع

 ةطلسلا لظ يف فنع نود ةيطارقميدلا سارجا اهيف .
 عرقت دلب يف ديدجلا ةبيقروب جهن حجني له نكل

 (]؟ةقلطملا
 ل ا

 نويبيرت دلاريهلا
 ايداغضلا ههاذلا
 !ةيفالخأ 1و ةيدجب ريغ
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 .(غنوي وغوه نايدراغلا ١ م
 ووهويدتب نا بجي اظخا يوصنعلا ويدستلا

 .ءاهتنالا ىلا هقيرط

 انامل

 تانوقعلل ناك خيراتلا ٍِق ةلاح ةئأ فرعأ ال

 ىلع ريثأن اهيف ةيعامجلا ةيداصتقالا ةعطاقملاو

 ةيبلاغ ددقتعتو انا هدقتعا ام اذه .يلحادلا ريدغتلا

 ال .ددقتعن ام اذه ناك اذاف .ةييرغلا ةسوروالا لودلا

 .قيرطلا اذه كون نم ننآ يودج
 ال ل ل0

 نم تانمكي 1041 موينيتالبلا ةدام ينأت

 .يتايفوسلا داحتالاو ايقيرفا بونج :ملاعلا يف نيتعقب
 1 نا ةيقالخا ةيضق ةعطاقملا رينتعي نم حرتقب لهف

 ' (56- يواميكلا موركلا لثم اضيا ىرخا داوم كانه

 هل نوكي نا نكمي امم .,ساملاو بهذلاو سنءفل ©65ع
 .ينايفوسلا داحتالا داصتقا ىلع لهذم ريثأت

 مدع ببسب تايفوسلا يديا يف ةيفاضا ةوق عضول
 .يصنعلا زييمتلا ةسايس ىلع مهتقفاوم |

 اك 1 2

 ارددغت ثدحتس ةنداضتقالا تابوقعلا نا دقتع ا ال

 قرطي نكل .ةريخالا رشع ةينامثلا رهشالا يف عانقالا

 الا ا

 ةلاح شيعي ال (ثليونوموكلا لود ةداق) مكنم مك
 اصاخشا نجحسي مل مكنم نم ؟اهرمع مكو ؟ءىراوط

 ىلع ةباقرلا مدختسمي ال مكثم نمو ؟ةمكاحم نود

 لزانتن نا انتمهم تسيل .هلواحأ الو لزانتلا ديرأ ال
 5.كانه شيعن ال نحنف ءايقيرفا بوئج لجا نم

 اد

سأ ىلع اسانأ دعيت مل مكنم نمو ؟فحصلا
 5 ؟يقرع سا

 | ةجردب ةيوق ثليونوموكلا لود شيعت كلذ عمو !

 :ةدكاك 2 2 سكنا !ايسادس انعاورمم ضيقا انيللا ةنيستلاب
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 رفص نيدعتو يلازم ةلاقأ دعب

 م

 ترغلا وهن ىوقأ هجونو دشأ فيت
 تارداصلا دئاع صلقت ةهجاومل ..داريتسالا نم دحلاو ,يموكحلا قافنالا صيلقت

 ةبيقروب بيبحلا يسوتلا سيئرلا اجاف
 نم عساتلا يف لاقأ امنيح نيبقارملا نم ديدعلا
 هيبصنم نم يلازم دمحم ديسلا يراجلا رهشلا

 نيعو يروتسدلا بزخلل ماع ريدمو ءارزولل سيئرك
 .هل افلخ رفص ديشر ديسلا داصتقالاو ةيلاملا ريزو

 ةبيقروب سيئرلا نا ديحولا ةأجافملا ردصم لعلو
 ةعضم لبق نلعا دق ناك هرمع نم 84 لا زهانب يذلا

 سيئرب هتقث نع مكاحلا برحلا رمتؤم لالخو :عيباسا
 ىتح .نيريثكلا رظنب ربتعي لظ يذلا .قباسلا ءارزولا
 دكؤملاو ؛يعرشلا» ثيرولا .ةيضاملا ةليلقلا روهشلا
 .حوتسملا نع يسنوتلا مدعزلا .بايغ لاح يف

 يف بزحلاو مكحلا ةيلكيه ف رييغتلا ىزغم وه ام
 يف ةحفص بلق يلازم دمحم داعبا ينعي لهو ؟سنوت
 تانزاوم ثادحا يا ,يداصتقالاو يسايسلا عقاولا

 نم ةيجراخ تاقالعو تافلاحت ةماقاو .ةديدج ةيلخاد
 ام لك يف يداصتقالا لماعلا رود وه امو ؟رخآ عون

 ؟؟بيرقلا ليقتسملا لالخ يرجي دق امو ىرج

 حاحلاب اهسفن حرطت يتلا ةلئسالا ضعغب يه كلت

 ةطلسلا زيلاهد يف يرجي ام ناو اصوصخ .ةنوآلا هذه

 هيف لصفني ال .ديقعتلا ةياغ يف وه بزحلا سيلاوكو
 لكاشملا الو :ةيجراخلا داعبالا نع يلخادلا عقاولا
 عارصلا ةلأسم نع ةريثكلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 .ةليوط تاونس ذنم ةطلسلا ىلع مدتحملا
 عيمج ىلا ضرعتلا نكمملا ريغ نم ناك اذاو

 ليدبتلا عوضومب ةقلعتملا داعبالاو بناوجلا
 ماما فقوتلا نم انه دب الف .عقو يذلا يسايسلا
 يف ةيمها نم كلذل امل ء.روهدتملا يداصتقالا عضولا

 امو ةريخالا ثادحالا ةكرح عبتت فو يرجي ام ريسفت

 .اهعبتب دق

 ةيكحتسم ةيداصتقا ةمزا
 ةمزا نم يناعي يسنوتلا داصتقالا نا رمالا ةقيقحف

 ةهديازتم طوفضل تاونس ةدع ذنم ضرعتنو ةداح
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 ةدايزو يداصتقالا طاشنلا فعضب اهراصتخا نكمد

 ضافخناو :ةيجراخلا نويدلا مجح عافتراو ةلاطبلا
 تارداصلا نم ةيتاتملا كلت ءاوس ةدلاملا دالبلا تادئاغ

 .ةحابسلا تادئاع نم وا

 ينازدم يف عراستملا زجعلا ةرهاظ ودبت كلذ لباقم

 طغضلا عيانم دحأك :ةيجراخلا ةراجتلاو تاعوفدملا

 فارطالا نال ارظن ,نيلوؤسملا قرؤت يتلا ةيساسالا
 فضا .يداصتقالا عقاولا ىلا رذحب رظنت ةيجراخلا
 قوؤدنص اهيف امد ةيحراخلا ةيلاملا ىوقلا نا كلذ ىلا

 ددرتتو .عاضوالا يدرت مامتهاب بقارت يل ودلا دقنلا

 ثحبت يتلا ضورقلاو تادعاسملا ميدقت يف ةرتف ذنم

 .ةيسنوتلا ةموكحلا اهنع

 لئالالا ضمد
 ىلا ديعيب ناو ةمقافتملا لكاشملا نع مالكلل دب ال

 داصتقالا مست يتلا ةيساسالا تايطعملا ضعب نهذلا
 ضعب بسح :ناكسلا ددع غلب دقف .ةرتفلا هذه يف
 ماعلا ةياهن يف .نيبالم /,5 ىلاوح ىلا تاريدقتلا

 ٠١ يلاوح ىلا لصي نا ردقملا نمو ١585. يضاملا

 ةبسن ترمتسا ام اذا يلاحلا نرقلا ةياهن يف نييالم
 .ايونس /7,1 ب ردقت نا ,اهلاح ىلع يناكسلا ومنلا
 ديكأتلاب سيل رامضملا اذه ىف مامتهالا قحتسي امو
 اهرابتعا نكمي يتلا ناكسلا ددعل ةقلطملا ةميقلا

 ةردق مدع لب :سنوت ةحاسمب دلبل ةيسنلاب ةيعيبط
 ةيناكسلا ةدايزلا ةاراجم ىلع ينطولا داصتقالا

 رثكالا رمالاو :كلذ اهضرفي يذلا تاجايتحالا ةيبلتو
 مه ناكسلا ددع نم 1٠/ نا وه لاجملا اذه يف ةروطخ

 ةديدج اجاوما نا كلذ ىنعمو :ةرشع ةسماخلا نود

 ةرتف يف لمعلا قوس لخدت فوس رارمتساب ةديازتمو
 عقوتمريغ وحن ىلع رسحنت ليغشتلا صرف اهيف تذخا
 .لبق نم

 ةدحرحلا نوددلا ءدغ

 /يداصتقالا عباطلا تاز ةمسسلا هذه ىلا ةفاضا

 وهو ,ةيمهالا ديدش رخا رششؤم زربي .يعامتجالا
 لثمتملاو ,سنوت هشيعت يذلا بعصلا يلاملا عضولا
 .يجراخلا نيدلا مجح ةيمهاب اساسا

 نويدلا عومجم نا دكؤت ةيداصتقالا ريراقتلا
 4, ىلا 1585 يضاملا ماعلا ةياهن يف غلب دق ةيجراخلا

 اضيا ديكأتلاب سيل كلذ يف ريطخلاو ءرالود تارايلم
 ينطولا لخدلا ىلا كلذ ةبسن لب :نيدلل ةقلطملا ةميقلا

 نم /14/ ب ةبسنلا كلت ردقي نيبقارملا ضعبف يلامجالا
 ةيمها ىلع رشؤي كلذو ؛ينامجالا ينطولا جتانلا ةميق
 ةيداصتقالا تانزاوملا ةلأاسم ىف ةيجراخلا لماوعلا
 دحت ةيسنوتلا ةموكحلا ناف رخآ ريبعتب وا .ةدلحملا
 ذخأت نا ةرطضم .اهوطخت ةوطخ لك يف .اهسفن
 ,ةنئادلا فارطالاب اهطبرت يتلا تاقالعلا رادتعالاب
 كلت اهحرتقت يتلا :طورشلا ىتحو :حئاصنلاو
 .اهضرف لواحت وا فارطالا

 تاونس ةدع ذنم ةحضاو تناك ةقباسلا ةقيقحلا
 ةلاح صحفي يلودلا دقنلا قودنص تاثعب تماق امنيح
 نم ديدعلا ءارجاب نيلوؤسملا تبلاطو .داصتقالا
 يف ىشامتي امبو ,ةيداصتقالا ةسايسلا يف تارييغتلا
 .ةنئادلا ةيجراخلا فارطالا حلاصم عم قاطملا ةياهن

 اهطخي يلودلا كنبلا
 اهضرفي نا لواح يتلا ةديدعلا تاءارجالا نيب

 ةلمعلا ةمدق ضفخو .داريتسالا ضفخ قودنصلا

 دقو .ةيساسالا علسلا نع حععدلا عفرو :ةينطولا

 ىلع تاهجوتلا كلت ريرمت ةيسنوتلا ةموكحلا تلواح

 عاضوالا ترجحفنا نا ىلا ةيلاتتم تاعرج وحن

 رياني /يناثلا نوناك يف افيذع اراجفنا ةيعامتجالا
 بهذ دقو .معدلا ضيفخت نع نلعا امدنع 4

 رطضا امم .ىحرجلاو ىلتقلا نم ديدعلا كلذ ةيحض

 ىلا .هسفن ةبيقروب سيئرلا مهتمدقم يفو .نيلوؤسملا
 تّرشا ثادحالا كلت .تارارقلا كلت نع لودعلا
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 ةيعامتجالا ةيداصتقالا لكاشملا قمع ىلع حوضوب
 طغضلا ماما مكحلا عجارت نكي ملو :ةحورطملا

 ةيرداصتقالا ةسايسلاف .ةنقؤم ةنده ىوس يبعسشلا

 هاجتاب قيمع لدبت يا ىلا عضخت ملو اهلاح ىلع تلظ
 .ةيرذحج تاحالصا مايق

 ةيسنوتلا ةدادقلا تدب امامت كلذ نم سكعفلا ىلع

 ةيلاربيللا تاهيجوتلا قفو ادعاصتم اريس ريست
 رابك دحا نا ددصلا اذه يف ركذي اممو .ةيبرغلا
 اصاخ اريرقت دعا .نييكريمالا نييداصتقالا ءاربخلا
 نم هنومضم يف اريثك برتقي يسنوتلا داصتقالا نع
 نمضتيو .يلودلا كنبلاو دقنلا قودنص تاهجوت
 نع ريدصتلا عيجشت لمشت ينلا تاقصولا نم ةلمج
 نيزاوملا يف زجعلا نم دحلاو .ةلمعلا ضيفخت قيرط
 ريبك طسق ةيفصت اصوصخو .ةنزاوملاو ةيداصتقالا
 .صاخلا لاملا سأرل هعيبو ماعلا عاطقلا نم

 انذا ىقال روكذملا ريرقتلا نا رداصملا ضعب ىرتو
 يف نيذفانلا نيلوؤسملا ىدل رثكا امبرو :ةيغاص
 يضاملا ماعلا ذنم تذختا يتلا تاءارجالا ناو .مكحلا
 مجح ضيفختك .هسفن هاجتالا يف بصت تناك

 ةبسن ضيفختو ةعبتملا فشقتلا ةسايس رثا تادراولا
 ضفخو .ةيجراخلا تارامثتسالا عيجشتو ,مخضتلا
 نم يسنرفلا كنرفلاب ةنراقم ١5/ ةبسنب رانيدلا
 .نآلا ىتحو يضاملا فيرخلا

 لشفلا نم ةلسلس

 يف ففخت مل اهيلا راشملا ةليلقلا تاحاجنلا نا ريغ
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لكاشملا ةدح نم رمالا عقاو
 يىلاوحب ردقملاو لمعلا نع نيلطاعلا ددعف ,:ةحورطملا

 ةجيتن ةدايزلا ف رمتسا  يضاملا ماعلا يف فلا
 لماع فلا ١ نع ديزي ام ةيبيللا تاطلسلا درطل
 صرف راسحنالو .ايبيل يف نولمعي اوناك يسنوت
 تاناكما فعضلو :ةيبرعلا لودلا ضعب ىف ليغشتلا
 .اسنرف اميس ال ءابوروا برغ لود ىلا ةرجهلا
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 ةيداصتقالا لكاشملا قمع ترشا ..1584 ثادحأ

 - 1. مارح نعل معمل 7

 ةيداصتقالا ةدعصالا ْف لضفا لاحلا نكي خلو
 «يعارزلا جاتنالاو ,ومدلا تالدعمك :.ىرخالا

 ومنلا تالدعمف ...ةحايسلاو :ةيطفنلا تارداصلاو

 :تانيعبسلا يف /5 ةبسن لوح حوارت تناك يتلا
 ملف ؛:ةريخالا تاونسلا ىف ديدشلا اهضافخنا ظحول
 .طسوتملا ف /" نع ديزت دعت

 يذلا يعارزلا جاتنالل ةبسنلاب لاحلا كلذكو
 لعفي .ةيقاعتم تاونس ةدعل داح عجارن نم يناعب

 امم .فافجلا ةجوم رارمتساو :ةيوجلا لاوحالا ءوبس
 ,ةيضاملا تاونسلا يف ةيعارزلا مساوملا ءوس رسفي
 ىلا تاريدقتلا ضعب ريشت .لاثملا ليبس ىلع ماعلا اذهف

 دعب نط نويلم دودحب نوكيس بوبحلا نم جاتنالا نا
 .كلذ فعض نوكب نا هنم لمؤي ناك نا

 ةيلفن كاعجان
 .ظحلا ءوسل دحلا اذه دنع فقوتت مل تاعجارتلا

 ال ةساكتنال ضرعتت اهرودي ةيطقنلا تارداضلاف
 دلب فورعم وه امك سنوتف ءاهراثآو اهمجحب ناهتسي
 ٠١ ىوصقلا هدودح يف هجاثنا غلب ريغص يطفن

 .ايلاح نط نييالم 5 لوح دكريل عجارت مث :نط نييالم
 ىلع ةيطفنلا تارداصلا نا انه ةظحالملاب ريدجلاو

 عومجم تادئاع نم /:؛٠ يىلاوح تلكش اهتلق
 ةيويحلا لصافملا دحا لتحت اهنا دكؤي امم :تارداصلا
 ابلسرثؤت فوس اهل ضرعتت ةزه ةيا ناو .داصتقالا ف
 .ةيداصتقالا ةلآلا عومجم ىلع

 ةيدودحمب ءيش لك لبق صخلتت طفنلا ةلكشم

 ,يلحملا كالهتسالا يف ةعراستملا ةدايزلابو ؛جاتنالا
 ةيطفنلا تارداصلا مجح صلقي نا كلذ نأش نمو

 ةبسنب تطبه طفقنلا نم سنئوت تادئاعف .ءاهتميقو
 ردقت تناك نا دعبف ,1980و 1987 نيب فصنلا
 ماعلا يف زواجتنل دعت مل .رالود رايلم ١ يلاوحب
 .رالود نودلم ٠ يضاملا

 طفنلا ةدام راعسا رادهنا نمو :قبس امم اقالطناو
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 ةراسخلا ىدم عقوت نكمي 5٠/. نع ديزي امب ةيملاعلا
 .يلاحلا ماعلا يف مجنت دق يتلا

 عاطق يف عجارتلا قيس ام ىلا انفضا ام اذاو
 يداصتقالا عضولا نا حضاولا نم ناف ,ةحايسلا

 رظن يف ؛ليقتسملا هاجت ةريبكلا مومهلا دحا لكشي
 .ةبيقروب بيبحلا سيئرلا مهتمدقم يفو نيلوؤسملا
 دعاسي امب ابتتسم رارقتسالا ىري نا يف لمأي ناك يذلا
 بزحلا مكحو «ةيبيقروبلا» ةيرارمتسا قيقحت ىلع
 .لكاشم ريبك نود يروتسدلا يكارتشالا

 ردفتلا ءارو داصتقالا
 تاريغتلا ءاوجا يف ةزراب تناك حومهلا كلن

 رمتؤم ديعب ارخؤم تعقو يتلا ةريبكلا ةيسايسلا
 مها دحاك يلازم دمحم ديسلاب تحاطا يتلاو «بزحلا

 يف عسوالا حاتفنالاب تمستا يتلا ةيضاملا ةرتفلا زومر
 نا نأشلا اذه ف ركذيو .ةيبرعلا لودلا ىلعو لخادلا

 ذختا .رييغتلا رارق دحاو مودي قيس يذلا عامتجالا

 .ازراب ايداصتقا اعباط

 نا عضولا ةروطخ ىلع رشؤيو كلذ دكؤي اممو
 لالخ هتاعامتجا دحا ىف شقان دق ناك ءارزولا سلجم

 اياضقلل ضرعت ايرس اريرقت يضاملا رهشلا
 اهذاختا بجي يتلا تاهجوتلاو .ةنهارلا ةيداصتقالا
 .عاضوالا ةجلاعمل

 لجا نم لمغلا ةرورض ىلا روكذملا ريرقتلا راشا دقو
 ةلودلا ليومت يف رظنلا ةداعا ىلاو .داريتسالا صيلقت
 عاطقلل حمسي يذلا وحنلا ىلع عيراشملا ضعيل

 ,تالاجملا ضعب يف ربكا ارود بعلي نا صاخلا
 نم معدلا صيلقت ةرورضب ىرخا ةهج نم بلاطيو
 ,زيخلا اهيف امب ةيساسالا ةيئاذغلا علسلا ىلع ديدج
 19951١. ةنس ىتحو انه نم ةلودلا قافنا نم دحلاو

 نرفلا وحن لوحتلا
 نا ايلج ودبي ةقباسلا تايطعملا لالخ نم

 بعاصملا نع ربعت ةريخالا ةيسايسلا تاريغنلا

 همسري ام لكب دالبلا اهدهشت يتلا ةريبكلا ةيداصتقالا

 يذلا يساسالا لاؤسلاف !تالؤاستو ليهاجم نم كلذ
 ,ددجلا نيلوؤسملا رودقمب له :ايلاح هسفن حرطي
 جورخ ىلع دعاست نا :ةديدجلا ةميدقلا تاهجونلاو
 راثآلاو جئاتنلا يه امو ؟ةبعصلا اهتمزا نم سنون
 ؟ةدجراخلاو ةيلخادلا نيتحاسلا ىلع ةلمتحملا

 ددشتلا ىلا هجوتت مكحلا ةين نا مويلا دكؤملا رمالا
 دحلا وا .داسفلا ةحفاكم صخي اميف ءاوس لخادلا يف

 .يلازملا دمحم اهنشد يتلا ةيطارقميدلا ةلاح نم
 دق :ةيغامتجا تاراجفنا وا لعف دودر ةبأل اطيحت

 ةرتف ذنم ودبت سنوت نا امك :ةيسايس اداعبا ذخأن
 ىلع حاتفنالا ةسايسل دح عضو يف ةبغار ةريصق
 اصوصخ ةوجرملا هرامث طعب مل كلذ نا ةجحب برعلا
 برغلا وحن رثكا هجوتلاو ؛يداصتقالا ديعصلا ىلع
 تادعاسم ىلع لوصحلا لما ىلع ةدحتملا تايالولاو
 يف ةديازتملا بعاصملا نم ففخت دق ةديدج ضورقو
 0.لبقتسملا هيلا يضفي دق ام راظتنا

 ميهاربا انح

 6م 1/ _ ١947 ؤومت ١501 7١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ا با تاخذ

 ص و تارايسلا ةعانص نم .نرق عبر دعب

 ا ل الا ثا هك

 : ليوطلا ينامأ - 0 ةرهاقلا

 ةكرسش ضرع ىلع ةيرصملا ةموكحلا تقفاو
 «لبوأ» بوكر ةرايس جاتنال ءزروتوم لارنج»
 رارقلا راثا دقو .طسوتمو ريغص مجح تاذ

 ضرعف .ةيسايس تالالد نم لخت مل ةيداصتقا ةجض
 رصنلا ةكرش جاتنا فاقبا نمضتي ةيكريمألا ةكرشلا
 ةرايسلا عيمجتو عينصتب موقت يتلا تارايسلل
 ةماقاو :تاندتشلا فصتنم ذنم :«تايف» ةيلاطيالا
 سأر رامثتسا نوناقل ًاقفو ةديدج صاخ عاطق ةكرش

 عاطق) رصنلا ةكرش اهيف كراشت .رصم يف يبنجألا لاملا
 لارنج مهاست امنيب ؛لاملا سار نم /٠ب (ماع
 يرصملا كنبلا»و «ناريا رصم» كنبو 17١/, ب رروتوم
 ةبسنب «يلهألا سيشت كنب»و «تارداصلا ةيمنتل
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 ٠٠١ ىلا ةديدجلا ةكرشلا تارامثتسا لصتو
 اهنم ءزج صصخيو .نيتلحرم ىلع قفنت رالود نويلم
 ليوحتو «تارايسلل رصنلا ةكرش» عناصم زيهجتل
 ىلا :«لبوألا» تارايس عيمجت ىلا اهجاتنا طوطخ
 نم ةيزغملا تاعانصلا جاتنال ةكرش ؟4 ةماقا بناج
 ريوطتو ةديدجلا ةرايسلا نم ءازجاو رايغ عطق
 يتلا «تارايسلا ةعانصل ةيكريمألا ةيبرعلا ةكرشلا»
 نمو .ةيكريمألا «بيج» تارايس عيمجتب ًآيلاح موقت
 ةقاطب ١58/8 ويلوب يف «لبوألا» جاتنا ادبد نا ررقملا

 ماع ,ايونس ةرايس فلأ 1 ىلا عفترت ةرايس فلآ
 جاتنالا ديسن نا ُْق ةيرصملا ةموكحلا لماأتو .15

 يتلاو بوكرلا تارايس نم ةيرصملا قوسلا تاجايتحا
 ىلع نهارت امك .ماع لك ةديدج ةرايس فلآ ١ ب ردقت
 فلآ وحن ريفوتو .ريدصتلل جاتنالا نم ءزج صيصخت
 نويلم يلاوحب اهروجا ةلمج ردقت ةديدج لمع ةصرف
 .ايونس هينج فلا 4١و

 ,445 زومت 7١ 171/ نذعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_- 7”

 و ا اك

 رونو لزج نفذ
 نع ١5184 ماع تنلعا دق ةيرصملا ةموكحلا تناك

 فدهتست ,بوكرلا تارايس جاتنا ريوطتل ةطخ
 نم الدب رصم يف كرحملا ءازجاو ةرايسلا مسج عينصت
 دقو .جراخلا نم ةدروتسملا ءازجالا عيمجتب ءافتكالا

 ,وجيي»و «تايف» اهندس نم ةيملاع تاكريش ٠١ تمدقت

 !تارايسلا نم ديزمل نالود نويلم ا/ ٠ ٠و ناكم لك يف ماحدزا :رمم

 لارشثحدو «”نحاف سكلوفد»و «ءاذنوهدو «وئدردو

 ,ةقباسلا طورشلاب ةيرصملا ةرايسلا جاتنال .ءنروتوم

 لضقألا نكي مل اهضرع نا مغر دقعلاب تزاف ءزروتوم
 ىلع صني هنا امك .ةينفلاو ةيداصتقالا نيتيحانلا نم

 لمشت ال رصم يف ةرايسلا تانوكم نم طقف /57 عينصت

 ترهظ كلذل .ةرايسلا مسج يقف ةماهلا ءازجألاو كرحملا

 ةضراعملا بازحا اهتراثا .عوريشملل ةديدع تاداقتنا

 ةعانص ءاربخ بلغاو ءرصنلا عئاصم لامعو

 ةسفانتملا تاكرشلا تجتحا كلذك .رصم يف تارايسلا

 .«نرودوم لارنج» عم ةئفاكتم ةصرف ةحانا مدع ىلع

 تلخدت ةرهاقلا ىف ةيكريمألا ةرافسلا نا ىلا تراشاو

 نويلم ٠٠١ صيصخت نع ةيكريمألا ةنوعملا ةئيه
 ريدم فرتعا دقو .عورشملل ةرسيم ضورقك رالود

 دوجو ىفن هنكل .ةدعاسملا هذهب رصم يف زروتوم لارنج

 .ةيرصملا ةموكحلا ىلع يسايس طغض
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 ريربد عورشمو ةلازغ وبأ لخدت
 ريشملا نا ةيرصملا ةضراعملا نس تيما

 ًايصخش لخدت دق عافدلا ريزو ةلازغ ود

 ضارتعا مغر كلذو «زروتوم لارنج» ضرع ”رايتخال
 ترسفو .عوضوملاب ةصتخملا ةعانصلا ةرازو ةنجل

 دقع ريرمت نيب ةقالع دوجوب لخدتلا اذه ةضراعملا

 حالس ةقفص ىلع نطنشاو ةقفاومو «زروتوم لارنج»

 ف ةيكريما ةحلسا جاتنال دوقع عيقوتو رصمل ةديدج
 ةحلسالا جئنت «زروتوم لارتج» ناو امدس ا : رصف

 .ملاعلا يف تارايسلا جاتنال ةكرش ربكا اهنوك نع الضف
 اذا ةبافلل ةدودحم ريتعت ةيرصملا قوسلا نا كش الو

 بلغي دقعلا ناف انه نم .اهاعيبم مجحب تنروق ام
 عورشمب ةقالع ىلع نوكي امبرو يسايسلا عباطلا هيلع

 ا ل ل يق

 38 1[: مابرحلل1 نمط 1 خاعهقات -



 . (لاشرام عورشم) زيريب
 بلغا ناف ةضراعملا بازحا تاداقتنا تناك ابدأ

 اودقتنا رصنلا ةكرش لامعو تارادسلا ةعانص ءاريخ

 ,رصنلا ةكرش ىلع يضقي هنأل .«:لبوألا» جاتنا عورشم
 نم رثكأ لالخ اهيدل تعمجت يتلا ةينفلا ةريخلا ىلعو

 ةيلاطبالا تايفلا جاتناب اهلالخ تماق .اماع ٠"

 ةكرش تناكو .ةيرصملا فورظلاو قفتي امب اهريوطتو
 تارايس تانوكم نم 7٠١/ عينصت يف تحجن دق رصنلا

 تاكرحم نم ةمهملا ءازجالاو تاسييوتوالاو لقنلا

 ءازحا نم ١١٠١/7و .تائفلا تارادس تاكرحمو لزددلا

 .«زينولوبلا» بوكرلا ةرايس كرحم
 تاراوجلا ةعانص لع رطخلا

 ةيفصت نا تارايسلا ةعانص ءاريخ دقتعيو
 لقنلا تارايس ةعانص رمديس ,رصنلا» عناصم
 تارايس ةعانص لعجي امك ؛ةيعارزلا تارارجلاو
 نم برقي ام لبق تأدب ثيح نم دوعت رصم يف بوكرلا

 ةرايسلا عيمجت يف رصم تعرش نيح ةماع ٠
 ناك هنا ءاربخلا ىريو . 1959 ماع سيبسمر ةريغصلا

 تايف ةكرش عم ضوافتلا رارمتسا لضفألا نم

 قوسلا نآل .رصم يف جتنملا ةبسن ةدايز عم :ةيلاطيالا
 يذلاو تارايسلا نم عونلا اذه تدوعت دق ةيرصملا

 ةكرش راكتحا نم ءاربخلا رذحيو .هحاجن تيثا

 لبوألا نمث عافترا نمو :ةيرصملا قوسلل ءلبوأ»
 فقوت نم نورذحي امك .ةيلاطيالا تايفلاب ةنراقم
 لكاشم بيسبي امم «تايفلا» تارادس رابغ عطق جاتنا

 .ةراسسلا هذه نومدختسب نييرصملا نم ريبك عاطقل

 ىلع ءاقبالاب اوحصن دق ءاربخلا ضعب ناكو
 (اهعاوناب رصن) ةيرصملا تايقلا جاتنا طوطخ
 زروتوم لارنجل هتاذ تقولا ف حامسلا عم اهريوطتو
 ةديدج جاتنا طوطخ سيسأتب صاخلا عاطقلاو
 نا ىوعدب هب ذخؤؤي مل حارتقالا اذه نكلو .لبوألل
 نلعا كلذك .ةسفانملا هذه لمحتت ال ةيرصملا قوسلا
 رصنلا ةكرش نا ةعانصلا ريزو باهولا دبع دمحم.د

 ميلستو .تايفلا رايغ عطق داريتسا وا جاتناب ةمزتلم
 يف ءدبلا لبق رصن بوكرلا تارايسل نيزجاحلا عيمج
 تلضف ةموكحلا نا ريزولا فاضاو .لبوألا جاتنا
 ةجتنم رايغ عطق ريدصتب تمزتلا اهنال زروتوم لارنج
 تالمع بلجي امم .ملاعلا يف اهعهناصم ىلا رصم يف

 ..مازتلالا اذهب زروتوم لارنج يفت يه نكلو .ةيبنجأ
 ؟هتيمهأ يه امو

 ةلوحملا ةكرشلا حابرا نا داصتقالا ءاردخ ىريد

 قوفيس رصم يف اهئاربخ تابترم ليوحتو .جراخلل
 لبوألا ريدصت صرف ناو ةصاخ .اهتارداص مجح
 ودبت ةيبرعلا راطقالا ىلا ةطسوتملاو ةريغصلا
 ةينابايلا تارايسلا ةسفانم لظ يف ةياغلل ةدودحم

 .صخرألا
 ع ورشم ىلع ةيرصملا ةموكحلا ةقفاوم ناف ًاردخا

 نم لمعلا تايولوأو قفتي ال .بوكر تارايس جاتنال
 هب رمت يذلا بعصلا يداصتقالا عضولا زواجت لجأ
 بوكرلل ةديدج تارايس جاتنا يعاري ال كلذك .دالبلا

 ةيرصملا ندملا عراوش اهنم يناعت يتلا ماحدزالا ةلاح

 رالود نويلم ٠ ٠١ لا صيصخت ىدجألا ناكو .ىربكلا
 جاتنا نم الدب ةماع تالضاوم لئاسو جافنال

 [0.«ليوألا»
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 لاريش عياقرب فرعي نارنيب
 سلال راظناو
 ةيائرلا تاباخنلا ىلع

١ 

 8 كت ا" ىلا ايلا لا يلا
 نم ويلوي /زومت ١4 يف ينطولا ديعلا ةبسانمب
 نا نارتيم يسنرفلا سيئرلا دارا رهشلا اذه

 مومعل رهظي ناو .فورحلا ىلع طاقنلا عضي

 نا ينعت ال مكحلا لخاد ةنكاسملا ةلاح نا نييسنرفلا
 هناو .سمالا ءىدابم نع ىلخت دق يكارتشالا ميعزلا

 صفق يف ةيسائر ةهجاو نوكي نا هسفن ىلع لبق
 ىلا اهلوصو ذنم ةينيمدلا ةيبلاغلا موقت امنيب .يجاجز
 تاريدغت ءارجاب .يضاملا سرام /راذا رهش يف مكحلا
 .ةيداصتقالا ةسايسلا يق ةقيمع

 ةروثلا ىركذ نارتيم اوسنارف راتخا دقلو

 يف ةريخالا ةملكلا لوقيس هنا اددجم دكؤيل ةيسنرفلا

 لالقتسالا سمت ينلا ىربكلا اياضقلاب قلعتي ام لك
 كاريش كاج ةموكح تاهجوت لاح يه امك ؛ينطولا
 لامسأرلل هعيبو ماعلا عاطقلا نم ماه طسق ةيفصنتل

 .صاخلا

 يتلا عيضاوملا دحا .ةرتف ذنم ةلأسملا تدب دقل
 ىلع يلاربيللا يكارتشالا شياعتلا ةبرجت عضتس
 راسيلا نيب نماكلا عارصلا عيضاوم دحاو كحملا

 اميس ال .مكحلا لبقتسم صخي اميف نيميلاو
 .144/ عيبر يف يرجتس يتلا ةيسائرلا تاباختنالا

 تدب .ةموكحلا اهليكشت ذنمو .ةينيميلا ةيبلغالا
 كلذ يف امب يداصتقالا اهجمانرب قيبطت ىلع ةرصم
 صيلقت ىلا فدهي .ارتلكناب هيبش يلاربيل جهن عابنا
 مادا .بانلا حتفو ,داصتقالا ةلجع ِق ةلودلا رود

 اذه دوقي نا ىلع كلذ يف ةنهارم صاخلا عاطقلا
 ةدوعك .ةماه ةيداصتقا تازاجنا ءارجا ىلا هجوتلا
 ناطرش امهو .ةلاطبلا فيفختو ,يداصتقالا طاشنلا
 :ماعلا يأرلا رظن يف كاريش ةموكح حاجنل نايساسا
 تايباختنالا ضوخ نم ةينيميلا ةيبلغالا نيكمنو
 .ةقثب ةيسائرلا

 ىلع يسنرفلا ناملربلا توص ضرغلا اذه لجا نم
 تاسسسؤم عضو ةجلاعمب ةموكحلل حمسي نوناق
 ةطساوب كلذب موقت نا اهلوخيو .ماعلا عاطقلا
 .تقولا راصتخال ناملربلا ىلا ةدوعلا نودو ,ميسارم
 ربتعت حاجن يا قيقحتل ةينمزلا ةرتفلا ناو اصوصخ
 .ةريصق

 موسرم عورشم كاريش ةموكح تمدق لعفلابو
 ,ةيلامو ةيعانص ةسسؤم 15 :صيصختب» قلعني
 1941١. ماع مكحلا ىلا راسيلا لوصو دعب تممأ تناك
 سلجملا ىلا كلذ دعب روكذملا عورشملا ليحا دقو

 ردعتلا عم كلذ حن دقو :هيف يارلا ءادسال يعيرشتلا

 نا ىوس ةجيتنلاب قبي ملو ,تاظفحتلا ضعب نع
 ناك امك .يضاملا عوبسالا لالخ موسرملا سيئرلا عقوي
 .لبق نم اررقم

 عقوي نل هنأب نارتيم سيئرلا حيرصت ناف انه نم
 ذخأت ال هصوصن نا ةجحب .يلاحلا هلكشب عورشملا
 عمزملا ةماعلا تاسسؤملل ةيقيقحلا ةميقلا رابتعالاب
 اذه نا .ينطولا لالقتسالا ةلأسم الو .اهعيب
 نع لزانتي نل نارتيم ناب ريكذت ةباثمب ءاج حيرصنتلا
 بعشلا حاما رهظي نا دارا هنا ىلا ةفاضا .هرود

 .اسنرف حلاصم نع عفادمك يسنرفلا
 اهسفن ةيكاريشلا ةيبلغالا دجت عضولا اذه ماما

 موسرملا صن ىلع تاليدعتلا ضعب ءارجال ةرطضم
 ,نوناقلا ةغيص ذختيل ناملربلا ماما اددجم هعفدو

 .هيلع عيقوتلا ضفري نا سيئرلا عيطتسي ال ذئدنعو
 نا ةيبلغالا رودقمب ناك اذا ىتحو كلذ نم اقالطناو

 ةلاسم لوح ديدج نوناق عارتشاب العف حجنت
 دجت ةديدجلا ةموكحلا ناف .ةممؤملا تاسسسؤملا
 تارثع ماما ءلكشلا اذهب ىلوالا ةرملل اميرو ءاهسفن
 نا دكؤملا نم سيل :نمزلا عم قابس ةيلمع يفو ةريبك
 نارتيم سيئرلا ناو اصوصخ اهيف ةحبارلا نوكت
 مويلا وه ,ديعب نم يكارتشالا رايتلا ةفد ريدي يذلا
 يف ىرخا ةرتف ةيا نم نييسنرفلا ىدل ةيبعش رثكا
 [].ليوطلا يسايسلا هخيران
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 هيضيش لاهو ةنؤأن |رزغ نب
 نيظعلا أل

 لصتنا اذا آاميظع ا رعاش نوكي نأ رهاشلل نكم فيك 1

 ًاروحم ةميظع ريغ ىرخأ ةيضق نم لعجو هتيضق نع
 دنع دنواب ارزع مويلا نولماعي اذكه ؟هتامامتهال لم
 ىنيلوسومل آافيلح نوكي نأ . .نولوقي .«هديشانأل» مهرشن
 نوبكت ريف «رخآ ءىش ًاميظع آرعاش نوكي نأو «ءىش ةيشافلاو
 هتيناسنال ةمس رعشلا يف ناسنالا قح يف ةيلصألا ةئيطخلا
 ىلع وسرتل ةداورط فافض سم ةيدوألا ترحبأ نأ ذنم ةضيهملا

 ًاميظع رعاشلا نوكي نأ لقعيأ . توريب يف يلاعلا لظلا ةريزج

 ؟ةمظعلا رايعم امو ؟ةميظع ريغ ةيضقب وأ : ةيضق نود

 يفكت الو .يفكت ال ؟ةبهوملا راصتنال آرايعم ةغللا يفكتأ
 تفقوت رمأ يف مويلا ثحببنأ .ةغل نود نم ةليبن ةيضق اآضيأ

 ؟انتكلهتسا ىتح ةيرظنلا هدنع

 ةيفق بحاص هنآل اهيظع ارعاش سيل دئواب اررع ءال

 ىتح هل ةيضق ال نم اميظع آرعاش سيلو ال هل قةميظع تيسيل

 ًابرع ةلثمالا نم تارشع كانهو ؛ هتيضق ةغللا نم لعج ناو

 آةدودح ام ةيضق نم نولعجي نيذلا كتئلوأ نأ ايك .بناجأو

 . ةحيحصلا ريغ ةمظعلا كرش يف نوعقي ًآضيأ مه . ةديصقلل

 ةيضق وه ىؤرو انف هب مازتلالاو ةغللا نومضمو ةغللا يعو
 اياضقلا حبصت انه .نآ يف ةيناسنالا /نطولا ةيضقو رعشلا
 رعاشلا ملع اهاكشأو اهنكامأو اهوصأ تناك آيأ ةلداعلا

 نع هتاياتكب ىسنرفلا هينيج ناج هصخش ام اذهو . نائفلاو
 ترطي) ناك يذلا وه اذه هينيج ناج . ةينيطسلفلا ةروثلا
 هنأل سيل «سيراب عراوش نويوي ؛نينزاثلا ىأرف له ةداعس
 ديدنتلا دارأ هنأل نكلو .دنواب ارزع ناك امك ةيشافلل آديؤم ناك
 517 ةئم انتمظنأ اهترسخ الكم .برعلا رسخ نابج ماظنب

 ' ىلع ترج اهلثم . يسنرفلا بعشلا باسح ىلع ترج برحبو

 . هيئيج ناجح مزتلي مل .اهعاذ ةموؤشملا ةنسلا يف انبعش تاسح

 ,ةلداعادبأ نكت م اينأل  ينوقلا وهو - ةيسنوق ةيضقب «نذا

 يأ نم رثكأ نكي مل نإ - لثم ةينيطسلفلا ةيضقلا ةلادعب مزتلاو
 .هيزن يبرع

 نأ نييسنرفلا باتكلا نم نوئيهصتملاو ةنياهصلا لواحي اذه
 يدصتلا مهزجعأ نيح هينيج فقومو دنواب فقوم نيب اوطلخي

 ارزع اومهتا (لثم - ضعبلا همهتاو .ةزجعملا ةينيطسلفلا هتاباتكل

 لجأل فنعلاو ذوذشلا هيلع اوفاضأو . نونجلاب  هلبق نم دنواب

 كالؤب ليشيمل هيزفلت ةصح يف لصحام اذه . هوهوشيل فنعلا

 برعلا تاتكلا نم دحاو بتاك ؤرجي نأ نود . «درلا قحاب

 . مهتلا ءرذل هعيضصا عفر ىلع .«ةيملاعلاب» نوعدي نيذلا

 ني رينكلا نيآ نكلو . نيطسلف ريسأو قشاع فيدزتب ديدنتلاو

 وأ ةنس ةرشع سمخ اهعمو اهبرق ىضق هينيج ناج ؟اهنمو هنم مهنم ْ

 ةمجن اهنم لعجو :ًايقش آرمع نيئحلاو اهعم شاع فيئب

 ؟مهنيأ ؟ وناك ني مه امأ . .هملقل

 مساقلا نانفأ

 ١5/5 زومت ١717-5١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلللا 5 »

 ةيفاقث قاروا

 حرشت بتك ةعبرأ سيراب يف تردص

 يقلتو ةيملع رظن ةهجو نم مالسالا

 نا دعب مالسالل عصانلا هجولا ىلع ءوضلا

 : ةريخألا تاوئسلا يف برغلا ىدل هوشت

 ىلع ًادامتعا هتايح عة دمخ يبنلا»

 ةمحرت ءزجنيل نترامل امدق رثكألا عجارملا

 يجيب ردو رب

 . يوس رشن راد نع رداص باتكلاو

 يف ةسادقو ةوبن ءنيسيدقلا متخ»

 . شتفييكدوش ليشيمل «يبرع نبا بهذم
 .راميلاج رشن راد نع

 ؛ةديقعلا ىف رخآلا» كانه نا امك
 وهو يرينا ق ماليسالا نجاح
 نيقنتعملا طاسوا يف تاقيقحت نع ةرابع

 .اكريمأو ابوروأ يف ةيمالسالا ةنايدلل

 ةيردنأل ايفارغويلببلا باتكلا ًاريخأو

د نع رداصلا ذقنملا نب ةماسأ نع ليكيم
 را

 [ل .راياف رشن
1177

1171
 

 1 0 م 5 0 ١
16 

رجلا
 1 9 1 7 

 ناونع ّى اكريما نم ءاوع ياوغ#

 .ريباركس ساموت هفلؤمل ؛ريطخخ فيض»
 تافلؤمو ةايح ضرعتسي اال باتكلا

 ةريبك ةعومجم كانه نال كلذ ,ىاوغنم»
 ةنكلو ةتايح نع تاساردلاو بتكلا نم
 «رحبلاو خيشلا١» بحاص ةقالع ىلع زكري

 ١9484 - 115٠١ ةرتف لالخ نم ءاينابساب

 0 .اينابسا يف اهاضق ىتتلا

 «يبدألا رجحفلا» نم ريخألا ددعلا

  يوتحي ١985( ناريزح- /39) ةيسدقملا

 تاييارتلا نم ةقاح: لع تددقداعك
 (مومث» سكعت دئاصقلاو صصتقلاو

 :اهنم ةلتحملا ضرألا ُق ءايدألاو بدألا

 لخاد ىنيطسلفلا رعشلا ىلا لخدم»
 (ةلحر» لوحو .ملعلا ميهاربال «نطولا

 ىسومل (ةبعصلا ةيلبجلا ناقوط ىودف
 يماسل ةصق «أبنلا اذه مكيلا» .يروخ

 «نوناقلا نع ةجراخ ةديصق»و .يناليك
 ةفاضا . حلاص رصانلا دبع طشنلا رعاشلل
 يلع زيرحتلا سيئرل تباثلا بابلا ىلا
 ١ . «ةذفان» ليلخلا

 (ةيبرعلا ةعيلطلا» تهجوت دقو اذه
 ةينه مركأ :لحخادلا باتك ضعب ىلا

 ليلخلاو دعسألاو ناقوط ىرودفو ة ةرونبو ا

12011 1 

 يحال هايم لم ا مي دل م عم » نيام جس: 8 و

 "دخز 1 ك3 0 "يرو 0 دبل عر شا“

 نم ؛ةطسألاو ملعلاو يلموش يوئطسقو
 مهاياضق حرط يف مهاسي يبدأ قيقحت لجأ

 راظتناب . . .اهنم ياذلا ع ةءاشإ و
 .دودرلا
 0111 ز ؤ ؤ 000“ 528

 هيدا هداك هاذ
 بتاكلل ةيئاثلا ةياورلا :ايزاتنافو»

 جودزملا بدؤملا باهولا كيك ىبنوتلا

 رشنلا راد نع ةيسنرفلاب تردص ةغللا

 اهبحاص اهيف لذبي .سيراب يف «دايدنس»
 نيب هطيبرب كلذو .امعاضم ايئف ادهج

 دوعنسو .ةفسلفلا ةياورو ملحلا ةياور
 مداق ددع يف  ةيؤر - باب تحت ةياورلل
51 
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 طقسا مفتف
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 ةياو راع تربع
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 يسبإ رد داهشم نأ

 ناونع «ةينغأ يه ٠ ةرققا يه

 دومحم رعاشلل ردص ناويد ثدحا

 نع ةرهاقلا يف ردص ناويدلا .شيورد
 .قالحلا نيسح ةرادإب ةينائبللا ةملكلا راد

 رعاشلا دئاصق ثدحأ نه ًاددع مضيو

 ١1١ه ُْق عقيو ٠ .ريبكلا 2-2

 دبع دعس اعلا هتاحول مس و .ةحفص

 تنباع عوج وما راد مدقت

 9 ةرضاغلا

 0 هاا يف يالها قوش

 ةنيئانتتللا ءنسالجود يظنلام ىوداف
 يبرعلا تدألا ةةاحجاو ءلصألا

 ةرهاقلا روزت .ةيكريمألا تاعماجلاب
 بدألا نع تاسارد دادعال كلذو ءانلاج
 نم ددعب تاءاقل ءارجاو ءيرصملا

 [ل .نييرصملا باّتكلا

 ١ 40 ان دلدلا1 همططات مطهظت
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 سس ششسلا

 هع 41

 نماثلا ددعلا ردص

 زكرم نع ةرداصلا ؛يبرعلا ثحابلا»
 اساعوضوم. .نديلي ةيبرعلا تاساودلا
 ىوقلاو جيلخلا برح» ةسايسلا يف ةعونتم

 ينوتنأو سشسشورمح دحأل ”ىمظعلا

 دودرسملا» داصتقالا يفو ا
111 11 
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 يب رفقا تضاسبلا
 ةيلصفلا ةلحملا نم

 غ1 ]1 115

 .هتيمضأ عبنت انه نمو «ثنلاغلا ماعلا يسب اساسأ متبع يلودلا دتقشط ناجرهم
 رضح .ماعلا اذه يف .انه ارثأ اهل دجت نل ةيبوروألاو ةيكريمألا امنيسلا ةنميهف

 ةلودلا ريزو ليجداج .ف :ثلاثلا ملاعلا لود ءارزو نم رببك ددع نانسوهملا

 ةفاقثلا ريزو جنوف حسيشو .يبويثالا ةفاقثلا ريرو اميام ريجو .دنهلا يف مالعالل

 بئان دشرم روظنمو .رقشغدم مالعا ريزو نوميس رييبو ءايشتوبمك يف مالعالاو
 هدياعو ءاكنالريس ةيجراخ ريزو بئانو دنانرف نورياتو .شيدالغنب مالعا ريزو
 . ةيطارقميدلا نميلاب مالعإلاو ةفاقثلا ريزو 520

 .ةيتيفوسلا ناني زوأ ةمصاع يف دقع يذلا ناجرهملا اذه ىف تكرتش

 ءايسا نم ةلود نو رشعو ناتنثا مع ياعمر

 نع الضف .ةيقيرفأ ةلود نوثالثو عبرأو .ةينيتاللا اكريمأ نم ةلود ةرشع دحاو

 ريرحو .ةدحتملا ممألا ةئيه تامظنمو ءايقيرفأ بونجو ٠ . ليش يف ةضراعملل مالفأ

 .يقئاثوو يليجستو يئاور مليف ةئامسمخ نم رثكأ مالفألا ددع غلبو . نيطسلف

 ءانه اهروضح نروق ام اذإ ةصاخ .ةيبرعلا انيسلل عساو دجاوت ظح ولو
 يتلا ءالعتسالا ةقيرطو .ةيبوروألا تاناجرهملا نم اهبايغب ءاهب بيحرتلا ةقيرطو

 يحرسملا جرخملل يئامنيس لمع لوأ وهو ؛دومحو دمح» مليف ضرع قارعلا نم
 رفوصتلا اهيق ذرب ةيضارعتسإ هيث ةيئاتغ ةيقارع بح ةياكح وهو ,لالج ميهاربإ

 . ماس ىذش ةلطبلا هيف تزيمت يذلاو .ديحلا لمعلا اذه رصانع نم يساسأ رصنعك

 انح ةياور نع نيهاش دمحم جارخإ «مئاغ موي يف سمشلا» مليف ضرع ايروس نمو

 . . يسنرفلا مكحلا ةرتف نابإ ملظلاو عاطقألا ىلع ةروثلاو رمذتلا روصي وهو  هنيم

 ةدجاو ًاضيأ روضي وهو ٠ يفيلخ رمع جارخإ نم ؛يدحتلا» ميلف ضرع سنوت نمو
 وا الا رقي يدع تالا يحل ١

 يبق

 نع دعبلاو ءفدلاب .«تاودنلا ين وأ .ةقورألا يف ءاوس .تاءاقللا تمستا
 برغلا ديس طيينعتاا ةرموقدللا ةراثإلا

 تو
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 ستيفوديف انايتات ةيفالسغويلا ةرعاشلا

 يف شيعت يهو ءارخؤم ةرهاقلا تراز
 نواعتلا بتكم يف لمعتو ءايفالسغوي
 اهراعشا يف تلوانت .ةدحتتملا ممألل عباتلا

 ةيناسنا ةيضق اهنا راطا يف .نيطسلف ةيضق
 :اهدئاصق ىدحا ىف لوقت .ةماع
 4 5-0 يتلا ءامسلا تناك امهم
 . يفلخ . .يلاعألا يف
 9 ا د دل
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 «(ايباراتناكو ةينايسالا رشنلا راد نع

 باتك ةمجرت .ديردم يف ءارخؤم تردص
 يتبرجت» يتايبلا باهولا دبع رعاشلا
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 بيط روب 2
 ا ا 14-

 يف درو اك .دحاولا فرحلاب الئاق رتل سلق نا .ظفاح هط نيساي

 ءايتسالا هثعبم فافج نم ولخي ال «ةريرسلا بيط .ديج رعاش هنأب» هباوج |

 ةليلق نايحا يف يقيفوت .امومع ضفار ,هينيعل رئارسلا حوضوو بويعلا نم

 .(«يناسنالا رهوجلاو ميشلايلع نيماو ىنعملاب زتعي « ضضم 0

 باللكلاو فراصملاو ناخدلاو تانالعالا رصغع ِق ريبك قش ماعز اضيا وهو

 ةيسيلوبلا
 .(ةركاذلاو سشحولا» ناوتعب 68 د لوالا هناويد ,ظفانع هل ىيضآي 0

 :هرمشت ام رخآ اما «(ترحلا» ةديصقو .«شيوردلاو هللا دبع) هدعب ردصا مل

 اي رهش اباتك ةيقارعلا «مالقالا» ةلجم اهتراتخا «جاجز نم ةليل» اهناونع ةليوط ةديصقف

 .اهل

 .دانقي ق ءاقللا لنه ةعبم.تانك نق

 نكل ..ةيادبلا نع كلأسن نأ ديرن ال 8
 كنا: تيهذ فيكؤأ كيلا رعشلا ءاَج فيك
 ؟رعلا اذاملو هيلا

 .بحلا هبشت ةلاح . . فيك يردأ ال -

 ءاريبك ارتفد تألم ةيوناثلا يف انأو
 ةرواحملا كرمكلا ةرئاد نم هتذخا ؛الحس

 وا لجسلا اذه تألم .ةبوقعب يف انتيبل
 ال نيوانع تاذ اصصق ريبكلا رتفدلا اذه

 وأ سوه نم ضعب .انيشنآلا ابي رقفا
 90١ه يف كلذ ناك .ةقه ةقهارملا لبخ

 ىف ةليصق تلسرا ا95١ال يف .57

 تايبا ةرشعيب ةديصق . ةعاذالا ىلا ديربلا
 .ةديصقلا تعيذاو .اتيب رشع ىنثا وا

 راد يف .ةيرحلا ةديرج يف ترشنو

 ١4654 يف .دادغبب .ةيلاعلا نيملعملا

 12 وم ا ١١1 ددعلا  ةينرعلا ةعيلطلا 5 "

 دئاصق :ةيدومعلا دئاصقلا تأدب
 ىنكلو ءاهضعب نم اتايبا ركذأ . تابسانملا
 . فسا اليو ءاعيمح اهتعضأو .ءاهتيسن

 ةيادبك اهمرتحا ةيقيقح ةديصق لوا

 اناو .ديربلاب اهتلسرا ةديضق ةيرعش

 ةيلك :ةيلاغلا نيملعملا ناد ىف ايلأظ تملز اه
 ةلحم ىقرا .«فقثملا» ةلحم ىلا «ةيبرتلا
 دقو ,كاذتا قارعلا يف ردصت تناك
 لاسرا دعب ردص ددع لوا يف ترسشن

 تبتكو (رحت) ناوتعي تناك !ةديصقلا

 ةلعلا فرح فذح نود ترشنو اهناونع
 . . ةمرتح ةلجم يف ةمرتحم ةيادب . . «ي رحت

 اذال : لوقأف ؟رعشلا اذامل : كلاؤس اما
 نود بحا ىتلا ةديسلا هجو دبعتأ انا
 ىتنكلو ءاباوج كلما ال نألا اثا ؟اهاوس

 د 1 : م  دووكس» ١ دوو
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 نوكأ نا لاو يعل نا اال غيطتتس ل

 !ارعاش

 ايف هنارقأ نع فلتخم ظفاح هط نيساي ا

 لوقي اذامف .دقنلا هلوقي ام اذه «بتتكي

 نياو «؛فالتخالا اذه ةعيبط نع نيساي

 يف ما . عيضاوملا يف «تادرفملا يف ؟نمكي
 ٠ ؟ماعلا يسفنلا وجلا

 فلتخم انا امك . هلوق ىلع دقنلل اركش -

 يلو ةصاخللا ةايحلا فو ةأشنلا يف مهنع

 فلتح انا ,راكفاو موم* نم يسأر ىوتح
 وا يناكملا مهعمجت نا .رعشلا ىف يف مهنع

 .دحاو لظ تحت مهلعج يبدالا مهعمجت

 مهلكو مهضعب ثيداحا نوعمسي

 اناكم اديعب تنك .هسفن باتكلا نورتشي

 تبرتقا .ايسفن اديعبو اركف اديعبو
 ضعبو مهتاسلج ضعب مهتكراشو ع مهنم
 تيقب ءاديعب تيقب ينكلو ,مهراكفا

 .هزيمي ام ىظفللا يسوماق يف . .افلتخم

 ةردق يل .فلتخملا عوضوملل ةتباث ةجينت
 ول . ةباتكلل ةصاخ تاعوضوم عادتبا ىلع
 ةتسلا ينيواود تاعوضوم تضرعتسا
 هيف تكرمت يذلا ىدملا حضتال ةيضاملا

 نخاسلاو يحلا غسنلا كلذ اضيا حضتالو

 دئاصقلا هذه عقتو . اعيمج اهيف دتمي يذلا

 ضفرو ءايتسا هيف ىسفن وج يف ةفلتخملا

 تيئق اف . ماع يناسنا ىساو موظكم ظيغو

 . ايقيف وت تنك الو ايلاغم وا ايحطس الئافتم

 !يدئاصقب ليا زل باجعالا يندعسيو .

 . ةيداعلاو ةهافتلا 8 طوقسلا ىنينج اذه

 اذه ءايخستمو ايضار وا اخاترم مخ

 عقوم نم تثدحت .الوا افالتخا ينحنم

 ىسالاو فيحلاب رعشي يذلا لاو

 ىتلمح .رثكا اس تفلتخا .ةراسخلاو

 .دئاصقلا ضعب انيئثتسا اذا .ةيرعشلا

 قازانبعو ةسييرسلا ةقالبلا للا برقا
 اهعادباو فلتخملا اهقاذم اهو .ةصاخ

 تراص اذه دعب .فلتخملا ينمضلا

 اهبلغألو ةزيمتملا افاكشا يدئاصقل

 لمعا تنك قارنا يللا هرج
 اصلخم لمعأ 3 امو تنكو 6

 نانو ةايبث لت ىف تاير و

 . هيلا اهون طش الا 9-

 يرعشلا رضاحلاو ثرالا

 ىذلا يئملا ىضاملا ىلا وطنت:ةنفتكو 0

 رت ففيكو ؟كفلخ ىشمي «اثرإ» هتكرت

 كعيراشم نع اذامو ؟يرعشلا كرضاح

 ؟ ةقحاللا

 كلذ يف ياوتسم لثمي لبق نم هتبتك ام
 يجضنو يريكفت لشثمي وه امك نمزلا
 نم ابيصم الو اقحم سيلو .يناسنالا

 ايركفو اينف هيف تنك ام ىلع مويلا ىنبساحي

 تلق امك ىنكل .ةنس نيرشع لبق
 ةيادبلا اما .تايادبلا تلفغو .تلمها

 نسحولا» يناويد ىنعا .ةحضانلا

 دّقمف 48 يف ردص يذلاو «ةركاذلاو

 تاعوضومو هوج ىف افلتخم اناويد ناك

 تناك ناو اهيف رهظ ىتلا مايالا يف هدئاصق

 هيلع نيرخآللو يلو تانه هيف

 كلت يف ةأرق نم لك نكل . تاظحالم

 لوآل مويلا هيلع علطي نم كلذكو ةئسلا

 مل نمز يف هتبتك .ارعاش هءارو دجي عةرم

 ملو ةسارد ضورعلا تسرد دق هيف نكا

 ام ةماعلا ةيبدالا وا ةيدقنلا يتفاقث نكت

 ىلا رظنا نيح ىننكل .رعاشل يفكي
 رظنا امنا «بضغب رظنا ال هيلا .فلخلا

 ةياعرلاو زازتعالا نم نم ءىيشب هيلا

 .نونحلا

 .اينغو ايوق هسحا ؟يرعشلا يرضاح

 نوصلخملا داقنلا اهب متبع مويلا يدئاصق

 نم يروهمجو .ةيبدالا ةقيقحللو رعشلل

 باحعالا يندعسيو بيط روهمح ءارقلا

 ىوتمص ىف آلا انا ,يدئاصقي ديازتملا
 سحاو .لعفأ ام اديج فرعغأ .رخآ

 الو .يتديصق ءارو دتمي ىنغو بصخب

 يف الو ريبعتلا يف ال رقف نم ياعأ
 نومضملا ىف و ةيناسنالا ةبرحتلا

 هللا دبع :ةليوطلا يدئاصق .يركفلا
 نم ةليل .برحلا .ناتسبلا «شيوردلاو
 حرفو ءاهعقاوم تلتحا دئاصق .جاجز
 ال نم اهب بحعاو .بدالل نوصلخملا اه

 42 1: مامر قحرعردرج معمق -



 يل تققح ةريصقلا يدئاصق . . مهريغب

 ةبيطلا ةعمسلا .امارستحاو ةبيط ةعمس

 ةيناسنالل مارتحالاو .يرعشلا اهاوتسمل

 . عبطلل اديدج اناويد تعفد .اهيف ىتلا

 تاييلكلا لا

 .لافطالا .ةلئاعلا ءةسايسلا ءبحلا

 «نأ ىف ةعئارو ةفيخ تادرفم كلت رفسلا
 ؟تنا كتايح يف اهرسفت فيك

 ., تاملكلا لمجأ لظت ىلوالا ةملكلا

 الو ايندلا يف بحلا نم مظعأ كانه سيل
 دقعل .يدجم رعشلاو وه .هنم فرشأ

 هنم .حور ةمظعو رصب ةوقو اقفا ىنحنم

 سابيو مها تثرو ةسايسلا نمو ١ ىتجب

 يكل .ةسايسلا برق ةلئاعلا عد .دلحلا

 , ىسأ ثرويو جهبي رفلا .اعم امهزواجتأ
 ناك رفس رخا . ميظعلا باتكلا لثم هلثم

 ريبكلا متيلاب هيف تسسحأو ءلايحش

 كلذ بحت نم عم رفاست نا .ةشحولاو

 عضنت اذامف» ءالإو .ءىقيقحلا رفسلا وه

 .«؟عراوشلا

 ةفاقثلا» ةلجم ريرحمم سيئر تنا ا#

 اهيف لمعلا ةبرجت تفاضأ لهف «ةيبنجالا
 تذحخا لهو ؟ينفلا كئاطع ىلا اًئيش

 ؟هيطعت نا ديرت ال ام كنم ةلجملا

 امنإو .ارعاش ةلجملا يف حبصأ مل -
 ام ةبسن نأ . نيواود ةسمخب ارعاش اهتيتا

 ةيسنلاب ادج ةليلق ةلجملا يف رعش نم رشني
 .«ثاحبالاو ةيرظنلا تاساردلاو دقنلل

 امك ءاضيا هنم رثكا ةياورلاو ةصقلا ةصحو

 يف لمعلا نكل ... اراجنم تنل ىئرت

 ول امب .« لضفأ يبدا وج يف ىنلعج ةلجملا

 . الثم يرادإ ءرخآ لمع عقوم يف تنك
 ءانغ] نأ يروطت ىف كاعف رثأ تاذ ابنا امأ
 رثألا كلذ نا لولا خيراتللف .ىتب رجن

 رثكا ةداع كنم ذخأي لمعلا .ادج ليئض

 ينم ةلجملا تكلهتسا دقو .كيطعي امك
 ةبغرو ةسامحو حضن ةرتف ءاديج ارمع
 تاكا رحشالا نيب تقعابض .ةباتكلل

 . تافاكملاو ةفاحصلاو عيزوتلاو ةعبطملاو

 كتفرعم ىدم نع ءاددرت الب« انربخأ اه#

 ام .ظفاح هط نيساي ناسنالاو رعاشلاب

 ؟هليقتسم ىلا رظنت فيكو «هيف كيأر

 : هفرعأ يذلا ,ظفاح هط نيساي

 ال ءابمومح ةرييرسلا نبط . ديج رعاش

 نت بو ا م

 ءامومع ضفار :هينيعل رئارسلا حوضوو
 زتعي ؛ضضم ىلعو ةليلق نايحا يف يقيفوت
 رهوجلاو ميقلا لع نيماو ىنعملب
 تانالعالا رصع يف ريبك قشاع .ناسنالا

 . ةيسيلوبلا بالكلاو فراصملاو ناخدلاو

 دكه. اذنك ةتكلو هحسدما نا فيزا هل
 هي زتعااذهحلفه .هيف سحاو انا هارا

 عاطتسا يف يذلا نيسايلا كلذ .همرتحاو

 - 1 خان" 6 منططا معمم - ه3

 ىلا رظنأ فيك اما .افيظن لظي نا
 تنك بابشلاو ةقهارملا ىفف «هلبقتسم

 انك ابك ايلاع ادع اريك ىسفنا قرأ
 نآلا .مويلا ةيملعلا مهفن اك آل .لوقن
 دعبو ءايرعش اباتك اذك تردصا نا دعبو

 ةناكم ىف ىنارأ ءرمعلا اذه ىف ترص نا

 نم اديزم بلجأسو «ةديج ةيرعش
 لصقني نلو .اوحص وجلا ناك اذا ماتهالا
 مارتحا نع لبقتسملا يف يرعشب مامتهالا

 بسبس اذهو هيف يذلا يناسنالا مهلا

 : .يحرف
 فيكو .كيف رثا نم ءايملاع ءرعشلا اه#
 ءدنواب ارزع «تويلإ :ءارعشلا ىلا رظنت
 ءويمار .2.ستيي  (:ثروزدرو

 ؟يكسفوكايامو

 ارزعل الو يف اريثأت تويلإل ىرا ال

 وبمار ىرأ ال .اديج امهأرقأ م .دنواب
 ةسكاشملاو ةبارغلا .امهم الو اريبك ارعاش

 . رضخأ ءىش رثؤملا قيمعلا رعشلاو ءيش

 ثروزدرو وه ميظعلا ريبكلا رعاشلا
 . ستيب وه قيمعلا مرتحملا رعاشلاو

 رعشلل ةبسنلاب مهم يكسفوكايام
 ماقال يف ريغت نم هللاحأ ا , تايفوسلا

 ىلا ةبسنلاب وه ْنَم نكل .يرعشلا ءادالاو

 ؟كولب وأ نينيسي
 يأل يقيقح ريثأتب رغشأ ال :ءايضخش

 .نآلا ىتح تبتك اهيف مهاوس وا ءالؤه نم

 عيسوت يف اه ريثأت كاذو اذهل ناك امر
 انا . ىقاقثلا ءانغالاو فشكلاو ةيؤرلا

 نم ديفتساو مدقتم رصع يف شيعي ناسنا
 , ةيملعلاو ةيفاقثلا هتازحنمو رصعلا مدقت

 ةيياورلا نم دييفتساو رعشلا' نم ديفتسا
 نم ديفتساو .يئامنيسلا جارخالاو
 قئاقحو مالفا نم ديفتسا ءمسرلا

 قئاقحو مالفأ نم ديفتساو .ءاضفلا

 فد هذهو . ينمز نبا انا .راحبيلا

 هبتكأ يذلا رعشلا نوكي نا مهلا . ةيفاقثلا

 يمهفو يجور لمحي يذلا يرعش
 نا .ىتجبم وا ينزحو يلايخو يولساو
 مهتاءارق نس نوديفتسي عيمتلا !انأ لظأ

 نم انعد . مهمراجتو مهتادهاشم نمو

 ! نظلا ءوس نم مث ءالوا ةيلاثملا

 ءا عشلا رحانت

 نوموزأم . مهيب |ميف نورحانتم ءارعشلا ا#

 هل ىنعم ال بابسو مئاتش ءماودلا ىلع
 اذه ببس امو .ءالؤه لبقتسم ىرت فيكف
 ؟مهنيب رودي يذلا رحانتلا

 لك نال .نورحانتم برعلا ءارعشلا
 ةينفلا ال .ءرخآلا بويع فرعي دحاو

 يفو رعشلا يف هكولس نكلو .طقف

 فئازلا ءاعدالا .ةحوضفملا ةبذاكلا

 «ةيرحلا نع بذاكلا عافدلاو ةلوطبلل

 ريهامجلل ةمئادلا ليلضتلا تاالواحم

 ةيسوواطلا رهاظملا , مهافغتساو ةجداسلا

 مرتحم رعاش يا دنع اهدجت ال ىتلا ةفئازلا

 لثمل فسالالاب رعشا ايصخش انا . ماعلا يف

 مهصقنت ال ءارعش مهف . رهاظملا هذه

 نكمي ىتلا ةيرعشلا تازيملا الو بهاوملا

 نوكي نا امهم سيل .نيحضاو مهلعجت نا
 نوكي نا مهملا .كاذ نم ربكا رعاشلا اذه

 بيجا نا ىنتاف .ازيمتمو امرتحم رعاشلا

 ىرا فيك ,لاؤسلا نم يناثلا مسقلا, لع
 دس نيدلا ءارعشلا ؟ 2

 دقو ,ةرسيبكلا ءامسالا مه فيلا

 . مهداعبأو ةيرعشلا اهتمي تحضتا

 اذه . ىرخا تارابتعا لبقتسملا تارابتعا

 نع لدقيس ماسلا نمزلا 0

 ةميق ارزق ملعلاو ةيعوضوملا «مهأش
 رعاش لك اذك ,هفرظو هنمز يف ءيش لك

 .يراضحلا هعمتجم ىوتسمو هنمز يف
 يه كلاؤس يف اهيلا ترشا يتلا بويعلاو

 نولظيصَو ؛لاخ .ةيا لع ةيعامتجاا بويع

 . .لاح لك ىلع نيمرتحم ءارعش

 وا باشلا رعشلا ىلا ةعيرس ةرظن ا#

 ءاقبل عيفشلا وه ام . بابشلا ءارعشلا

 لضفأ ىرت فيكو .مهولق يف رعشلا
 ؟مهجدامت

 ةعومج وا «بايشلا ءارعشلا ليج

 .نييتيتسلا اوبقعا نيذلا بابشلا ءارعشلا

 ةنس وأ ةسخخ ينأر يف مها , ةبيط ةعومجم

 هرسعلا يف يارلا كاك ايهم عدايسا
 تايادب نم لضفا ةيلاحلا مهدئاصقف

 ةدوسم يديب تعقو . نيينيتسلا نم ريثكلا

 ىلا تهبتنا . ١145٠١ ىف اهتبتك ىل ةديصق

 اطاشن نيقفدنملا ةيتفلا ءالؤه دئاصق نا
 . كلت ةميدقلا يديصق نم لضفا اسامحو

 يعيماجم تلاوتو ارعاش تحيبصا ىنكل

 رعاشك ءاقل يعم يرجت تنا اهو ةيرعشلا

 نم ةبخنلا هذه لبقتسم نذا .كمبي

 اذا ءيرعش لبقتسم ددحجلا ءارعشلا

 ةقيقحلا ىلع ةمواسملا نم هللأ مهظفح

 اذه لثم .رعشلا يضري ال امب اضرلاو

 ولولا ب ها مضي مما لوقلا

 مهنارقا لثم مهن . ةةصقلا نوبتكي

 0 ا ار .بايشلا ءارعشلا

 ريثكلا طسو ةعفدنم تارارش نولكشي
 ال ماوكا طسو اضيا .ةريقفلا ءامسالا نم

 .قيرطلا ضرتعت شقلا نم اه رربم
 ىذلا وه باشلا صاقلاو باشلا رعاشلا

 صالخالاب يقيقحلا دهجلاب هلبقتسم ررقي
 لك مرثحا ,بداللو سفنلل ةيقتلأ

 .اخيش وا اباش .ةقيقح ا مرتحي داج بيدا

 ةراضحلاو ةيناسنالل ويف أ مهؤامتناف

 يفالخا فقوم .انبناج نم مهمارتحاو

 ال . حيحص

 1445-87 ةووقالا ةاقال سلآا ب ةنيرملا ةفيلطلا



 رساتتي :/قنانقلا توسانك ليل ف 0
 دعب روهش ةعب رأ قعي - ١/١1

 غوزب لبقو .دوسألا لوليأ |
 نا دعب ,.نويئادفلا ناك .ليلقب رجفلا

 ,مهعقاوم نولدبي مهنال اليوط اوشم
 بواجتت مهتاوصأو ثالث قرف يف نونغي

 تنك .رخاو ءانغ نيبو .لالتلا نيب
 نوكتت يذلا يحابصلا تمصلل ىغصأ

 ةخراصلا ريغ رابنلا تاوصأ لك نم هتدح

 رهن نم ابرق رثكألا ةقرفلا يف تنك .دعب
 تنكو .ةحارتسالل انفقوت دقو ءندرالا

 هنال ؛بخصب ياشلا برشأ انأو .ىعقأ
 َممْست نا انه ةضوملا نالو ءانخاس ناك
 انوتيز لكا تنك .كتحلاو ناسللا جرف

 نويئادفلا ناك |نيب «ةريمخ نود نم ازبخو
 نود .نوكحضيو .ةيبرعلاب نوثداحتي
 دمع دق نادمعملا انحوي نا اوفرعي نا

 . مهناكم نم اديعب سيل حيسملا

 ىرت ال يتلا ثالثلا ممقلا تناك

 ةدحاو ابني اميف بواجتت ىرخالا اهادحإ
 كلذ دعب وا تقولا كلذ يف  ةدحاو دعب

 دعي زلووب ىسنرفلا ينوفميسلا ناك ليلقب
 دق سمشلا نكت مل - «سبنوبير» ةينوفمس
 نم «قرزالاب نولت تناك اهنكلو ,تعلط
 . ءادوس لزت مل ىتلا ءامسلا ءقرتشلا ةيحان
 لابشال ةمعانلا ءارضخلا تاوصالا ىتح
 عانطصا لواحم تناك ةرشع ةعبارلا يف
 ىلع لوصحلل كلذو .يلامج مه+ ةنوشخلا
 نونغي اوناك ام”ةماعف .تامغنلا ىف ددعت
 ىلع اونهربيل اضيا نكلو .فلاتم مغنب
 مهتلاسبو ةيبرحلا مهتميقو مهجضن
 نيذلا لاطبالل مهبح امبرو مهتلوطسو

 ىلع مهنا لجخب مهومهفي نا نوديري
 تكسنت ةقرف تناك . مهاياو ةدحاو ةبترم

 نيتنئابلا ريغ نييرخالا نيتقرفلا ةرظتنم
 ءامود مغنلا ف فلاتب اهابيجت نا نيعلل

 يف ادع ام فلاتب . فلتخم ىوتسمب نكلو

 لفط لتاقم ناك امدنع عطاقملا ضعب

 نيتقبط وا نيتقبط ةعرسب نيتمغت رركي

 عطاقملا يف كلذو .ءاهقوف ةقبط فصنو
 |ى ةقوجلا دارفأ تمصي امنيب ءاهراتخي ىتلا
 نم دجل قيرطلا اولخيل نوحنتي اوناك ول
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 ناج.تاتك نم تافطقم

 ا صل لا

 دجلا

0 

لا د
 

 ا 1 ا 000 ننال

 مساقلا نائفأ : ةمحرت

 تاوصاالا ضقانت ناكو . ىمادقلا دو
 («ليئارسا» ةكلمم نبب ضقانتلا ىلع ددشي

 ريغ نم ىتلا ضرالاو ةلودلا  ضرالا
 دونج تاميغنت ريغ ةماعد ةيا نود .ضرا

 « خذا .اوناك نيذلا ةيبصلا مه ء وها

 «نويباهرالا» .نييئادفو ادوتجو نيلتاقم

 ارس ملاعلا تاهج لك ىلا نوبهذي نيذلا

 . «؟لبانقلا عضول

 «لتل لت نمو .رخاو ةينغأ عطقم نيب
 نيعطقملا نكل ( قبطم تمضصلا نا تننظ

 لودج توص ناكرتي اناك عبارلاو ناثلا

 ادبأ فرعأ مل ,ديعب وا بيرق دج برستي

 101 طا

 7” 0 ا

 تلوص ىنعي هنوص نمو . كلذ ديدن

 ايفاص يلاذب .ءهسمه» ببسب .ءاملا

 .ريبك ورتب نكلو ءاقيرط قشي ءاليصأو
 طقف .نيتقوحلا نيتاهو .نيلتلا نيذه نيب

 عفر سداسلاو سماخلا نيعطقملا نيب

 ول امك .يداولا المو .هتوص نم لودجلا
 ىلا ليلق ءام نم هانعم لاقتنا َّق هنا

 ىتح طاشتساو َّمُب دق ,تفاخ توص
 تاونضألا ادراط اظف ايرهق حبصأ

 مب ابضغم :ةيابعلا يفو .ةضيفخلا ةيلوفطلا
 نا لوقعملا ريغ نم يل ادبو .ةيافكلا هيف
 نم نكلو ,نيقشاعلا ربحتملا اذه سرخم

 ليسلا ضيف ادبأ اوعمس ام مهنا لمتحملا
 .لودحلا ريرخ الو

 عيطتسأ تنك .دوسأ دج ليللا نكي مل

 سايكاو راجشال لاكشا نيب زيما نا
 ءىش ىلع ىنيع تداتعا ام اذاو . قدانبو

 ىف ءىرا تدك هرظتلا ديدجتن .متعم دج

 دو: ليوط دنخ ارم «ءادوس ةعقب ناكم

 قرتفم نم اعون رمملا ةياهن دنعو «متعم
 رثكا ىرخا تارمت عرفتت ثيح .قرطلا
 نم ياي ال قشاعلا ءادنلا ناكو .ةمتع

 سبيل امبرو .ءايشالا نم الو .تاوصالا

 ةعيبطلا نع ربعملا قيسنتلا نم نكلو ء ينم
 :رابعلا يف :رظنم لثم ابلاغو ٠ليللا يف
 . بحلاب رمآلا هسفئنب يطعي

 لثم  لفطلا فرط نم ةلجنرمو ةراتخم
 هذه  الجنرم ناك يذلا ءانغلا ىقاب

 دج ىه تماوص فورح الن تاميغنتلا

 نا يل ودبي ناك اهعمسا اناو ؛ةماع ةداح

 ةعئاضو ةديعب اهنم ةدحاو لك ةطقرم بايث

 رتولا جاجترا يفو حابصلا يف تقتلا دق

 تاكلم ةالايم الو رذح الو ةقث عم اذهو

 نسايثو نهتحلسا تايسانلا اربوالا

 نكمي ناك امدنع تايدنجك نهعضوو

 نا ندرالا نم ةيتا ةرتاوتم تاقلط ضعبل

 يمرب كلذو .دبالا ىلا تاواسرخ نهليخحت
 امبر . نهئانغ يف هتاذ قسائتلابو .ةقد رثكا

 طقرملا بوفلا نا تاكلملا هذه تنظ
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 ىقيسومبو ةغلب وا تمصب نينغي نهلعجي
 ؟ةعومسم ريغ اتاوصا لسرت

 ناك .ةركاذلا ىف ةقراغلا رتنع ةروطسأ
 يف ضبني نا مالسالل قباسلا اهلطب ناكماب
 ىلع افقاو : لي انع ركذألو . ةظحل ةيا

 نانك :«نينتايجتلا :يفاني رمعب :هداوج
 ءفدو ةتيملا هتبيبح ىنغي رتنع سرافلا

 هلخف ةينث ف مهسب ىمعا هلتق .تيبلا

 توص لح دقل . هتوص هيلع هلد نا دعب

 . مهسلا دوقيل نسما نيئيعلا لحم رتنع

 ىلع حابصلا كلذ يف ::تاوتصألا تناك

 ياثلاو رامزملا تاوصا ةقث سفئب .لقالا

 ةيقيقح ىه ام ردقب تاوصضا ما :ةرئاصلإ

 يذلا بيقزكلا ةحئار رامشب حمست تناك

 .ةيقيسوملا تالآلا هذه هنم تعنص

 .بشخلا اذه لاعقنا ىنبعم ىلع فوقولابو

 تاوصا هيلع ىه ام ردقب ةيقيقح تاوصا

 .(يدنج ةياكحو يف ةيقيسوملا تاللآلا

 يكسنفارتس توص يف اهيلع تفقو ىتلاو
 . نذالا ىلع ادج زيزعلاو روسكملا .هتاذ

 نم نشخ وهام نا ربكدا ينددقتعاو

 ةونعدسلا كتاوبصلا :ةيررعلا فووبلا
 ءاماغدنا حبصت تناك ةيقلخلا فورحلاب

 ءاليوطت .سكعلا ىلع ءّوا :ايخرت

 . ةيلمحم + تاوضأ

 دوعص اقباس :قرشلا يف ريبك ٌحْضَو

 . 1 مال در ندم مع مانا 5

 ناكو .لالتلا ىلع رابنلا ناك نسمشلا

 نا مصخلا نظيل ةيقش برح ةعدخ رمألا

 .ناكم لك ين نودوجوم نيينيطسلفلا
 رشع براقي ام لالخ اذكه .اهئادو

 دج ةيب رح «ةيليئارسا» تالا ىلع «نيئس

 0 كيف ابنتكلو غةلاعف ريغ تافاشتكا

 .يلاؤس لع
 ؟نونغت متنك ةينغا ةيأ -

 : دلاخ ىينباجأ
 عوضوملا , هياوح عرتخ دحاو لك -

 نوكيسو .ىلوالا ةقرفلا هيطعت لوالا

 عرسأب بيجن .ىتلا ةقرفلل يناثلا عوضوملا

 اذكهو .لاؤس لكش ىلع اباوج ىلوألل
 . كيلاود

 ىلع نوثدجتت ء يش يأ نعو

 ؟صوصخلا

 نع اليلقو .اعيط بحلا .. نع
 .ةروثلا

 تاوصأ :نيعْبأآ ارفما تفشتكاو

 .افولأم يل ناك اهتربن عبر .تاماقمو
 يو ف ني يويتاوح
 هلمحي .ءرودصلاو ءاوقالا نم.جرخي ناك
 تاناوطَسأ - تانيكاملا هلتقت ( يح سفن

 . ىلوألا هتتون ذنم - تاهويدارو ةطرشأو

 توملا نم قلق نود .«حابصلا يف

 توم نع ملكتأ) ناكم لك يف نماكلا
 تناك نيذلاو نينانغلا .نيبراخملا نينغملا
 سمشب للحتلا رطخل ضرعتت مهداسجأ
 ايقيسوم افيلأت تعمس دق تنك (ةريهظلا

 . رطخلا يف «لبخلا تاقرط ىلع الجترم
 الغ انِلاال

 نأ يهو .ةفو رعم دج ةقيقح ىلع رمنل

 نا نودو .ءيش يف ةديكا تسيل ةركاذلا

 ىست :ثادحالا لّدعت ىذالا دمعتت

 وا ىبسنت .اهتيخيرات ضرفت « خيراوتلا
 كب . درسي وا بتكي يذلا رضاحلا لوحت

 رثكأ دحاو لك مب ايف : اوتاك ايأ سائلاب

 الا عقت مل ثادحا ىلع ادهاش نوكي نا

 نم .اهلقن نا دجال قبسي ملو .اليلق
 كلتب مهاسي ةديرف ةبيرغ ةعقاو فرع
 تايركذ بتاك لكو . ةيئانثتسالا ةدارفلا

 .لوالا هرايتخال انيما ىقبي نأ اضيأ ىنمتي

 نا نيبتيل كانه اديعب بهذ دق نوكي نا

 يه قفالا طخ ءارو نم موقت ىلا ةهافتلا

 بئاك ديري .انه موقت ىتلا ةهافتلا
  هوكح لاحم عا انوع

 نم انلف نوديفتسملا نحن اننا امبو . ةهافتلا
 سمالاب انتلحر نأب مهون نا نذا ةدئافلا
 . ةليللا هذه هبتكن ام يواست تناك

 نم يوفع لكشب ةيقيسوملا بوعشلا
 لكل «ءبعش لكل نا امبو .اهدوجو ردانلا

 بئاك ناف اهتلوطظب ىنغملا اهرعاش .ةلئاع

 ؛اريثك كلذب حرصي نا نوذ .تايركذلا
 هتاذ لخاد ينو .هتاذ رعاش نوكي نا ديري
 زجنت نل ىتلا ىرغصلا اماردلا هذه رودت

 سو ريموط نكمي ناك له .ترغض امهم
 ليخأ نود نم ةذايلالا درسي وا بتكي نا
 بضغ نع فرعتس انك اذاَمو ؟بضافلا
 ىنغ ام اذاو ؟سوريموه نود نم ليخا
 هذه ريضم نوكيس اذام ليخا ءيدر رعاش

 ال ةريصقلا نكلو ءةديجملا ةايحلا

 نم ةحرتقملا :ةئدافلا نكلو .ةليوطلا
 نويطارقتسراللا فرعي ؟سوز فرط

 اواي ريكرتاكرللا هاكر ريتك

 ميثاوحلا يناغأ لكو يدلافيف تاينوفميس

 ايويييطسلفلا امأ .ارتلكنا رويط ىقابو

 ةيسنم ىه اغأك مهيناغأ نوركتبي اوناكف
 تناك ثيخح مهتاوذ لخاد يف ةفشتكم مث

 ةان ره اه يرد .اهوتغي نا لبق ةئبتخ

 نم الدب يهف .اهثدحأ ىتح .ىقيسوم لك
 روهظلا دواعت اهنا ىل ودبي فشتكت نا

 ةحاترم :ةركاذلا يف ةرومطم تناك امدعب
 ابنأك .ةعوصمسم ريغ - اهناخلآ ةضاخ

 ديدحلا نحلملاو . محلا نم ملث يف ةروفحم

 ناك يذلا ءانغلا عمسأ ينلعجي يذلا وه

 فا طوم يسجل لكز اسيح
 ها ساه

 نو . حابصلا كاذ دعب مايا ةدع

 هتوص ىلع تفرعت ينا دقتعأ تنك .دلاخ
 اذامف . ثالثلا لالتلا تاقوج ىدحا يف
 : مساب يل لاق ؟عيض داوملا نم هرايتخا ناك

 تاك يف لو جاوزلا لع نأل

 ةارخسم ىنيضراعلا نيلعلا ىف ناكرفلا

 ةعشبلاب نويئادفلا اهفصي .ىتسو رع نم
 نا ىلع ناكو .ةبذودحملاو ةيبغلاو ةيمالاو

 ةةروبشلا ربك انمدتتتكو انيك عفادا
 . سبحلا يف مهعضأس

 .هفتك نع ةريصقلا هتيقدنب لزنأ

 ىلع اهعارذ .قدانيلا مره ىلا اهفاضأو

 هنائسأ لعج هيب راش تحت و* سشعلا

 .ءيضت
 .قيساام:“تبنك 1884: ظابش رهش ف

 .تاينغالا دعب ةنس ةرشع عبرا ىنعمب

 تاقرطلاو رافسالا يف انودم ءيش يا نكي
 ثدحلا .رخآ عضوم يف وأ دعاوقلاو
 ناك هنالو .هيلع ادهاش تنك ينال لوقنم

 ةدمل لع هرثأ كرتيس ةريبك ةوقب يب لعفي

 نم ةجوسنم يتايح نا دقتعا :ةليوط
 .ةوق رثكا ىرخاو ةيوق ثادحا

 ؟مويلا سيحلا يف يف مهعضت ال اذالل

 ل اديح فرعت

 .لقتتم سيح
 . هل اطيطخت ائيلع ضرعت نأ يف ٌركف

 ؟نذإ

 دق تناك سمشلاو :«ىنوباجأ نذا
 ءاط ىئدونت دق رحفلا الجو 2« تدعص

 يف هلعفت تنك ام لك ؛تنأو : يل اولاق

 .ادلوغو نيسح كلملا عم ءافخلا

 ؟ندااد

 ؛ باقعلا تفعاض

 ؟كلذ دعبو

 يف ءاوفصو دق اوناك مها يل اولاق -
 .نيورعلا ميسا يذلا ميهلت مهئانغ

 مث .ةفيفخ ةمسيب ءاتماص يقبو

 : : لجوب ىنلأس
 ؟قالذ# ىبيلأ :ةليخ ةينقأ تناك
 .ةئلتمملا هتحار ىلا .هدي ىلا رظنأ انأو

 مهفأ ينأ دقتعا تنك .بلصلا هماهبا ىلا
 .هحور ناوفنعو هئانغ ةوق

 ةرم ىف ؟تاملكلا ضعب كنتاف امبر -

 انمق ىلا :ةيبوروألا ندملا لك اذدعف كينغ
 .ندملا هاله تقضو فق .اقنق ةتايلمعب

 ؟ةديدع تاربنب ةيناملالاب

 ؟ةتيدملا تفضو -

 . عراشي اعراش اهتفصو -
 ؟ خينويم فرعت

 اهفرعا ةليوط ةدمل اهتينغ نا دعب
 . اديج

 ءامود كحضي وهو ءاضيا ىل لاقو
 : اداج فاضأ مث .ءانغلا نف يف هيأر

 .اريثك لودحلا انحعزا دقل

 ؟اذامل

 نا دارا ىتح مالكلا ذخا نا ام هنال -

 . هذحو هسفنل هب ظفتحي

 ىذللا توصلا كاذ ظحال دقف نذا
 لب ءاموتك ,ةيادبلا ف هتضرتفا دق تنك
 . ينذأ ريغ هسحت مل انذأ نأ دحل ايرس

 ةفطاخ تاساسحا كثناك اذا نكلو

 ريغ ىرخا ءاضعأ اهتيبتست ردقلا اذه
 دقتعا تنكام ناف .يدسج ءاضعأ

 . عيمجلا ىدل فورعم يدحو هتفرعم

 ؟ةيرس ةايحح ةيأ ىل سيلو
 نويئادفلا ناك - تايسمالا ىدحا يف

 ءىلم راهن نم . ةصاخ ءاسملا يف .نوحاتري

 .ةدعاقلا ةسارح .نيومت :لمعلاب

 لوح نم اهعورفو ءاهزكرم ةسارح
 ةحلسالا تاغودوتسم فلتخمو :ءزكرملا
 تالاصتالا نكاما ةسارح ,ةليقثلا فصن
 ةقالع هل ناك ام لك .ةيفتالاو ةيكلساللا

 رافنتسالا نايسن نود .نييتيطسلفلا نمأب

 ةرطخلا ةيندرالا ىرقلا هححو 5 مئادلا

 دلاخ ينلأس .تايسمالا ىدحا يف  امود

 دوسلا هوهفلا ناك فيك دلامخ وبا
 . نوب راجي

 تادرفم رقف:بببسب ائيطب يئيدح ناك

 برحخح هتأحاف دقو :ةيبرعلا يتغل

 :ندملا ىف تاباضعلا

 دجوت الا ؟اذَه لك ٍنولعفي |ذلسملا ت

 [] ؟اكريما يف لابج مبدل

 ا

 06 تا اإل ددغلا  ةييرعلا ةعيلطلا



 : صاخ - ةرهاقلا

 يف نونفلل يموقلا زكرملا دواع "
 را وتل فد ٍْى

 14/1/7١. ىتفلا مسوملا ذنم
 نع ةيضاملا ندا ناوعالا لالخ نلعا

 الا ا ا

 نفلا لوقح يف ةقباسم ةرشع ينامث
 ابنيب نم ناك ..ةعونتملا ليكشتلا

 .قلطلا ءاوهلا يف تحنلا تاقباسم
 ىرخا تاقباسمو .مسرلا نف يف ةقباسمو

 ريوصتلاو تاقصلملاو نالعالا نونف يف
 ةقباسمو .ىليكشتلا دقنلاو يرادجلا
 .تحنلا نف يف راتحم دومحم ةزئاج
 نيتاحنلا لئاوا نم راتخم نا فورعملاو

 . .ثيدحلا تحئلا يف نييرصملا رابكلا

 ميظنت ىلا نونفلل يموقلا زكرملا دمع
 ةكرحلا ءارثال عبطلاب تاقباسملا هذه لثم

 عادبالا ىلع نينانفلا عيجشتب ةيليكشتلا

 ةهج نم مه ةيلام ذفانم حتفو .ةهج نم
 . .ىرخا

 اهزئاوج تنلعا ىتلا تاقباسملا رخا

 نويع يف ةرهاقلا» اتقباسم يه ماعلا اذه
 .(تحنلا ّق راتخ ةقباسمو «نينانفلا

 لينلا ةعاق يف ريبك ضرعم ًايلاح ماقيو

 نيتاه يف نيكرتشملل ةرهاقلاب
 ةقباسم ىف كرتشا دقو . .نيتقباسملا

 ءًانانف 25 «نينانفلا نويع يف ةرهاقلا»
 .ريوصتلا يف مهلامعأب اوكرتش مآ 515 مهتم

 امك ..رفحلا يف مو .مسرلا يف ١١و

 «تحنلا نف يف راتخم» ةقباسم ىف كرتشا

 ١9545 زومت ١517-3١ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا- 5 ؟

 وه راتخم ةقباسم عوضوم ناك
 كارتشالا رصتقا دقو «ةلآلاو ناسنالا»

 . .نيعيرألا نيس تمم نيئاتفلا لع اهبف

 لاثملا قرخدل ءايحا ةقباسملا هذه يقأتو

 45١ ماع دلو يذلا راتخم دومخحم رببكلا

 يف لاثم لوأ ربتعيو . 1105 ماع تامو

 تحدلابو ةئيبلاب رثأت دقو .ةثيدحلا رصم

 ةسردم دعب سردو ميدقلا يرصملا

 نودفلا ةسردمب ةرهاقلاب ةليمجلا نونفلا
 يرصم ناتف لوأ ناكو سيراب يف ةليمجلا

 .ةرهاقلا ةعماج مامأ ماقملا رصم ةضبخ

 ةكرح يف لوهلا يبأ لثمي يذلا لاثمتلا كلذ

 هبئاج ىلاو «يديلقتلا هعضو اهب فلاخ
 هليثامت رهشأ نمو . .ءانسحلا ةيفيرلا كلت
 ةريفانشلاف لولغز دعس اضيأ

 ةضو رعم هلامعأ بلغأَو .ةيردنكسالاو

 ماع ميقأ يذلاو ةرهاقلاب هب صاخللا هفحتمب
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 نويع ىف ةرهاقلا ةقباسم تفدهتسا

 تاجلاعملا عيجشت ساسألا ين نينانفلا
 اهامعا يحوتست ت يتلا ةرصاعملا ةيليكشتلا

 خيراتلاو ساتنلا :ةرهاقلا ةنيدم نم

 لثم ةثيدحلا تاريغتلاو .عقاوملاو ينابملاو

 ةرهاق . . تانالعالاو يرابكلاو قافنالا

 قراوفلا لكب . .رابنلا ةرهاقو ليللا
 ةيرح نانف لكل كرتو . .اههنيب ةريبكلا

 هاري لا بولسألاب هاريام لواثت

 ثنأ لهف . .اهراتخي ىتلا تاودألابو

 مجمد قطط

 يعش

 له ؟؟فدهلا اذهل ةققحم نينانفلا لامعأ

 ءاج لهو ؟؟ةرهاقلا نع لعفلاب اوربع

 تخنلا يف ىلؤألا ةزئاجلا . . ىركش دومحم

 امو ع ا

 راثآ ام 0 ناكو 7 07

 : ع نا ير وذو اندنع لدح

 مه نم لك زئاوحلا ضفري نا ةداعلا نكل

 ضعب انايحاو 2 هلا ةنجل جراخ

 ةرهاقلا يلانيب يف ثدح املثم اهئاضعا

 نم , عبطلاب , ءانثتساب . . قاتلا يلودلا

 .ىلوألا ةصاخبو - زئاوجلا هذ اوزاف
 يف ىلوألا ةزئاجلا ىلع موجه لا دتشا دقو
 دمع قانانلا اهيل ليمس ىلا ريوستلا
 تاشطل اهألمت ةريبك ةحول نع يهو ةلبع

 ينبلاو رمحألا تاجردب ةاشرفلا نم ةريغص

 .اريبك ايرسثب اماحز لشمت نا نكمي
 هذه هتحول يف ةلبع دمحم نائفلا ينركذيو
 ريبكلا نانفلا لامعا يف ةيديرجت ةلحرمب
 نم ارسيثك نكل .نانوي سيسمر لحارلا

 . يمهف ماسو اهارت امك ةرهاقلا

 46 - [ مت مز1 ىركرت مرجع خاج ماق -



 نع ربعت ال ةحوللا هذه نا نوري داقنلا

 .ةرهاقلا : عوضوملا
 .الثم ءرصن تحدم نائفلا ربع لهف

 ةزئاجللاب اهنع زاف ىتلا هتحولب ةرهاقلا نع
 تحدم نا فيرظلا ؟؟رفحلا يف ىلوألا
 نم سيلو ةيردنكسالا نم 9 نائف رصن

 .ةيردنكسالا يف ميقي وهو .ةرهاقلا

 دوسنلا ةيلكي كيفارتا مسقب سردبو

 ىلع اضيا ابهنم لضحو ءلقالا

 رفحلا يف ديجم نانف وهو ..ةاروتكدلا

 ةدع نيب جزملا يف براجن هل .برجمو
 ةحول ىف ةعابطلاو رفحا نم اعم بيلاسا

 هعخولب رظنلا تفل دقو :ةدحاو
 تاصاصق اهيف مدختسا يلا (ةيسايسلا)

 نيسيئرلا توم نع ثدحتت فحصلا نم
 رونأو رضاشلا دبع لام نيلحارسلا
 ماعلا ضرعملا ين اهب كرتشا ىتلاو تاداسلا
 اذه ةيليكشتلا نونفلل رشع سذاسلا
 . . ماعلا

 ةقباسم يف اهب زاف يتلا هتحول اما

 نا نكمي يسدنه ديرجت ىهف .ةرهاقلا

 نع ربعت الو ماع ضرعم يأ ين عضوت
 تاريسفتلا» انمدختسا اذا الا .ةرهاقلا

 وه اذهو .يليكشتلا نفلا ٍِق «ةينطابلا
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 ّق ةكراشملا تاحوللا نم ريثك لاح

 .ضرغملا
 دق نينانفلا نم ًاددع نا دجن لباقملا يف

 انايحأو ٠ يحيطسو رشابم لكشب اوربع

 نع «ينالعا وأ يحايس انايحأو ءجف

 ةرهاقلا ءايحعأ نونانف مسرف . . ةرهاقلا

 ؟ ريتا وأ يعيبط بولسأب ةميدقلا

 ةنيرسنألا ملاعملا ضعب نورخا مسرو

 00 جربو مارهألا لشم ةيحايسلاو

 : . حلا . .نيدنلا حالص ةعلقو

 ا رمل ةفراشرلا رسخأ ضعب

 روضقلا ضعب لخاد كسيبارألاو
 يماس نائفلا ءاذه يف .زيمتو .ةيمالسالا

 نوكت ذق اهوجو نورخآ راتخاو ... لع

 بعصلا نمف : .نوكت ال دقو .ةرهاقلا نم

 0 نا .ةرهاقلا لثم و

 عيطتست .حوضوب نكل ءاهلهأ زيم
 ةصاخيو .بونخلا يلاهأ حمالم ديد

 نانف اذه يف عدبأ دقو .ديعصلا ىصقأ
 ءانه .هنكل دمحأ رصانلا دمحم وه باش

 ةيبلغأ هوجو نع ربعي ال ءاضيأ
 نم ادج ليلق ددع كانهو . نيب رهاقلا

 ةييرغ الامعا اوضرعو اوأرجم نينائفلا

 ' نانفلا صخألابو ةيديلقت ريغ تاماخب

 نع ةرابع المع ضرع يذلا نيماينب لداع

 مسج نودب اقول بشخلا نم نيترئادب

 نا لوقي نا لمعلا اذبم ديري امبرو ددخ

 . «لجع ىلع ايثد» تحبصا ةرهاقلا

 نينانفلا نم اددع نا رمألا يف بيرغلا

 داكي بولسأب  ادحاو ارظنم اومسر
 اضيا ةبراقتم بناوج نم  ادحاو نوكي
 ةرهاقلا ىف ةثيدحلا ةريبكلا قدانفلا دحأل
 نانفلاو ةزمح نسحم باشلا نانفلا مهنمو
 اذه ءارو رسلا يردا الو .بوناب رينم

 ؟؟ةفداصملا وا قافتالا

 فلتخمب ضرعملا ذاتما ماع لكشب

 تناك ىؤرلا نكل .بيلامألاو سرادملا
 نينانفلا نم ريبكلا ددعلا اذه مغر ةدودحم

 ىلع احضاو رثأتلا ادب دقو . .نيكرتشملا

 كانهف نيفو رعم نينانتفب نيكرتشملا ضعب
 نم كانهو الشم زار رلا نم برتقا نم

 اذكهو . .روصنم يربص نم برقا
 نيب رتقملا نس ةثادح ىلا اذه عجري امبرو

 . .اماع نيثالثلا تحت بابشلا نم

 ةريتعت ىف ديلو غانا نم عبطلاب كانه

 .ةفطخ ىؤرو بياسأب ضيا ةرهاقلا نع

 ديج ريبغت ةلبع دمحم ةحول ىرأف
 نع ربع نالعش نسحب نانفلاو .ىوتسملا
 ةئيدم لخاد روسجلا وأ يرابكلا راشتنا

 نم ريشك حبصت نا تداك ىتح ةرهاقلا

 مسرو .روسجلاب «ةفوقسم» اهعراوش
 نيب هيف جواز مظنم ميمصتب ةحول
 امنيبف ءاهنيب نيروصحملا رشبلاو يرابكلا
 سفن يف مهف رسج قوف سانلا نوكي
 يلاتلاب مهو مهقوف رمي رسج تحت تقولا
 وا دعاص طخ يف اذكهو . . ني رسج نيب

 ةفو رعملا يمهف ماسو ةنانفلا كانهو . طباه

 وصضو ل وا يئاقلتلا 2550

 ال ءةيتاذلا ةيعاطتألا ديد تولسا

 , ماعلا هلكيبم الا موسرملا رظنملا نم ظفتحي

 روظنللا ءاغلاب ةئاففلا هيف فاضت مل
 ىلا الوحتيل ةيعيبطلا ناولألاو يعيبطلا
 يف ةيكيتنامور ةصاخ ةيسفن ناولأو روظنم
 لمحت ىتلا تاحوللا نمو . نايحألا مظعم

 ريبعتلا ةديج ابنكلو ةرشابم ريغ تاريسفت

 ركع مرت سايخ ةمطاف ةناثفلل ةجول
 .قذحب ةيتوبكنع رئاود ىلعألا اهفصن
 نول عم تويبكنعلا رئاود نول لعافتي

 ري ل وا كافل جردتملا ةحوللا

 الع دمحم ناباشلا ناناتفلا اضيا كانه

 ةأرجلاب نازيمتي امهو مالسلا دبع اضرو
 تاحطسم ىلع اهقالطناو دنلا ةيرحو

 بولسألا يف امهزيامت عم ةحوللا نم ةريبك
 هتانئاكب مالسلا كيع اضر : ةيؤرلاو

 تاحاسملاب اهتقالعو ةيرشبلا ةثيدحلا

 ةيفارغوتوف ليصافتب اهجزمو ءايشالاو
 ةصاخبو ةفلتخم ناولا م ادختساو ةيعابطو

 ا اراب رف هيب ىلا: حطوا عا

 يناحصو ماسرك هلمع ىلا اذه لك عجري
 . .ةلجم نم رثكأ يف

 ىلوألا ةزئاحلاب زاف زا ةقباسم يف
 ماع ديلاوم نم يركش دومحم نانفلا

 ةيقيبطتلا نونفلا ةيلكب سرديو 55 1/

 لصاح وهو .1474 ماع اهنم جرخت يتلا
 نونفلا يف ةيعيجشتلا ةلودلا ةزئاج ىلع
 يساحنلا هلمع نع زافو .144» ماع
 ساحنلا نم ساوقا نع ةرابع وهو عيدبلا

 اهنكل ةحورملا ةكرح هبشت ةيرئاد ةكرح يف
 اهتقاشرو يكرحلا اهلامج انه نمو ةلخادتم

 ةعمل هيفضت امو اهنازتا ىلا ةفاضالاب

 لاعجالا نمو . نانفلا ىلا ةبيحملا ساحنلا
 نم ردنكسا بغار نانفلل لمع ةئيرخلا

 ييشوسلا نع لعفلاب ربعي موينمللا
 زيمتم بولسأب «ةلآلاو ناسنالاو

 ىف نيكرتشملا ددع ةلق وه ظحالملاو

 ددع ةلق اضيأ سكعي وهو .تحنلا

 تحننلا يف كنينجتلاو عادبالا نا "انضيأ
 .اضيا دودحم

 يف ةرهاقلا» ضرعم ريبثي .ىرخا ةرم
 يف «راتخم» ةقباسمو «نينانفلا نويع
 ىف ةيليكشتلا ةكرحلا لكاشم تحنلا
 / [] .رصم

 531/1345 زوفت 5571-7١ دنعلا  ةيبزفلا' ةيلطلا



 نا نو ريبكلا هفزرقعي الام |

 ةيورك تبثأ نم لوأ يمزراوخلا

 ام يف هنع تذخأ ةلدأب ؛ضرألا 5

 ةظفتورم حلاظتا13) هرملا فا اهطيسأو»: قعب
 طخ ىلعو ءضرألا حطس ىلع ةنيعم

 و . فاطملا ةياهن يف اهبلا دوعي ؛ رو

 ردم موو ع
 ةئامث الث ة رئادلا نا رابتعا ىلع .ءاوتسالا

 . ةحرد نوتسو

 عضو نم لوا يمزراوخلا ناك مث
 ىلع ددحت-و «ضرعلاو لوطلا طوطخ

 فو رعملا ماعلا يف نادلبلا عقاوم اهساسا

 اندلع 5 ةمث نا ىحوأو .دهعلا كلذ ىتح

 تايلظلا رعب نم ووعألا فرطلا ىلع

 كلذ ىتح فشتكت مل نإو , (يسلطألا)
 .دهعلا

 طيحم يمز راوخلا سايق نا بيرغلاو
 سايقلا نع فلتخم اال ا .ءضرألا

 نم فلأ ىلع دحاو رادقمب الإ يلاحلا
 . ةيناثلا

 15/81 نومت 5١ - 171 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا 5 /

 :ناتيرظن ؛ مايألا كلت 0 دفو

 : ةظطسبنفم ضرألا نإ لوقت اهادحإ

 . ةيورك ضرألا نإ لوقت : ةيناثلاو

 5 يرتقي ءاج املف
 خرؤملاو .يكلفلاو ' ينارغجلا

 28 .ملاعلل ةيورك ةطيرخ لوأ
 فيرشلا وه نمف . ةحطسملا طئارخلل

 ةطيرخلا كلت عضو ناك ىتمو .يسيردألا

 . ؟فيكو .ةيوركلا

 الذ ويت و ةيبسمل

 دبع وبأ وهو , يسيردألا فيرشلا دلو
 نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم هللا
 ماع سلدنألا ِق ةتيس ةئيدم ّق ٠ سي ردا

 ه0 مايع يفوتو (ما١٠١٠1) ه5

 ,(م1155)

 مث .برغملاو .«سلدنألا يف سرد
 الدابة دنع ف كونو .ةيلقص دصق

 ةيادب ذنم ,ايتعف ناكو . ةيقيرفأو ةيبوروأ

 ليهستي ,ةيكلفلاو ةيفارغخلا هتاسارد

 ادعم كار وظعتم ةراحتلا تناك ذإ .ءةحالملا

 نانكت موي :قرمفلاو ترغلا نيني اخ

 نم ةحالملا قرط ىلع نورطيسي برعلا
 .نيصلا ىتح سلدنألا

 تقولا كلذ ىتح برعلا ناكو

 تناك) ءاسنرف ا ييوه

 ىلعو .(سلدنألل ةنعبات القي ةيبليبت
 ناك) ايلاطيا بونجو .ةيلقص ةريزج

 اولعصو ؛( تحن ناكيتافلا

 ىلع ةلطملا ةيرسيوسلا لابجلا ىتح ًالامش

 1 نواح اوكرتو .ايلاطيا

 ف درع ول ىتئام نم رثكأ دعب

 أ .يلاطيالا بوشحلاو ةيلقص

 را يذلا لوألا رجور
 سرادملاو تابتكملا ةصاخو .ىبرعلا

 .تايفيقتسملاو تاعماجلاو

 يناثلا رجور هفلخ ىتح رمألا لطي ملو
 يف برعلا ةوق رس نأ كردأ يذلا

 ذخأي نأ ورق ... . مهميفو مهتراضح

 لعج ىلا ًاحماط ةرايشتلا كلت تايسأب

 ا اعد نإ لمه نقرا
 تفيرحشلا مهتعيلط يفو «برعلا

 نيوكتلا ساسأ يف اونوكيل ,يسيردألا
 . هقيقحت ىلا يني ينللا ديدحلا

 ميدافلا ححصي سيردألا

 دهعلا كلذ ىتح نويبوروألا ناك

 مهاصتا مغر ءايراضح نيفلختم
 بوعشلا تناك دقف . برعلا ةراضحب

 :تاقبط ثالث ىلا ةمسقم ةيبوروألا

 نمو ضرألا نوكلميو نومكحيو «ءالبنلا
 تناكو بعشلا ةماعو . اهيلع امو اهيلع

 نا اهيلع ناكو .قوقح ةيأ نم ةمورحم

 نوكي ناو (نايحألا مظعم ةرخس) لمعت
 لاجر يهف ةثلاثلا ةقبطلا امأ .دنحا اهنم
 قحلا نوكلمي مهدحو اوناك نيذلا نيدلا

 ترصح انه نمو .ةفرعملاو ملعتلا ُِق

 تضفر ىتلا . ةقبطلا هذه ىف ةفاقثلا ةرئاد

 هدقتعت ام لك تعنمو ىبهشلا ,

 اهضفر كلذ نمو .ةينيدلا اهتيؤرل افلاخم
 اهتربتعا دقف .ءضرألا ةيورك ةركف
 .نيدلا هب ءاج امل ةحيرص ةفلاخمو ءاداحلا

 فقوملا اذه هباجي نا ىسيردألا ررقو
 رجور معد ىلا آنك نسل 7

 ىناثلا

 ةليوط تالخرب ماق 5

 ةنيوروألا ٍنادلبلا مظعم اهيف راز
 , هتاظح الم انودم .ةيويسآلاو ةيقي رفألاو

 عقاوملا ًاددحم .طئارخلا [هاز

 ف: تصتاوأ ناللا وجور نم بلط مل
 .هانعإ إو ارا ةضفلا نم ةفوجم 2 ةرك
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 «فورعملا ملاعلا ةطراخ اهيلع مسرو
 .ةيلقص اهنمو .نادلبلا عقاوم ددحو
 فحتم يف لازت ام ةركلا هذه نا لاقي)
 لبا ىلع مسرو ..(ةيلقص يف ومريلاب
 ًانيعم .ءضرعلاو لوطلا رئاود كلذك
 .اقيقد اديدحت دلب لك عقوم اهبسح

 نيتنثا لقن .ةظيرخلا كلت دنع

 .ةيحيضوت ةحطسم ةطيرخ نيعبسو
 نكامأو .سيراضتلاو .دودحلا لوانتت
 ةكارملاو ..«فارملاو :«ةراجتلاو ؛ءةغارزلا
 يتلا نكامألا ددحي نا سني ملو .ةيويحلا

 نطاومو .نداعملاب ةينغ اهنا دقتعي
 . ةيفرح تناك ولو :ةيساسألا تاعانصلا

 ةيلقص ىلع سسألا كلت قبطو
 نع .ةيليصفت طئارخ ا عنصف .ةصاخ
 ةيعارزلا اهبناوجو .اهسيراضتو اهتعيبط
 ةفاضاللاب . . خلا ,ةيركسعلاو ةيراجتلاو
 ةريزجلا لصت ىتلا ةحالملا قرط ىلا

 .اهعم لماعتت ىتلا ةيملاعلا ءيئارملاب

 ماعلا فاشكتسا ةلحر

 طئارخ نم ىسيردألا هكاردت انه

 ةركفب نيديدعلل ىحوأ ؛,تافلؤمو
 نارودلاو .لوهجملا ملاعلا فاشكتسا

 .ةنيعم ةطقن نم اقالطنا «ضرألا لوح

 .رخآلا بناحلا نم اهيلا ةدوعلاو

 ىتلا كلت ٠ . عونلا اذه نم ةلواحم لوأو

 ةنوكم ,«برعلا نابشلا نم ةعومجم اهب ماق

 خيراتلا يف اوفرع .مع ءانباو ةوخإ نم
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 نع اوضنعما ديك ..(نيرماملاو وحن

 ةلحر لبق كلذ ناكو «ىسلطألا ظيحملا
 . نمزب سوبمولوك

 رضخألا سأرلا رزجب ىعدي ام اوغلب

 مو .(اهيلع مسألا اوقلطأ نيذلا مه

 اهيف اوسرأف .لبق نم ةفورعم نكت
 وأ ءام نم هيلا نوجاتحي امب دو زتلاو ةحارلل

 .مهنوقوطي رزجلا لهأب اوئجوف
 دج ملو .مهنوديقيو ٠ نوضبقيو
 نكت ' دإ «تاراشالاب ميدنلا تاالواخم

 لهأ نا قدبيو .اهريغ ةكرتشم ةغل مهيب

 يه مهضرأ نا نودقتعي اوناك رزحلا

 ةيرشيلا تاقولخملا مهن :أو ءاهلك ضرألا

 «نيرماغملا» اونظ يلع .ةديحولا

 اذه نم ائيش وأ ةيروطسا تاقولحخم

 .ليبقلا
 ىلا «نيرماغملا» رزجلا ناكس طبر

 وحن اهوهجو مث .ةنيفسلا بئاوج

 .قرشلا

 برسل ءيظاوسف ةبوننلا تقلب
 ..لاح أوسأ ىلع «نورماغملا»و ؛ يبرعلا

 :ع اولقنو .ةيراغملا مهناوخإ مهذقنأف

 صضارسلا رب ال فعول

 .(ءادشأ قيلامغ رمس مهف» .رضخألا

 ىسردألا تافلؤم

 ىف .ةدع تافلؤم ىسيردألل تركذ

 نا ودبيو .نيخرؤملاو نييفارغجلا بتك
 : ةثالث الإ اهنم قبي ملو .دقف اهمظعم

 قارتخا ُْق قاتشملا ةهزن» باتتك ١

 رجور بلط ىلع ءانب هعضو .«قافآلا

 دقو .ةظيرخ نيعبس نم رثكأ هيف . يناثلا
 نرقلا ةيابن ىتح نويبوروألا هيلع دمتعا
 هوربتعاو .اييرقت ىداليملا رشع سداسلا

 مهتالحر يف هيلا اودنتسا .ًايملع اعجرم
 هعوضوم يف باتك لضفأو .ةيفاشكتسالا
 . ىطسولا نورقلا ةياهن ىتح

 نم رومعملا ماعلا ةطيرختخ»: د *

 ماعلا نم ةعبس ميلاقأ لمشتو .«ضرألا

 تاجرد نيب ميلقإ لك اددحم .رومعملا

 ريغ ضرألا نا ركذيو .ضرعلاو لوطلا
 ببسو ."7 ةجردلا دعب عقت ةرومعملا

 . جلثلاو ةدوربلا ا مدع

 نا ركذي امك .بطقلا كلذب دصقيو

 .ايقيرفاو ايسآو ابوروأ يف عقت ميلاقألا

 ايسوكابقواو اكريمأ اتراق نكت ]
 . [ نيتفشتك

 ةصالخ وهو «(«برغملا دالب ةفص)

 اهتيبط نع ةروصو..«رايدلا لل ةتازايز
 اهلاوحأو اهتراجتو اهداصتقاو اهناكسو
 ةيشاعملاو ةيندملا

 افاصوأ بتكلا ضعب هئع تلقن دقو

 وود دوا

 ةيبي رغلا ةغللا رارعا
 ةيربخلا مك

 نمي رجلا :اهلوأ 0 هيف زوجي (ةيربخلا متو يذلا تأ

 1 0 ًامالغ مكر هوس عا :كلاثلاو

 لاي وا 7س ورم

 | راجلاو فرظلاو ءانبفا# لبصاف اهدعب يذلا 1 مالا هسا

 امه

 لمعلا نع اهّمكت (ام) نا امهوأ : نابهذم اهيف ةاحنللف (يك) ىلع (ام) تلخد اذإ
 نم اهلمع ىلع ةيقاب (يك)و ةيفاك ريغ ةدئاز (ام) نا يناثلاو ههيعصنت "لاق لعفلا ل

 امناف ّرضف غفنت مل تنأ اذإ

9 

. 
 : : لئاقلا لوق نيهجولا ىلع ىو ريو .لعفلا بصن

: 
0 

 برعلا مالك يف دري ملام

 الإواو اهرخاو واو اهوأ ةملك برعلا مالك ين سيل : هتصالخ ام هيدلاخ نبا لاق

 وحن ءايلاب واو هلوأ روصقم لك بتكي نا بجي كلذلف ؛(و) فرحلا اذه مسا

 و هينأث ناك ام كلذكو .(ئَغَولاَو ئجولاو ئحولا)

 . (ئولاو ىونلاو
 (نثاوعو ٌناَنُعو نخاودو ناَخُّد) الإ (لعاوف) ىلع عم (لاَعف) مهمالك ف سيلو

 5 وهف َجْفْلَأ)و (ٌنّصحم وهف َنَّصَخأ) :ةثالث الإ (ِلَمْفُم وهن َلْعْفأ) مهمالك يف سيلو .
 .(ٌبْهْسُم وهف مالكلا يف َبهسأ)و (ّجْفْلُم

 الك يف سيلو مويغلا تعشقأ)و بيكو ٌدير ٌبكأ) الإ (ةتلغفو ءيبشلا لعفأ)

 ٌعفنيو رضي اميك ىتفلا ىجَري
 .اعفنيو رضي اهيك : بصنلاب تلق تئش اذإو

 ئّوها) : لثم روصقملا نم

 َقنشَأ)و (اهتفزنو ٌرثبلا تفزنأ)و (|مهتلسنو ربولاو شبرلا ٍلسنأ)و (جيرلا اهتعضنو

 مسا الو (ةيفقأ) ىلع هوعمج (امق) الإ ةلعنأ لغ مش روصقم مهمالك يف 0

 رِطْيَسُمو نمُيَهُم) الإ ريفصتلا ريغ يف (لعْيفم) نزو ىلع مهمالك يف ِتأي و
 . تاغل ثالث هيف زوجي (ليعف) لكو عطس

 [ل . ةددشم واوب (ٌلاوُط) تلق داز اذاف (ٌلاَوط) تلق

 0 يل ا

 رعي فنسو ابنج .«راهيو ةادلبل قوش ةقيش
 ةريزج فصوو .(يسلطألا) تاملظلا

 اهنإ اهنع لوقي ىتلا (ارملكنا) ةرطركنا
 .ةريثك ندم اهيف ةميظع ةريزج

 َّق باتك ةدوقفملا ةفوصوملا هبتك نمو

 يوصل راحبلا نا لاقيو .راحبالا نف

 نفس داق يذلا .دجام نب دمحأ روهشملا
 ىلا لوبن ايقيرفا لوح اماغود وكساف

 ,ىسيردألا باتك ىلع اريثك دمتعا ؛دنهملا

 هلوط داز اذإف (ليوط لجر) :لوقت .

1 
0 

 ل

 1 . (ءاودأ) ىلع هوعمج (ءاد) الإ دودمن هعمجو دودمن

1 
 ا

 ا ل بس لس ا

 يعي فورا ةباجي ىف هيلا حل

 .راحبالا
 نيخرؤملا بتك يف تاراشإ ةمئثو

 نم لوأ ىسيردألا نا ىلا نييفارغجلاو
 يف اهامعتسا ةقيرطو .ةلصوبلا عضو
 ةطتغمملا ةربالا نا فو رعملاو .راحبالا

 ساسأ يهو) لامشلا ىلا امئاد هجتت يتلا
 كلذ لبق برغلا اهفرع دق (ةلصوبلا

 [] .ليوط نمزب

 2ك ١947 زومت ؟١ 11517 ددعلا -ةيبرعلا ةعيلطلا



 يررخم رج رينم
 نينمؤملا اهئاقدصاو ةلجملا

 يف مهئارأب هنم نولطي ءاهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا بناوج فلتخم
 سكعن نأ ةرورضلاب سبلو

 .ةطملا ةسليم مقؤلرا

 !ليخبلا ةفشلا ةدفن لمرللو فيس نوتحلا لك موي .ينوصخ مثبلا تخت 0 ل
 00 ا اضم دشا خيرفلا لك. ينحاجرب مكتذج مويو'ايؤرلا 0 ا

 :يدقو ميفلا ة رابغ ترمشبا له - .«نونجلا جهر ياوت لا دعا فيكف يبه نه 0٠
 : ينبسا رش يب نطولا لغووأ 1 ' !يراق هجو ةعاسلا لاطأ 0

 .لاذلا ةسارشا يعولط ةءاجف ين لسرا ردغلا لدا .ندلا فطو ق ردافلا ةحتلف ارق 2 1 :
 ول ةهاذسو ظ .فدؤتلا و عارجلا لكد حتفتسا 0 2

 هايج قدس ةرسلا زلصح هك نأ 01 ظ ديا 0
 1 !ىؤرلاو جهولا كحادص 0 1 كتطغعأ .':ةنحلاد :رحتافلا انارككس

 كلف .رقلا ي نوفلاولا هتاوبص ىلا جلدب نل ام ٠ لان رلأ 5 امال دا 0 0
 !يدظع ةنادخ قف عرمو .توللا ةدمعأ نم هنا دضن ينأ قشنما مود

 ىوبم مسي .ضيل ًاناصح خردلا ىشندي كلذعه | قيرط ىلع يئاسنأ تقدغأ انؤرلا قف جولولا ماذد
 اذح ردم لذألا .لايشتسالا

 امدف ادكذامد ردنا .دودحلا دع رين يتم ينحف ةفالص رذنأ نا :نيدح لع ليحرلا محو نم تدك
 ؟لصنلا ةفاهر مل نع اهرالفم ةفدصلا سححت ةوالمو ىوقنلا ةءارد رهشا ناو :ندحلاو قهرلا
 !ينألا

550 9 
 - ىبرلا تارفش لعاناول .ادرو مارحلاو .ادبغ ضرألا تنلعأ
 .ةدلهشلا تاوببم لعاناإ) نطولا مدر لخ ملحلا ةلالطا كوشلل تركتبا

 هللا ةوالط ةرارعلل تناكف ءادهشلا قفرلا اهي امالس يرلا قت لع سوبلا ةعرشا لقلا نم تيفتنا



 زوهل قارن
 ؟قارعلا ىلا لوخدلا نبأ نم

 لخادلا ماما حتفنت ةباوب زومت نم رشع عباسلا ةروث
 ءانبلاو ضوهنلا ىلا دوقت تاباوب ىلع .قارعلا ىلا
 .لبقتسملاو رضاحلا ةعانصو ةبالصلاو نارمعلاو

 نيب ةقالعلا ةغايص .قارعلا يف ةيزومتلا ةروثلا تداعأ

 ,لبقتسملاو عمتجملاو ناسنالا نيبو .هنطوو ناسنالا
 .مهنطو ءانب يف اعيمج عمتجملا دارفأ كرتشاو

 يف لماعلاو ,اهعقوم يف ةأرملاو :دودحلا دنع يدنجلا

 وحن علطتلا نع ربعتل تارامعلا تعفتراو .هعنصم

 نكر يبرعلا رطقلا قارعلا نا ىلع رارصالاو .مدقتلا

 .ةيبرعلا ةمالل يلبقتسملا ءانبلا يف يساسا

 2226 ا ا ا

 يطفنلا عاطقلا يف كراشت ةأرملاو .. لبقتسملا ماما ذيدحلا نورهصي ةروثلا لظ يف تارامعلا تعفترا اذكه
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