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 ريرخغلا ةرمأ نم
 ييداسلا ةدوتينلا ىرخذلا عرضنملا ع : ويسالا ترم

 موحرملا نب : ١ نييفاحصلا بيقن داهشتس هشة سال
 يذلا ,قشمد ماظنل ةروجأم ةئف يديأ ىلع ؛:هط ضاير

 يفستلا نم ديدعلا ءامدب هماكح عباصا رطقت
 ىوس بنذ يا اوبكتري مل نمم .باتكلاو نيركفملاو
 .يمو ريمض ووذ باتك مهنا.

 امك فئغلا لها نم هللا همحر  هط ضاير نكي مل .

 ام ف مهءارآ نيتلعم رارمتساب نوبتكي نمم نكي مل

 قحلا ةملك لوق يف اعاجش ناك هنكلو .مهلوح يرجي
 نا وا بتكي نا ىباي ناكو .اهلوق ةرورنض ىري امدنع
 .هلادتغا بابنسا دحا كلذو :هتاعانق سكع لوقب

 ذختي مل نوريثك هدعبو هلبقو ضاير ليتغا امدنع

 هيلمت يذلا فقوملا .برعلا نويفاحصلاو باّتكلا

 ال .ملقو ركف باحصا مهنوك ةقيقحو مهرئامض مهيلع

 اوبعوتسا مهنال نكلو..هلايتغال اورئاثي مل مهنال
 تاصاصرلا عم مهنم دحاو لك ىلا تهجو يتلا ةلاسرلا

 .هط ضاير تلاتغا يتلا
 انناهذا ىلا زفقت .طيرشلا اذه عجرتسن امدنعو
 ذاتسالا موحرملا مهزربا .ةملكلل نيريثك ءادهش روص
 تلاتغا يتلا ديلا هتلاتغا يذلا راطيبلا نيدلا حالص

 بيعش ىسومو يلايكلا باهولا ديعو مط ضار

 نييفاحصلل ارذع دحن نا لواحنف .نيرخآ ..نب نيرخآو

 يف ءاوس ءنآلا يرجي امع نوتكسي نيذلا باتكلاو

 ال اننكلو ...نارفيا يف ىرج ام وا ..نامع يف وا «نانبل
 اهقدص تدقف نا ةملكلاو :فقوم ةايحلاف .دحن

 ءادهش لكو هط ضاير هللا محرو ..اقافن تحبصا
 ”0.ءادهشلا لكو :ةملكلا و ةفاحصلا
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 | هكترلطلا نملك

 !!ةينيفحل ةينينحلا ةاهافما
 نابكلا ءارزو سئئر .نيرسب نومسش ةرابر انتأحاف له

 نسحلا همكاحأ ىلا ةعامتجاو برغملا ىلإ ,ينويهصلا -

 ؟يناثلا 0

 نوينعم ماكحلا نا نظن انك اننأل .ةرادزلا انتاجاف دقل ءمهف |

 دعيف .هثادحأد ظاعتالاو خسراتلا بتافيتسات مهاوس نم رثكأ

 هبلعو ةمألا ىلع بئاصم نم هتّرَح امو ةينادخلا تاداسلا ةرماغم

 ةينلعلا ةروصلاب ةرماغملا كلت راركت ةلاحتسا انمهوت .هسفن

 ناو. مرصنملا عوبسألا برغملا اهدهش يتلا ةرفتسملاو ةحراجلا

 نيب ةيّرس تاءاقل نع هانأرقو هانعمس ام طق برغتسن مل انك ْ

 ,ةنياهص نيلوؤسمو .برغملا كلم مهنيب نم .برع نيلوؤسم
 هذهب انتاجافم نم للقب مل امك .ماكحلا ءالؤه ةقدقحب انتفرعمل

 ديهمتلا يف ْق ,برغملا كلم اّرس هب ماق يذلا رودلاب انتفرعم ,ةرابزلا 0

 نسحو نائاد يشومل هلايقتسا دنع .ةسشابخلا تاداسسلا ةرماغمل

 تاحيرصت نم كلذ الت ام الو .برغملاب هرصق يف ,يماسهتلا

 ناو , ةتياهص نيلوؤسم عم اه دق ةقوبشم تاءاخلو ,هل ةوينخم

 .يبرغم لصأ نم مهضعب ناك 1

 - ماكحلا نا انرؤصت 3 طقف سيل ,نيئطخم انك اننا تبث نكلو
  انمقوت يفو لب .هثادحأب نوظعتيو خيراتلا نويعوتسي مهلك

 . امم رثكا  مهبوعش ىلع لوقن ال ىتح مهتايح ىلع نوفاخي مهنا
 بحس وم كلذ ناك امدرو ,مهعقاومو مهشورع ىلع نوفاخي

 .انتاحافم

 نم هئطن اَنُك ام لصحو .ةاحافملا تلاز دقو :نآلا

 ال يذلا وهو ,برغملا تلدح عقر يذلا ام :لعاسنتن .تالبحتسملا

 را ةوطخلا هذه ىلع مدق نا ؛:ةمكحلا الو ءاهدلا هصقني

 .«ًاعم ةميقعلاو ةنادملا ْ

 ,يضاملا ءاعيبرالا ءاسم برغملا ءاندال ههجو يذلا هباطخ كَ

 ةرماغملا هذهل يقيقحلا بيسلا نع يتاسقلا نسحلا فشك

 0 .هيتني مل امبرو ءليوطلا هباطخ يف ةعيرس ترم ةلمجب .ةينادخلا د
 00 .اهتالالد حوضوو اهتروطخ مغر .اهل نوريثكلا

 ,تاطلاغملاب ءيلملا يريربتلا هباطخ يف برغملا كلم لاق دقل
 .امناو ءضرالا وه سبل هل ةيسنلاب مهملا نا :ادحا عنقي ال يذلاو 23202
 نم ةلمجلا هذهل سيلو .ضرالا هذه قوف نوشيعي نيذلا رشبلا 202320

2000 

 ١4 زومت 244 ١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5 .. 0

 ,ديفيد بماك تاقافتا نم يناثلا قشلل قيبطت اهنا ىوس .ىنعم
 مكحلا أدبم ىلع موقي يذلاو .اهباَرَع يناثلا نسحلا ناك يتلا
 ضرالا يا :ينويهصلا نابكلا هديرب امك :نيينيطسلفلل يتاذلا

 .ندرالل اهقوف نوشدعي نيذلا برعلاو ,ينويهصلا ودعلل .
 يف قشلا اذه قيل تاو دق بلمعلا تاوطخلا تناك 0 نو

 لاوحا نيسحتل ةيسمخ ةطخ نع مالكلاب ءاهتناو تاباختنالا
 يناثلا نسحلا ةوطخ ناف .ةلتحملا ضرالا يف ةيشاعملا نينطاوملا
 لالخ نم :ندرالا تاوطخ ىلع ةيبرعلا ةدعرشلا ءافضا ىلا يمرت

 ضرألا يف انلهأ اهشبعب يتلا ةيساقلا عاضوألا ىلع يكادتلا

 اهنا نسحلا معز يلا برج اللاو علم اللا ةلاح للك يق ,ةلئحملا

 !هعحاضم ضقن

 ,ةدشب نادت نا بحي يتلا :.ةريبطخلا ةيضقلا هذه بناح ىلا

 يف حفف برغملا مكاح ناف «تاناكمالاو لئاسولا لكد . مواقن ناو

 عضولا اذه لظ ِق ,هقالغا بعصب ةنايخلل ًاديدج اداب هباطخ

 قيرط نع الا ,ريهامجلل لعافلا رودلا تانغو ,يدرتملا يبرعلا

 الو «ساف تاررقم يف سيل :لاق امدنع كلذو . يل ويمالسالا قيرطك

 ,«نيدليئارسالا» ب لاصتالا عنميام ةدبرعلا ةعماجلا تاررقم يف
 2 مكاح يا ناكماب نا «ىوتفلا» هذه ىنعمو .مهب عامتجالا وا

 :' هذه يف ةنياهصلا نيلوؤسملا عم ًانلع عمتجي نا ال «يبرعغ

 لت ىلا بهذيو هتفصاع يقف مهليقتسي لب , ,طقف كلت وا ةمصاعلا

 ْ ىلع اجراخ رَّمَتعُم وا ٠ دج ةمولب نأ نود .تاداسلا لعق انك ىبيإ

  !!ةيبرعلا ةعماجلا تاررقم

 انترتعا يتلا ةأحافملا تلاز يناثلا نسحلا باطخ عامس دعب .

 .ةدع قئاقح انماعا تحضتاو .ةوؤيشملا ةرادرلا اهن عامس ةعاس

 2000  :لايلا نع ةيئاغ نكت مل ناو
 .يبرع نطاوم لك اهبعوتسي نا بجي يتلا قئاقحلا هذه لوأ

 ةرورض يه. يم ودهتسجلا رطخلا رعشتس د يقيقح ملسم لكو

 دب قالطال ٠ ًاروف قارعلا ىلع ةضورفملا ةيناردالا برحلا ءاهنا

 داقعنا يف ريخألاو لوألا لضفلا هل ناك يذلا لضانملا رطقلا اذه
 دحوم فقوم ذاختال برعلا عفدو ,تاداسلا ةنايخ رثا دادغب ةمق

 يف ببسلا نع نآلا ىتح لءاستي ضعبلا ناك نئلو . اهذم مساحو 0

 باوجلا هءاح دقف .نآلا ىتح اهرارمتساو برحلا هذه بوشن

 ظ .سلطألا لابج نم ًاحضاو
 ءاهرود بيغ تا ةيبرعلا ريهامجلا نا قئاقحلا هذه يناثو

 .اهنم ةعساو تاعاطق تلاز ام ,لئاسولاو بتيلاسألا فلتخمب

 ,هنلا تلصوام ىلارومالا تلصو ىتح ٠ ,نددغتلا اذه ءيرمتست

 رومألا نم اهليبقتسم ىلع رمآتلاو اهقوقحب ةرجاتملا تحبصأف

 امف الاو . .عزاو وأ افوح نود كانهو انه سرامت يذلا .ةيداعلا

 2 كلم فرصت سيلو انلوح نمو انل يرجي ام ثودح ىنعم

 ْ يذلا اذه نم ديحولا ينايخلاو فرجحنملا فرصتلا وه برغملا

 ؟ثادحالا هذه عم أافاكتت ةيريهامج لعف ةدر نود - يرجب

 [1.لوطت ال نا يغبني يتلا .ةيقيقحلا ةأجافملا يه كلت .

 برحتلا سيئر |

 4 - مب مرت نحت ما خلقا -



 ةيموقلا ةدابقلل ناب يف
 يكا 1 رذشالا ان ثعدلا بزحل

 نأشب دادغب نع ردص - لوالا لعفلا در "
 نوعمش ينويهصلا ودعلا ءارزو سيئر ةرايز
 نسسحلا كلملاب هئاقل نعو برغملا ىلا زيريب

 ثعبلا بزحل ةيموقلا ةدايقلا نم نايب قف ءاج يناثلا

 .قارعلا يف ةلودلا دوقب يذلا يكارتشالا يبرعلا

 يف هئارآو هفقاوم نع ربعي نا قارعلا داتعا دقلو

 تانايبلا هذه لالخ نم ةريبكلا ةيريصملا اياضقلا
 يبرعلا ثعبلا بزح لثمت ةئيه ىلعا نع ردصت 3

 ةرايز نابا ثدح امك يموقلا ىوتسملا ىلع يكارتش
 .ةلتحملا ةييرعلا سدقلل ىلوالا ا

 ةدايقلا نع ردص يذلا راكنتسالاو بحشلا نايب

 نمضتيو .يناعملاب الفاح هنكلو ازجوم ءاج ةيموقلا
 مكاحل بيرغلاو فرحنملا فرصتلل ًاقدقد اليلحت

 فرصتلا اذه جئاتنلو .نايبلا صن يف ءاج امك .برغملا

1 

 اقرمت : ةيبرعلا ةمالا .عاظوا د قف درس ' يذلا ٍِ ةملا

 اهرينم قيرط يف تابقعلا عضت نا يئاش نمالقنا

 الا نكميال ةدايقلا ناف .. .اهفادها هاجتاي بحصلا

 نيعب هبلا رظنت نا الاو فرصتلا اذه نيك 2

 - [نما ملت ننعم معمق 5

 ...هيلا تدا يتلا بابسالاو
 ةيموقلا ةدايقلا نايبل ةنعمتمو ةينأتم ةءارق نا

 .يلي ام ىلع انلدت

 مذرشتلا ةدابز يف مهسسي فرصتلا اذه لثم نا- ١

 نم ىندا دح يا قيقحت ليحتسملا نم لعجيو يبرعلا
 .ةلحرملا هذه يف يبرعلا نماضتلا

 بيرغو فرحنم فرصت ةباثمب ةوطخلا هذه نا - ١
 طيرفتلا ىلا يدؤي هنا ةهج نم فرحنم :برغملا مكاحل

 بعشلا قح زواجتيو نيطسلف يف يبرعلا قحلاب
 ربرحتلا ليبس يف هتالاضنو يديطسلفلا يبرعلا

 يهو ديحولا يعرشلا هلثمم قوف زفقيو .ةدوعلاو
 بلطم ساسالاب اذهو :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 هذه نا ىلا ةفاضا .حيرصو نلعم ينويهصو يكريما
 ؛ينودهصلا ناودعلا جئاتن سركت ةهويشملا ةرايزلا

  نوكتس امع رظنلا ضغب كشلاو ةبيرلا
 .ةيفخملا وا ةنلعملا اياونلا

 هيف تلباق يذلا تقولا يف ةيبرعلا ةمالا نا
 ُْق ينويهصلا ودعلا نايك ةرايزب تاداسلا ةوطخ

 طخسلاو راكنتسالا نم ديزمب ةلتحملا ضرالا

 نم تاداسلل ناك ام مغر ...هنيح يف ضفرلاو
 رمالا فيكف ...كلت هترايز قيرط ىلع ةنلعم ةيطغا
 ةرملا هذه برغملا نم يتأت ةإ طخلا تناك ام اذا

 هل سيلو ودعلا عم ه ةهجاوملا طخ نع ديعبلا وهو.

 ١ .ةلتحم ضرا

 هفلخ نمو برغملل ودعلا ءارزو سيئر ةرايز نا

 ةدايز ةرئاد نمض الا عقت نا نكمي ال نيعجشملا لك

 قزمتلا نم ديزم ىلا برعلا عفدت يتلا لماوعلا
 سيركت نم ينويهصلا ودعلا نكمتو فعضلاو
 2 باسسح ىلع ةيمئاد بساكمك ناودعلا جئانتن

 ةوطخ لك ناو .مهنماو مهتدايسو برعلا ةحلصم

 ةوطخ راصتخاب اهنا يا .ةيبرعلا ضرألل هلالتحاو
 مهنماو مهتدايسو برعلا حلاصم دض ةهجوم
 ةيا لمحتي وه الو ءايلك ينودهصلا نايكلا حلاصلو
 ينويهصلا يبرعلا عارصلا لوصف نم ةيدام لاقثا
 ةلتحم ضارا هيدل تسيلو .ةهجاوم ةلود تسيل وهف
 نابا تاداسلا لعف امك ةوطخلا هذه لثم رربي يكل

 يناثلا نسحلا نأب لوقلا نأف كلذل سدقلل راعلا ةرابز

 ةيضقلا ةيفصت يف رشابملا ناسللا ةمهم هيلا تلكوا دق

 نمف ةقيقحلا نع ديعبب سيل لوق ةينيطسلفلا
 نا زيريب نوعمش لابقتسا رارق ذختي وهو حضاولا
 ثاهل يفو لجعتست يتلا نطنشاو ىلع تناك هنيع
 اذه ىف ينويهصلا يبرعلا عارصلا ةيوست حضاو
 فعضلاو قزمتلا ةلاح رامثتسال تاذلاب تقولا
 ةيبسابسلا ةايحلا ُِق ديدشلا طابحالاو يبرعلا

 .ةيبرعلا

 يف كاذ وا مكاحلا اذه. نم ردصت فارحنا وا فعض

 اهتيلوؤسم لمحتي ام ناف ...يبرعلا نطولا
 اهفارطا ىلا ةفاضالاب - ساسالا ةجردلاب

 ةمالا مسج ٍِق اورخن نيذلا ككلوا ةرشابملا

 يزاغلا يبنجالا عم اونواعتو افعض اهودازو

 مهتدايسو مهنماو مهتانايكو برعلا دض لتحم او

 نماضتلا نم ىندا دح قيقحت نود امود اولاحو

 يف يدامتلا اذه لثم عنمي نا نكمي ناك يبرعلا
 .روهذدتلا

 ريبعتلل ناكم لك يف ةوعدم ةيبرعلا ريهامجلا نا

 فقوملا اذهل لاع توصب اهراكنتساو اهبحش نع

 .برغملا مكاح هفقو يذلا

 ...ناكم لك ِق يبرعلا انيهش لاضن شعبلو

 سل لش كلعو ةديرع .ةرح نيطسلف تشاعو

 0 .ةدوعلاو ريرحتلا يف نيطسلف
 ١95757 زومت ؟" يف ةيموقلا ةدايقلا
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 برغملا مكاحل ةبيرغلاو ةفرحنملا ةوطخلا هذه نا- “ عه
 ةجردلاب اهتيلوؤسم هدحو وه لمحتي ال اهجئاتنو
 ةمالا مسج يف اورخن نيذلا كئلوأ١ اضيا لب ساسالا
 يبتجالا عم اونواعتو افعض اهودازو ةيبرعلا
 مهنمأو مهتانايكو برعلا دض لتحملاو يزاغلا
 ١ نم ىندا دح قيقحت نود امود اولاحو مهتدايسو
 ١ يدامتلا اذه لثم عنمي نا نكمي ناك ء.يبرعلا نماضتلا

 بزحل ةيموقلا ةدادقلا نابب لوق دح ىلع «روهدتلا يف

 | ىلا ةحضاو ةراشا كلذ ىفو يكارتشالا يبرعلا ثعبلا
 ٍ :ءصوصخلا هجو ىلع : يفاذقلاو دسا ظفاح يماظن

 5 دض اهناودعو اهيرح يف ناريا عم افلاحت نيذللا

 ١ ىلااعساو لاجملا حسف امم هضرا لالتحأل قارعلا

 | | ةايحلا يف ةينايخلاو ةفرحنملا تايكولسلا لك ريربت
 | اذه ةجيتن لعفلاب ادهمو ,ةيبرعلا ةيسايسلا
 اولا 1 نفيقب | برغملا كلم ةوطخ ىلا يناريالا ودعلا عم قاصتلالا
 ١ ىلا ةفاضا ىرخا ةفرحنم تاوطخ نم اهعمتد ام اميرو

 ض يه 11 5 3 | يجقناو قارسعلا دس هوبشلا اميفلاحت نا
 7 ١ ناك فلاحتلا اذهب يبرغلا يمسرلاو يريهامجلا

 ينبوع نفاستاوا عامجا يا قيناحت: نودااهود لومي

 نك ا رام ل 01111111

 حر + هده

 ١ 8 3 ٠ 0 هلم ءسللث ىو ٠ | ةيديرع ةسسؤم مها ليطعت ىلا دساو قاذقلا دمع ثيح
 يل 0 نير حلا وقررلاو واول يصتلا لامع لح ا 0 ويد مويس يع دواس ريغ

 ..ايوروا ف ارخؤم زيريب هحرتقا | داقعنا يا هاجت ليقارعلا اعضو كلذل .ينايخلا
 01 وو و اا و ا و وج 0 سا #2 3 1-1 ' نا مغر .كلدذ ِق العف اهحدو ةندرعملا ةمقلل لمتجم

 ذدرا ءثل + ةقلضلا سلا ؛ داطقتسالا ١ ' داطقتسالا | فعض نم اهفنتكي امب ةنهارلا ةيبرعلا فورضلا
 يندر ! ونموك و يساي ِ , ل يدؤي يلا 1 1 نه ىتاأ دح قؤفستل دل ةمقلا هذه لثم بلطتت قزمتو

 -- نات ' تالوكونورب 0 هيو امك «يناذلا دكا نع عرضي ١ ينويهص - 7 | ةدرفنملا تاسايسلا هذه عنللو ءالوا نماضتلا
 ع 3200 1سم د ا طرفتو ىبرعلا يموقلا ن الان رضت ىنلا ةفرحنملا

 ديحو لثممك ةملظنملل معن تاءايموعللال مهتملك اولاق عاطقلاو ةفضلا ناكس ْ تاي بدلا 9 محمل قوق
 .. فطيسلقلا تسقلا ] .ايناث يموقلا عقاولا يف عيرملا روهدتلا

 - ْ | يبرعلا ثعبلا بزحل ةيموقلا ةدايقلا تعد دقلو
 اهبجش نع ريبعتلل ةيبرعلا ريهامجلا لك يكارتشال
 هذختا يذلا فقوملا اذهل لاع توصب اهراكنتساو
 : ىلاتلا وحنلا ىلع نايبلا تمتتخاو :برغملا مكاح
 تشاعو :ناكم لك يف يبرغلا انيعش لاضن شعيل

 يف نيطسلف بعش لاضن شاعو .ةيبرع ةرح نيطسلف
 .ةدوعلاو ريرحتلا

 بضغلا مغرو يدهشلا ديعصلا ىلعاما

 نا ىلوالا ةلهولا ذنم حضاولا نمف مراعلا يريهامجلا
 | مكاح نم ةوطخلا هذهب اجافي مل يقارعلا عراشلا
 ١" ريتعاو ةنياهصلا ماكحلا عم ينلعلا لاصتالاب برغملا
 ١( ةيرسلا تاءاقللا ةلسلسل ةيعيبط ةجيتن ةباثمب كلذ
 ودعلا نيبو هنيب متت تناك ينلا ةمئادلا تالاصتالاو

 بعلل ةثيثحلا هدوهجو ةقباسلا لحارملا ىف ينويهصلا
 هعيجشتو تاداسلا فلخ هفوقوو ةيوسنلا بارع رود
 ةوطخلا هذه نا امك ينويهصلا نايكلا ةرايزل هل
 ةقيقح .ةوقب .ناهذالا ىلا اددجم تداعا ةفرحنملا
 لاوظ هرارمتساو قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا
 ام نمض هفادهتساو ةيضاملا تسلا تاونسلا
 | هرود نع قارعلا لافشا يساسا لكشب فدهتسي
 ١ ريرمتل هتاردق ليطعتو ةيبرعلا ةحاسلا يف يموقلا
 | ةوقلا هناو ةصاخ ةيمالستسالا لولحلا هذه لثم
 تاناكماو تاردق نم هكلتميب امي ةديحولا ةيبرعلا

 عقاولا اذه رييغت ىلع رداق :لتاقم ينطو شيجو
 يبرعلا ضوهنلا ةيار لمحو يبرعلا يواساملا
 ناماد ريبعت بلح نإ «يدوهيلا بعشلا يطايتحإ».. يناثلا نسحلا ا 1 اددحم
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 نايكلا ءارزو سيئر لي نا ابيرغ نكي مل ب
 سلظالا يف ,نارفيا عجتنم ىلا ينوؤيهصلا | كلل
 ٠١0 ,غنيوب» ةرئاط نتم ىلع :طسوالا | 0 |
 دوقولاب تدوز يتلا اهتاذ ةرئاطلا يهو .ةيركسع
 علطم يف تضقنا يتلا 5 فا» تالتافقم رئاطلا

 ةمظنم بتاكم ىلع يضاملا (ربوتكا) لوالا نيرشت
 ءاريخلاو .يسنونلا طشلا مامح ْق ربرحتلا

 راطم ِق تطح ينلا «غنيوبلا» اوفصو نويركسعلا

 مل نسلا يف نعاط جيرهص نع اضيا ةرابع اهناب ساف
 ال اراكفا لمح ام ردقب ةيراطشنا ليانق ةرملا هذه لمحبي

 ريغتت نل ..ةينويهصلا تباوثلا ..زيريب
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 :دحاو فدهتسملا نيلاحلا قو .لبانقلا نع الاوها لقت
 .ةينيطسلفلا ضرالاو ةيضقلاو ريرحتلا ةمظنم هنا
 ليانقلا انايحا لخادتت ينويهصلا سوماقلا فو
 عمزيريب ةماستبا عطاقتت امك .ةدحاو ةبعل يف راكفالاو
 ينودهصلا روظنملا يف مهملاف .ريماش «نفنقلا» ةريشكت

 ريرمتو .ديفيد بماك نم يناثلا لصفلا قيوست وه
 ةيقافتالا تالوكوترب ىف تدرو امك يتاذلا مكحلا ةقفص
 يف تاداسلاو نغيبو رتراك اهمربا يتلا ةيرسلا
 .ريهشلا يكريمالا عجتنملا

 لواحي «ديفيد بماك» نم يناثلا لصفلا نا تفاللاو

 يذلا رمحالا يبرغملا سشويبرطلا ةرملا هذه رمتعب نا

 صخ دق هتاركذم يف ناياد ىشوم ناكو ابعص ادب
 رصق يف هب هتاءاقل دعب «ةراح» ةعلاطمب يناثلا نسحلا
 يقف يدوهيلا بعشلل يطايتحا» هنا اهدافم تاريخصلا

 ةبراغملا دوهيلا نا نوفرعت له) «ةيبرعلا ةراقلا
 اوقلطاو ةلتحملا نيطسلف يف ربونص ةباغ اوسرغ
 يناثلا نسحلاو (؟سماخلا دمحم هدلاو مسا اهيلع

 ينودهبصلا تسينكلا ىلا هبدب اتلكب تاداسلا عقد هتاذ

 فرصتي وهو .14174 (ريمفون) يناثلا نيرشت 1 يف
 .طابرلا يف رمي نامع ىلا قيرطلا نا ساسا ىلع نآلا
 تعقو هنم ءازجا ةدوع ىلع نهارب ال برغملا نا عبطلاب

 قوف هعقوم مكحي هنكل .ةينويهصلا ةضبقلا يف
 نا عيطتسي ةينويهصلا  ةيكريمالا تالداعملا ةطيرخ

 نم مهنمو .يبرعلا لخادلا هاجتا يف اهل ةباوب نوكي
 رسفي يذلا رمالا ,ةعوفدم تامدخلا هذه نا لوقي
 ,برغملا عم يلودلا كنبلاو يل ودلا دقنلا قودنص ءاخس
 تحنُم يتلا ضورقلا لك زواجتي ,يئانثتسا لكش فو
 .ثلاثلا ملاعلا لودل 19/65 ماع

 عوريشمو .ةبلودلا ةيعللا ْق اذا ايناجم عيش ال

 ف نورمتؤملا هيلع دكاو .زيريب هحرتقا يذلا لاشرام
 ىوس سيل ويكوط يف ةريخالا ةيعانصلا لودلا ةمق
 باكر يف يشمت طسوالا قرشلا يف ةلود ةبا هاضاقتت نمث

 يذلا طيخلا وه عورشملا اذهو .ةيكريمالا ةيوستلا

 نيرشت ذنم تثدح تاروطت ةعومجم نيب عمجي
 اهتجوتو .يميلقالا حرسملا ىلع يضاملا ربمفون / يناثلا
 رداصم تناك اميفو .نسحلاو زيريب نيب نارفيا ةمق
 لوح ةعنصم تامولعم حضت ةينويهص ةيمالعا
 ةقفص وسدنهم ناك «ةقطنملا ىف ةريبكلا برحلا»
 ديفيد بماك لسلسم يف ةيناث ةطحمك .«يتاذلا مكحلا»

 ةجمربملا ةيوستلا ةرولبل ةملظملا فرغلا يف نوفكعي
 اهلاعقوتم ناك ةوطخلا هذه .نارفيا ةوطخ وا ةريبكلا
 ةيجراخلا ةرازو تاعاق ىفو :نطنشاو يف ثدحت نا

 ةعاس عبرلا تالاصتا نكل .ةيلمخملا رئاتسلا تاذ

 ةيبرغملا ةءابعلا اهتسبلاو نارفيا ىلا اهتلوح ةريخالا
 .ةملقملا

 قيسنتلا ديمجت ذنمو غارف ف دلوت مل نارفيا ةمقو
 ,ريرحتلا ةمظنمو يندرالا ماظنلا نيب يسايسلا
 ةدحاو ةرئاد ف بصو .قباوسلاو تاءاميالا تعطاقت

 لافقا دعب .رحيلا ىلا اهجارخاو .ةمظنملا راصح :

 بحس مث ءاههجو يف نامعو قشمدو توريب تاباوب
 :ريخالاو لوالا اهنصح ِق اهيمدق تحت نم طاسمنلا

 ةيندرالا ةمجهلا جردنت راطالا اذه يف .عاطقلاو ةفضلا
 لكايهلا ميوعت .ةيسسمخلا ةطخلا) لخادلا هاجتا يف

 لصفنت ال ةمجه يهو ؛(ةيندرا «نومر» ربع ةيرادالا
 ةريخالا اهترايز ف رشتات هتقوس يكريما عورشم نع
 - يندرا ثلونموك» ةتقفال تحت .ينويهصلا نايكلل
 ةرادالا موسهقم ىلا ركترب «يليئارسا» - يديطتسلف

 ,ديقيد بماك يف ينيطسلفلا قشلا يف تدرو امك ةيتاذلا

 نوميقي نوينيطسلف ناكسلاو ةينويهص ضرالا نا يا
 .ةظحل ةيا يف تاثتجالاو درطلاب نيددهم ءالزنك اهيلع

 نم .ةيبرعلا ةعيلطلا» اهتقتسا يتلا تامولعملا
 نسحلا تاضوافم نا دكؤت ةميلع ةيسامولبيد رئاود

 ةيرسلا نم فيثك راتسب تطيحا ينلا زيريب يناثلا
 اهنمضي نا نكمي يتلا تالزانتلا ةيعون ىلع تركرن
 نامع بذجب يبرغملا لهاعلا دهعت لباقم يف زيريب
 ساسا ىلع ةدرفنملا ةيوستلا ةلواط ىلا ةمظنملاو

 ضرالا موهفم اهللظي ؛ةينيطسلف  ةيندرا ةيلاردفنوك
 رظن ةهجو يبرغملا حارتقالا سكعيو .مالسلا لباقم يف
 ةيتامغاربلاب فصوت ةيكريمالا ةيجراخلا يف ةيسيئر
 نهارلا اهلكش يف ةمظنملا عم ةيوستلا نا لوقتو

 .ةليحتسم ..ليدب ةمظنم ةيا عم ةيوستلاو ,بعص
 دعي ةيلاحلا ةمظنملا عم لماعتلا ةرورض انه نم

 سويريفولك هدعاسمو قروم دراشتيرو .اهميجحت
 سيئرسلا بئان ةلوج نا لاقيو .رايخلا اذه ءارو
 ِق ةحشرم .ةقطنملا ْق ةليقملا شوب جروج :يكريمالا

 ةيكيناكدمل ةنامضلا ءاطعال ءضيبألا تيدبلا تاباسح

 طعي مل زيريب نا تباثلاو .هتاينقتو يتاذلا مكحلا
 ناك ناو ؛يناثلا نسحلا ةلئسا ىلع ةمساح ةبوجا

 ىمرم يف ريبك يسايس فده ليجست لوالا هفده
 يف بوانتلا قاقحتسا نم اطوحت .نييدوكيللا هيسفانم

 .لبقملا (ربوتكا) لوالا نيرشت
 مايق دض يه ةينويهصلا تباوثلا نا حضاولاو

 سيل :يتاذلا مكحلا»و .ةلقتسم ةينيطسلف ةلود ةيا
 4 هجوت وا مالسلا زيريب ادرا ول اميف ءاعنقم لالتحا الا
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 :ناظيتسالافقوت ارونف رمآل مالس ةينب نارفيا ىلا وي
 تناك نارفيا يف مالكلا علتبي مالكلا ناك امدنعو
 «سئوي ناخ ءىطاش ملاعم ريغت نينطوتسملا تافارج
 نا يف كش الو .ةحوتفملا ديوهتلا ةشرو نمض نم
 ةفسلف» انهار نولسوتي نيذلا نييناغيرلا
 ةئا نولمحتب هل دقر» طسوالا قرشلا ِق «ضاضقنالا

 دقو . عاطقلاو ةفضلا يف مهعورشمل ةطبرخ وا ةضراعم

 مكحلا ةقفص ريرمتل بيهرتلاو بيغرتلا ىلا نواجلي
 .ةينودهصلا ةربالا مرخ ربع يتاذلا

 ندرالا لوخد وه ويرانيسلا يف ةيناثلا ةظحللاو
 يف !اديعب بهذ نا دعب .ةرشابملا تاضوافملا يف انلع

 .ةرشابملا ريغ تاضوافملا

 مئاعلا ءزجلا يه نارفيا ةمق نا نولوقي نوفراعلاو
 ةيمست لدبتسا يذلا .:يندرالا ديلجلا لبجح نم

 عاضوالا نيسحت»ب «يتاذلا مكحلا عورشم»

 .«عاطقلاو ةفضلا يف ةيشيعملا
 ؟نارفيا بماك ةيشع اهقاروا نامع تبتر فيك نكل
 نانبلو ندرالا ٍْق نارفدا دعب ام تالامتحا يه امو

 ؟ةقطنملاو

 ةعاس ما تايوستلا ةعاس ماما نحن لهف
 ؟تايفصتلا

 سأر طقتلنل يندرالا عضولا بيبدب الوا أدبن
 ...نارفنا ىلا نامع نم داق يذلا طبخلا

 دعب يندرالا قزاملا دصر بعصلا نم نوكي دق
 ّيطخت نكل .ةدرجملا نيعلاب ةمظنملا بتاكم قالغا

 اهقلطُي يتلا ةيمسرلا تاحيرصتلل ةيجراخلا ةرشقلا
 يتلا «ةودنلا رصق» ةودن لبق .نويندرالا نولوؤسملا
 ,ةفاحصلا عم ديدج لماعت قسن يف .نيسح كلملا اهدقع

 ةقطنم ىلا يضفُث نا دب ال .اهدعبو اهشماه ىلعو

 ىلع اهتاباسح نامع تماقا يتلا ةرثغتملا تاناهرلا
 فصتنم يف يعافرلا ديز ةموكح ءيجم ذنم .اهتوض

 .اهنم ايساسا اءزج ةمظنملا ىتاكم لافقا ناكو,6

 ةييكرتل اعبت :ةيعافرلا ةموكحلا ءيجم نا تباثلاو
 ,ناردب رضمو تاديبع دمحا يرصع دعب :ةصاخ
 :نيبحضاو نيفده عم نيسح كلملا ةلداعم يف قفارت

 راثئتساو ةلتحملا يضارالا هاجتا يف ةمجه لوالا

 طختو ةمظنملل زواجت نم كلذ ينعي ام عم اهقارواب

 اهليثمت ةينادحو ىلع تددش ينلا طايرلا تاررقمل

 .يناثلاو :جراخلاو لخادلا يف ينيطسلفلا بعشلل

 هباهرا ةعقر صيلقت لجا نم قشمد ماظن عم ةحلاصم
 باكر يف ريسلا ىلا ايناث هعفدو ةيندرالا ندملا يف الوا
 ثيح ١41 رارقلا ىلا زكترت يتلا ةيكريمالا ةيوستلا
 :ةيوستلا هذه ضرتفتو .مالسلاب ضرالا ةضياقم متن

 قطنملل اعبت امئادو :ةينويهص تالزانت ضرتفت ام يف
 ةيضق يق مسحلا ىلع رداق ندرالا ْق دحا الو .يكريمالا

 نا ريغ .ةينودهصلا تالزانتلا وا ةيكريمالا تانامضلا

 «تاراوسسكالا» ناكو فرصتي يندرالا لهاغلا
 ساسالا اذه ىلعو .هتلس ىف تحبصا لحلل ةمزاللا

 ةدرابلا تاظحللا ىفو .هئارزو سيئر ىلا ةلاسر هحو

 سيئر لوصو دعبو .يندرالا - يروسلا راوحلا نم
 اهيف نلعي .نامع ىلا مسكلا فوؤر قشمد ماظن ءارزو
 ,ةينيد تائف نع تضاغتو .هتناخ ةينمالا هتزهجا نا

 اهموب .اهيف بغشلا لامعا تراثاو ةيروس ىلا تللست
 قشمد ماظنل ةيندرالا تالزانتلا ةعاس نا نامع ف ليق

 .ةلاسرلا لغّتسا دسا ظفاح نا تفاللاو .تقد دق

 ١/  ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا ١54 - »8ؤومت ١527

 نيسارب ةيجيتارتسإ .. نيسح كلملا

 شيجلا دارفا ىلع اهعيزوتو اهعبط ىلا عراسو
 تحت .ةيبالطلاو ةيبابشلاو ةيبعشلا تامظنملاو
 .«لدمع ةيون» ناوذع

 مرحلا لغ ضعلا

 ناصحلا ىلع ناكو .حرجلا ىلع نامع تضعو

 سيئر وهو) ةيندرالا ةيموكحلا ةليكشتلا يف يروسلا
 زولجتيو ,ىسوملا علبد نا (يعافرلا ديز ءارزولا

 ىلا ايضخش روضحلاب دسا ىلع حاحلالاب ,عوطقلا»

 ىضق لبق نم تالطاممو فيدوست ثدحو .نامع

 رذن هيف تديلت يذلا مودلا ىلا .يقشمدلا نيرجاهملا

 «دنسا» فاخو .بدبا لئو قشمد نبب «جمربملا» مؤشلا

 ةرئاط ريسجفت ةلواحم دعب .ينويهصلا ديعولا نم
 .نامع ىمح ىلا عرهف .ورثيه راطم يف «لاعلا»

 ضع ةورذ يف لمعتسا نيسحلا نا نولوقب نوفراعلاو

 ءافطالا ةيساموليد ةيروسلا  ةينودهصلا عباصالا

 دسا نيب وجلا لعج يف حجنو .يكريمالا ءاملا ىلا زكترملا

 ىلع اءودح سكعنا يذلا رمالا ءعشقني بيبا لت ةداقو
 ...لتحملا نالوجلا يف نازحالا ةلت

 طابيش ١١ ذنم يندرالا ثدحلا يف ةءارقلا نا

 نامع قافتا ىلع عيقوتلا خيرات وهو 1486 (رياربف)
 ريسلا طرش .نيسأرب ةيندرا ةيجينارتسا دوجو تبثن
 بالقنالا وا ريرحتلا ةمظنم عم ةقالعلا ليطعت وه اهب

 نري 0 يلج اا نا تأ هيلع

 اولاق نيتعافلا نيينيطسلفلا ضعب ىلا

 يعافرلا ديز رابتخا نا نامع ْق «ةيبرعلا ةعيلطلا» -

 ناونع تاديبع ةليكشت تفلخ يتلا ةموكحلا سأر ىلع

 عم لماعتلا ىوتسم ىلع :ةشديدج ةيندرا ةلحرمل
 ودبت يتلا ةريغصلا ثادحالاو .ةينيطسلفلا ةيضقلا
 اذه يف ةيناثلا ةلهولل ّبصت .ىلوالا ةلهولل ةلوزعم
 قيسنتلا تابلأ ديمحت دعب اصوصخ .ماعلا راطالا

 يضاملا رياربف /طابش ١4 يف ينيطسلفلا  يندرالا
 ةطلسلا تزع يتلا كومريلا ةعماج ثادحا تركو
 عم لماعتت ةيراسيو ةنيدتم ىصانع ىلع اهتايلوؤسم
 .ةيلخادلا ةرازو ةياورل اعبت  «حتف»

 نامع يف ريرحتلا ةمظنم ٍبتاكم قالغا نا يف كش ال
 كومريلا ةعماج ثادحا ةلسلس ىلع راتسلا لدسا
 لصفني ال وهو .دبرا ةظفاحم يف ةيعرفلا تاباختنالاو
 يف ءاهيلع نامع نهارت يتلا ةيوستلا عورشم نع
 ةمجهلا رسفُي ام اذهو .يكريمالا ورتسياملا فارشا
 تحت ةلتحملا يضارالا هاجتا يف انهار اهب موقت يتلا
 ةمجهلا هذه .«ةيسمخلا ةئومنتلا ةطخلا» ناونع

 فدهتستو .ايكريما .ةنزودم ارتسكروا يف عاقيا
 باطقتسالا لالخ نم يسايسلا باطقتسالا
 ةيشدعملا فورظلا شاعنا ىلع ديدشتلاو ,يداصتقالا

 ويا داعبا لكشي راطالا اذه يف .لخادلا يينيطسلفل
 يضارالا يف ةمظنملا رودل ءاصقا نامع نم داهج
 دئاقلا بئان نا فورعملاو .اهقارواب راثئتتساو :ةلتحملا
 يف لخادلا لجر ناك ةينيطسلفلا ةروثلا تاوقل ماعلا
 رثؤملاو .عاطقلاو ةفضلا يف تايلمعلا قسنمو ةمظنملا
 دشار دمحم نا ليلد زرباو .اهيف عاضوالا تايرجم يف

 ةسائرل حيشرت بلطب مدقت دق ناك يذلا يربعجلا
 رعش هنا درجمب هحيشرت بحس .ليلخلا ةيدلب
 دشني يندرالا مكحلاو .هيلع داهج وبا ضارتعاب
 كلذ هل رسيتي ال دقو .ةلتحملا ضرالا يف ةيرحب لمعلا
 ميوعتو .ةمظنملل ةديؤملا زومرلا ميجحت لالخ نمالا
 ريزوو .لمعو ةيمنت تاعورشم قالطاو ءايدام ناكسلا
 نامع ةطخ نا لوقي ناعنك رهاط يندرالا طنطختلا

 لمشيو .ةفضلل رالود رايلم غليم قافنا يف لثمتت
 حالصتساو ناكسالاو ةيمرتلا تاعاطق قافنالا
 .ىرخا ةيراقع تاطاشنو تاجتنملا قيوستو يضارالا
 اذه ريفوت ىلع ةرداق ريغ ندرالا ةنيزخ تناك اذاو
 ةيبورواو ةيكريما ةيمنت قيدانص نا تباثلاف ؛غلبملا
 لاشرام عورشم نم ءَرجك .هنيمأت ءارو يه ةيدوعسو
 / ناسين يف زيريب نوميش هيلع ملكت ءيطسوا قرش
 هيلع بقع مث .رابنخالا نولاب ليبس ىلع .يضاملا ليربا
 ةفيحص ىلا هثيدح فو ؛ندرالا دهع يلو ءنسح ريمالا
 وه زيريب نا معزي نم» :الئاق ةيسنرفلا «وراغيفلا»
 كلذ نع انثدحت نيذلا نحن .لاشرام عورشم بحاص
 لاشرام ع ورشم نا يف كش الو . «تانيعيسلا علطم ذنم
 عورشمل ةيبرورضلا ةعبقلا وه يشيعملا 5 يداصتقالا

 اذه نوكي ال دقو .عاطقلاو ةفضلا يف يتاذلا مكحلا
 ريمتبس /لوليا ١ ىلا ىقري وهو .اديدج روضتلا
 عورشم» ب يمس ام شماه ىلع رولبت دقو 5
 رينتسن .ةقد رثكا ةءارق فو .ءطسوالا قرشلل ناغير
 اسنرف ةيجراخ ريزو .هيسنوب اوسنرف  ناج ةعلاطمب
 ةلجم يف تفلي يذلا «ناتسيد راكسيح دمع يف

 َبصّن نم لوا نا ىلا ةيلصفلا «ةيلودلا ةسايسلا»
 وينغبز وه طسوالا قرشلل «يداصتقالا لاشرام» معط
 ,ديفيد بماك تالوكوتورب شماه ىلعو ,ءيكسنجيرب
 لاونم ىلع تاداسلاو رتراكو نغيب روضح يف جسن دقو
 برحلا دعب رقا يذلا :يبوروالا لاشرام عورشم
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 كردتسيو .زوجعلا ةراقلا لامعال ةيناثلا ةيملاعلا
 تلسوت ةيكريمالا ةيسايسلا ةنميهلا نا هيسنوب
 ذيفنت أدب ةظحلو .اهتعقر دمل ةيداصتقالا ةباوبلا
 .ةيبوروالا ةيلالقتسالا تهتنا ءايناديم ةطخلا
 ثيح ,ةلتحملا ضرالا ىلع بحسنت اهتاذ ةلداعملاو
 ع ورشم نم عطتقي اهيف ةيومنتلا عيراشملا ليومت
 ىلا لصت تاقفن يطغي يذلا طسوالا قرشلل لاشرام

 ةيناغيرلا ةرادالا تثراوتو .رالود رايلم ٠١ دودح

 ايباجيا ىدص تقالو .يكسنجيربو رتراك نع ةطخلا
 تالواقم ةكرش ربكا نم يتآلا زتلوش جروج ىدل
 اهلمحو ..ءلتكب» يه .طسوالا قرسشلا يف ةيكريما
 ةميدقلا هتالوج لك يف يفروم دراشتير هدعاسم

 «ندرالا يف احاجن دصحف .اهقيوست لواحو ,ةديدجلاو
 ىلا اهلقنل ةمئالملا فورظلا عينصت ررقو .صاخ لكشب
 نم ةمظنملل يكريمالا ميجحتلا أدبف .قيبطتلا زيح
 نم لوالا جورخلا ناكف .ةينويهصلا اصعلا لالخ
 جورخلا ناكف .ةيندرالا ةرزجلا لالخ نم مث .توريب
 .نامع نم يناثلا

 كوش
 !طسولا ةفيصلا تلوانن

 رفعج وبأ ليبن  برغملا
 ضعبو .ةيفاحصلا طاسوالا ضعب ٍلوقن

 يف ةيسامولبدلا رداصملا نم ةبرقملا طاسوالا
 راد زيريبو نسحلا كلملا نيب ثحبلا نا» ,برغملا
 ,عارصلاب ةينعملا فارطالا يضرت ةغيص لوح
 نمالا سلجم رارق نيب ام اطسو ةغيص نوكتو

 مالكلاو ,برغملاف .ساف عورشم تارارقو
 ةغيصلا يه ساف تارارق نا ىرس .اهسفن طاسوألل
 ,طسوالا قرشلا ةمزأل ةيوست ةبأل ةيحالص رثكالا
 دنبلا لالخ نم . ينويهصلا نايكلل مدقت يهو
 ال امنيب .دوجولاب احيرص افارتعا اهيف عباسلا
 ةيضق عم ىطاعتي رارق نم رثكا ١ 47 رارقلا يف ىري
 اما .ملاعلا يف نيئجال ةيضق ةيأك نيينيطسلفلا

 هتغيصب 147 نا ىريف ينويهصلا نايكلا
 ةغيصلا وه ليدعت يا نود نمو ةيساسالا
 ةيضقلا عق يطاعتلا ةلاحل ةحلاصلا ةديحولا
 .ءاهم الباقم افارتعا مدقي ال هنكل :ةينيطسلفلا

 ىلع قافتالا ىرج لهو .ليدبلا وه ام نذا
 ؟طسو ةغيص
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 ماظن نيب تباثلا ؤطاوتلا لالخ نم قوطلا مكحاو
 ةصقرلا تلمتكاو .ينويهصلا نايكلاو قشمد
 عص نمازت يذلا ةيمظنملا بئاكم قالغا ربع ةيكريمالا

 .توريب نم يبرغلا عاطقلا ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع
 قالطاب يضقت زتلوش ةطخ نا نامع يف لوقي نم ةمثو
 ةفضلا يف نامع دي قالطا لباقم :نانبل يف قشمد دي
 ةمق تالوادم لالخ اتمسح ناتلاسملاو .عاطقلاو

 ربكم ف اهموي اوملكت نورمتؤملاو .ةيعانصلا ويكوط
 ةيمنتلا ططخ ليومت نا اونلعاو .يكريمالا توضصلا
 هاجتا ِق وحنت يتلا طسوالا قرشلا لود ماما ح وتفم

 يف مالكلا اذه تقوسو رشتات تيرغرام تداعو .مالسلا
 عم اهراوحو ةيبرفلا ةفضلا ىلا ةريخالا اهترايز
 اوشلا داشرو ...لخادلا يينيطسلف نم نييدايق ةينامث
 - يكريمالا ناصحلا وهو ,قباسلا ةزغ ةيدلب سيئر
 ةدوع ةرورضب نامع يف رشبي يذلا عاطقلا يف يندرالا

 ةئزجت باسح ىلع ولو ,ةيرصملا ةدايسلا ىلا ةزغ
 دقل» :هتيفرحام سدقلا ايليم قدنف يف لاق .ةيضقلا
 هاجتالا نا ينتغلباو .سدقلا يف رشتات ىلا تعمتجا

 إ لوقتف اهتيعج يف ام متكت ال طاسوالا ضعب
 نكي مل هناو هيلع قافتالا رجي مل ايساسا ائيش
 ,يتاذلا مكحلل ةروطم ةغيص ريغ زيريب ىدل
 .يناثلا نسحلا ىلع اهضرع

 ع ورشم يأ نا انه لوقلا نم دد ال ءلاح يا ىلع

 نا املالط  ساف ةمق ف درو امم رثكا اطيرفن لمحي
 يا ناو .تاضوافم ةيأل يبرعلا فقسلا يه ساف

 الو نكمي ال  امكح هنود نوكي نا دب ال رخآ ءيش
 انهو .دحاو يبرع دلب هرزو لمحتي نا عيطتسي
 :حاحلاب يلاتلا لاؤسلا حرط يرورضلا نم حبصي

 ضعبو برفملا نيب قبسملا رواشتلا مت له
 ضعب عم رواشتلا مت لهو :ةيبرعلا مصاوعلا
 ؟مه نمو ءاضيا نيينيطسلفلا

 ,رخآلا ضعبلا ؤجافنو ضعبلا بارغتسا نا
 ال هتقفاوم وا قيسملا ملعلا ثلاثلا ضعبلا يفن مث
 لبق .ةوطخلاب ءالؤه ملع مدع ةرورضلاب ينعي
 مل هنا يبرغملا لهاعلا نالعا مغر اهيلع مادقالا
 ةسايسلا» :لوقلا بحاص كلملاف .كلذب ادحا علطي
 هذه لثم يف ةسايسلاو .«بهذلا نازيمب نزوت
 بلطتت ال اديقعت رثكالا ةيضقلا هذهو فورظلا
 نم ريثكلا بلطتت لب روديو راد ام لك نع حوبلا
 دوعنو .رودي ام فشك نم ليلقلا ليلقلاو ميتعنلا
 يناثلا نسحلا كلملا ةوطخ تكرح له .ةيادبلل
 بيوذتو لمشلا مل هاجتاب يبرعلا عضولا
 لشهاعلا نكي ملا مث ؟لكاشملا تكرح ما .لكاشملا

 همصخ سار يف راد ام ليصافتب ملع ىلع يبرغملا
 نارفنا تاثداحم هتداز لهو .هب لاصتالا نود
 ؟ودعلا سر يف امع ةيفاضا تامولعم

 هنمضتت دقامو .دغلا ليصافت هفشكت دقام كلذ
 كولملا لك ىلا اهلسريس هنا لاق يتلا هلئاسر
 ةروصلا راطا يف مهعضول برعلا ءاسؤربلاو

 !اهليصافتب
 ةيمها ليصافتلا رثكا ىقبتس هنيح ىلاو

 0.نامتكلا يط ةروطخو

 قالطا ةيولوا ىلع انهار زكرتي يكريمالا - يبوروالا
 ىلا زكتري ينيطسلف - يندرا - «يليئارسا» ثلونموك
 تايلوؤسملا نامعو بيبا لت عزوتن :ةكرتشم ةدايس
 نوؤش ةرادا اما ,ةيليئارسا» يه ضرالا نا ثيحب
 ايافخ ءيضي فارتعالا اذهو «..ةيندرا يهف ناكسلا
 ةطخلا ةلبنق دعب :ةلتحملا يضارالا يف ةيندرالا ةلداعملا
 .ةيشيعملا ناكسلا نوؤش نيسحتو ةيسمخلا

 ةدايسالب لبك
 .ةدايس الب نايك يا «ناتسوتناب» ةهجاوم يف اننا»

 «رمي هعدشت نلو .ريصملا ريرقت قحل فلاخم اذهو

 - يليئارسالا ء؛ثلونموكلا» عورشم نا تفاللاو

 تاداسلاو نغيب ميحانم هيلع قفاو يذلا «يندرالا

 ىمسُي ام راطا ىلع جرخي ال 21487 ماع
 ةفضلا يف نيسأرلا مكح يا .«موينمودنوكلا»

 .ينويهصلا نايكلا هنع لزانتي ام ىصقا وهو .عاطقلاو
 ,فيوج نوبيرت» ةلجم يف نابيا ابا كلذب فرتعا امك
 يف ضرالا نا كلذ .سيراب يف ةرداصلا (يدوهيلا ربنملا)
 ةيساييس ةيضق تسيل يلامعلا - يدوكبللا سوماقلا

 ةرربلا وا نييلوصالا ةبلجو .ةينيد ةيضق يه ام ردقب
 رصاظلا ءّرجلا ىوس تسمل ةمددقلا سدقلا عراوش يف

 ال ؛كلذ نم مغرلا ىلعو .ينويهصلا ديلجلا لبج نم
 عورشملا تايلا يف ماغدنالا نم ادب يندرالا ماظنلا ىري

 ةلسلا يف .ةياهنلا يف .بصي يذلا يكريمالا
 هرايخ نيسحلا دّعص ,ةريخالا هتودن فو .ةينويهصلا
 .اهنم اداح افقوم ذختاو .ةمظنملا زواجت ىلا ةبسنلاب
 ىرغا درلا يف تافرع ثيرت نا نامع يف لوقي نم كانهو
 هقاروا لك فشك ىلع هزفحو .ديعصتلا يف كلملا

 ةيقوثوم يف هكيكشتو ةفضلا يف هتيلوؤسم ىلا ةبسنلاب
 يفو .لخادلا يف بعشلا تاعلطتل ةمظنملا ةدايق ليثمت
 ميوعت اهفده تاءارجا ةعومجم جردنت راطالا اذه

 ةديؤملا فحصلا لافقا اهنم ,لخادلا يف يندرالا ذوفنلا

 ةفيحص رادصاو ..«دهعلا»و «قاثيملا» لثم :ةمظنملل
 ىلع نيرباعلا ةلبرغو .هراهنلا» اهمسا نامعل ةديؤم
 ؛يعارزلا جاتنالا ىلع فيرصتلا قييضتو روسجلا
 نيسحتو ةيسمخلا ةيمنتلا ططخو ضراعتي ام اذهو
 فراصم ءاشناو ؛لخادلا لهال ةيشيعملا لاوحالا
 ءلمو ىرقلا طباور ءايحاو ةعانصو ةراجت فرغو
 سلبانل ةعبات تايدلب عبرا يف ةرغاشلا دعاقملا
 ةفضلا يملعم قاحلاو .سدقلاو هللا مارو ليلخلاو

 ضورق ريفوتو .ةيندرالا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب
 .دودحملا لخدلا يوذل

 نكي مل ةيندرالا تاوطخلا هذه نا ىف كش الو

 .طقف ةلتحملا ضرالا لهال ةبعصلا عاضوالا اهثعبم

 ديفيد بماك نم ةيلاتلا ةلحرملا ذيفنت يف ةوطخ يه لب
 رثؤي ينيطسلف يدايق «ةيبرعلا ةعيلطلا»ل لاق امك

 تالوج ىلع نوملكتي نوفراعلاو .همسا ركذ مدع
 دعاسم ةيضاملا ةثالثلا رهشالا ىف اهب ماق ةيكوكم
 امك .بيبا لتو ةبقعلاو نامع نيب ,سويريفولك .يفروم
 يسائرلا حيشرملا اهب ماق يتلا ةئجافملا ةرايزلا نا
 نع لصفنت ال ةبقعلا ىلا تراه يراغ .يكريمالا
 نامع يف و . عاطقلاو ةفضلاب صضاخلا يندرالا عورشملا

 موقي يذلا تماصلا رودلا ىلع ديدش زيكرتب نوثدحنتي
 6 ىلع غنركيب ساموت بيبا لت يف يكريمالا ريفسلا هب
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 يناثلا اهرطش قيوم 1كم :نهفيك بماك

 لقنتي وهو .ينويهصلا  يندرالا قيسنتلا ىوتسم
 ةيلخلاب ةرشابم طبتريو .رهنلا يتفض نيب ايكوكم
 اهرودو .ةيكريمالا ةيجراخلا يف يفروم اهريدي يتلا
 داسسجالا قوف ارورم ؛ةيوستلا ىلا قيرطلا ديبعت
 يف لثمتت نيسحلا ةطخ نا تياثلاو .ةينيطسلفلا

 يذلا تاداسلا بولسال افالخ :عيقوتلا لبق عيبطتلا

 عيبطتلا ةافحلس باسح ىلع عيقوتلا بئرا ىلا رداب
 لظ يف ةيمنتلا نا هناهرو .ةظحللا ىتح رثعتي يذلا

 ,اديدج ايداصتقاو ايسايس اعقاو غوصت لالتخحالا
 هرقت عيبطتلاو ةحلاصملاو ضوافتلا ىلا امنح يدؤب

 رداق وهو .ةضورفملا تايطعملاو سانلا حلاصم ذئدنع
 يكريمالا مشولا لمحت ةديدج تادايق عينصت ىلع

 نم تافطتقم انقس اذا ربض الو .ينويهصلاو يندرالاو

 ةيعمجلا رمتؤم ماما سويريفولك اهاقلا يتلا ةملكلا
 فوس ةلحرملا هذه نا» اهيف لاق نييكريمالل ةينطولا
 «ندرالاو «ليئارسا» نيب رشابم ضوافت ةيلمع دهشت
 ىلع انه دكؤاو .نيينيطسلفلل نيلثمم كارتشا عم
 ةدحتملا تايالولا نيب ةيداصتقالا ةلصلا ةيمها
 ةيناغيرلا ةرادالاو .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلاو

 عم كارتشالا ىلع ندرالاو ليئارسا» نآلا عجشت
 يف ةايحلا طورش نيسحت يف ةدحتملا تايالولا
 .«...ةفضلا

 هدحا و ارتسكروا و ةردنك هافدا

 لالخ .نامع يف ينيطسلفلا يدايقلا ىلا يغصُت
 هذه مهفا ال» :لوقي .ليللا يف اديعب تدتما ةسلج

 ١97 زومت 78 - ١74 ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا أ

 ارتسكروا نع ةرداص ماغنا ةعومجم نيب ةنزودلا

 ىلا ةيبوروالا ةيمنتلا ضوفم لصي ةأجف .ةدحاو
 ةرورض ىلع ملكتيو ءنوسيش دولك وهو .ةرهاقلا
 ةيداصتقا ةعفار رودب قوسلا ةعومجم عالطضا

 اذهو .عاطقلاو ةفضلا يف ةيشيعملا لاوحالا شاعنال
 يذلا :يندرالا مالكلا نع لصالا قبط ةخسن مالكلا
 يذلا نييكريمالا ةعلاطمل ةهباشم ةعبط وه هرودب
 ناكسل ةيشيعملا لاوحالا نيسحت» راعش نوعفري
 نابكلا ءارزو سيئر ذشي الو .«ةلتحملا قطانملا

 نا .لاشرام عورشم ةفوزعم نع هعاقيا يف ينويهصلا
 نا .عضولا نيا فرعي دحا الو . ىلبح عاضوالا

 كلملا ىلا ةفضلا نم ءزج ءاطعال نودعتسم ةنياهصلا

 عاطق عضول نيدعتسم نونوكي دق مهنا امك .نيسح
 ىتح نودروتسي مهو .ةيرصملا ةدايسلا تحت ةزغ
 اوسيل مهنكل .ضرالا ىلع مهترطيس ريربتل اشالافلا
 نال ءضرالا نم ةريغص ةعطق انحنمل ادبا نيدعتسم
 انيلع نشب اميف .نيطسلف دّسجت فوس ةعطقلا هذه

 يتلا ىرخالا برحلا كلت قشمد ماظنو نويندرالا
 .«...امامت ةفورعم تتاد

 لمحي يذلا ينيطسلفلا يتامغاربلا اذه نكل
 دض طقف نشت ال برحلا نا يفخي ال هقامعا يف نيطسلف
 ةموكحلا لخاد ىلا اهاياظش تلقتنا لد ,ةمظنملا
 اذه لثم يف راطشنالا ثدحب ةرم لوالو .اهتاذ ةيندرالا

 رايت لثمي يعافرلا ديز ناك اذاو .ضماغلا حوضولا
 عاطقلا قاروا راثئتساو قشمد عم ةقالعلا قيثوت

 ارايت كانه ناف ؛ءريرحتلا ةمظنم باسح ىلع ةفضلاو

 .ةيجراخلا ريزو ؛يرصملا رهاط همعزتي .اداضم
 لخاد تادادنتما هلو .ظالبلا ريزو ةدوع وبا ناندعو

 ةموكح اسيئر امهو .ناردب  تاديبع تاعامج
 مل ةيروس ماظن عم ةقالعلا نا ىلع دكؤيو .ناقباس
 ةفضلا دارفتسا ةيجيتارتسا نا امك .ةجئتن ىلا ضفت

 ينويهصلا نايكلا نآل :ةيئناخد ةلبذق يه عاطقلاو
 ءادعتسا نم ةدئافلا امو .ضرالا نع لزانتلا ضفرب

 نم ةئملا يف ٠١ نم رثكا نولكشي مهو :نيينيطسلفلا
 ؟ندرالا ناكس

 نولوقي ةيندرالا ةموكحلا يف يعافرلا رايت وضهانم
 يا نال ,ليدبلا ةمظنملا خف يف عقت ال نا بجي نامع ناد

 نييلاكيدارلا نم نوكي دق تافرع فلخي فوس صخش
 رسخن :لاحلا هذه يف .ءادعلا ندرالا نودصاني نيذلا

 رييغتلا جئاتن بحسنت نا دب الو .اعم قشمدو تافرع

 لسلسم ىلع ناهرلا اميف ,ةيلخادلا انعاضوا ىلع

 تاجافملا ءارع يف انسفناب جزرنو .رخبتي ةيوستلا
 .«...ةقوقوملا

 ناد :لوقيو تمصلا قرخيب عربتي نم ةمثو
 بتاكملا لافقاف .بقاوعلا ةيوسحم ربغ انتاوطخ
 يف انتيمنتو .ةمظنملل ةيفاضا ةوق ةعرج ىطعا
 بهت تاعماجلاو تايعمجلاو ربهامجلا تلعج ةفضلا
 دض اهنا تددرو .انتارايخ دضو رارقلا اذه دض

 .دّعصن نحن اميفو .ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصت
 .2...جنشت نودو ةمكحب ةمظنملا فرصتت

 :ليللا ةسلج ىف ينيطسلفلا يتامغاربلا ىلا دوعن
 ةدالولا نوكتس نبيا فرعي دحا الو ىليح عاضوالا نا»

 عجتنم يف ةدالولا تناك ىتح تقولا لطي مل .ءاهمالآو
 نسحلا يه ةينوناقلا ةلباقلا .برغملا يف .نارفيا

 يتاذلا مكحلا عورشم وه ولشلا  دولوملاو يناثلا
 لابج يف يفيصلا رقملا اذه ىلا هغم زيريب هلمح يذلا
 .اهيف دقعت يتلا لويخلا تاقفصب ةفورعملا .سلظالا
 امك :ةرملا هذه تاريخصلا رصق يف «بماكلا» نكي مل

 يف لب :يماهتلا نسحو ناياد ىشوم نيب ةليل تاذ ثدح
 يف دولوملا نوكي يكل .ةبالخلا ةيفيصلا ةحاولا كلت
 نم نانبل يف ثدح ام نوركذتت له نكل .ةقلطم ةيفاع
 نا لوقي نم مهنم ؟لوالا ديفيد بماك دعب مد تامامح

 لك ىلع موجهلا» عبلط يدري يذلا يىكردسالا عورشملا
 «بلعثلا» ةزفق عم هتياهن ىلا ةجوملاك لصو «ءرواحملا
 لك هعمو .راسحنالاب ادبي فوسو .برغملا ىلا زيريب
 .عاطقلاو ةفضلاو ندرالاو نانيل ْق «راوسسكالا»

 ام ردقب تايوستلل تسيل ةنهارلا فورظلا نا عبطلاب
 نوكت نا عقوتي مهضعبو .ةقطنملا يف تايفصتلل يه
 .«ةقرطملا ةلوج» يه ةقطنملا ىف ةيقترملا شوب ةلوج

 تالداعم ةبا دنع نهارلا يقبئزلا عضولا رقتسي ال دقو

 يف امك نيطسلف يف ةيموقلاو ةينطولا تباوثلا ىوس
 طاقتلال ةيوستلا رياطتت نا عقوتي نم ةمثو .نانيل
  ةيكريمالا ةلسلا يف ديدج نم اهعضوو اهاياظش
 ىلع تفرشا ةيكريما ةلحرم ةيكيناكيم نا .ةينويهصلا
 .ةينيطسلفلا تباوثلاب فارتعالاب الا لح الو .اهتياهن
 ٠4و ؛باصتغالا نم اماع 1٠ وحن دعب هنا ليلدلاو

 نم نوتومي نويثيطسلفلا لاز ام :عيراشملا نم اماع
 نوسدنهي نيذلا ال لحلا نوغ وصي مهف .نيطسلف لجا
 [0...تاقفصلا

 حايصلا رينم
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 .ةيرقفلل ريزيب ةرايزو نارالا
 ع و جا ول لاا

 ا اج جان وت

 ءابثا ةيطفتل دوعت ةيندرالا ةفاحصلا ..لوالا اهموي ي اهتلهاجت نا دعب
 ا ْق ةراقب اهنأب اهفصتو ..ةرادزلا

 هل ا

 يواميرلا دهف نم  نامع

 نم يندرالا فقوملا فصو ةطاسب لكب نكمي
 ينويهصلا ودعلا ءارزو سيئر زيريب ةرايز

 وا ؛ظفحتملا ضفرلا» فقوم هناب .برغملل | “أ

 وا ةيتوص تارثؤم ريغبو ءاضوض الب ضفرلا
 .ةيسامولبد تاريثات

 لوقي اذكه .ةرايزلا رماب نويندرالا نولوؤسملا ءيجوف
 ةلمج ىفن يذلا مالعالا ريرو بيطخلا دمحم ديسلا
 نسحلا كلملا اهب ثعب يتلا ةلاسرلل نوكي نا ذايصفتو
 ةقالع يا زيريب ةرايز ةيشع يندرالا لهاعلا ىلا يناثلا

 .ةرايزلا كلتب
 ثوعبملا داوع دمحم ديسلا نا بيطخلا دكاو

 ىلا نيسح كلملا عم هثيدح يف اقالطا قرطتي مل يدرغملا
 داوع نا لب .برغملل ءيليئارسالا» لوؤسملا ةرايز
 ةرايزلا هذه رماب قبسم ملع ىلع نكي مل هسفن
 جرصحلاب رعش يذلا يبرغملا ثوعبملا :ةتجافملا
 نييقاحصلاب لاصتالا ىلا هسفن ءاقلت نم رداب :يندرالا

 نا هيف نلعا حضاو حيرصتب مهل ىلداو .نامع يف
 يف صخلتت ةصاخ ةمهم قاطن يف تءاج ندرالل هترايز
 دهعلا يلو نسح ريمالا ىلا نيتهجوم نيتلاسر لقن
 ةيميداكالا يف اوضع هنييعتب قلعتت ىلوالا ءيندرالا
 ناجرهم يف ةكراشملل هوعدت ةيناثلاو ,ةيبرغملا
 ءايدالا نم ارفن مضيو ايونس ماقي يذلا ؛ةليصا»
 .ةقرافالاو برعلا نينانفلاو نيركفملاو

 نكلو دعاصتلل حشرم ظفحتملا يندرالا ضفرلا
 مالعالا ردزو لاق امك  ةداحلا ةيمالعالا ةغيصلا ريغي

 ديحوت ةلداعم لالخ نم امناو- «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل
 .يموقلا راطالا ليعفتو ةيبرعلا فوفصلا

 خارصلاب نمؤن ال نحن :مالعالا ريزو لاقو
 تاماسقنالا ةدح ديزت يتلا ةيمالعالا تاجنشتلاو

 ذبحن لب :ةيسامولبدلا ةعيطقلا ]دبم رقن الو .ةيبرعلا
 ىلع ج ورخ يأ ءاوتحا هنأش نم يذلا يباجيالا لمعلا

 ل
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 - ةيبرفلا ننالخا بجأت نب ةيشفإ
 تي ا وج ب ع بج تا

 حو ووجب دعو وجسم م ودجر او و رج و اورج

 َ ندرالا يفن :بيطخل 11 مست

 .هيلع ةبترتملا راثآلا ءاغلاو .يبرعلا فصلا

 فقوملا فعضت برغملل زيريب ةرايز نا ..لاقو
 ةدرفنملا لولحلا دامتعا ىلع عجشتو .يبرعلا

 يف فوقولا ىلع ندرالا باد يتلا ةيدرفلا تاردابملاو
 .سدقلا ةرايزب تاداسلا ةردايم ذنم .اههحو

 هاجت يعامج يبرع لمع ةرورضب لوقن نحن
 ةسايس ةيادبلا ذنم اندمتعا دقو :ةيملسلا لولحلا
 مالسرمتؤم دقع ةرورضب لوقت ددصلا اذه ىف ةحضاو
 طسوالا قرشلا يف عازنلا فارطا فلتخم هرضحت يلود
 سمخلا لودلا هرضحت امك ؛ريرحتلا ةمظنم اهيف امي
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 داجيا فدهب كلذو ,نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا

 .ةيطسوا قرشلا ةلكشملل لماشو مئادو لداع لح

 رمتؤم دقع نا ملعن نحن .بيطخلا ذاتسالا لاقو
 يبرع فقوم ىلا جاتحي وهو .نيهلا رمالاب سيل يلود
 ىلع نيسح كلملا زفحي ام اذهو .رثؤمو طغاضو دحوم

 لالخ نم يبرع عامجا نيماتل رارصاو بادب لمعلا
 ,فسحف ةيروسو قارعلا نيب ال .تاحلاصم ةلسلس

 .ةفلاختملا ةيبرعلا فارطالا لك نيب نكلو

 كلملا اهب موقي يتلا ىوتسملا ةيلاعلا ةرباثملا نا
 ةقالعلا عيبطتل  بيطخلل لاز ام ثيدحلاو
 ,يبرعلا قافولا ةناخ ىف بصت .ةيقارعلا  ةيروسلا
 ةرورض تاب يذلا يموقلا نماضتلا ءاوحا ةثدهتو

 ةيضقلا ديعص ىلع نا :يبرع يباجيا لمع لكل ةحلم
 .ةيبرعلا ةمالا اياضق نم اهريغ وا ةيزيطسلفلا

 زيريب ةرايز جئاتنل همييقت ضرعم يف بيطخلا لاقو
 ةيباجيا جئاتن نع رفست نا عقوتن ال نحن .برغملل
 يف بيستت نا ىشخن امناو .ةينيطسلفلا ةيضقلا مدخت

 قزمتلا ةدح ريعستو ةيبرعلا تافالخلا لصافم باهلا
 نا بجي مئالملا يبرعلا درلا نا يريدقت يف و :يموقلا

 عفدو ؛نماضتلا معد ىلع رارصالا نم ديزملا يف زكرتي
 .ادحوم ايبرع اققوم لكشب يك نماضتلا اذه

 ءابنا رشن نع تعنتما يتلا ةيندرالا فحصلا اما
 مويلا تداع دقف :يضاملا ءاثالثلا موي ةرايزلا

 دودرو اهريس طخب قلعتي ام لك رشن ىلا  ءاعبرألا
 وا ةضراعملا وا ةديؤملا ةيلودلاو ةيبرعلا لاعفالا
 ةيمودلا فحصلا تايحاتتفا تزكرت دقو .اهل ةضفارلا

 ةديرج اهتفصو يتلا ةرايزلا كلت لوح ثالثلا
 اهتفصو نيح يف .ءاوهلا يف ةزفق اهناب «روتسدلا»
 ةديرج اما «ةعجوم ةنعط» اهنوكب ؛يارلا» ةديرج
 اجورخ لكشت ةرايزلا نا تلاق دقف ..«بعشلا توص»
 ةدح ديزب ايدارفنا المعو ,يبرعلا عامجالا ىلع

 .يبرعلا فصلا يف ماسقنالا
 «:ةعجوم ةنعط» ناونع تحن تلاق يارلا ةديرج

 المع لكشت تاذلاب تقولا اذه يف زيريب ةرايز نا
 فورظ لظ يف هب مايقلا متو هل طيطختلا ىرج ايبيرخت
 نماضتلا نم ىندالا دحلا قيقحتل ةمئالم ةيبرع

 ضعب هب سمهت ام ىلا حملت ؛ياأرلا ةديرج .يبرعلا
 هبشت ةنهارلا ةرايزلا ناب ةيندرالا ةيسايسلا رئاودلا
 عطق ثيح نم ؛ءسدقلل تاداسلا ةرايز ديعب دح ىلا

 رمتؤم دقعل ةأيهم تتاب يخلا فورظلل ةيناثلاو ىلوالا
 .لماشلا مالسلل ىلود

 - ةيندرالا ةشايسلا رئاود سمهت  ىلوالا ةرملا يف
  يكريما قافتا ىلع قيرطلا عطقب تاداسلا ماق

 قرشلا لايح يلود مالس رمتؤم دقعل يتايفوس
 اقافتا ةيماردلا تاداسلا ةوطخ ترمثا دقو .طسوالا

 نا ادب امدعبو ءمويلاو :«ليئارسا»و رصم نيب ايئانث
 ةركف نم ابرتقا ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا
 تعقو طسوالا قرشلا ِق مالسلل يىلود رمتؤم دقع

 .ديدج نم ايئانث لماعتلا تابو برغملل زيريب ةرايز
 اهسرام ةلئاه ةيكريما طوغضل ضرعت يذلا ندرالا

 ,تاداسلاب ءادتقالا ىلع ندرالا لمحل رتراك سيئرلا

 اهب موقي :ةديدج ةيكريما طوغضل ضرعتي نا عقوني
 ةيبرغملا ةردابملا يف ةكراشملا ىلع هلمحل ناغير سيئرلا
 يناثلا نسحلا كلملا طوقس ىلا اهلشف يدؤي دق يتلا

 [1!دبالا ىلا هبايغو
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 ةنيسانبستلا ويقل ررحم 3-

 يراجلا ويلوي /زومت ١١ نينثالا موي ءاسم ظ 5
 ةنيدم راطمب ةيبنجا ةيركسع ةرئاط تطح كنب

 هاررقمو اهنحقي عوضا ةروهشملا ,ساف 01
 ةمجن اوحمل كانه اوناك نيذلا لئالقلا دارفالاو
 لوؤسم اهنم لزن يتلا ةرئاطلا ىلع ةغوبصم ةيسادس
 مث .اصخش نيرشع نع ديزي ام ةقفر ريبك يسايس
 ةنيدم ىلا ارتملك نيتس عطق دعب .اعيمج ءالؤه لقتنا
 نسحلا كلملا هيف يضقي يذلا عجتنملا ,ةيلبجلا نارفيا
 ةئيلم ةقطنم يف فيصلا ةصرف ضعب يناثلا
 لخد زرالا نم تاباغو ةيلبجلا ممقلاو تاريحبلاب
 نودو مهنود قلغأو رصقلا ىلا اعيمج ء,فويضلا»
 :تاقلا مهوبس

 نينثالا ةليل فصتنم يف ذا ءلوطي نل رسلا رما نكل
 ريدخلا ثبت ةدملاعلا ءاينالا تالاكو عيمج تناك .هذه

 لحب» :هفف راكذو «يليئارسالا» ويدارلا هعاذا يذلا

 نسحلا كلملا ىلع افيض زيريب نوعمش لوالا ريزولا
 نم ملك ٠٠١ دعب ىلع نارفيأب يفيصلا هرصق يف يناثلا
 ءارزولا ضعب .اضيا .دجوي ثيح .طابرلا ةمصاعلا
 سيلو ادكؤم ايمسر اربخ اذه ناك دقل .«ةيراغملا
 ربخلا فيضيو :ةقباس تابسانم ف ثدح امك ابيرست
 اقوفرم ناك ينويهصلا نايكلل لوالا ريزولا ناب اضيا
 لييافر مهنيب نم اصخش نيرشعب برغملا ىلا هترايز يف
 يباينلا قيرفلا سيئرو تسينكلا يف بئانلا ؛يردا
 .نويزفلتلاو ةعاذالا نع نيثوعبمو .«لمعلا» بزحل

 ءابنألا تالاكو تاسكلت تلغتشا نينثالا ةليل ةليط
 ةيسايسلا رئاودلا اميف هاصقنتو .ربخلا نع ثحبت
 ةعقاولا , مالعالا ةزهجا فلتخمو :ةيبشحالاو ةيبرعلا

 ضعبلا دنع ,ةأجافملا ءرحس» و يود تحت اهلك
 اهدي .اهلك ءدمت رخآلا ضعبلا دنع ىربكلا ةمدصلاو
 نكلو .طقف مويلا سسأتي ال فلم قاروا يف شينتل
 تاقالعلا فلم يأ .تاونس ىلاو لب روهش ىلا دوعي
 هجوت امك ءاوس .«ةيلبشارسالا»  ةيبرعلا تاءاقللاو

 ١ - زومت 37-24: ددعلا :ةيسرعلا ةعيلطلا ١5243

 ا ا ا

 6 ارلا زيريبو .ةريبك جئاتنب لمأيال برغلا
 اللف دس

 ا د 3# 7

 هنقطكو بيدنا لت ىلا ةريهشلا هتلخري تاداسلا رونا

 ةرم ريغ تمت يتلا كلت وأ /١151/1: ةنس تسينكلا ماما

 اهنم ضعبلا برس وا ,متكتلا يف «ةيانعي ؛ تظفحو
 .يقاكلا قيدصتلا لافت نا نود

 تاءاقلد قودسم ءافل

 ةيبرغملا_«ةيليئارسالا» قاروالا لثمت فلملا اذه يف
 تاذ تاقالع طويخ جسنتو .اهب ناهتسي ال ةمدخ

 ةيسامولبدلا ةركاذلا يف ةظوفحم يخيرات لسلست
 يف ء.برغملا يف مت يذلا ءاقللا ؛الوا .كانهف .ةيمالعالاو

 ناياد يشوم نيب ١591 ريمفون 1 يناثلا نيرشت

 ةئيهتل تاداسلا رونا يرصملا سيئرلا راشتسمو

 ةنس يا :كلذ لبق . بيبا لت ىلا ريخألا اذه ةرايز
 نايكلا ةيبرح سيزو نيبار قاحسا ناك 1
 تارايزلا نع الضف .برغملاب لح دق يلاحلا ينويهصلا

 رمتؤملل قباسلا سيئرلا نامدلوغ موحان اهب ماق ينلا
 اتمت نيترايز ءاضيا .ةركاذلا ظفحت .يملاعلا يدوهبلا
 وهو ,برغملا ىلا زيريب نوعمش امهذفن ةيرسلا لماكب
 ةنس ةيناثلاو 191/4 ةنس ىلوالا :ةضراعملل مدعز دعب

 481 ١.

 ةيبرغملا ةيدوهبلا ةيلاجلا تناك تاونسلا هذه نيب
 طودخ كبحت رامع ديفاد لامعالا لجر اهدوقي يتلا
 ةلماك اهتناكم اهب ديعتست :ةضماغ تالاصتاو تاقالع
 لواحتو ,ةيداصتقالا حلاصملا اهيسأر ىلعو ,برغملا ُِق

 .«ةيليئارسالا» ةييذاجلا كلف ىلا اهسأر طقسم بذج
 قفا دادسناو .ةيبرعلا ةمقلا تارمتؤم يلاوت دعبو
 ةمزا لحل ةكرتشم ةيبرع لمع ةطخ ىلا لصوتلا
 نم برتقي يناثلا نيسحلا كلملا ناك طسوالا قرشلا

 ةنياهصلا نيلوؤسملا عم رشابملا ءاقللا ةيوابوط رسك
 ,ةينيطسلفلا ةيضقلا لوح مهعم رشابم راوح ءارجاو
 يف .ءاضيبلا رادلا يف ريخالا يبرعلا ةمقلا رمتؤم يفف
 هنا نلعا دق يناثلا نسحلا ناك ١4186 سطسغا / بأ

 طرشن «نييليئارسالا» ءامعزلا لابقتسال دادعتسا ىلع

 فارتعالا ىلع صني داج مالس ع ورشم مهيدل نوكي نا
 رارق ىلعو هريصم ريرقت يف هقحب ينيطسلفلا بعشلل
 / يناثلا نيرشت يفو .ةلتحملا يضارالا لك نع ءالجلا
 ةانقلل برغملا كلم حرص يضاملا ماعلا نم ريمفون
 نوعمش ّيلا ثعب» :ينآلاب يسنرفلا نويزفلتلل ىلوالا
 .ينلباقمل مودقلل هتبغر نع هيف حصفي باتكب زيريب
 ريسغ تناو انا نكلو ءرورس لكب :وه يباوج ناكو
 يدج ءيش كيدل ناك ناف :ةحايسلاب انل حومسم

 يردا لييافر تسينكلا بئان هلقن ينعملا باتكلا
 سيئر بئان ربوتكا /لوالا نيرشت ذنم لغشي يذلاو
 يذلا عمجتلا وهو .برغملا دوهيل يملاغلا عمجتلا
 ةيبيرفملا ةياعرلاب لايرنوم يف هسيسأت فرع
 ءادن هجو نم هسفن وه ناكو . «ةيليئارسالا» و
 بارتلا ىلع ليقتسيل يناثلا نسحلا ىلا ارشابم
 .ينيطسلف  يندرا  «يليئارسا» ملس رمتؤم يبرغملا
 ذنم مت ءاقل نا ةيسامولبدلا تامولعملا فيضت اميف
 لصالا يد يدوهيلا بئانلا مصض سيراب يف رهشا ةدالث

 ماق يردا ناو :يمسر يبرغم ثوعيبم عم .يبرغملا
 .ريريب راشتسمب اقوفرم طابرلا ىلا تارايز عبراب اضيا

 / ناريزح رهش دودح ىلا تامولعملا لسرتستو
 ةيبرغملا ةيلاجلا سيئر ,رامع ديفد نا ركذت ذا . وينوي
 يناثلا نسحلا كلملا نم ةلاسرب المحم بيبا لتب لح
 تذختا دقو .ءاقللا اديم ىلع ةرشابم قافتالا مت ثيح

 ملو ديدشلا نامتكلا يط ربدخلا ءاقنال تاءارجالا ةفاك

 نامزياو رزاعو نيبار قاحسا ىوس ةيادبلا يف هب ملعي
 مهدحو :نويكريمالا ناك ينويهصلا نايكلا جراخو .
 هوبرس مهنا ادعبتسم نكي.مل ناو لسلسملاب ملع ىلع
 .رواشتلا دصق ىربكلا ةيسامولبدلا لفاحملا ضعب ىلا
 تقو يف نيبار قاحسا ةيجراخلا ريزو رعشا اميف
 ةلودلا سيئر :غوزتراه ميياح اذكو .رخؤم
 ايلدم ,ربخلل هجاهتبا فخي مل يذلا ةينويهصلا
 برغملا كلم موب تاذ ىرا نا ىنمتا» :يىلاخلا حيرصتلاب

 «ةيليئارسالا» ةيبذاجلا ك
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 .«انينارهظ يف
 زيدربب راط هندع رمألل تلمتكا دقو :ةدحاو ةعفدو

 نيعبراو نامث ءاضقل .يفيصلا عجتنملا :نارفيا * ىلا
 ,برغملا كلم عم ةلوطم تاثحايم اهلالخ ىرجا ةعاس
 ةقوطمو .نامتكلا يف ةفوفلم اهداقعنا ةليط تيقب
 مالعالا ةزهجاف .نيفيثك يمالعاو ينما مازحب
 ءاقللا نع ربخ يا لخادلا يف عذت مل ةيبرغملا ةيمسرلا

 يف مهكارششا مت نيذلا مه ةلق ةبراغم نولوؤسمو
 .يلاليفلا فيطللا دبع ةيجراخلا ريزو مهو .ةيلمعلا
 «يرصبلا سيردا مالعالاو ةيلخادلا ريزوو
 ريخألا اذه . داوع دمحمو ةريدغ اضر كلملا اراشتسمو

 ىلا نارفيا تاثداحم ةيادب نم نيموي لبق هجوت دق ناك
 تركذ يذلا .نيبسح كلملا ىلا ةلاسر الماح نامع

 سيئرلا عم ةرشابم ايفتاه ثدحت هنا .اقحال ,رابخالا
 كلملا ةيدوعسلا ةيبرعلا لهاعو دسا ظفاح يروسلا

 .دهش

 ديحولا عيارلا
 ةنسلا ىلع كرحتي يذلا لاؤسلا ناك هسفن تقولا ف

 ينلا بابسالا وا بيسلا نع رسفتسي نيبقارملا عيمج
 فرضلا اذه ىفو ,متي عونلا اذه نم ءاقل تلعج

 :اهنم ةدع ةبوجا تحرط مهفلا ةلواحملو :تاذلاب
 ةياهن برق ةينيطسلفلا  ةيندرالا ةعيطقلا فورظ
 يف روهظلا ىلع ةيبرعلا لودلا زجع  زيريب ةسائر ةرتف
 ةحاسلا دوسي يذلا ككفتلا - ةكسامتم ةهبج ةروص

 ةرايزلا هذه لثمل هسفن زيريب ةجاح  ةينيطسلفلا
 يوذ دوهيلا دنع ةيباختنالا هتناكم معدتس يندلا

 .دوكيللا ةيخان نم مهنم ماه ءزجو :يسرغملا لصالا

 ريبكلا بساكلا نا ىلع قفتم عيمجلا ناف .عبطلابو
 ,قرتخي يذلا ينويهصلا نايكلا وه ةلوجلا هذه يف

 ةلزعلا كف يف كلذب حجنيو ءايبرع ادلب .ةيناث ةرم
 هاجت اهنم يناعي ينلا ةيجولوكيسلاو ةيسايسلا
 اخسن نأب ديدج ليلد ىلع رفوتيو ,يبرعلا نطولا
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 نا يا .عيقوتلل ةلياق لازن ال ءديفيد بماك» نم ىرخا

 اذه ىلا ةفاضالاب . عاستالل الباق تاب عيبطتلا لسلسم
 مها نا تربتعا ةيبرغلا ةيسابسلا لفاحملا بلغا ناف

 اليوط تقفص اذا .اهنكل ؛هسفن ثدحلا وه ءاقللا يف ام
 كلم ىدل ؛ميلسلا سحلاو راوحلا ةأارج» ب هتمسا امل

 حملي نيقي يا ىلع ةدحاو ةظحل رفونت مل اهناف .برغملا
 ,زيريب يناثلا نسحلا ءاقل نع ديدج رودص ةيناكماب
 .اهلوح لوادتلا متي ينلا اياضقلاب اهتفرعمب الو
 ينويهصلا نايكلا ةيجراخ ريزو حرص نا دعب ةصاخ
 وا ثحابتلل الوخم سيل» زيريب نأي ريماش قاحسا
 ددح نا دعيو .«ةلتخملا يضارالا لوح ضوافتلا

 ةيسانم نم رثكا يف مهضفر ةنياهصلا نولوؤسملا
 وا يضارالا هذه لوح راوحلل دادعتسا يا ,ةريخا
 قوقحلا ةيعرشب فارتعالا يف ام لزانت ميدقت

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةيليثمتو ةينيطسلفلا
 ,متكتلاب افوفحم ءاضماغ ثدحلا اذه لك أدب امكو

 ادح فقويل ريبخ يا نارفيا رصق نع برستب نا نود
 نيعبراو نامث ةليط كلذك رمالا رمتسا تانهكتلا ليسل
 ,ةعساتلا يف تلح مث .زيريب ةرايز ةرتف يه .ةعاس
 ةعاس )857/1٠/7( ءاعيرالا ةليل نم فصنلاو
 كلملا ههجو يذلا باطخلا عم .رارسالا عاشقنا
 هنمضتي امو .يبرغملا بعشلا ىلا يناثلا نسحلا

 نع حصفمو .اياونلاب قطان .حضاو باطخلا
 .تاباهنلاو تاياددلا

 تاداسلا الا اهيلا قبيسي مل .ةريطخ ةقباس يفو
 نا لبقي ال قح زيريب عم هءاقل نا برغملا كلم ربتعا
 ربتعي .ةدايسلا ةسرامم باب نم وهف .دحا هيف هعزاني
 مل هنا انلعم عقو ام ةيلوؤسم ايصخش لمحتي هنا
 , بناجا وا ايرع تناك ةراق وا ةيوه يا نم ادحا علطد

 ىلع اوعلطا دق نويكريمالا ناك اذاو ءايرغ وأ اقرش

 نيذلا مه «نييليئارسالا» نآلف اقيسم عوضوملا
 ةلماك ةيلوؤسم نهري وهف اذه نمو .كلذب مهورعشا
 اناف تاطخا ناو عيمجلل حبرلاف تحبر نا» لوقيو

 .«ءىطخملا يدحو

 عم لاصتالا ةيعورشم نع لؤاستلا ددصبو
 يناثلا نسحلا ىري ينويهصلا نايكلا يف نيلوؤسملا
 عنمي ةيبرعلا ةعماجلا تارارق نم رارق يا دجوي ال هنا
 اذه نا ىلا ريسد ام ساف تاررقم يف درو الو .لاصتالا

 احملم فيدضي مث :«لالح وا مارح» هلوق دح ىلع .رمالا

 درا مل انا» هيلع اوظفحت وا ءاقللاب اوددن نم ىلا

 نم ريثك هددرت امل ةحضاو ةراشا اذه ىفو) «ةيفخ

 ضعبلا ىدل تيسح ةديدع ةيريس تاءاقل نم لفاحملا

 نا برعلا نيلوؤسملا دحأل قيس ةعاس نيعبسب
 :(ريزيب عم ةتعمج

 نسحلا ةبيخ
 ؟نذا تاثداحملا عوضوم وه امف

 ةمق دونب زيريب ىلع ضرع هنا برغملا كلم لوقي
 ذخالاو :ليصافتلاو حرشلاب ءادنب ادنب (1587) ساف
 لحا نم لمعلاو عافدلا وه كلذ نم هفده ناو .درلاو

 لضف هناو .ينيطسلفلا بعشلا قوقح عاجرتسا
 ةيقيسأب هنم ًاعانتقا ةوطخلا هذه ىلع مادقالا
 تناك يتلا ةينطولا ةحلصملا ىلع ةيبرعلا ةحلصملا
 ىلا اهأجرا يتلا هتلحر .الوا ءذفني نا هنم يضتقت
 يف هدالب نا ريتعب يتلاو .ةيكربمالا ةدحتملا تابالولا

 .ةيتاذلا هحلاصم قيقحتل اهيلا ةجاح
 يع قست تناك فورظلا نا . امئاد .هدنعو

 :هلاؤس نع ةباجا مدقي انهو ءاقللا اذهب ليجعتلا
 نم :لثمتتو ..؟دبدحتلاب مودلا زيريب تلباق اذامل»

 كيشولا زيريب مكحل يلاقتنالا فرظلا يف .هرظن ةهجو
 خانملا باسح يف و ؛رهشا ةثالث نم لقا دعب ءاهتنالا ىلع
 مص ريقشتيس هنأ ىرب يذلا خانملا «يليئارسالا»

 رومالا مامزل ريماش قاحسا ةماعزب دوكيللا عاجرتسا
 .«يليئارسالا» فقوملا يف بلصتلا خوسرو .بيبا لن يف
 دوهج ةيا رهظت مل نيتنس ذنم ذا اضيا ايبرع ببسلاو
 ,لحلا قفا وحن ةينيطسلفلا ةيضقلاب عفدلل ةيلمع
 حاجنل وأ يبرع لتكت وا قافتا يا ةرولب نع زجعلاو
 .ارخؤم ممقلا نم ةمق ىلع قافتالا يف

 مالسلا ةيلمعب عفدلل يدج مدقت نم كانه له .بيط
 بعشلا قوقح ليصحت ليبس ىلعو طسوالا قرشلا يف
 ,طوشلا ةياهن يف يناثلا نسحلا فرتعي ,ينيطسلفلا
 يا هعم لمحي مل ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر ناب
 ضفرلا فقوم دنع اتيباث لظ هناو :مالس عورشم

 ربنرحتلا ةمظنم عم ضوافتلا ضفر :جودزملا

 .ةلتحملا يضارالا نم باحسنالا ضفرو ,ةينيطسلفلا
 ءاقل نم برغملا كلم اهدصح ام ةبيخلا يهف ؛ نذإ

 نع هلقن ام وهو :هسفنب كلذ نع حصفا امك :نارفيا
 مث .«يليئارسالا» نويزفلتلا ةبراغملا نيلوؤسملا دحا
 ىلع قافتالا مت دقف .ال ؟انه ءيش لك ىهتنا له
 ءاقلو ,بيبا لتو طابرلا نيب تالاصتالا يف رارمتسالا
 :ءارآلا عالطتساو ضينلا سجل ىلوا ةوطخ نارفيا
 ةقيقحلا ىلا رظنلا دمتعت يسايسلا لمعلا يف ةقيرطو
 نسحلا باطخ يهتني يناعملا هذه ىلا .ةهجاوم
 حيرصتلا ىوتحم نوكي ام اضيا يهو ,يناثلا

 لاصتا يناث ةياهن يف نيفرطلا نع رداصلا كرتشملا
 نايكلل لوا ريزوو يبرع مكاح نيب متي يمسرو ينلع
 ' 0.ينويهصلا  يبرعلا عازنلا خيرات يف ءينويهصلا

 ١ 1* _ ١و4 زومت 1١77-58 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 رارغ ل اع تورد مانشخا ق ةيروس فادهأ: نغ الوزعم سدل ضادلا ثداح

 مجاه .ويلوي /زومت ٠ تينا وي روفق عي
 ءايطالا لقنب اضصاخ اسييوتوا نوحلسم

 ةيكريمالا ةعماجلا ىفشتسم ُِق نيلماعلاو |(

 يف و .رييربلا ىفشتسم نم برقلاب .ةيبرغلا توريبب
 يسنرفلا ريفسلا هيق ليتغا دق ناك يذلا هسفن ناكملا
 نوحلسملا فقوا دقو .14/1 ماع رامالود يول
 نارينلا نوقلطي :هلخاد ىلا اوعفدنا مث :سيبوتوالا
 ءابطا ةثالث لتقف . توصلل متاوكب ةدوزم تاسدسم نم

 .نورخا ةثالث حرجو:ةضرممو
 ةطخلا ذيفنت باقعا يف :ةيقيقح ةميرج تناك دقل

 تادحولا راشتنا رشاو ؛ةيبرغلا توريب يف ةينمالا
 نفألا رضانعو .يروسلا شيجلا ف ةصاخلا
 ةلسلسب ركذت ةميرجلا هذهو .ةيروسلا تارئاخملاو

 دوجو لظ يف بكترت تناك يتلا عئاظفلاو مئارجلا نم
 يتلا ةيروس نا كلذ نم مهألاو .ةيروسلا تاوقلا
 ميلحلا دبع اهسيئر بئان ناسلن سيراب. ف تفدحت
 ناسلبو .«ةيبرغلا توريب ىلا ءنمالا ةدوع نع» .مادخ
 ناعنك يزاغ ديمعلا ةيروسلا تارباخملا زاهج سيئر
 ةطخلا حاجن نع» ؛توريبب جافيروب قدنف يف ميقملا
 ةرشابم ةينعملا اهسفن يه . ,يسايسلا اهدعبو ةينمالا
 فدهتست ةيروس نا ذا .سييوتوالا ثداحب ةروادم وأ

 ةلصافلا سامتلا طوطخ هاجتا يف اهراشتنا عيسوت

 ماحتقا يفو .ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتقطنملا نيب
 ناتلف لكو .اهرصاحت يتلا ةينيطسلفلا تاميخملا
 ناعتك ديمعلاف .يروسلا عسوتلل ةعيرذ لكشي ينما
 نا .ةليلق تاعاسب ثداحلا عوقو لبق لوقي هسفن

 يدؤي فوس نمألاب لالخا يآب ةريغص ةعومجم مايق»

 ةوقلا ةبوه ددحم نا نود نم نكل ؛ توردب حايبتجا ىلا
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 و توربب حاتحت فوس يتلا ةيرقتمعتا

 بازحالا اهلتحت تناك يتلا ققشلاو بتاكملا

 يديأب نآلا تتاب .قشمدل ةيلاوملا تايشيليملاو
 تناك يذلا توريب راطمو .ةيروسلا تارباخملا رصانع
 رصانع ضعب عم ةكراشملاب ؛لمأ» ايشيليم هريدت
 نيبروسلا طابضلا ةدهع يف تاب .ةيروسلا تارياخملا
 ةيفئاطلا تايشيلبملا نا ينعي ال كلذ نكل .مهدحو
 تفقوت . حالسلاو ةوقلا رصانعي ىئشمد اهتدما ينلا
 ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب عراوش يف كرحتلا نع
 ةالوتي توريب يف ةيسيئرلا عراوشلا نماف .ةيبونجلا
 .نامنك واع ديععلا «روسلا تايئاضتا ناهج سيئر
 هالوثت ةيلخادلا ةقزألاو عراوشلا يف يرجيامو
 فلاحتلاف :قشمد عم ةفلاحتملا تاريشسيلبملا

 تايشيلبملاو يروسلا ماظنلا نيب يجيتارتسالا
 تقو يف اهيلا جاتحتس قشمد نأل .يساسا ةيفئاطلا

 سيئرو ينانبللا شيجلا دض .ةلبقملا اهيرح نم قحال
 وديي .سلبارط يف ثدح امو .ليمجلا نيما ةيروهمجلا
 يتلا تايشيليملاف : بعص ةييرغلا توريب يف هراركت نا
 ناريا ةفيلح يه .ةيبونجلا توريب ةيحاض ْف كرحتت
 .«هللا برح» و نارهط نيب ةقيثولا ةقالعلا ىفخت ال نا

 يف اهدمي يرب هيبن ادب ينلا ةديدجلا روسجلا الو
 تاسكنلا ةلسلس دعب ةيناربالا ةمصاعلا هاجتا
 هب ورح ءارج نم اهب ينم ينلا ةيسايسلا و ةيركسعلا
 .ةينيطسلفلا تاميخملا دض ةرركتملا

 «لمآ» عم هفلاحت نم يروسلا ماظنلا دافتسا دقو

 باهرالا ةحاس ىلع امهمدختسا امدنع . ؛هتلا بزخ» و
 نلعي مادخف .يلودلا باهرالا ةحاس ىلعو .برعلا دض
 يف عقت يتلا ةقطنملا» يف اوسيل نئاهرلا نا .سيراب يف

 هير وسلا مادفألا

 . !رغعلا تو رج لامر يف

 تاباسحلا يف ينغي كلذو .«يروسلا ذوفنلا ةرئاد

 ذوفنلا ةرئاد» يف نودوجوم مهنا ,ةيلودلاو ةيسنرفلا
 وا لكشب ينعي .ةيسايسلا تاباسحلا يفو ؛«يناريالا
 مساقت يف اهتكيرشو ةيروس ةفيلح ناريا نا .رخاب
 يق رخآلا كيرشلا بناج ىلا ةينانبللا ةنبجلا ماستقاو
 ةينعملا يه .ينويهصلا نايكلا :ينانبللا بونجلا
 كو : نيديرغلا نئاهرلا فاطتخاب

 .ثالثلا ىوقلا نيب يجيتارتسالا فلاحتلا هنإ

 ضعب وا .هدهاشمو هلوصف ضعب انايحا ريغتت
 ةيفئاطلا هباسسا هل افلح ىقبي هنكل :هئايزآو هيلثمم
 .ةدشدتفتلا و.ةيميسقتلا هضارغاو .ةيرصنعلاو

 يسايسلا حرسملا نانبل ىقبي قايسلا اذه يفو
 طوقس رابتعاي .فلخلا اذه ىنا ةيسنلاب مهألا ينمالاو
 ىلعو .يبرعلا جيلخلا ةيناوب ددع ماهوالاو عبراشملا

 قشمد نيب فلاحتلا تاقلح ودبت ينانبللا حرتسملا

 .تضم ةلحرسم ةيا نم ىوقا .بيبأ لنو نارهطو
 ال يتلا ةيكيتكتلا تاضقانتلا ضعب روهظ نم مغرلاب
 حلاصم ددهب يذلا مهادلا رطخلا ءازا يفتخت نا ثدلت

 .ةثالثلا

 بعصلا مقرلا
 ديعصلا ىلع فلاحتلا كلذ ةءارق نكمي فيك

 :يتيطسلغلا

 نا ؛بيبأ لت اهعمو :ةيروسلا ةمصاعلا دقتعت
 مقرلا لكشت لازتام ةيشسطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ناف كلذلو .طسؤالا قرسشلا ةلأسم ىف بعصلا
 ,ةيبونجلا توردب ةيحاض يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 ماظنلا قرؤيو قلقي سجاه ىلا تلوحت ءاديص يفو
 سيئرلا لواح دقو ..نانبل يف هءافلحو يروسلا
 .تاميخملا كلت يوتحي نا :دسا ظفاح يروسللا

 ايشيليم ربع اهدض اهحتف يتلا بورحلا ةلسلسب

 حايتجالا ىلا رامتتنالا نم ...ةيزيوبسلا .تادحولا

 1-14 مع مجت نمامرت مزن مات -



 لواحو .. «لمأ راسسكناب بورحلا كلت تهتناف . «لمأ ٠

 يف ريرحتلا ةمظنم رود يغفلد نا يىنودهصلا نابكلا

 وأ :11487 ماع يف حايتجالاب ءاوبس :بونجلاو توريب
 نا فشتك ةتكأف .تامدخمل ١ يف اهذفن ينلا رزاجملا ةلسلسب :

 امم ىوقا بونحلاو توريب ىلا تداع ريرحتلا ةمظنم

 ةيرويسلا نيتسكدلا نيتاه ءازاو. 7 ماع لبق تناك

 حاضظمدلا يطعأ ,سرحتلا ةمظنم داحنت ةيننويهصلاو

 عب وطتل توردب ىلا ةدوعلل رضخالا ءوضلا يرويسلا
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 ةيروس فرعتو .اهياعيتساو ةينيطسلفلا تاميخملا
 دق يل ودلا ديعصلا ىلع ةيسايسلا اهتقرو نا ادنج

 ةينيطسلفلا تاميخملا طيضب اهحاجن يف نوكت
 يتلا ةقرولا هذه نا ركذت لازت ام يهو اهعيوطتو
 لوأل اهتاوق لوخد دنع ,1917 ماع ىف اهبلع تنهار

 ةوق بيسب ,اهيلع ةرطيسلا يف تلشف دق :نانبل ىلا ةرم
 ىلع هلثمت امو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 .يلودلاو يبرعلا نيديعضلا

 نئاهرلا ةقرو
 ماظنلل يطعأ يذلا رضخالا ءوضلا نوكي دقو

 .؛كلذك هنا حجرالاو .بيبأ لتو نطتشاو نم ىروسلا

 ءاهنإو «يل ودلا باهرالا» ب يشيس امي اضيا قلعتي

 ليلدب :نانبل يف نيزجتحملا نييبرغلا نئاهرلا ةلاسم
 تاتداحم نم اعساو ازنح تلتحا ةبضقلا دذه نا

 ال ةيروسف .نييسنرفلا نيلوؤسملا عم سيراب يف مادخ
 اهيلع دوعت فوس .ةلأسملا هذه ءاهنا نا دقتعت لازت

 لودلا ىدل اهتناكم نم ززعي فوسو .ريفولا حبرلاب
 لواح دقو .سيرايو نطنشاو ةمدقملا يفو .ةيبرغلا

 قالطاب .اسنرف ىلا هترايز لبق :نييسنرفلا ءاضرا مادخ
 لاق امدنع ىرخا ةغلب ثدحت مث .نيتيسنرف نيتنيهر
 املع .«يروسلا ذوفنلا ةقطنم ىف اوسيل نئاهرلا نا»

 ريغو ةيمسرلا تامولعملاو ريراقنلا عيمج نا
 ةقطنم يف نودوجوم نئاهرلا نا دكؤت .ةيمسرلا
 ةبروسلا ةمصاعلا ىلا لقن دق مهضعب ناو .عاقملا

 .اهسيفن

 ةمصاعلا نا .نآلا توريد ّق دئاسلا داقتعالاو

 نم يبرغلا قبشلا يف ةدوجوملا اهتاوقل ديرت ةيروسلا
 نلعت يهو .عيسوا اراشتنا .ةينانبللا ةمصافهلا

 - يلود ءاطغب مت توريب يف اهدوجو نا رارمتساب
 تاوقلاف .دعب عضم مل ةردسكلا ةاجافملا ناو ...يمدلقا

 ةثيلم ةحاس طسو اينما توربب ىف كرحتت ةيروسلا

 بازحالا ضعيف .ةيسايسلاو ةيركسعغعلا ماغلألاب

 .ةيبونجلا ةيحاضلا هاجتا ىف ةيروسلا تاوقلا ددمتن

 ج ورد هللا لضف نيسح دمحم :هللا بزرح» حميعز لازي الو

 سيفنت» ةلحرم يه ةيلاحلا ةلحرملا نا .هطاسوا يف

 رفوت ناريا نا بيرغلاو ..ةيليئارسا»  ةيكريما
 ؛نانبل يف اهؤافلح اميف :ةيلامو ةيسايس ةلظم ةيروسل
 !بيبأ لتو نطنشاو عم ؤطاوتلاب ةيروس نومهتي
 يمدلقالا اهفلاحت نم اقالطنا كرحخنت ناريا نا وديبو

 عم ةفلاحتملا تايشيليملاو بازحالا اميف ؛ةيروس عم
 ,ةينانبللا ةحاسلا ىلع كرحتت .يناريالا ماظنلا
 زربت عقوملا اذه يفو .ةيلحملا اهتافلاحت نم اقالطنا

 :ةعيرس ال ولح دجن فوس ىنلا ةدكيتكتلا تاضقانتلا

 ةيركسع تاهجاوم لمحتي ال يروسلا ماظنلا نا ذا

 .ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةيسايسو
 ةمالعا فقاوم

 لوح ارمتسم لدجحلا لازب ال ؛نانبل ىلا ةيبسنلاب

 تارباخملاو تاوقلا لوخد ةيعرش مدعو ةيعرش

 ركبملا نم نوكي دقو .ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا
 نوكي ؛ةيبرغلا توريب يف ؛ءيروس مالس» نع ثيدحلا
 تامولعملاو تاليلحتلا نم مغرلاب .نانبل لكل اجذومن
  ةيروسلا  ةيكريمالا ةقفصلا نع ثدحتت يتلا

 سيئرلا بئان لواخ امم مغرلابو ,:ةيليئارسالا»
 يف ةفاحصلا ىلا هيحوب نا مادخ حميلحلا دبع يروسلا

 ريفسلا رطضا امم ,نانبل هاجت نييسنرفلا نيلوؤسملا
 ديسلا تاحيرصت نأ١ :نلعي نا توريب يف يسنرفلا

 نا دقتعاو .هسفن مادخ ديسلا الا ينعت ال مادخ
 نم رثكا يف اونلعا .نييسنرفلا نيلوؤسملاو ةموكحلا
 نع ةقحال تانايب ردصتسو .مهفقوم نع ةيسانم

 بكترا مادخ نا نيينانبللا نيلوؤسملا داقتعا يو
 . فاحصلا رمتؤملا يف يحوي نا لواح امدنع اريبك أطخ
  اسنرف يا اهنأو هلك برغلا مساب ثدحتت اسنرف نا
 .ةيروس ىلا نانبل يف ةسايسلاو نمالا رما تلكوا

 يفو «نيينانبللا نيلوؤسملا ضعب نم نويرقملاو
 نا نودقتعي .ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر مهتمدقم
 نا لوقغملا ريغ نم نا .اهتايادب يف لازتال تامزالا
 ثدحتي نا يروسلا سيئرلا بئانل سيراب حمسن
 يلود قفاوت كانه ناك ول .اهيف ثدحت يتلا ةقيرطلاب
 نا املع .البقتسمو ارضاح نانبل ةغيص لوح يميلقاو
 . دعب نانيل نع لختت مل اهنا ةرم نم رثكا تنلعا اسنرف

 دق ةيروس نا .مهلوق نيلوؤسملا ءالؤه فيضيو
 دعب .ةيمالعالا فقاوملا هذه لثم ىلا ةجاحب نوكت

 العف اهطروت بيسب اهل تضرعت دق تناك يتلا ةلمحلا

 ىلع ةيباهرالا تايلمعلا ضعبو نئاهرلا ةيضق يف
 ,عيش ةيمالعالا فقاوملا نكل ...ةيبورؤالا ةحاسلا

 طسوالا قرشلا ةمزالو نانبلل ةيوستلا ةحيط دادعاو

 يذلا شوب جروج يكريمالا سيئرلا بئانف .رخآ ءيش
 :هلوقب سيرابب قفاحصلا هرمتؤم يف مادخ هب بحر
 .«ةيروس هترايز لاح يف بيحرت عضوم نوكيس هنأ»
 ةديرعلا لودلا تبلاطو ةيروسلا فحصلا تداع مث
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 ةيروسل هترايز مدع هنالعإ ارئا .شوب لابقتسا مدعب

 لماعتلا بحي ةيروس نا عم» افيضم :قشمد روزب يكل

 نم  نوينانبللا نولوؤسملا ءالؤه لوقي - اذكهو
 - ةيروس تاخبيط نع وا ةيوست نع ثيدحلا ركبملا

 .«فاشكتسالا» قاطن يف لازت ال رومالا نا ذا :ةيسنرف

 نم لكل شوب ةرايز دعب ةيكيتاماردلا تاروطتلاو
 ةيضقو ,ةريثم نوكت فوس .بيبا لتو نامعو ةرهاقلا
 .تاروطتلا كلت ىلا لخدملا نئاهرلا

 ةيروسلا  ةيسئرفلا ةقفصلا ةقدقح

 يتلا :ةيروسلا  ةيسنرفلا ةقفصلا ةلأسم اما

 ,سيرابل مادخ ةرايز باقعا يف اهنع ثيدحلا يرجي
 لازت ال اهنا .اهنع نيينانبللا نيئوؤسملا ضعب لوقيف
 هذه يف ةيروس هجاتحت يذلا يمالعالا راطألا يف جردنت

 ةبآو ء.اهيف طيختت يتلا قزاملا نم جورخلل ةلحرملا

 يف دخأت فوس ٠ ,.اسنرف لثم ةريدك ةلود اهدقعت ةقفص

 :اهزربا .ةريثك ةيميلقا رصانعو لماوع رابتعالا نيع
 ىلا اهقيرط دجت نا يغبني يتلا ةينانبللا ةلأسملا ١
 «ءيروسلا ماظنلا هعبتن يذلا بولسالا ريغب لحلا

 نا ىلا ةفاضالاب .ريثكلا اهسفن اسنرف هنم تناع يذلاو
 امم .ةيلودلاو ةيمدلقالا اهداعبا ةيناثدللا ةمزألل

 باسح ىلع تاقفص دقعت نأ ةرداقريغ اسنرف نا ينعب
 ةيلودو ةيميلقا فارطا نع لزعمب .نيينانبللاو نادبل
 .ةلعاف

 لازي ال فقوم وهو :باهرالا نم ةيروس فقوم - ؟
 ماظنلا نا وديب نا .ددركلاو ضومغلا هيوشبي

 عطقي مل :ةصاخ ةروصب .هتزهجا ضعبو .يروسلا
 ىلع اسنرف لاط يذلا ينودلا باهرالاب ايلك هتاقالع
 الو :تاذلاب يف اهتحاس ىلعو .ةينانيللا ةحاسلا
 عم تاقفص دقعت نا .اسنرف لثم .ىربك ةلود عيطتست
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 افرط نطنشاو نوكت نا نود نم .لاجملا اذه يف ةيروس
 ويكوط ةمق تاررقم ربح نا رابتعاب .اهيف ارشابم
 .دعب فجي مل عبسلا ةيعانصلا لودلل

 اضيا وهو .طسوالا:قرشلا يف ةيوستلا .عيضوم.
 ةمزالا ةيوست نم اديقعت دشأو كئاش عوضوم

 .نيينانبللا نيلوؤسملا ضعب لوقي امك .ةينانبللا
 مادخ نوكي دقو .ةيلودو ةيبرع داعبا نم هل ام رابتعاب
 هاجت ةنسحلا ةيروس تاين:ءادبا ىلع صرح
 اهطيرت ةقدشو تاقالع نم اسئرفغل امل .«ليتارساب

 سسئر ةمردقملا فو ,«نيبليئارسالا» ةداقلا ضعبب

 ال :ةيئانث ةرضق هذهو .زيبرس نوميش ةموكحلا

 ذا ,اهيف اولخدتب نا نوينانيللا نولوؤسملا عيطتسي

 ىروتسلا ماظنلا اهبف دقعي يتلا ىلوالا ةرملا يه تسيل

 ثلاث فرط ربع :ليئارسا» عم تاقفصلا هذه لثم

 يف ةحوتفملا ةهبجلا ىلع يركسعلا فقوملا ةئدهتل
 .مهلوق نوفيضيو .نانبل نم يبرغلا عاقبلاو بودجلا
 هذه لثم يف اسنرف طروتت نا دعيتسن .كلذ عمو

 .اهتقفاوم وا ءنطنشاو ملع نود نم .تاقفصلا

 ةحوتفم ةلاسر ...ةيلودلا تاوقلا
 ةيلودلا تاوقلل ينيتورلا ديدجتلا نوكي امدرو

 نارود نع اريبعت ىوقا .ينانبللا بونجلا يف ةلماعلا
 .ةغرفملا تاقلحلا يف ةيروس اهعمو .ةينانبللا ةمزالا
 ناكما ىلع ثعبس ادحاو اءوض قفالا ْق .ةمث ءنا ولف

 نمالا سلجم ناك امل .ةينانبللا ةمزالا ْق ةلحلحلا

 ةيلودلا تاوقلل يسبينورلا ديدجتلا ىلع مدقا يب ودلا

 ةدحتملا ممآلل دعاسملا ماعلا نيمالا ناك املو .رهشأ ةتس

 ينانبللا بونجحلا ِق مس ولا نا نلعا عجدلوغ كرام

 .«دودسملا قيرطلا ىلا لصو

 ةينادبل لعف دودر
 نع مادخ اهب ىلدا يتلا تاحيرصتلا نا ىقبي

 يف قباطت نع اقالطا فشكت ال .سيراب يف ءنانبل
 يف ذخأت ال اهنا امك :ةيروسلا  ةيسنئرفلا رظنلا تاهجو
 اهتاسسؤمو ةينانبللا ةلودلا دوجو رابتعالا نيع
 برحلا لبق» :مادخ لوقب نا يفكي ال ذا .ةيمسرلا

 لوزتل «نانبل اهمسا ةلود كانه نكت مل ىلوألا ةيملاعلا
 نا مادخ نلعب نا يفكي ال امك . دوجولا نم ةلودلا هذه

 ٠ بلطي ةيبرغلا توريس ىلا تداع دق ةيروسلا تاوقلا

 سيئر طقسبيل .«عافدلا ريزوو ةموكحلا سيئر نم
 نانبل يف ةيروهمجلا ةسائر طقستل وا :ةيروهمجلا
 اذاو .يساسالا ينانبللا رارقلا اهيلا دوعي ةسسؤمك
 سيلو .ةينانبللا ةمزألل لح نع ثحبت ةيروس تناك

 نيلوؤسملا ضعب لوقي امك .تاديقعتلا نم ديزم نع
 رارقب نانبل ىلا دوعت نا اهيلع يغبنيف .نيينانبللا
 19175 ماع يفف .ةمسقملا ال ةدحوملا ةيعرشلا ةطلسلا

 ةدارا نع لزعمب نانبل ىلا ةيروسلا تاوقلا تلخد
 لوخدلا كلذ بيصا نا ىهتناو :ةينطولا ةكرحلا
 ةيروتسدلا ةقيثولا ريرمت ةيروس تلواحو .,ةاسأملاب

 ةقدششولا تطقسف .ةينطولا ىوقلا ةدارا نع لزعمب

 ماع فو .يروسلا لحلا اهعم طقسو ةيروتسدلا
 يثالثلا قافتالا ريرمت اضيا ةيروس تلواح : 65

 نع لرعمب :ةقيبح يلياو يرب هيبنو طالبنج ديلو نيب
 ىهتناف .ىرخالا ةيسايسلا ىوقلاو ةيروهمجلا سيئر
 ملحلا ىهتنا هعمو :طوقسلا ىلا يثالثلا قافتالا

 نا سيراب يف مادخ مالك نم ودبي الو ...يروسلا
 نا يغيني هنا وا :ةينانبللا ةلودلاب فرتعت ةيروس
 دض ةيناندللا دودرلا تدعاصت انهو .اهعم ضوافتت

 .نيلقتسملا ةنراوملا باونلا عمجتف .مادخ تاحيرصت
 ضرعم يف ىأر .ةنورملاو لادتعالاب ةداع فصتب يذلا

 تاقافتا ديلو نكي مل نطولا نانبل دوجو» نأ هدر
 يف نيينانبللاو نانبل رود نأ» و .«ةئراط فورظو ةيلود
 ةغللا ىلع ظافحلاو ةيبرعلا ةيموقلا ةركف ثعب
 يتلا ةنمثعلاو كيرتتلا ةلمح ةهجاوم يف ةيبرعلا

 نورمي برعلا ناك موي :ةينامثعلا ةنطلسلا اهتجهتنا
 مهخيرات لجس نا لق يموقو يركف طاطحنا رصع يف
 رارحالا برح سيئر نوعمش يناد اما .«هل اليثم
 ايتاذ امكح سرامي ناك نانبل» نا ىلا ةراشالاب ىفتكاف
 تناك نيح يف 185١. لوكوتوربلا بجومب اسركم

 ةطلسلل ةرشابمو قلطملاب ةعضاخ ةيروس

 يف و .اهليصافتو دودرلا يف اديعب باهذلا نود نمو
 يف هادخ تاحيرصت اهتراثا يتلا زازئمشالا تاجوم

 تاخيرضنت ىلع قلع اريك ايئانبل ةوؤسم ناف :سدراب
 :ةيبيرغقلا توريد ىلا ةنرويسلا تاوقلا ةدوعو مادخ

 تاونس ريشع ودبي ام ىلع حتف ىروسلا ماظنلا نا:

 نامضل لاتتقالاو براحتلاو برحلا علقم يف ةديدج
 نمضي نا عيطتسي دحا ال نكل ...«ةيروس يف هرارمتسا
 ثداح مجح نم ردكا ةريشم تاحافم ثودح مدع

 ...ةتيكربمالا ةعماجلا ءابطا لقئنب ىذلا سييوتوؤالا

 دق .دوذسملا ةجاجزلا قنع ىلا تلصو يتلا ةمزألاف
 نيبعاللا بيصتو جاجزلا اياظش رياطتتف .رجفنت
 ح.اهسفن ةيروس يف رابكلا

 شلك زاوف
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 برحلا ءاهنا قيرط ىلع

 «ةيبرعلا ةعيلطلا» لسارم :نم دادغب

 موي تطلتخا ةريخا تسيلو ىرخا ةرم ظ

 :ةيئاربالا ةمضاعلا ِق تاراجفنالا يودف !

 ءاوجا ةبدقارفلا تارئاطلا تقرتخا امدنع :نارهط

 داتعلا عنصم وه ايركسع افده يقتحتل ناربا

 ام .هيف رامدلا قحلنو «نيجراي» ىمسملا ةحلسألاو

 ةنيدم يف هسفن تقولا يف يرجي ناك نارهط يف ثدح
 بونج ارتمولبك للم ةقابس لق هن عقت يتلا ناهفصا

 ةيقارعلا تارئاطلا تضقنا ثيح ةيناربالا ةمصاعلا
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 ىئمسي يذلاو ةنيدملا ترق بلصلا و ديدحلا عنصم ىلع
 طاشنلا لمش نيتراغلا نيتاه ىلا ةفاضالاب «ةكرابم»

 نم ةعومجم يضاملا عوبسالا ةياهن يقارعلا يوجلا

 دق ةيقارعلا تارئاطلا تناك .ةيناريالا تاركسعملا
 رسج لثم لقنلل ةيويح روسج عم ةرم نم رثكا اهنكد
 ةدايق تارقم برض ىلا ةفاضا «كنزلت راطغيرب»
 .ةيناربالا تاوقلل

 دعب دوعت ةيعونلا ةيقارعلا ةيوجلا تايلمعلا هذه
 حالسلا طاشن اهلالخ زكرت ةيبسن ةريصق ءوده ةرئف

 تاعمجتلا برضو كراعملا ةحاس ىلع يقارعلا يوجلا

 ىلع نيرهشلا ىلع ديزت ةرتف دعب يتأتو كانه ةيناريالا
 ةيداصتقا تآشنم تفدهتسا ةيقارع ةيوج ةيلمع رخآ
 وجلا حالس نش امدنع كلذو ةيناريالا ةمصاعلا برق

 ةرمدم ةراغ يضاملا ويام /رابأ نم عباسلا يف يقارعلا

 يف لمعلا لطعو نارهط برق طفنلا يفاصم عمجم ىلع
 .ةيجاتنالا هتادحو مها

 يوجلا طاشنلا اذه تضتقا يتلا تارشؤملا

 ةبقترملا تابرضلا نم ديزملا ىلع لدت يعونلا يقارعلا
 ام اذهو ةيناربالا ةيويحلاو ةيداصتقالا تاشنملا دض
 ىفاحص ءاقل ف ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا دئاق هيلا حمل

 ةمدخلا تلكبد ةديدج ةيعون ةحلسا ىلا راشا ث

 نم ديزملا ققحتس يقارعلا يوجلا حالسلا نمض

 .ةئيرج ةيلمع ةبا يف يناريالا بناجلا ىدل رئاسخلا

 نم تايلمعب يوجلا هقوفتل يقارعلا رامثتسالا
 نم انلق امك ةريصق ةرتف دعب ءاج رثؤملا عونلا اذه

 هيف تدهاش  ةيمستلا تحص نا  يوجلا ءودهلا

 يذلا تقولا يفف :ةنخاس كراعم ربلاو رحبلا

 جيلخلا ضرع يف ةريبك ةكرعم هيف يرجت تناك
 هيف تكراش يقارعلا قيمعلا ءانيم لوح يبرعلا
 ةوق تناك ةيربلا ىتحو ,ةيوجلاو ةيرحبلا ةحلسالا
 رزج يف ةيناريالا تاوقلل عقاوم ىلع ضقنت ةيقارع
 ؛اهتدابا دعب .اهنم عزتنتو «ناريا اهلتحت يتلا نونجم

 هذه نوكت كلذبو اهررحتو رزجلا هذه نم ىرخا ةعطق
 ؛لماكلا ريرحتلا كشو ىلع لورتبلاب ةينغلا رزجلا

 ةقياس تاقوا ىف تررح ةيقارعلا تاوقلا نا ثيح

 ىلع دنتسي يركسع كيتكت نمض اهنم ةريبك ءازجا
 .لحارم ىلع ريرحتلاو مدقتلا يا مضقلا أدبم

 دجاوتلا دض ةديدجلا ةيقارعلا ةيلمعلا هذهب
 تاوقلا مدق ءىطوم حبصا رزحلا هذه ِق يناربالا

 دقفت نا ىلا ىدا امم ادج افدعضو اروصحم ةيناربالا

 لمتمتمو نيدج ناودعيا يف ةمهحا نوسحتلا دحا ناريا
 نا ثيح امومع راوهالا ةقطنم يفو ةرصبلا قرشب

 اهموجه يف تنكمت دق رزجلا هذهل اهلالتحا عتق نازما

 رثكا لبق راوهالا قطانم يف لماكلاب ديبا يذلا ريهشلا
 ديشحت زكارم اهلعج نم وافلا كراعم لبق ماع نم

 اهرابتعأب قارغلا ىلع ناودعلل تقلطنا يتلا اهتاوقل
 رسلاب ةنراقم ةيقارعلا يضارالا نم ايبسن ةيب

 هيجوتو .ديدجلا يقارعلا رصنلا اذه ,يناريالا

 قفارت ةينطولا يضارالا ةفاك نم نييناريالل تايرضلا

 رلدلا ضرغ ل ترج ةريبخ هكرغم يمال انك

 ةريدنك ةيناريا ةيرحب ةوق تلواح امدنع كلذو يبرعلا

 ارتموليك ٠١ دعبي يذلا قيمعلا ءانيم ىلع موجهلا
 نكلو هلالتحا دصقب وافلا ةقطنم يف ةشيبلا سأر

 عم ءاندملا ةيامح ةوق تناك ثيح لشفلاب ءاب موجهلا

 ضرع يف مهراظتنأب ناريطلاو ةيرحيبلا تاوقلا

 تاعاس سمخ يىلاوح تماد ةكرعم ادبتل جيلخلا

 يتلا ةيربلا تاوقلا اضيا اهيف تمهاس ةلصاوتم

 تعنمو وافلا ةقطنم يف ةيناريالا تاوقلا رصاحت

 ءانيملل ةمجاهملا ةيناريالا تاوقلل دادما يا اهفئاذقب

 ةميدسجلا رئاسخلاب و ةيلمعلا لشفي تفرتعا ناريا

 ايرحب اقروز تقرغا اهنا تعدا اهنكلو اهندبكت ينلا

 دئاق ,فاحص حيرصت يف ,:ةدشب هافن ام اذهو ايقارع

 ةعيلطلا» تملع دقو ةيقارعلا ةيرحبلا ةوقلا
 ةفيفط ةكرعملا هذه ف ةيقارعلا رئاسخلا نا «ةيبرعلا
 .ركذت ال داكتو أدج
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 تايافنلالا نولات ليدغت ديدج كرحن
 ل اهناف هم 27 .

 ناموش دمحم :ةرهاقلا

 رضف ف ةضراعملا بئاطت ليوط تقو ذنم |[
 اهتاكرحت تلخد دقو .باختنالا نوناق ليدعتب كيب

 تمدقت نا :ةمساح ةلحرم ةردخالا عيباسالا يف

 ةقفاوملاب هيلاطت كرابم سيئرلا ىلا ةكرتشم ةركذمب
 ةيسايسلا قوقحلا ةسرامم ميظنت نوناق ليدعت ىلع
 ةمئاقلاب تاباختنالا ءافلاو باختنالا ةهازن لفكد امب

 .ةيدرفلا رئاودلا ماظن ىلا ةدوعلاو

 ىلع أدبملا ثيح نم بازحالا ءاسؤر قفاو دقو
 .ةمداقلا ةيباختنالا كراعملا يف مهبازحا نواعت

 نوناق ليدعت ضفر لاح يف ةدحوم ةمئاق ف اهضوخو
 ةمئاقلاب ةيلحم لا سلاجملاو ىروشلا سلجم باختنا
 نم 5١./ ىلع لصحي يذلا بزحلا يطعت يتلا .ةقلطملا

 مرحت امنيب .دعاقملا لك ىلع نيبخانلا تاوصا عومجم
 ىلع اهدحا لصح ول ىتح ليثمتلا نم بازخالا ةيقب
 .تاوصالا نم 4
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 ةيتاعامتخا:# ةضراعلا ولا 0 ا

 تاباختنا ناو ةصاخ ,دحوملا فقوملا اذه ذيفنتل

 نا فورعملاو ةكيشو تحبصا ىروشلا سلجم
 سلجملا ةيلكشلا ةيحانلا نم ربتعي ىروشلا سلجم
 ريغ .بعشلا سلجم بناج ىلا يرصملا نامربلل يناثلا
 تاصاصتخا هل ددحب ال يرصملا روتسدلا نا

 ةلئاعلل سلجم. وهف كلذل .ةيباقر وا ةيعيرشت
 مدق دقف - تاداسلا سيئرلا هذارا امك  «ةيرصملا
 دهع امك .ةيراشتسالا ءارآلاو تاساردلا نم ديدعلا

 .ةفاحصلا ميظنت ىلع فارشالاب هيلا

 ٍي ويدحلا لمعلا لكاشم

 تاباختنالا تعطاق دق ةضراعملا بازحا تناك

 بزحلا ةمهم لهس امم ىروشلا سلجمل ةقباسلا
 بازحا ىرتو .سلجملا دعاقم ىلع لوصحلا يف ينطولا
 .ةمئاقلا ماظنب ةمداقلا تاباختنالا ءارجا نا ةضراعملا
 نوكل .فرشم ليثمتب اهنم يأل حمسي نل ةقلطملا
 نم ئظعلا :ةيبلاغلا ىلع رطيسيس ينطولا بزحلا

 .لانملا كيعَي ملع ... ةهبجلا ”نيدلا ينحتم دلاخ

 نم 5١/ ىلع لوصحلاب ردجالا بزحلا هنال .دعاقملا
 بازحا ىلع تاوصالا ةيقب قرفتتس امنيب :تاوصالا
 بازحا عقدي عضولا اذه نا ودبيو .ةضراعملا
 دقو .دحوم يوهجح فقوم ذاختاو براقتلل ةضراعملا

 ُْق هتوقو براقتلا اذه كرسامت نآلا ىتح ادب

 يف ةضراغملا بازحا ءاسؤر اهدقع يتلا تاعامتجالا
 .ةيردنكسالاو ةرهاقلا

 ةيطارقميدلا ةيامحل قائم
 قاطن عيسوت يف يكارتشالا لمعلا بزح لمأيو

 ىرخا اياضق لمشي ثيحب ةضراعملا بازحا نواعت
 قاثيم عضو بزحلا حرتقا كلذل تاباختنالا ماظن ريغ
 هب مازتلالاو هدادعا ىف كرتشي .ةيظارقمبدلا ةبامحل

 ةيبزحلا ريغ ةينطولا تارايتلاو ىوقلاو بازحالا لك
 ىلا قاثيملا فدهيو .ةيلامعلاو ةينهملا تاباقنلا كلذكو
 باختنالا نوناق ءاغلاب ةيطارقميدلا ةسرامملا ريوطت
 نم اهربغو ...ءىراوطلا نوناقو بازحالا نوناقو

 مكح نابا تردص يتلا ةعمسلا ةئيس نيناوقلا
 .تاداسلا

 بازحا نيب ةهبج مايقب عمجتلا برح بحريو
 فدفلا اذه قيقحت لكاشم نا ودني نكل . ةضراعملا
 تالواحم كانه ناو اميسال . ذيفنتلا ددعب املح هلعجت

 - اهرخآ ناك امير ةهبحلا هذه ليكشتل ةلشاف ةريثك

 .ةيطارقميدلا نع عافدلا ةنجل اهمهاو

 ةدقع دقولا برح
 ياماما تاىقعلا دحا لثمن دفولا بزح فقوم لعلو

 قيسنتلاو نواعتلا راصنا نم دفولاف .يوهبج دهج
 هنا امك .ةدودحم فقاوم ىف ةضراعملا بازحا نيب
 ةيبزحلا ريغ ةيسايسلا تارايتلا كارتشا ضفري
 ف نيملسملا ناوخالاو نييعويشلاو نييرصانلاك
 ةفاضالاب .ضفرلا اذه ىدا دقو .ةيوهبجلا فقاوملا

 ىلا .ةلوؤسملا ةضراعملا رود بعل ىلع دفولا صرحل
 ماع تلكشت يتلا ةيطارقميدلا نع عافدلا ةنجل فقوت
 سلجم تاباختنا يف ةكراشملا مدع اهرارقو ؛ 8

 دودحم نواعت :نيدلا جارس داؤف
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 ةمئاقلاب باختنالا نوناق ليدعت دعي الا بعشلا

 نم // ىلع بزحلا لوصحي ةطورشملا ةيبسنلا
 ىتح رطقلا ىوتسم ىلع نيبخانلا تاوصا عومجم

 دفولا بزح نكل .بعشلا سلجم لوخد هيحشرمل قحي
 هلوخد نلعي بزح لوا ناكو ةنجللا رارق نع جرخ
 .ةنحللا طاشن فقوت ىلا ىدا امم ادرفنم تاياختنالا

 خيراتلا ديعي له نوبقارملا لءاستي .لاح لك ىلع
 ةمئاقلا نع قيرطلا فصتنم يف دفولا عجارتيو هسفن
 هذه اهلعفي نل دفولا نا نيبقارملا بلغا يأرب ؟؛ةدحوملا

 يف ةضراعملا بازحا نيب ربكالا ديفتسملا هنال .ةرملا
 ىلع ردقي ال دفولاف .ةمئاقلا هذه لثم ىلا لصوتلا ةلاح
 تاباختنالا ماظنل اقفو ةوقب ينطولا بزحلا ةسفانم
 لقث نم هيدل امب دفولا ناف كلذك .ةقلطملا ةمئاقلاب
 نم نكمتيس .ةضراعملا بازحا ةيقب نم ربكا يباختنا
 .ةدحوملا ةمئاقلا يف هئافلح ىلع هطورش ضرف
 هرييوك بست ةمدعتتم عئااوم ىلع قاجتافا لؤضحلاو
 .ةفلتخملا رئاودلا يف هيحشرمل

 ؛ينطولا بزحلا قاوب له
 يف ايلع رداصم «ينطولا بزحلا فقوم وه ام نكل

 ماظنل ةدوعلا ضفر :ةيبرعلا ةعيلطلل» تدكا بزحلا

 ءافلا ٍِق ةين دجوت ال امك :ةيدرفلا رئاودلاب باختنالا

 هذه فيشصتو ,ةقلطملا ةمئاقلاب باخننالا حاظن

 رمتؤملا يف ثحبن دق ةضراعملا بلاطم نا رداضملا

 يف رارق اهنأشب ذختي نل نكلو .ينطولا بزحلل عبارلا
 .لوخد نم فواخم كانه اذه عمو .يلاحلا تقولا

 هنأل ةمداقلا تاباحتنالا ف ةدحوم ةمئاقب ةضراغملا

 رئاودلا نم ريثك يف ينطولا برخلل لكاشم ببسي
 .ىربكلا ندملا يف ةصاخ ةيناختنالا

 تاوصالا ضعب نا ,ةيبرعلا ةعيلطلا» تملعو
 لضفالا نم هنا ىرت ةموكحلاو بزحلا لخاد ةرثؤملا

 ةمئاقلاب ذخالاو ةقلطملا ةمئاقلاب تاختنالا ماظد ءاغفلا

 ,تايلحملاو ىروشلا سلجم تاياختنا يف ةيبسنلا

 يق راهدتو .ماعلا يباختنالا حاظحلا دحونب ىدح كلذو

 ةهبح لدكشت ةضراعملا بازحا تالواحم هسفن تقولا

 ةمئاقلا ماظنب ذخالا نا تاوصالا هذه دكؤتو .ةدحاو

 ةريبك ةيبلغا زارحا ينطولا بزحلل نمضي ةيبسنلا
 .ةدودحم ةصضراعم دوجو عم

 'هققوم مكاحلا برحلا عخاري له
 نا ةضراعملا بازحا ءاسؤر لوقب ىرخا ةهج نم

 .ىزكرملا نمالا تداوح باقعا يف مهب ىقتلا كرابم

 يف اوصرح دقف كلذل ,باختنالا ماظن ليدعتب دعوو
 مهيلاطمب ةركذم لاسراو هتبطاخم ىلع مهناكرحت ةيادب
 ةيعص فورظب رمت دالبلا نا ةضراعملا دكؤتو
 ةسرامملا قاطن عيسوت ناو .ايعامتجاو ايداصتقا
 ,بعاصملا هذه ةهجاوم نم نكمي اهمعدو ةيطارقميدلا
 لخاد تارادتلا ضعب يعدت امك .رطخلاب ددهي الو

 ةضراعملا دوحو نا دقتعت يتحلاو .مكاحلا برحلا

 .دالدلا لكاشم نم ناديزب اهرارمتساو

 بزحلا بعلم يف نآلا ةزكلا نا لوقلا ةصالخ
 هعفدب دق دحوملا ةضراعملا بارحا فقوم ناو .مكاحلا

 ةعجارم امبرو ,يباختنالا ماظنلا نم هفقوم ةعجارمل
 بزحلا رمتؤم نوكي دقو .ةعبتملا تاسايسلا نم ريثك
 ةفمعجارملا هذه ءارجال ةيسانم ةصرف ينطولا

 [].ةيولطملا
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 ةرهاقلاو موطرخلا نيد ليوط فالخ دعب

 اهنع ترفسا يتلا ةيباجيالا جئاتنلا زربا لعل |

 سلجم سيئر ينغريملا دمحا ديسلا تاثحايم | |
 ىلا لوصولا .ةرهاقلا يف ينادوسسلا ةدايسلا ١

 ,رصم يف يريمن ءاقب ةلكشمل الح نادلبلا اهليقب ةغيص

 ءاضقلل ماكتحالا ىلع قافتالا :ينغريملا دمحا

 هئاطخا ىلع هتمكاحمو هميلستب نادوسلا ةبلاطمو
 !همئارحو

 اردصمو ءاداك ةبقع ةلكشملا كلن تلظ دقلو

 رصم نيب ةيمسرلا تاقالعلا ف رثتوتلاو عارصلل

 ةموكحلا ليكشتل لوالا مويلا ذنم :نادوسلاو

 رداب يذلا .هللا عفد ىل وزجلا روتكدلا ةسائرب ةيلاقتنالا

 ميلستب رصم ةيلاطمب لوالا يفحصلا هرمتؤم ربع
 هحنمو هئاقبتسا نا مغر :نادوسلا ةموكح ىلا ىريمن
 / ناسين نم سداسلا حابص يسايسلا ءوجللا قح
 هب مدقت لجاع بلطل ةباجتسا ناك ١1485. ليربا

 كرابم ينسح سيئرلا ىلا بهذلا راوس لوا قيرفلا
 ىلا ةحلسملا تاوقلا زايحنا نم ةدحاو ةعاس ليبق
 لؤوالا ناببلا هعاذاو :ةيبعشلا ةضافتنالا ريهامج

 !ةطلسلا ىلع بعشلا ءالبتسال

 نابا ةيلخادلا نادوسلا ةسايس ديعص ىلع ىتح
 ,ةرهاقلا ْق يريمن ءاقد ةيضق تلظ ,ةدلاقتنالا ةركفلا

 سلجملا نيب ةيفخلا برحلاو ضقانتلل اروحم
 .نادوسلا يف ةيلاقتنالا ةموكحلاو يركسعلا

 ددرتلاب يركسعلا سلجملا فقوم مستا امنيبو
 يريمن ميلست ةرهاقلا ضفر ةلكشم نأش نم ليلقتلاو
 ىلا ىقرت ال ةيشماه ةيضق اهرابتعاو :نادوسلا ىلا
 ناك ,ةكرتشملا هناقالعلا ةيجيتارتسا ىلع شيوشنلا
 ايئاقلتو ايعيبط اساكعنا ةتقؤملا ةموكحلا فقوم
 ةيسايسلا ىوقلا مضي يذلا ينطولا عمجتلا ةدارال
 ؛ةيبعشلا ةضافتنالا ةعناص ةيباقنلاو

 يركسعلا سلجملا نيب ماسقنالا غلب دقلو
 ضفر ةلكشم مجحو عقوم لوح ةيلاقتنالا ةموكحلاو
 غلاب ادح نادوبسلا يف هتمكاحمل يريمن ميلست ةرهاقلا

 دقو .كاذنا هرارقتساو مكحلا ةريسم ىلع ةروطخلا

 ةيمسرلا تاحفرصتلا نم ديدع يف ماسقنالا اذه لثمت

 ال لاثملا لييس ىلع اهنم :ةنلعم لا ريغو ةنلعملا فقاوملاو

 ينطولا عمجتلا بكومب ماعلا ٍبئانلا حامس .رصحلا
 روتكدلا ةبطاخمو .موطرخلا يف ةيرصملا ةرافسلا ىلا
 ملعلا قرح هراكذتسا مدعو .ةريسملا عومج يلوزجلا
 ريزو هتلادبع نامثع ءاوللا باوج .ناك اميف , يرصملا
 يف موطرخلا ىلا هلوصو روق يفحص لاؤس ىلع عافدلا
 ثحسببل بهذ هنا»١ :ةرهاقلا ِِق ةنمسرلا هتمهم باقعا

 ةيضق نا ىلا ةحضاو ةراشا يف «تاومالا ال ءايحالا رما
 ةداقلا عم هتاثحايم لالخ حرطن مل يريمت ميلست

 -4 اياضقلا ةيمها يف تسيل اهناو ,نييرصملا نيلوؤسملاو
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 ةلصلا ةقيثولا ةيداصتقالاو ةيركسعلاو ةيسايسلا عج
 .اهليقتسمو ةكرتشملا تاقالعلا رضاحب

 ةرتفلا هتدهش يذلا ماسقنالا اذه نا ودبيو

 لكشب لقتنا دق ؛يريمن ميلست ةيضق لوح ةيلاقتنالا
 هنع ترفسا يذلا نهارلا يفالتئالا مكحلا ىلا رخاب وا

 بزح نيب نادوسلا يف ةريخالا ةيباينلا تاباختنالا
 !يطارقميدلا يداحتالا بزحلاو ةمالا

 نم بحسنا دق ناك يداحتالا بزحلا نا فورعملاف

 :ةيلاقتنالا ةرتفلا ةياهن نم روهش لبق ينطولا عمجتلا
 دمعتب اهماهتاو ةيسايسلا هتاسرامم ىلع اجاجتحا
 ىلا رظنلاب :ةينادوسلا ةيرصملا تاقالعلا ىلا ةءاسسالا

 هطبرت يتلا ةيخيراتلاو ةيفلاحتلا بزحلا تاقالع
 !؛رصمي

 ةمالا برح ىلع موجه
 سيئر بئان يدنهلا نيدياعلا نيز ةرايز يفو

 رصم ىلا ىلوالا :ةينادوسلا ةيجراخلا ريزوو ءارزولا
 لعف دودر كانه تناك ءقداصلا ةموكح لدكشت بقع

 لئاصف ضعب اذكو .ةمالا بزح ةهبج ىلع ةفينع
 تاحيرصتلا ءازا :ةضراعملا يف ةيسايسلا ةكرحلا
 ةرهاقلا ف يداحتالا بطقلا اهب ىلدا يتلا ةيفحصلا

 يف اهناش نم ليلقتلاو :يريمن ميلست ةيضق لوح
 تحاتا يتلا ةيرصملا فارعالاو روتسدلا ءوض

 ماظنلا ةرتف نابإ .ةينادوسلا ةيسايسلا ةضراعملل
 ءوجللا قح ٍبلطو رصم يف رارقتسالا ,قياسلا
 !اهيضارا يف يسايسلا

 بابسا تضرع دق «ةيبرعلا ةغيلطلا» تناكو
 يدهملا قداصلا ةرايز تضرتعا يتلا تالكشملا

 اهدعوم ديدحت دعب اهليجأتو .اهنيح يف ةرهاقلل
 .ةيباينلا تاباختنالا جئاتن نالعا لبق الوا ءايمسر
 !ةموكحلا ةسائر ىلوت نا دعب ايناثو

 ءازا ةيسايسلا هاياون يدهملا قداصلا فخي ملو
 هيلايل يف ءاوس . يريمن ميلست بلطمب كسمتلا
 زوف نالعا دعب وا :ةيفحصلا هتاحيرصتو ةيباختنالا
 ةيعمجلا رئاود ةمسق ُْق ةيددعلا ةيرثكالاب ةمالا بزح

 ما يف هماقا يذلا لابقتسالا لفح يف ىتحو .ةيسيسأتلا

 فسوي روتكدلا ةسائرب ةيرصملا بازحالا دفول نامرد
 ماعلا نيمالاو .يرصملا ءارزولا سيئر بئان يلاو
 يدهملا قداصلا ديؤيو ...يطارقميدلا ينطولا بزحلل
 بازحالا مظعم يريمن ميلست ةيضق نم هفقوم يف

 ذاقنال ينطولا عمجتلا لخاد ةيسايسلا ىوقلاو
 هذه يدؤت ال نا ىري ثعبلا بزح ناك ناو .نطولا
 عم ةيئاهنلا ةعبطقلا ىلا ةيئدبملاو ةحلملا ةيلاطملا

 .رصم
 سلجم سيئر قافتا نوبقارملا ىري انه نمو

 لوح رصم يف ةيسايسلا ةدايقلا عم ينادوسلا ةدايسلا

 :يريمن ميلست ةيضق يف يرصملا ءاضقلا ىلا ماكتحالا
 يف ةيعيبطلا ةحالملا ةدوعل ةيتاومو ةنيمث ةصرف

 ءالؤه نا الا :ةينادوسلا ةيرصملا تاقالعلا ىرجم

 نالعا دعب .مهلؤافت يف نوظفحتي اوداع نيبقارملا
  ةيسيسأتلا ةيعمجلا ماما هباطخ يف يدهملا قداصلا
 عافدلا ةيقافتا يف رظنلا ةداعا ىلا هتموكح هجوت نع

 حالسلا مك مغر .رصمو نادوسلا نيب كرتشملا
 تاردق معدل رصم اهتمدق يتلا ةيركسعلا تادعملاو

 نم لباقم الب ةيده اهرخا ناكو ءينادوسلا شيجلا
 0 !ةعردملا تابرعلا

 و 1 ددعلا _ةيبوفلا ةييلطقا - 8

 :«ريمتيس» نيناوق ءاغلاو ةوعدلا ةمظنم طاشن فاقدا دعد

 بلا عن فه لوح نقب بلو غار .فالخلا مغر
 ةنض ل ل ا يس ا ا ا

 لخاد يسايسلا اهجهنو ةيموقلا ةيمالسالا 4( ١
 يتلا تاءارجالا يدؤت لهو. ؛؟نادوسلا |:|
 نم يدهملا قداصلا ةسائرد ةيلاحلا ةموكحلا اهذحتت

 ,قباسلا يريمن رفعج ماظن راثآ ةيفصت ةطخ نمض
 تناك اهنا رابتعا ىلع ؛ةهبجلا هذه ذوفن صيلقت ىلا
 ماظنلا هذه ةدمعا دحا تاوشسس عسن لاوط

 !؟ةيساسالا
 ةيئاهن ةيوجا ءاطعا هناوال قباسلا نم ناك اذا

 رشؤم نم رثكا ةمث ناف ءنيلاؤسلا نيذه ىلع ةددحمو
 نق يبهذلا ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا رصع نا دكؤي
 ةمجانلا تاقاقحتسالا هجاوت تتاب اهناو .لوفالاب أدب
 لخاد اصوصخو) ةيسايسلا ىوقلا ةيبلغا ةبغر نع
 ماظن جهنل دح عضو يف (نطولا ناقنال ينطولا عمجتلا
 دالبلا ةايحرىلع ةيبلسلا هراثآو قباسلا .ويام»
 .ةيسايسلا

 ..ةمدرحلا
 ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا ميعز نا فورعملا نمو

 ةدابق نع اقاقشنا داق دق ناك يبارتلا نسح روتكدلا

 اههوجو زربا) ةيخيراتلا نيملسملا ناوخآلا ةكرح
 ةحلاصملا رمتؤم بقع .(دجاملا دبع هتلا دبع قداصلا
 روب ةنيدم يف ١91/5 ماع دقعنا يذلا يريمن رفعج عم

 .نا دوس

 يبارتلا نودكدلا جافجح قصتلا حمراتلا هبللذ نسو
 ع لمع يري رفعج ماظحي نيملسملا ناوخألا نم
 ةقحاسلا ةيرثكالا ةهجاومبو .هموصخ هجو ف همعد
 :هل مهصالخا ىلع مهل ةافاكمكو .نادوسلا ريهامج نم

 نيع ١918 ماع ايروهمج اموسرم يريمن ردصا
 . ةسائرلل ايسايس اراشتسم يبارتلا روتكدلا هبجومب
 لخاد ةماه بصانم يق هراصناو هناوعا ضعب نيع امك

 ١ .ةلودلا ةزهجا
 .ىريمن ع يبارتلا ةعامج قاصتلا دازو

 «.رفكلا» ةمهتب .نييسايسلا مهموصخ اولغتساو

 وزع 8 درع دعب تخاف .٠ 0+ 10 ل طا افلا

 نم ةفوزعملا هذه رخا ىلا . «ةقدنرلا»و ياسا اسما

 .اهلامعتسا ِق ةعامجلا هذه تعرب يتلا تاملكلا

 عيملت ىف يبارتلا ةعامج تمهاسس كلذ نم رثكا

 هناب نونلعي اهوديؤمو اهراصنا ذخآف .يريمن ةروص
 ةلمحلا هذه تناكو .همالسا نسحو هدشر ىلا بات

 لفح يف .نادوسلل اماما هيب وطتل ةمدقم يريمن حلاصل

 نم نيزرابلا رئاسو يبارتلا روتكدلا هرضح ريبك
 ُْق نلعاف .ءاوحالا هزه عفت يردمن قاسناو .هتعامج

 ةعيرشلا قيبطتل نيناوق عضو ١97/7 لوليا / رمتبس

 قدبطت تايلمع يدارتلا ةعامج تلوتف .ةيمالسالا

 ةيفصتل اهجهن مدخي امبو .اهضارغا قفو ةعيرشلا
 يتلا ةيسايسلا تارايتلا عيمج برضو .اهموصخ

 ,. هتنحم نه نا دومسلا لاشتنا :ىدهملا قداصلا

 1-20 ملام نمعزت مما -



 01 ماظن راثآ ةلازا نم. فوخلا يبارتلا روتكدلا

 يبرعلا ثعبلا بزح ءاضعا لان دقو .اهعم ضراعتت

 ةلمحلا هذه نم ربكالا بيصنلا دراصتاو يكارتنسالا

 ةعيرشلا حساب يسبارخلا ةعامج اهتداق يندلا ةينريتسهلا

 .ةيمالتسالا

 ١ لاذحلا 1

 يبارتلا ةعامج رطخ ناب سحا يذلا يريمن نكلو
 تاليكشتلا ضعب فاشتكا دعب اصوصخ .مظاعتي ادب
 / رياريف يف ةئجافم ةوطخ يف مدقا .اهل ةعباتلا ةحلسملا
 يف هطوقس نم اموي نيرشعلا يىلاوح ليق) 1985 طابش
 زربأو يبارتلا لاقتعا ىلع (ةيبعشلا ةضافتنالا
 .اهحراخو ةلودلا ةزهحا لخاد هعم نيدنواعسملا

 .يبارخلا ةعامج ةحلصمل ةوطخلا هذه تءاج دقو

 نابيضق فلخ اوعضوي نا ضرتفملا نم اوناك نيذلا
 هل اذكهو .قباسلا ماظنلا ناكرا رئاس عم نوجسلا
 امئاو ؛: بسحف «باقعلا» نم ةعامجلا هذه صلختنت

 ىدحا اهنا رابتعا ىلع اهسفن ميدقت ىلع كلذك تلمع
 يتلا ناسين /ليربا نم سداسلا ةضافتنا ىوق
 .يريمن ماظن تطقسا

 حمايستملا وحلا نم ةعامجلا هذه تدافدسا مث نمو

 تلغتسا امك :ةضافتنإلا ناقعا ىف دالبلا دانس ىذلا

 ةلحرملا تعبط يتلا ءاوجالاو فورظلا ضعب
 يلاقتنالا يىركسعلا سلجحملا لظ تحت ةيلاقتنالا

 ةيندملا ةفوكحلاو .بهذلا راوس ءاوللا ةسائرب
 لجا نم كلذو .هللا عفد يل وزجلا روتكدلا ةسائرب

 ةايح لخاد ةرثؤمو ةلعاف ةوقك ديدج نم زوربلا
 .ةيسايسلا نادونسلا

 ةهبجلا سيسأت ىلع ةعامجلا هذه تمدقا دقو

 نم ريثكلا اهنلا اولخدا نا دعب .ةيموقلا ةيمالسالا

 رود بعل نوديري نيذلا نييلوصولاو نييزاهتنالا

 1 مايرحم نما معهفانع- 1

0 

 ..ةيمالسالا ةهبجلا عم فادهالا ءاقل :غتاراغ ديقعلا

 ةماقال يعسلا لوح روحمتت ةيمالسالا ةهبجلا ةطخ

 راثا ىلع ءاقبالا داجتاب طغضي .ضيرع يسايس رايت
 نيناوقب قلعتي اميف اصوصخو .قباسلا ,ويام» ماظن
 .ةيمالسا ةامسملا ريمتيس

 مل يبارثلا ةعامج ماما طانشنلاو لمعلا دودح نالو

 تاجل .هويام» ماظن عم اهتولت دعي ادج ةعساو نكن
 ةوعدلا ةمظنم اهزربا تاهجاو ةدع مادختسا ىلا

 .ةسمالسالا

 ةلحرم يف تنشنا دق ةمظنملا هزه تناكو

 ةدايزل .ىفاذقلا رمعم ديقعلا نم ةردابمي تاندعبسلا

 ةوعدلا رشن ىلع لمعلا ةجحب ايقيرقا لود يف هدوفن
 لمعلا ّلم ام ناعرس يفاذقلا ديقعلا نكلو .ةيمالسالا
 عطقف .ةينيدلا  ةيسايسلا ةهجاولا هذه لالخ نم
 ةروصبي اهفقوا نا ىلا .ايجيردت معدلا لاوما اهنع
 ةكرح ميظنتل ةبيط ةصرف يفاذقلا فقوم ناكو .ةيئاهن
 هذه ىلع هدد عضو ,ىلودلا نيملسملا ناوخالا

 عم امامت ةمجسنملاو .ةنيمثلا ةيئاعدلا ةهجاولا
 لالخ نمو .ةيسايسلا اهيواعدو ةينيدلا اهتاحورطا
 يبارتلا روتكدلا طبرت تناك يتلا ةقيثولا ةقالعلا
 رقم لقنب يروهمج موسرم ردصتسا :يريمن سيئرلاب
 لاومالا تأدب نيحلا كلذ ذنمو .موطرخلا ىلا ةمظنملا
 ةمظنم ربع يبارتلا ةعامج ىلا جراخلا نم قفدتت
 ذوفن عيسوت ىلع اهقافنا لجا نم ؛ةيمالسالا ةوعدلا

 نم الدب كلذو :ةيمالسالا قطانملا لخاد هتعامج
 قطانملا يف ةيمالسالا ةوعدلا رشن يف اهمادختسا
 اذهلو .ةمظنملا هذه طاشن ريربت يف ليق امك ةيبونجلا
 غلبم ةمظنملا قفنت نا ابيرغ نكي مل ببسلا
 ُِق .موطرخلا ةمصاعلا لخاد (ارالود د دش للا

 رشنل طاشنلا هجوا هيف مدعنت داكت يذلا تقولا

 .اهيف ةيمالبسالا ةوعدلا

 ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا ؛تاطاشن» ترمثا دقو
 اصوصخو ,ةدمالبسالا ةوعدلا ةمظنم ريعو ةريشانملا

 لالخ احشرم ه١ حاجنا يف .ةيلاملا ةيحانلا نم
 / ناسين يف ترج يتلا ةماعلا ةيباينلا تاباختنالا

 .يضاملا لدربا

 :تافاذحتسإلا ةدادد

 .ةهبجلا يحشرم نم ريبكلا ددعلا اذه حاجن مغرو
 ملو .اهرامث ةماه ةيناملرب ةوق نيوكتل اهدوهج تؤن مل
 يف اهتقفنا اهنا ليق يتلا ةمخضلا لاومالا حجنت

 حاجن نا لبد .دلبلا يف ىلوالا ةوقلا ىلا ةهبجلا ليوحت
 ةموكحلا يف ةكراشملا يف اهدفي مل يبسنلا ةهبجلا
 نع لزانتلل اهدادعتسا تدبأ اهنا مغر .ةيطارقميدلا
 يف اهب اهكسمت تنلعا دق تناك يتلا ظورشلا ضعب
 نيناوق ىلع ءاقبالا اهمهاو .ةيسايسلا اهجمارب
 .ةيمالسا ةامسملا ءريمتيس»

 يف ةكراشملا ىوقلا ضعب تلكش عقوتم وه امكو
 ىدهملا قداصلا ةسائرب ةديدجلا ةموكحلا ةضافتنالا

 تاقاقحتسالا ةلحرم ةمادب كلذ ناكف .ةمالا بزح ميعز
 قانخلا ناب تسحا يتلا :ةيمالسالا ةهبجلل ةبسنلاب
 .اهلوح نم قيضي أدب

 ماعلا بئانلا ردصا نبح ىلوالا ةيرضلا تءاجو

 دي عضوو .ةيمالسالا ةوعدلا ةمظنم لحب ارارق

 ةعيرذلا تناكو .اهلاوماو اهتزهجا عيمج ىلع ةلودلا
 ديدجت مدع يش .ماعلا بئانلا اهب مدقت يتلا ةينوناقلا

 اما 1981١. ماع ذنم اهطاشنل صيخرتلا ةمظنملا

 ف يدهملا قداصلا نالعا ربع تءاجف ةيناثلا ةبرضلا
 نع ةسيسأتلا ةيعمجلا ماما يمسرلا هتموكح نايب
 ماع يريمن اهعضو يتلا ءربمتبس» نيناوق ءاغلا

 .يبارتلا ةعامج نم ةروشمب

 ةهبجلا ةدايق ةرئاث روثت نا يعيبطلا نم ناكو
 ديدهتلاب ةئدلم ةعساو ةلمح نشتف .ةيسالبسالا

 ,نيرارقلا نيذه ببسب مئاقلا مكحلا دض ديعولاو
 .ىلوالا ةجردلاب فدهتسملا وه «مالسالا» نا ةربتعم
 نالعاب ديدهتلا دح ىلا اهتجهل ديعصت تلواحو

 تابيستكملا» نم لينلا فدهتسي رارق يا دض :؛داهجلا»
 .نادوسلا اهققح يتلا «ةيمالسالا

 ؛يشافلا ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا بيكرن نا عمو
 نم نانوكي دق :ةريبكلا ةيحيلستلاو ةيلاملا تاناكمالاو

 ةقامح باكترا ىلع اهل ةعجشملا لماوعلا نمض
 ريثأت فعض ىدم ةهبجلا ةدايق كاردا ناف .ةيسايس
 نم نآلا ىتح اهعنميب يذلا وه يبعشلا اهتاحورطا

 . حلسملا نايصعلاب اهتاديدهت ذيفنت
 موي دعب اموي قيضي قوطلا أدب لاوحألا عيمج يف و

 اهتاطاشن شماه أدبو .ةيمالسالا ةهبجلا قدع لوح
 نم دعي مل كلذل .ايجيردت صلقتي اهتاحورطاو
 ةيمالسالا ةهبجلا ةدايق ناهر نا لوقلا برغتسملا
 عاربصلل لح ىلا لوصولا مدع ىلع ايلاح زكرتي ديحولا
 نم ديدعلا قفتي بيسلا اذهل اميرو بونجحلا يف حلسملا

 مغر هنا لوقلا ىلع موطرخلا يف ةيسايسلا ىوقلا
 نيب ةيسايسلا تاحورطالا يف ةقيمعلا تافالخلا
 ديقعلا اهدوقي يتلا «نادوسلا بعش ريرحت ةكرح»

 ةمث ناف .ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا نيبو غناراغ
 .نهارلا تقولا ف امهنيب عمجت ةيعوضوم ةيضرا
 يف ةطلسلا بيكرت ةداعال غناراغ ديقعلا تاوعدف
 الا اهجشم ىدص دجت ال .ىلارديف ساسا ىلع نادوسلا
 ايفاك اليلد اذه سيلا .هتعامجو يبارتلا روتكدلا ىدل
 ىلع ةكرتشملا ةحلضصملا ةيضرا ىلع نيفرطلا ءاقل ىلع
 0! ؟هتدحوو نطولا ةحلصم باسح
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 ِء 00 | يملا نيذلا 1
 تاقالعو بيبا لحل 0 نوديريب ,نسدلا ووو !

 ) مهناكماب ناي نيفلحملا ةنجلل نقو .«ليئارسا# ذانشحلا#

١ 

 ٠ !ةقرسلا فشتكي يذلا اسم م

 اك كريما يلب بيبا لن نبع 1 وجبس ؟ 701

 9 .ةديدج ةيبيجع مايا. لبق بئاجعلا دلب 55 تمدح

 هنكمد اكريما ِق ةيسوساجلاب مهتملا نا اهصخلم

 نا هناي ءاع دال خمكجملا يق تسسدد رع م .اهدلإا

 نيقباسلا طابضلا ( ُى از رسسبجح . : ةكسن كينعو

 سسيجتلاب نيمهتملا ةيرحبلا, 2 ىف نييلاصلاو,
 ذم دحا >اوينع عافديا ياحي لاق يتايف وسلا داجتالل؛

 1١9/7 زومت 58- ١54 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  "؟

 ٠ْ ةقرس بسن اءدن  ةيك نيمالا 58 5 :

 | تدق ددق وأ ن هرانار راتبا اي يجد ايدي مويناروتلا.

 أ ةرازولل ء د نإ ا .ارخؤم. ايدل 0 دعدل 5 دنايإ

 6 ايجولونكت ي وع ناصح (ةبليئاهمالاو د برج

 ١ نأ يا .ةدحتملا .تايال ولاب اب .|

 نا دعي عافدلا اذهب هيماحمو (كولتيوه) علط دقو

 , .هتجوزو (درال وسي) ةسضق"ق ثدححي امك .بينا لت
 ١ كهفلشكت (درالون) تافارتغا نا ىلع لئالدلا نم مغرلامف

 ١ ءاهريما يف ةريبك «ةيليئارتسا#سسجت ةكبش دوجو نع '
 .عاوضؤللا ةنطغتلا اه دهج ةبدكريفالا تاطلسلا لذبت

 فؤوزعم ينودهص وهو :(رفوص) يضاقلا تدفوا دقف
 يف (نوراش) ةقفئرج ىلع ةدبطفتلا يف ادسيشر ارود بعل

 اهعفر يتلا ريهشتلا ةيضق يف اليئاشو اريص حباذم

 ..ةنكريمالا (منات) ةلجحم دض ينودهصلا حافسلا

 هس ةيضق دي ٠ 0 ىلا حلق

 ررتتقلا ءاقتيتلا# عن *(كااشتملا يناكالا ا
 ام نآلا» :لاق اًمدنع 181١, ةنس ةيسنرفلا ةيناملالا
 دحاوتا عمتكيل اثادوهي نم ادخاو راتخن نا الا انيلع
 رئاشخلا ةلاسم ىلع قافتالل اسنرف دوهب نم.

 انهرسن ةدهض دحا تدردفوااكريماف .«تاضيوعتلاو :

 لوح ةوعتتا مماقتلل  ليئارس؟٠ يسويهصب ءاقتلالل |.

 سدقلا ةيضق- 7

 نطنشاو يف اهؤالمعؤو ةينويهصلا ةكرحلا تداع .

 .سدقلا ىلا ةيكرتمالا ةرافسلا لقن ىرخا ة ةرم لواحت

 '(عورشم ىلع البدعت سرفغنوكلا ْق مهناوعا حرطف

 فرصي ةيجراخلا ةرازو ضوفي 28
 ةمداقلا ةدلاملا ةنسلا لالخ رالود مهأل , 1-0

 اذهوأ جراخلا ف ةيبلصنقو ةرافس 6 نيصحتو 1

 ةدع لالخ رآلود تارايلم : قافناب يضقت ةطخ نم ءزج

 ةنيصخ عالق ىلا ةدكريمألا 'تارافسلا ليوحتل تاونس )

 : يىكرشمالا دوجولا ىلع 4 ةمملاعلا ةمقنلا ةهجاومل

 8 .جراخلا
 «”لدتارسا ءاقدضا» دديرب يذلا ليدعتلا طرتشيو.

 528 ةدندج ةرافس ءاثب تاصصخم قافنا مدع

 ةرافسلا ءانبب ةدجراخلا ةرازو تماق اذا الا «ليئارسا»

 نع لايما ةسمخ نم رثكا دعبت ال ةقطنم, ىف ةديدجللا

 .- سدقلا يف يا  «يادئاريسالا» تسينعلا ئن

 ..ةرماؤم ع ضرعتلاب مدع نظنشلا و1

 4 وتر قحلا# !يتنوللا غم همداطتا يدوي ْنا ىثخي

 "يطا رقميدلا بزحلا نآلا هيلع,

 ؤ ظ يتيضقب طيرفتلا, .برعلا +
 ' .نييلحم لا اهيديؤمو هلل تاع يم .ةقالعلل ةءاشالا :

 "ندرجلا كرحتلا (نهراوساوزميزا دالذ قمبر ش

 وانك 000076

 يبوللا عم مداصتلا ىشن - ب ناغيز نا ايم ةقيقم لاو -

 ْ رت باوبالا ىلع ةلبقملا هعيش

 : اهم ويهتم بولسا ىلا تاجل اكريما ناب يا

 .اكريما يف برعلا دض,باهرالا 4
 4 اهفقوت (5'. 18.1. ,ةيلاردفلا ةطرشلا ةرئاد تنلعاا

 .ةدوع ردنكسا موحرملا لابتغا ةيضق ىف قيقحتلا نع |

 " دب هتلاتغا ٠ ذ لبصا نم يكريما نطاوم وهو
 : ةطرشلا تنابكو. اينروفيلاك يف ةينوينهبصلا ردقلا ا

 . بتكم قارحا فلم .تقلغا دق كلذ لسق ةيلاردفلا

 زييمتلا ةحفاكمل ةيكريمالا ةيبرعلا ةيعمجلا
 . ةمظنملا نا فشك قيقحتلا نا ءاعددالاب يرضنعلا
 بتاكملا دحا لي .ءادنعالا فده ئه نكت مل ةيبرعلا

 يا ةنادا وا لاقتعا نآلا :ئتح لصحت ملو !ةرواجملا
 برعلا 2 ديا هيو ةتاغعادتعالا ةلسلس َْق صخش

 .اكويما يف'”مةهتاسسؤمو'
 رارمتسالا ىلع تنبت يووحلا نيياهرالا كلذ عجشو

 ءادنلا بتابكم ويقرحاف .ترعلا دض مهتلمح يف

 تأدسو :ةلتحملا ضرالا لها ةدعانسمل تاعربتلا

 , ةميرجلا هذه,ىلع ةيطغتلل دهمتاىزخا ةرف تاطلسلا
 ءايو ةيسابسعفاود كانه نا دقتقت ال اهنا تنلعأف

 .هءارو ةينويمص ديب همتشت ال اهنا ىا :ثداحلا

 ٍذ ؟ةحيتنلاو

 الب اما ل يف لسلسملا تاقلح رخآ هذه

 نا ناع لديت ايهلكو :ماسس معلا راتيد يف نويهص
 ع امو لوحتي وب اويازني اكربها راتعت هوي وامل

 0 يلا + يايا ذي مص ره قون ركظيا# وأ

 ةحيضف اكريما,يف ثادنحالا خطس لع وفطت ةرم

 .نفظوملا راغص :اهوفشتكم نوتكب ؛ةديدخ ةينويهص

 .اهيلع ةيطغتلا»ىلا:ةلودلا  تالاخر رابك عراسي مث
 . نم يذلا  قبايس لاقم ف انركذ امك - بنسلا وه اذهو
 1 ع ينج يف قويا ةيناولفاا ررقأ هللا
 ,يطارقوريبلا زاهجلا,وزغ نيه عنان ال اننا

 ٍق تارغثلا رخآ قالغا هوم كك ةاكربما ْف ةكحلا

 ,, لماكلا اكربما ضيؤرت ةيلمغ

 : ىلع .ءيش لك قوفو .. :اضما لدق:ثادحالا هذهو

 ناب تاداسلا ةلوقم/نم يبرعلا نهذلا يف ىقمت ام نا

 , «ليئارساو» بداجت ىلا: يددلقتلا اهفقوم ترجش اكريمأ

 . برعلا نبي طيشولا عقوم وه ديدح عقوم ىلا تلقتناو

 5 ٠] ةيبرعلا ةمالل“ليلخت رظخا وه ةينويهصلاو
 جل :٠10 ال !ةوبسيغ و ا ف
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 .ةيقيرفالا ةمقلا ليبق ... طابرلا يف راليوك

 ممالل ماعلا نيمالا راليوك يد ريفاخ ديسلا
 نيرشعو اغبرا تقرغتسا ةرايز.يف ةدحتملا |[ |
 نسحلا كلملا عم ةيمسر تاثحابم اهلالخ ىرجا ةعاس

 فيطللا دبع روتكدلا ةيجراخلا ريروو .يناثلا
 ةيسايسلا بازحالا ءاسؤر عم ثحابت امك .يلاليفلا
 .ةيبرغملا

 يراجلا كلوي /زونك 018, برقلاو لح لبا

 لشفلا نالعا نم لضفا تازواشملا ديزملا :راليوك

 - 1 مافن ندعم مند - 3

 راطا يف لخدت ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ةرابز
 / ناسين رهش ذنم اهب موقي يتلا ةديمحلا يعاسملا
 ةدحولا ةمظنمل ىلاحلا سيئرلا ةدعاسمب ىضاملا ليربا

 ةيفب فويض ودبع يلاغينسلا سيئرلا ةيقيرفالا
 نيب ضوافتلا قيرط نع ءارحصلا عازنل لحل لصوتلا
 نيب ةيممالا ةطاسولا ناف نآلا دحلو ةينعملا فارطالا

 ريغ ضوافتلا راطا يف ويراسيلوبلا ةهبجو برغملا

 ويراسيلوبلا عم. سيل نكلو ...ثحابتلل دادغتسا :يناثلا نسحلا

 نم نيظحالم روضحو .كرويوينب ةمظنملا رقمب ىشابملا
 ةيلمع ةجيتن ةيا نع رفست مل ايناتيرومو رئازجلا
 ءارحصلا ٍِق ءاتفتسالا ةرطسم قيبطت ىلا يدؤت

 مغر فويضو راليوك يد ةطاسو لبق يذلا برغملاف
 قالغا نع هنالعاو ةيقيرفالا ةمظنملا نم هباحسنا
 نلعأ يممالا لفحملا يف :هيناج نم .ءارحصلا فلم
 ريغ ةيفيكب نكلو .فلملا لوح ثحابتلل هدادعتسا
 لاقتنالا مث .الوا .رانلا قالطا فقو فدهتست ةرشابم

 اهئارو نمو .ويراسيلوبلا رصت نيح ف ءاتفتسالا ىلا
 ىلع يشابملا ريغ ضوافتلا ادبمل اهلوبق مغر رئازجلا
 لماكلا قيبطتلا راطا يف راوحلا يرجي نا ةرورض
 و ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم نع رداصلا ١٠١ 4 نيرارقلل

 قيرط نع ةدحتملا خمالا ندع رداصلا ٠
 .برغملا عم ةريشايم تاضوافم

 نيمالا ناف راوحلا هيلا لصو يذلا قزاملا مغرو
 ديزملا ءارجا لضفو لشف يا نع نلعب مل يممالا ماعلا

 ىلوا ةلحرب انداب .ةينعملا فارطالا عم تارواشملا نم

 مث .فويض ودبع سيئرلا عم ثداحتلل لاغنيسلا ىلا
 تركذ .يناثلا نيسحلا كلملا عم .ةيناث ةلحرم يف

 ةيمسرلا هبسش ةيبرغملا ءارحصلا  ناتامول» ةفيحص
 رظنلا ةهجو ةفرعم يف قمعتلل ةبسانم تناك اهنا
 نم يا ؛(87/1/11) يوارحصلا فلملا نم ةيبرغملا
 عم رشابم ضوافت يا ءارجا مدع ىلع برغملا رارصا
 لفاكلا هدادعتساو .نيبلاصفنالا نم حمهريبتعي نم

 قفو ءاتفتسالا قديطتب ةصاخلا تاءارجالا ليدهستل

 نم هسفنب راليوك يد ديسلا سمل دقو .ةددحم طورش
 ىف ةلثمملا .ةيبرغملا ةيسايسلا بازحالا عم هئاقل لالخ
 هاجتالا هل ىدبتو .ينطولا عامجالا فقوم .ناملربلا
 ةيحصلا فورظلل ارظنو .عازنلا لوح دئاسلا يبرغملا

 ةرايزلا متت مل ذيدج نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلل
 رواشتلل ةمصاغلا رئازجلا ىلا هيدل ةررقم تناك يتلا
 .:بعشلا رصق» ىل وؤسم عم اددجم

 ممآلل ماعلا نيمالا ةلوج نا نوظحالملا دقتعيو
 ةيناكما رايتخال عالطتسا ةلحرم رخآ تناك ةدحتملا
 لبق كلذو ةعزانتملا فارطالل ةتباثلا فقاوملا ةحزحز
 ميراخل ةررقملا ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ةمق داقعفنتا

 عمزملا زايحنالا مدع لود ةمقو يراجلا رهشلا نم 4
 ..ي ويابميزب مداقلا رهشلا ةياهن يف اهدقع

 أرطي نأ عقوتملا ريغ نم هنأ كلذك .نوبقارملا ىريو
 ْف تاونس رشع نم .مدتحملا عازنلا اذه لوح ديدج يا

 ءابنايبا سيدأب مداقلا ةقرافالا .ءاسؤرلا عامتجا

 ,ينعملا يساسالا فرطلاو .اهتارارق تردصا ةمظنملاف
 ال مهناف كلذ نع الضفو . بحسنم وضع . برغملا وهو
 الو :ةيضقلا هذه دومج كفل رشابم ليدب يا نوكلمي
 مهناف مث نمو .درودب قلعملا يداشنلا لكشملا دومح

 يف ةدحتملا ممالا دوهج لصاوتت نا .كش الب نولضفي
 يتلا ىرخالا دوهجلا وا :يملس لح نع ثحبلا ليس

 نيب رشابم راوح ربع ةقطنملا ءانبا نيب رولبتت نا نكمي
 كلمل ريخألا حارتقالا ةغيص ذخأي دق رئازجلاو برغملا
 ىلع بكني يراشتسا يليثمت سلجم ليكشتب برغملا
 قلي مل حارتقالا اذه نا مغر .ةمئاقلا تافالخلا ةسارد
 نييرئازجلا نيلوؤسملا ىدل نآلا ىلا يفاكلا ىدصلا

 ودبي ام اذهو .ةيممالا ةطاسولا لصاوتت نا وه مهملاو
 يف قلطملا ضراعتلا رارمتسا مغر هب عنتقم عيمجلا نا
 م .رظنلا تاهجو
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 يقيرفا يف يرصملا رودلا عجارت
 هيف ديصر رصمل لازام نكلو ٠

 ددهت نويدلا
 ايقيرفا ىلع ةيبنجألا ةرطيسلا ةدوعب
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 ويلوي 77 ةروق لمكت ماعلا اذه نم ودلوي يف اليا
 زواجت يتلا ةروثلا ...نيثالثلاو عبارلا اهماع (؛

 ةيبرعلا ةطيرخلا دودح يررحتلا اهدم , .

 صضخالا ىلعو ,ثلاثلا ملاعلا نم ةديدع ءاحنا لمشيل
 ءايقيرفأ» ءارمسلا ةراقلا

 دعب يناثلا اهحانج ايقيرفا ويلوي ةروث تربتعا دقل
 يف رصمل ناكو .هلافغا نكمد ال يذلا اهقمعو ,ةيورعلا

 لالقتسا ىف رثؤملاو لاعفلا اهرود ةيرصانلا ةبقحلا

 ..اهنع ةيرامعتسالا ةضبقلا عفرو ءايقيرفا
 «ةيبرعلا ةعيلطلا» يقتلت تاحفصلا هذه ىلعو

 نع ةيرصانلا ةبقحلا لاوط نيلوؤسملا نم دحاوب

 قئاف دمحم :ةيررحتلا اهتاكرح صخالا ىلعو .ايقيرفا
 ,ريبعتلا زاج نا .لوالا مومهملاو قباسلا مالعالا ربزو
 .ءارمسلا ةراقلا مومهب ماعلا لمعلاب هلاغتشا لاوط
 امو .اهمالحأو .اهبعاتم يف ءاربخلا دحا راص ىنح

 .رطاخم نم اهب قدحي

 ةياديلا تناك فدك

 اذيملت تنك نيح ١151١ ةنس تناك ةيادبلا نا :لاق

 رصانلا دبع لامج ناكو ةيرادالا نوؤشلا ةسردم يف
 ,1961 ةنس يفو .ةروثلا مايق دعبو .اهيف يذاتسا

 فقوتي مل راوشم يف هعم لمعأل رصانلا دبع ينراتخا
 1917/٠. ريمتيس يف يفوت ىتح

 اريح لتحت «ةيررحتلا اهتاكرحو ايقيرفا» تناكو

 دق نوكي داكي هنا لب هتساردو هتيانع ىلع تزوحتسا

 ةيلوؤسم تناك رخآل بصنم نمو .هتروثل ايناث اقمع
 بتكم يف لمع .قئاف عم لقتنت ةيقيرفالا نوؤشلا
 ريدم مث ءايقيرفا نع لوؤسمك رصانلا دبع سيئرلا
 سيئرلل اراشتسمو :ةيقيرفالا نوؤشلل سيئرلا بتكم
 ةيويسآلا نوؤشلا اهيلا فاضا مث ةيقيرفالا نوؤشلل
 ترمتسا يرصملا مالنعالل اريزو نيع نيح ىتحو
 ةلود ريزو كلذ دعب حبصيل .ةيقيرفالا هتيلوؤسم
 ويام ١٠١ ثادحا دعب نجسلا يف و ةيقيرفالا نوؤشلل
 ةروثلاو رصانلا دبع» نع هياتك بتك . 5

 .«ةيقيرفالا

 ايقيرفا يف يرصملا روذلا عجارت
 رضمل ناك يرصانلا مكحلا ةرتف لاوط :هانلأس ©

 اهغقوم ايقيرفال ناكو .ةيقيرفالا ةحاسلا يف لاعفلا اهرود

 ودبت فيكف ...ةيرصملا ةسايسلا ةطيرخ ىلع ماهلا
 ؟ققلا:ةزوصلا

 ناكو :ويلوي ةروثل ايناث احانج ايقيرفا تناك :لاق
 ...ةيررحتلا اهتاكرح معد يف لاعفلا هرثا رصم رودل

 ةيقيرفالا ةيمهالا يراوت نع مالكلا نكمي ال ايلاح
 رود يف ثدح عجارتلا نم اعون نا حجرالا نكل .رصمل
 تلظ ناو اهرئثأت نم فعضا امم .ادقيرفا ىف رصم

 يرصانلا مكحلا ءانثا .ادج ةصاخلا اهتدمها ادقيرفال

 ةردق تناكو .يررحتلا اهدم ةلحرم يف ايقيرفا تناك

 يف يباجيا رود بعلو لالقتسالا وحن اهعفد ىلع رصم
 فورظلا نم ريثك ريغت مغرو ءايلاح ...اهتيرح ميعدت
 ايقيرفا يف رصمل ريبك ديصر كانه .ةيلحملاو ةيملاعلا
 عمو .ةبتاذ بايسال ريثأتلا ىلع ةردقلا تعجارت ناو

 ىتمف ,ايقيرفا يف اهرودل ةةيهم رصم تلازام كلذ
 نيح :لوقا ةطاسبيب ؟رثؤملا رودلا اذه ةسرامم اهنكمد

 ىلع ةرداق نوكتو خيراتلا ةلجع عم اهنسايس ىشمنن
 نم ديزم وحن اهتدايقو ةراقلا هذه بوعش لاما ينبن
 .ررحتلا

 ةرصاعملا ايقيرفا مومه
 ةدقعم لكاشم هجاوت :نآلا ءايقيرفا نا بير ال ©

 ؟لكاشملا كلت ىه امق :ةيررحتلا اهتلحرم بقع
 ةلكشم نآلا هجاوت ايقيرفا نا :قئاف ذاتسالا بيجي

 ةرطيسلا ةلكشفم يهو ءادح ادح ةريطخ

 نم عون ثدح تانيتسلا ةيادب ذنم ...ةيداصتقالا
 لكش ىفتخا ,ةرطيسملا مظنلا ةيعون يف ريغتلا
 ةرطيسلا ةروض ف ايفختم دوعيل قيتعلا رامعتسالا
 ةددعتملا تاكرشلا ماظن لالخ نم ةيداصتقالا

 وحن ىلع تمكارت يتلا ةيقيرفالا نويدلاو .تايسنجلا
 ةقاط فزنتسيف :نويدلا ةمدخ ءبع هعم مقافتب
 ىلع دعاس دقل .اهتيلالقتسا ىددهيو ةيقيرفالا نادلبلا

 لودلا نيب ةوجفلا نم تعسو ةمكحم ططخ كلذ
 ةنمدهلا تدتشاف :ةفلختملا لودلاو ىربكلا ةيعانضلا

 ةروصب نكلو ةيرامعتسالا ةرطيسلا تداعو
 اهل تناك يتلا زايحنالا مدع ممق تفتخا دقل ...ةفلتخم

 دعي ملو رصانلا دبع تام .نزاوتلا ظفح يف اهتيلعاف
 رزاتت تناك رواحملا هذه يروتوكيس وا اموركن كانه
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 نم ع ون ثدح نآلا .ةديلولا تاروثلا لالقتسا ةيامحل

 ةيقحلا نا فساأللو ةنمدهلا ةذطو ةحجدتن رايهنالا

 ىلع تدعاسو ةرطدسلا كلت ةدح نم تداز ةيلورتنلا

 اهردغو تارسنجلا ةددعتملا تاكرشلا برخت نا

 .يقدرفالا داصتقالا

 ! رامعتسالا لوعد لف

 ايداضتقا ةيرامعتسالا ةرطيسلا ةدوع ىنعت له نكلو ©

 ؟ دذهم انقيوفا لالقتسا نا

 ماضظنلا يقب ول ؛:قئاف دمحم ذاتسالا بدجب -

 ىلع ظافحلا َبُعَصَل هيلع وه ام'ىلع يملاعلا يداصتقالا
 .ايقيرفا لود اهنمو ىرغصلا لودلا ةيلالقتسا

 ةجردل ريطخ ثلاثلا ملاعلا لود ف يداصتقالا عضولا

 ورتساك بلاط دقل .نويدلا ةلكشمل لح داجبا ىلا وعدن

 دبع نا دقتعاو .ادج ملظم فقوملا نال نويدلا ءاغلاب

 ماظن ىلا اعد اذهلو ثدحي فوس امل اهيننم ناك رصانلا

 نيد ةوجفلا قييضت فدهتسي .ديدج يملاع يداصنقا

 ةيعانصلا لودلاو ةيمانلا لودلا

 رامعتسالا ةدوع ىلا ريشي ام همث له :لؤاست رودي انه ©

 ؟ىكذا ةدوع ايقيرفا ىلا

 لالقتسالا لكاشم نا ةقدقحلا :قئاف ذانسالا لوقي

 نم بعصا انايحا نوكت ريرحتلا ةيلمع بقعت يتلا
 ريبك رييغت ثدح دقل ...هسفن لالقتسالا ىلع لوصحلا
 ايقيرفا لالقتسا بكاو يملاعلا يداصتقالا ماظنلا يف
 ىمظعلا ىوقلا لعج امم .ثلاثلا ملاعلا نم اهريغو
 نا فسؤملا نمو ءاهتنميه ةداعتسا لواحنو كسامتت

 .دعبلا اذه ةروطخ عب مل ثلاثلا ملاعلا

 ؟لحلاو ©
 مدعل ةوعدلا ظاقيا نم دب ال :قئاف ذانسالا لوقب

 ثدحتت الود كانه نال ء:ىرخا ةرم اهثعبو .زابحنالا

 ةرظن نم دب الو .العف ةزاحنم يشو رايحنالا مدع نع
 نوي لا ثحبل يعامج كرحتو ةديدج ةيقيرفا ةيبرع

 تايركذلا ثيدح : قياف
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 ةيفدك ةشقانم ضرفت ةدحاو ةيقيرفا ةيبرع ةبضقك

 ةرطيسلا ةقلح نمو ةيعبتلا نم جورخلا
 ...ةيداصتقالا

 ةيعضو يف اننا فارتعالا انيلع ضرفي عقاولا
 بوعشلا ىلع دوقعم لمالاو ءوسلا ةديدش ةيبرع

 نولمحتي نيذلا بوعشلا هذه يفقثمو يركفم ىلعو
 .اهب يعولا ظاقيا ةيلوؤسم

 لوقعلا ةعانص ةيلوؤس
 راد نآلا ريدت تنأو نيركفملاو نيفقثملا رود ركذ ىلع ©
 ةيبرعلا ةوفصلا عم لماعتتو رشنلل يبرعلا لبقتسملا

 ؟اهرود ىرت فيكف ةفقثملا

 ماع لكشب برعلا نيفقثملا رود :قئاف ذاتسالا لوقب -
 هنا ...فورظ ةدع اهيف لخادتت ميجحت ةيلمعب طاحم
 ينم اناميا امبرو ؛ةميظعلا هتيمها مغر رشابم ريغ رود
 لاحم يف راوشملا لامكتسا يرابتخا ناك همجحب

 لوقعلا ةعانص وهو تالاجملا رطخا نم دربتعا

 ةديدع قئاقح تهوش دقف ...ةليقثلا رصعلا ةعانص
 ةصرف كانه نا دقتعاو :ةيوبرتو ةيداصتقاو ةيسايس
 ىخوتي ال يذلا رشنلا ربع حيحصتلا ةداعال ةحاتم

 ام اذهو .يموقلا يبرعلا ركفلا معدو ةقيقحلا ىوس

 .ىشنلل يبرعلا لبقتسملا راد يف يلمع يل هحاتا

 .ةيميلقالا ةرينلا ولع
 ركفلا ميعدت يف ةبغرلا ركذ ىلع :قئاف ذاتسالا انلآس ©

 تاونسلا يف ًايبرع ةيميلقالا ةربنلا ولع رسفت مب يموقلا
 ؟ةردشنالا

 دحاولا يبرعلا هجوتلا بايغ نا قئاف ذاتسالا لوقي
 تلخدت مث .ادرفنم هتلكشم لح ىلا ميلقا لكب عفد
 أدبتل دحاولا مدلقالا لخاد ىلا ىتح ةيئيزجتلا ةربنلا
 ,ءادعالا اهل ططخب يتلا «ءءاسفيسفلا تانايك» ةرهاظ

 سأر ىلعو :لئاسولا لكب اهل يدصتلا يغبدي ينلاو
 لاجم ال هنأب ةنمؤملا ةيعاولا ةملكلا لئاسولا هذه

 .ايومنت الو اينما ال ءايبرع يميلقالا لحلل

 ةيبرعلا فورللا هذه لقم.ق -قئاف نانساللااتلق ©
 ؛ةيئماضتلاو ةيودحولا تاوعدلا .تراوت له ةبعضلا
 انءادعا نا ىلع ديكأتلل ةجاحب انسل :هدر ناكو -
 فورعم مالك اذهو .ةدح ىلع الك انيرض نوددري

 يف ةلقتسملا ةيقيرفالا لودلا عامتجا ركذا ...ميدقو
 سيئر :نامجوت» هرضح يذلا ١4651 ةنس اركا
 ىور ةسلجلا ةيادب يف نسلا يف مدقتملا لجرلا ايريبيل
 ,ةليبق سلجم عامتجا ىلا برست نابعث ةياكح انل
 :مهريبك مهلأس انهو .هولتقو نوعمتجملا هيلع بلاكتف
 نم ةيا ىلع قفاوي ملو ؟مكيار يف نابعثلا لتق اذام
 ةتس هغمو نايعثلا لخد ول :مهلأسو .تاباجالا
 املو ؟هيلع ءاضقلا مكتعاطتساب ناك له .نيباعث

 ناك هنا نابعثلا لتق ام :مهل لاق .يفنلاب اوباجا
 !؛اديحو»

 ؟ليقتسملا فارتشتسا يف كقروي !ذام :هانلأس ©
 :در

 ىلا برقا عقاو يف كرحتي دعي مل يبرع يعود -
 0.«ةاسأملا

 يددنحل ١ ١ ةدحام :راوحلا ترحا
 «ه50050606 همهم وه 666 © 0 3

 مو ©© 0606 وته066 0 5006060 2226227 سيببيل

 1214114001 0دطعطال عفا
 ننس ا -

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرغ
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 ةعام تفد له

 ؟ندرألا يف ربسفشلا
 لامتحا ىلا ريبشت نامع يف تامولعم تبرسن

 ,ةقعاص, ةمرازو ةيلمع ىلا نيسح كلملا ءوجل

 يعافرلا ديز يلاحلا ةموكحلا سيئر اهيف لدبتسي
 2 ةجحو .مساقلا ناورم يكلملا ناوىدلا سيئرب

 ديز رزوتسا اهلجأ نم يتلا ةمهملا نا نيسحلا
 قشمد ماظن عم روسجلا ميمرت يهو .يعافرلا
 تبيصا عاطقلاو ةفضلا ةقروب راثثتسالاو

  عضولا ىلع رارقتسالا فضت ملو .ثاهللاب
 هاسجتا ف فاطعنالا عمو .ينخادلا يندرألا

 مقاطلا رييغت نم دب ال :«ةيعقاو رثكأ٠ تارايخ
 0..ددج لاجرب داجنتسالاو يرازولا

 ؛قراسلا بودنملل تس
 مزخلل نأ هبله

 رمتؤم .ارخؤم اليوزنف يف .دقعنا
 اياضق لوانت يذلا نييلودلا نييناملربلا
  ةيقارعلا برحلا اهنيب نم .ةديدع
 يناملربلا دفولا سيئر ىقلا دقو .ةيناريالا
 ةيزكرملا ةنجللا يف لوؤسم وهو يتايفوسلا
 ىلا اهيف اعد ةملك طسوالا قرشلا ةرئاد نع
 قارعلا فقومب اديشم .جيخلا برح هاهنا
 سيئر درو .مالبسلا عم بواجتملاو يعاذلا

 يلع بعشلا سلجم وضع يروسلا دفولا
 هذه ءاهنا ىلع اهنف قفاو ةملكب اضر

 ةداسشالا بطش ىلا ايعادو .برحلا
 رضاحم نم ,قارعلا فقومب ةيتايفوسلا
 دقولا سيئر ضفتناف .تاسلجلا

 تمّهف انا :لاقو ابضاغ يتايفوسلا
 نا كيلعو انفقوم وه اذه نا كتموكح

 يلداسفملا كلا

 ىروسلا ماظنلا ناقرأ نجع
 ردصا دسا ظفاح نا ؛:ةيروس يف تاعارصلاو رومالا ابافخ ىلع ةعلطملا رداصملا ديفت

 ,يروسلا شيجلا يف طابضلا فوفص نيب تالقنت ةمئاق ,ناريزح رهش نم لوالا يف
 نم ةمهم زومر اهدوقي يتلا تاليكشتلا ضعب ةداق ينواعم نم اددع اهبجومب لدبتسا
 امم ,عافدلا ايارس لَح تضرفو .تعفر هيخا ةفالخ تضراع يتلا نييلعلا ةعومجم

 يذلا ةيروهمجلا سيئر بئان بصنم يطعا نا دعب ىتح .ةيروس ةرداغم ريخالاب ادح
 .هلمحب لازام

 يف لوادتب ثيدحلا لعج يذلا وه ةمئاقلا هذه رودص نا .ءرداصملا هذه لوقتو

 ةرايز تقبس يتلا ةرتفلا لالخ ةيروس ىلا دسنا تعفر ةدوع برق نع طاسوالا ضعب
 طابض مهو :ددجلا نينواعملا ةعاطتسا يف نوكيس هنا رابتعا ىلع .سيراب ىلا مادخ
 ةوق نم اوفعضي نا .تعفرو ظفاحل لماكلا ءالولاب نونيدي عافدلا ايارس يف نوقباس
 .اهردثأت نم اوللقب وا ةئوانملا ةعومجملا

 عقوم تالقنتلا هذه اهتلمش يتلا عقاوملا نيب نم نا :ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع دقو

 ةقرفلا دئاق ضايف ,ةيفش ءاوللا نواعمو .ةصاخلا تاوقلا دئاق رديح يلع ءاوللا نواعم
 .ةثلاثلا

 عضو لوح سيراب يف مادخ هب ىلدا يذلا حيرصتلا نم اهتاذ رداصملا لدتستو

 دسا ظفاح نا نورد امك .حجنت مل ةطخلا هذه نا ,ضقانم حيرصتب تعفر درو :تعفر

 ءاهردصا يتلا تالقنتلا ةمئاق ناو هل نيدلعلا ةعومجم ءالو نم اقثاو دعب مل هسفن

 ىلع اهضارتعا نا رارمتساب هل دكؤت يتلا ةعومجملا زومر فاعضا اهب دصق يتلاو
 نيلدابتملا ةقثلا مدعو كشلا قمع سكعت .ظفاحل اهئالو مدع ينعي ال :هل تعفر ةفالخ

 (].همكح ناكرا نيبو هنيب

 ١ واخ ةلهر يف رطغالا زسلا
 ماظن سيئر بئان ةرايز شماه ىلع حشر

 ىلا ةردخألا مادخ ميدلحلا ديع ديسلا , قشمد
 نمثلا لوح ىرج قمعلا يف اشاقن نا سيراب

 قالطا لباقم يف سيراب هعفدت نا بجي يذلا

 يذلا يلاملا طرشلا نا ادبو .توريب نم ةيبونجلا
 كنرف يرابلم نم رثكاب ردقيو ,لئاه مادخ هعضو
 سيراب لومت نا ىلع قفتا تالوادم دعبو .يسنرف
 بلحو صمحو قبشمد يف ةيعارز عيراشم
 يف يعارزلا عاطقلا نا فورمعملاو .ةيقذاللاو

 !دسأ ..جئاصأ نك يضف
 نا ةيقرشلا توريب نم نومداق ركذ

 ينانبللا شيجلا نيب تثدح يتلا تامادصلا
 يف عجعجل ةيلاوملا .ةينانبللا تاوقلا» رصانعو
 ةدام ىلع فالخلا راطا ىدعتت ,ليبج ةقطنم
 تاراكتحالا ةجيتن ةردان تحبصا يتلا نيزنبلا
 . نالعافتي نيرايت نيب تابذاجت ىلا ةيشحولا
 ' ىلا ليمي لوألا :ةيقرشلا توريد يف حطسلا تحت
 ءاهعم روسحجلا ميمرتو قشمد ماظن ةنداهم

 عم «ةلفقملا باوبألا» ةيولوا ىلع ددشي يناثلاو
 نانبل حيبذل صرفلا نيحتب يذلا ماظنلا اذه

 0.ةيسسؤملاو ةيداصتقالا هتاموقم فازنتساو

 ..اياط دعي

 جاز
 يتلا «ةيليئارسالا, ةلمحلا كلت دعب

 .لوزنلل ينويهصلا نايكلا تاطلس اهتهجو ٠
 يضاملا ماعلا يف دجربز ةرِيزَج ضرا ىلع .

 ةساردل ةنيعم روذص نع ثحبلا ةجحب
 | ضارتعاو ةيجولويجلاو ةيملعلا اهتانوكم
 اذه تاطلس دعتست :ةلمحلا هذه ىلع رصم
 ىف ةعقاولا ةريزجلا هذه لالتحال نابكلا
 كَ .رمحالا رحبلا

 ةماقاب رارق تذختا اهيناج نم ىصم
 ةيدومع تارئاطب ةدونسم ةيرحب ةدحو
 نا نم مغرلا ىلع .ةريزجلا هذه دودح دنع
 ةريزجلا ىلا نآلا هجتت ,ةيليئاريسا» ادوهج
 ةكرش تافلخمو اياقب نع ثحبلا ىوعدب
 .تانيسمخلا لئاوا يف كانه لمعت تناك

 اييرق حقفت دق دجربز ةريزج ةلكشم
 لاز ام يتلا اباط فلم ىلا فاضي !ديدج افلم
 0.نآلا ىتح امئاق اهلوح فالخلا

 ةيحاضلاو عاقبلا لهس يف نيزجتحملا نئاهرلا 0 .مّرتلَ

 يروسلا يعويشلا برحلا يف ديدجلا قافشنالا

 ةيبلقتسملا هافأو ...هداعبأ) هتقينح
 0مل اش ا ل ا ت11 ار وا ١ رت ىلا اهبل اا
 ماظنلاب هتاقالع تحبصأ نياو ؟يروسلا يعويشلا بزحلا يف ثدح اذام اهكييا

 ؟ةيروس ف مكاحلا | 1
 .يروسلا يعويشلا بزحلا يف ةمقافتملا تافالخلل ةبقارملاو ةعلطملا رداصحلا | “٠

 هذه نا دكؤتو ديفت :ماع نم رثكا ذنم .ةيزكرملا ةنجللاو يسايسلا بتكملا ىوتسم ىلع
 ةجبتن :هفوفص يف عقو يذلا ديدجلاو ريخالا قاقشنالا ةلحرم ىلا تلصو تافالخلا
 ءاضعا رثكا ةقفاومب ىظحمب نا نود نم ماع رمتؤم دقع ىلع بزحلل ماعلا نيمالا رارصا

 .ةيزكرملا ةنجللاو يسايسلا بتكملا
 يضاملا ماعلا يف أدب دق .ةعلطملا رداصملا نم ةدراولا تامولعملل اقفو ,فالخلا ناكو

 .ةيروسلا ةطلسلا عم هتقالع اهتمدقم فو :بزحلا ماما ةحورطم ةدع اياضق ناش يف

 اوحبصا مهنا نيرخآلاو لصيف فسوي شادكب دلاخ بزحلل ماعلا نيمالا مهتا دقو
 ماعلا نيمالاو شادكب دلاخل وكسوم ءاعدتسا ىلا ىدا امم .هتزهجحاو دسا ظفاح يدبأب

 يتايفوسلا ميعزلا نا لاقيو :ةيتايفوسلا ةمصاعلا ىلا لصيف فسوي بزحلل دعاسملا
 روما ايترب نا امهيلع نا امهغلباو .قّئاقد سمخ ةدمل امهليقتسا فوشتابروغ لئاخيم
 ايقتلي نا امهنم بلط امك .بزحلا يف ةرئادلا تافالخلا مقافتل ادح اعضي ناو :بزحلا

 بقعو .رومالا عيمج يف ثحابتلل يتايفوسلا يعويشلا بزحلل يسايسلا بتكملا ءاضعا
 بتكملا عم ثحبلا ىلا لصيفو شادكب لقتنا ,قئاقد سمخ ترمتسا يتلا ةلباقملا ءاهتنا

 يعويشلا بزحلا اهشيعي يتلا ةمزالا يف ءيتايفوسلا يعويشلا بّرحلل يسايسلا
 .بزحلل سداسلا رمتؤملا دقعي نا ىلع يارلا ٌرقو .يروسلا

 رمتؤملا دقع ىلع ةيزكرملا ةنجللاو يسايسلا بتكملا ءاضعا قفتا .قشمد يفو
 نيدذلا ءاضعالاو شادكب ناكو .رمتؤملا ىلا نيبودنملا تاباختنا هتقيس يذلا ,سداسلا
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 0..ةيثراك تالكشم يناعي ةيروس

 صصخحلل قيقد عيزوت قفو .نيبودنملل تاباختنا ءارجا ىلع اوقفتا دق هنوضراعي
 اذهب نورخآلاو :شادكب مزتلا دقو ءام دح ىلا مهنيب اميف انزاوتم ليثمنلا يتايل ,مهنيب
 شادكب حستكا اميف :ةريزجلاو سوطرط يتقطنم يف ترج يتلا تاباختنالا يف قافتالا
 امهضعب ةمجاهمو داقتنا ىف نافرظلا أدب ذا .ةينلعلا ىلا ةيرسلا نم هلاقتناو ,فالخلا مقافت ىلا ىدا يذلا رمالا ,رمتؤملل بودنم ياب رخآلا قيرفلا زفي ملو .قشمد ةمصاعلا
 رمتؤملا دقعو فالخلا ءاهنا ةرورض ىلع ةددشم .ةيناث تلخدتو وكسوم تداع نا ىلا
 هتنتو رمتؤملا دقعي مل اذا هنا :تايفوسلا نيلوؤسملا دحا امهغلبا امدنع .ماعلا
 .رخآ فقوم هل نوكيس يتايفوسلا داحتالا ناف .تافالخلا

 ةنجلل اماع انيما شادكبل ديدجتلا عم ةديدج ةدايق ليكشت ىلا ىهتناو يضاملا ويلوي /زومت رهش فصتنم يف رمتؤملا دقعنا مزاحلا يتايفوسلا فقوملا حاضتا رثاو
 ةنجللا مساب هردصا نايب يف لصيف فسوي دعاسملا ماعلا نيمالا نلعاو .ةيزكرملا
 ,دمصلا ددع ريهظ نا رداصملا لوقتو .شادكب تافرصتو رمتؤملا هداقتنا ةيزكرملا

 وصورو يعابسلا رمع ,يركب ميهاربا .يمامح دلاخ ءيبيلص سيروم .همعن لايئاد
 ءاضعا نم وخيشو يعابسلاو يركب نا املع لصيف فسوي ىلا اومضنا دق وخيش
 .ةريخالا تاظحللا يف هنع اولخت دقو ءشادكب نم نيبرقملا يسايسلا بتكملا

 ارود تبعل دق ةيروسلا تاطلسلا نا اهسفن رداصملا دكؤتو .تارباخملاو نمالا ةزهجا يف ىوقلا زكارمبو :ةيروسلا تاطلسلاب ةيوق تاقالع لصيف فسويل نا فورعملاو
 اهتذختا يتلا فقاوملا باقعا يف .يعويشلا بزحلا يف ديدجلا قاقشنالا يف ايسيئر
 .اهماما ةحورطملا ةيبرعلا اياضقلا ناش يف وكسوم

 ىدم .هنع ترولبت يتلا تاماجتالاو ,بزحلا يف ديدجلا قاقشنالا فشكدو
 ىقبي شادكب نا فورعملا نم ذا ءيروسلاو يتايفوسلا نيفقوملا نيب مئاقلا ضراعتلا
 .فورظلاو تاروطتلا تناك ايا نيلمركلاو وكسومل انيما

 تالمحلا رارمتسا لظ ىف ”نيلبقملا نيعوبسالا يف طاقنلا هذه رولبتت نا رظتنملا نمو
 بزحلا ةقالع ىلع ساكعنا اهل نوكي ناو .هنع نيقشنملاو بزحلا نيب ةداضملا
 0.ةيروس ف هفقاوم ىلعو .ةيروسلا تاطلسلاب
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 نسب برغل مهو
 !«لسنا مادو ةيرؤس

 يف رابكلا نيلوؤسملا نم ددع دقتعي
 داع يتلا تاحيرصتلا نا ةيكريمالا ةرادالا
 ىلا ينويهصلا نايكلا يف نيلوؤسملا ضعب
 لامتحا نع ؛يضاملا عوبسالا ف .اهقالطا
 ريغ اهنا ءقشمدو بيبا لن نيب برح ثودح
 ةدعاسملا:ةاقيإ ريربتل مدخاتستو:.ةيعقاو
 هيف حضتي تقو يف ةعفترم ةيكريمالا
 يركسعلا قوفتلا ةفك نا ءاربخلا عيمجل
 فيضيؤ :«ليئارسا. ةحلصمل ليمت تلازام
 هذه نا .مهدذاقتعا نويكريمالا نولوؤسملا

 نولوؤسملا اهقلطي يتلا تاحيرصتلا
 يذلا تقولا ىف يتأت ..نويليئارسالا»
 ناكما ةيكريمالا ةرادالا هيف هجاوت
 .ةيلاملا تادعاسملا ف ضيفخت

 ءاربخلا فصي ينويهصلا نايكلا فو
 يسايسلاب يروسلا سيئرلا نويركسعلا
 يف كرحتي نل يذلا يتامغاربلاو يعقاولا
 ةيداصتقالا عاضوالا بيسب برحلا هاجتا

 ,ةيروس يف ةيلخادلا تاعارصلا مقافتو
 يف لكاشم نم هيناعي ام ىلا ةفاضالاب
 5 .نانبل

 تالا جاوزلا ةمسي رف
 !دالعلاو ٠

 تاطلسلا نا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع

 ةديدج بئاريض ضرف تثدحتسا ةيروسلا
 ةييرض تضرف دقو .توملاو جاوزلا ىلع

 ةريل فالا ةسمخ تغلب جوزتملا ىلع

 ةريل يفلأ تيملا ىلعو )50٠0(: ةيروس
 ةداهش ىلع )٠٠٠١( ةريل فلاو )3٠٠١(

 [1.دالسملا

 ٠ يك رجلا رفؤفلاو ١
 قوسلا يف يكريمالا رودلا رعس عفترا

 نم :يضاملا عوبسالا يف ,ةيمسرلا ةيروسلا
 ىلا ةبروس ةريل 5٠, 7١اما .ةريل

 نبب هرعس حوارتيف .ءادوسلا قوسلا يف
 ٠لا ءاظوحلم اعافترا لجس دقو .ةريل "هو

 يلاوح هرعس غلب ذا  1٠[].ةيروس ةريل

 لاسم تخوم كلف
 نا توردن نم ةدراولا تامولعملا ديفت

 تاوقلا دض تذفن ةيلمع ةريشع ثالث

 ريجفت اهنم ,ةددعتم قطانخم يف ةيروسلا
 فوفص يف تالايتغاو ةيركسع تايلآ
 .تارداخملاو نمالا ةزهحاو طابضلا

 تايلمعلا هذه نا تامولعملا لوقتو
 ترطضا يتلا ةيروسلا تاطلسلا تكبرا

 ةدايزو زجاوحلاو تايرودلا فيثكت ىلا
 يف ةيمسرلا تاسسؤملا ىلع تاسارحلا

 ريجفت تايلمع دعب ؛قرطلا ىلعو ةيروس
 ددع لايتغا ةلواحمو .اهسفن قشمد يف ةدع
 0.نييروسلا نيلوؤسملا نم
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 اواذد زاسلا انا
 تاقالع اهل ةعلطم ةينانبل رداصم دكؤت

 سيئرلا بتكم ريدم نا :قشمد عم ةقيثو
 روتكدلا ةيسايسلا نوؤشلل يرصملا
 ىروسلا سيئرلا بئان ىقتلا زايلا ةماسا
 ةرافنسلا ىنيم يف مادخ حيلجلا دنع

 اهسفن رداصملا لوقتو .سيرابب ةيروسلا

 سيل ىروسلا  .يرصملا غاقللا اذه نا

 .هعون نم لوالا
 روتكدلا ةيجراخلا ريزو نا هركذ ريدجلا

 سيئرلا قفار يذلا ديجملا دبع تمصع
 ةرايزلا لالخ اسنرف ىلا كرايم ينسح

 ناك يذلا «نويركول» قدنف يف لزن ةريخآلا
 هدوجو نع لئس امدنعو .مادخ هيف لزني
 هنا باجا امهسفن ناكملاو نامزلا يف مادخو
 نساحم اهيف نوكت نا نكمي ..ةفدص»

 [ل.0ا نكميو

 نيب روعلا نينطا ملل ةديدج تارشأت
 تاطلسلا نا ةيروس نم نومداق دكؤد

 رفسلاب مهل حمست :نيرفاسملا نينطاوملل
 .قارعلا ادع ام ..ملاعلا نادلب عيمج ىلا

 ةشهد نم فرصتلا اذه راثأ ام ردقب

 [1.مهتمقن راثا هناف .نييروسلا نينظطاوملا

 !ةييللقتجا ةلهاو ..رطف
 سيئر نم ةبرقم ةيسايس طاسوا تدافا

 نا .رفص ديشر يلاحلا يسوتنلا ةموكحلا

 ناو :ةيلحرم ةلأسم ةموكحلا ةسائر هيلوت
 .اديعي سيل ريبغتلا ثودح لامتحا

 سدئرلا نا ىرخا طاسوا تراشاو

 ىلا ليمي ناك .ةبيقروب بيبحلا يسنوتلا
 .اهتسائرو ةموكحلا ليكشت هنبا فيلكت

 اسيئر رفص نييعت لبق بالا ةبيقروب ناكو
 لعفلاب نيالا ةيدقروب فلك دق ,ةموكحلل

 ضرع افدنع هنكلو .ةموكح ليكشت

 لعج افم .هدجعت مل هيبا ىلع ءامسالا

 ةسسائئر هنبا فدلكت ءىجري ريخالا

 ةلحرمك رفص نييعتو ,ةموكحلا

 0.ةيلاقتنا

 ؟ سالط داهعلا يلف اداه
 ةيسنرف ةيفحص هعم هترجا ثيدح يف

 دامعلا لاق «ءسنارف يد روج: ةلجمل

 ىلع اباوج دحاولا فرحلاب سالط ىفطصم
 يغبني» :مويلا ةيروسل هتيؤر نع لاؤس
 نطولا يف مالسلا قيقحت وه انفده نا ملعلا
 نال بوعشلا يف ريبك لما انيدلو .يبرعلا
 وه هانمتأ يذلاو .قح ىلع امئاد بوعشلا

 مالس قيقحت يف ةيضام ةيروس ىرا نا
 لودلا ةبغر يه هذشهو ةقطنملا يف لداع

 !«ليئارسا ةبغر تسيلو ةيبرعلا
 مل ةيسنرفلا ةفيحصلا نا هركذ ريدجلا

 هعم اهترجا يتلا ةلباقملا ةمدقم يف ثدحتت
 يف هبتكو هتافلؤمو مخفلا هلزنم نع الا
 [0.روهرلا قيسنتو ..خيرانلاو بدالا

 .نمرلا انه

 مويا ..ويبلوي 1١ نيب ظ
 اونيبتي نا لبق ىتح .حرف نم اوكي نوريثك ,1557 ماع زومت نم نيرشعلاو ثلاثلا ةحيبص اكلي
 ةمظنالا رييغت ىف ةبغرلا تناك .رصم يف ثدح ام ف .دوسالا طيخلا نم ضيبآلا ظيخلا ظ

 شيع ىلا اهحومط يدهتستو .اهدوعص لبقتست ةيبرعلا ريهامجلا تناك ذا ,ةمراع ةذسافلا |

 فسعلا لئاسو نم ىرخا ةليسو ماكحلا اهلعج تالالقتساو .لذلاو ملظلا نم روصع دعب .رح ميرك
 .لالفتسالاو

 نيميقلا نكلو ؛امئاد اهلقث رصملو .ناهذالا نع باغ دق :ماكحلا تانايخو .48 برح دهع نكي مل
 .هل نزو الو تاب ىتح ,هاوتحم نم لقثلا كلذ اوغرفا ؛كاذنآ اهيلع

 نم ؟بيجن دمحم وه نم ؟ةروث يها :ةطبغلا لحم تالؤاسنلاو ةلئساألا تلح ىتح نمر ضمي ملو
 .؟نوديري اذامو ؟هقافر مه

 قالطاو ؛بعشلا لهاك نع فيخلا عفر .رامعتسالا ةيراحم :ريهامجلا ناهذا يف ةروثلا تامالع نم
 .ةدحولا لجا نم لاضنلا و .نيطسلف ةداعتسا ءيش لك لبقو .هتاقاط

 ةمالع الف :نوكرحتي ال مهنأكو نوكرحتي اوناك .لذخي وا نتمطي ام ويلوي ١ لاجر نع ردبي ملو
 .ةيدخلاو ةشهدلاب ريهامجلا تبيصا يللكشيشلا بيدا بدجن دمحم ليقتسا نيحو .احوضو يفضت

 فقوم نع حيرص مالك اهلواو .حضتت حمالملا تادب ءيقبقحلا هرود ىلا رصانلا دبع دعص ناو

 ماكحلا ضعب نا براجتلا هتملع دقف .اسجوتم لظ ناو ,بعشلا رشيتساف .يبرع رصمل رودو .ءيبرع
 .ًالعف نوكي نا لوقلل ديري وهو .نولعقي ال ام نولوقي ||

 ,ثعبلا ,يريهامجلا اهبزح ةيار تحت اهئانبا تالاضنو ةفيرشلا اهاوقب ةيروس تناكو 15455 ماع
 حمأ :داسفلا ثاثتحاو ؛ةيطارقومددلاو .ةيرحلاو ,بعشلا مكح ديطوت قيرط ىلع تاوطخ تطخ دق

 .سبد وسلا ةانق رصانلا دبع

 ديحوت مدعل نريم نم دعي مل .اهجماربو هتروث ءىدابم نم ىصانلا ديغ هنلعا امو .سيوبسلا دعب
 .ةيروسو رصم :ةمآألا ةحنجا نم نيبيحر نيحانج

 ىلع نوفئاخلا عطتسي ملو .هناضتحال اهبلقو اهردص ةيروس تحتفف .ةدحولل معن رصانلا دبع لاق
 .دلاخلا ءاقللا وحن .ثعبلا ,ريهامجلا بزح هداق يذلا رايتلا هجو يف اوفقي نا ةيروس يف مهحلاصم

 ةداعس نم نوريثك ىكبف .ةدحتللا ةيبرعلا ةيروهمجلا ءاول عفترا ١908 ماع نم طابش ؟" ىفو
 اميس ال ,اهمالحا ققحت تعرش اهنا ريهامجلا تنقياو .عنسوالا اهادم ىلع لامآلا تحتفناو .ةقلطم
  عيلخصملا ينويهجصلا دوجولا ءافلاو :نيطسلف ةداعتسا

 اهباحصا ىلا تاسسؤملاو لمعملاو ضرالا تداعا .ريثكلا ةدحولا تطعا تاونس ثالث نم لقا لالخ
 روطتلا سسأ تعضوو .لالغتسالا فونص نم فظوملاو فقثملاو لماغلاو حالفلا تررحو .نييقيقحلا
 اهنكلو .كلذ ريغ ريثكلا ريثكلا تققحو .ةلعافلا ةرقتسملا ةلودلا دوجول ةيرورضلا ىنملا لامكنساو

 هدحو ليفكلا .يلاضنلاو يركفلا مهئاطع نم تمرحف اوبروح نييقيقحلا اهءانبا نآل ؛:ةعرسب تخاش
 .اهلاصوا يف بايشلا ءام حض

 يبرعلا نطولا ىدم ىلع اهلاضنو ريهامجلا ٍبولق تبطقتسا ةدحولا نا .ةيساسألا ةزجعملا نا ىلع

 نطولا يف ديحولا ةايحلا هجو ةروثلا تناب ىتح .رطق لك يف تاروثلا تيهلاو :هجيلخ ىلا هطيحم نم
 .هلك

 تعاطتسا امل تدقب ولو .اهدض رشلا ىوق لك تعمتجا اذهلو .ردكأ تازجعم رمضت ةدحولا تناكو
 .اهردقو اهريصم قيقحتو :ةمالا تاقاط ريجفت نود لوحت نا ملاعلا ىوق لك

 ةمالا ةيضق ناملسي نسحو تاداس دهشن نحنو ةصاخ ءانتييارش يف دمجي انمدو «تيقب ولد لوقن
 ءادعا عم مهنواعت مهرتست حضفي ماكح اهرفوي  اهتيرس مغر ةتلتعم  ةيرس ةياعرب .ةنياهصلا ىلا
 .ةيقيقحلا تاروثلاو برعلا

 وهو :ةروطسا وا ةيوجعا هوعدن نا مهضغي لواحي ام عدبي نا رصانلا ديعو ثعبلا ءاقلل ناك
 نم هيلع مه امل ,ةما مهلثمب لتبت مل ,ماكحلا نم ددعب تيلتبا ةيبرعلا ةمآلا نا الول .قئاقحلا ةقيقح
 .ةنايخ ةلبجو ,داسف

 تاعلطت لك صخلل يتلا هثدابمب ثعبلاو .ةمالا ريصمو .ةبورغلاو .ريهامجلاب هنامياب رصانلا دبع
 .انريصمو انردق عنص يف ةيوازلا رجح اناك هيلضانمو هلاضنو :بعشلا

 راطالا نإف :باغ اذاو .هتايح لاوط اهل لمع ,ءىدابم نم هب نمآ ام باغ امف :رصانلا دبع باغ اذاو
 ثعبلا ءاقل ف بيسلا تناك يتلا :ءىدابملا كلت لجا نم هلاضن عباتي لازي ام .يبرع علطت لكل يحلا

 .ةدحولا مايق يف و .رصانلا دبعو
 ودعلا عم ةفلاحتملا .ةفلختملا ةيجمهلا ةمجهلا رش نطولا دودح نع عفدي ثعبلا قارعو :مويلا

 4 :ينويهصلا
 ىلع نورماتيو .ةينالعو ارس .أدرف ادرف «ليئارسا» نوعيابي اهماكح نم ةمألا ءادعاو ,مويلا

 ,يناريالا ودعلل نوعلا نومدقيو .قارعلا
 لاضن لكلو .ةيقيقحلا ةيبرعلا ءئدابملا لكل لعافلا يقيقحلا راطالا لازي ام ثعبلاو .موبلا

 «ءىدابملا كلت ليبس يف عورشم

 ءراذعالاب عرذتي نا وا ءراطالا اذه نع اديعب ىقبي نا رح يبرع يال رربم نم دعي مل .مويلا
 اهكوحي .يبرع لبقتسم لك ىلعو .يبرع وه ام لك ىلع ءاضقلا ةطخ ناو ةصاخ .اهساسا نم ةضوفرملا
 ديدجلا رامعتسالا ىوق مهمع دت ,يناريالاو ينويهصلا نيمزالتملا نيودعلا عم ؛ةنوخلا ماكحلا ضعب
 0.ملاعلا يف
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 ا سس 007
 اا ول م  ورس نوواكا وبل د

 هلا سا ا ل ا اسيل

 1 زيوت 15 خيراتل يلاوملا هوس لتقف -
 ةروثلا تالافتحا ىركذل فداصملا .ودلوي "د

 ةيسايسلا ةمانزرلا يف ةزيمم ةمالع .ةيسنرفلا 3

 يتلا ىربكلا تاروطتلا ةلسلس يفو :ةرصاعملا

 يتلا كلت .اسنرف يف ةسماخلا ةيروهمجلا اهتدهش
 لارنجلا دهع قالطناو 159648 روتسد رارقا عم تأدب
 ةقلح رخآ يف ايلاح لصاوتتو .مكحلا يف لوغيد
 نيب شياعتلا وا «نكاستلا» دهعي ىمسي ام عم اهدهشنت

 يف) لوالا ريزولاو (هيزيلالا رصق يف) ةيروهمجلا سيئر
 ةينامل ربو ةيسائر ةيبلغا نيب يا .(نوينيتام رصق
 تاباختنالا اهتلمح ةنهار ةيناملرب ةيبلغاو .ةقباس
 .يضاملا سرام /راذا ١5 يف ترج يتلا ةيعيرشتلا

 يبزح نم نوكملا) ينيميلا فالتئالا عاطتساو

  يوناكول» اسنرف يف ةيطارقميدلا لجا نم داحتالا

 نأ («كاريش» ةيروهمجلا لجا نم عمجتلاو «ناكسيج
 دعاقملا نم ةيرورضلا ةيبلغالا ىلع اهلالخ لصحي
 ةديدج ةموكح ليكشتل هليهاتل ةليفكلا ةيباينلا
 نال ةصوقنم نكل .ةيزيفنتلا ةطلسلا مامز مالتساو
 ةيبلغالا بحاصو يراسيلا ةيروهمجلا سيئر
 سيئر وهف :هيزيلالا يلخي ال ةموزهملا ةيكارتشالا
 ءاقبلا قح هيطعي روتسدلاو تاونس عبسل بختنم
 لجأ ءاهتنا ىلا يا .1588 ةنس عيبر ىلا وه ثيح
 .ةديدج تاباختنا ميظنتو همكح

 قوييسرخ رابط
 براضتلا اذهو لد ةينانثلا هذه نا هيف كش ال اممو

 .رخآب وا لكشب .نامستقت نيتيسايس نيتوق نيب
 خيرات يف قونسم ريغ رهظم دحاو ناوا يف ةطلسلا

 هتدم لاوط لوغبد مكح دقل :ةسماخلا ةيروهمجلا

 هفطتخا دقو ىتح وديبموب كلذكو هتيبلغأب ةيسائرلا
 ذاو :ناتسيد راكسيج يريلاف هدعبو .اركاب توملا
 دحو ١9/1١ ةنس راسيلا ىلا هتقث ىسنرفلا بعشلا حنم

 ىلا يمتنت ةيناملرب ةيبلغا هقيرط يف بختنملا سيئرلا
 :كلذ روتسدلا هل لوخي امك .دمعف .ةموزهملا ةسائرلا

 رادضاو (نوبروبلا رصق) ةينطولا ةيعمجلا لح ىلا
 يف ةديدج ةيعيرشت تاباختنا ميظنتب يضقي نوناق
 رصانملا حيساكلا دملا يف تلمح نييلاوملا ندرهشلا
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 ال رت هو زا نس يو و اي ام

 سلا 2 تاقلح رخآ شعت اسنرل

 هيرغلأ 7 ءننإو هيد أ
 ا 0 ل

 (ىوقالا وهو) يكارتالا ١ بزحلا) راشيل فالتئال
 ةيبلغا (يلاكيدارلا راسيلا ةكرحو يعويشلا بزحلاو
 ةيلك اهماما تعادت ناملربلا ىلا ةقحاس ةيراسي
 .ةينيمدلا بازحالا

 رسخ ةيراجلا ةنسلا نم سرام /راذآ ١4 ىف

 .ايلمع يا .ةيباينلا هتيبلغا نارتيم اوسنارف سيئرلا
 يتلا ةيجولويديالل يداملا دنسلاو :يذيفنتلا هزاهج

 نييستلاو مكحلا جماربا عضيو عرشبو ؛اهب نمؤد
 هيزيلالا نم هجارخا ىلع رداق .كلذ مغر .دحا ال نكل

 روهظ لبق .نلعا هسفن وهو .نددخملا تقولا لبق
 تاءاتفتساو ةيباختنالا ةلمحلا لالخو .جئاتنلا

 هنا نلعا :راسيلا نارسخب افلس تآبنت يتلا يارلا

 هراصنا ىلع مايالا بلاكت مغر ؛بيسع ماقا ام ميقم»
 اذه هرارق لجرلا ذختي عملو :هتيخان ظوظح عجارنو
 ةمظناف .دكحلا ُْق جازم بحاص وا دينع هةنال

 وا جازملل اهيف ناكم ال ةيبرفلا ةيطارقميدلا
 تاناهرو ةمراص تابابسحلا نكلو :يارلاب دادبشتسالا

 ءاقب ىف عنامت مل ةدعاصلا ةيبلغالا نا امك .ةطويضم
 نا دالبلا روتسد هل حمسي ثيح ةيروهمجلا سيئر
 مدع وا دوجو ةلأسم اهنم لعجت مل اهنا لق وا .نمكي
 حانج) عوضوملا لوح داحلا يلخادلا عارصلا مغر

 كلذ ف يهو ؛(ةصاخ .راب نومير قبسالا لوالا ريزولا
 كاج لوالا اهميعز لقالا ىلع وا .قلطنت تناك اضيا
 ةطوبضم تاناهرو ةمراص تاياسح نم :كاريش

 .اهرودب

 ناك ةيعيرشتلا تاباختنالا خيرات لولح لبق
 مهناو .مهفلاحي نل ظحلا ناب اوعنتقا دق نويكارتشالا
 اودعا كلذ لدقو مهدبخلك نم ةيوسأياو امسق اودقف

 اهنم ةحلسا ةعضيب اوذحشو مهدغ ةيجا33 ةالقنلا

 تاباختنالا يف ةدمتعملا ةرطسملا رييغت :اديدحت

 ىوقلا سركت يتلا ةيباختنالا رئاودلا عيطقتو
 قرقلا لوخدل ةصرف يا كرثن الو ئربكلا ةيسايسلا
 دامتعاب يا .نوبروبلا رصق ىلا ىرغصلا ةيسايسلا
 حئاوللا ساسا ىلع باختنالاو ةيبسنلا ةيبلغالا
 ينقتلا ديدجتلا بناج ىلا .رييغتلا اذه ناف زاجيابو
 ةيسايس ةين ىلع وطنم هلمحي يذلا يطارقميدلاو

 ةمداقلا ةدنيميلا ةيبّلغالا ةضهانم افلس تتيب ةددحم

 لاعتفاب ؛ةيقرشملا ةدرفملا لوقت امك ..اهتقدرخ»و
 ةدارا ِق كسامتلا نم اهعنمو اهلخاد تاوضالا ةيددعت

 شماه ىلع رفوتت نكت مل اذا ةصاخو .مجسنم رارقو
 مويلا لاحلا هيلع ام وهو .ةيباينلا .دعاقملا نم ديج
 ليقارع نود قيرطلا حتفت ةلتامم ةرطسم نا ,لعفلاب
 ,ةينطولا ةيعمجلا ىلا فرطتملا نيميلا لوخد ماما
 هدعاقم ةيدودحم مكحب :يديلقتلا نيميلا لعجتو
 نودب .ديعبلا ىدملا ىلع هتيجيتارتسا مكحبو .ةردقملا
 .ةيهدب وا ةرمضم ةيفيكب ولو تافلاحت ماربا يف رايخ
 عم اهئدابم ضراعتت يتلا ةينطولا ةهبجلا عم
 اذه قلخ نا  ددجتملا يلاربيللا نيميلا ةيجولويديا
 ةطلسلا نم يوقي نا .ةياهنلا يف .هنأش نم تانشلا

 نا انيلع ذا .هنم صانم ال مكح ىلا لوحتتل ةيسائرلا
 ماماو يف هيدل ةداوه ال يذلا نارخيم نا فرع

 نآأش :هل دودح ال انامنبا نمؤد ةيروتسدلا تاسسؤملا

 ,ةيروهمجلا سيئر اهصخشي يتلا ةيلاعفلاب .لوغيد
 ناهرلاو .ينطولا لالقتسالاو ةدامسلل لوالا سراحلا

 بزحلا .كلذك :يذفي ةيباينلا ةيرددعتلا ىلع

 ةدحولا راطا ىف .هتحنجا عونتب فورعملا يكارتشالا
 تارهظمت وحن بهاذلاو .ةيطارقميدلا ةيزكرملاو

 باطقتسا يف :ةيغارو ؛ىلع ةرداق :ةددجتم ةيميظنت

 ةيسكوذوترالل ةرياغم تارايتخا جهنو عسوا
 ةيكارتشالل ديعت تاسرامم لجا نمو :ةيبزحلا
 تاذ ىرخالا ةحلسالا نم .اهقوالطو اهبابش ةيسنرفلا
 .رينادب ديسلا لدعلا ريزو نارتيم نييعت ءاضملا
 كلذو :يروتسدلا سلجملل اسيئر .يقوقحلا ذاتسالا

 الو :ةيعيرشتلا تاباختنالا خيرات نم عيباسا ليبق
 هتدقوت نا لب بسحق ةقثلا ىنعم نييعتلا اذه لمحبي

 لجر عضو ىلا يا ؛هئارو نم هيلع لّوعملا ىلا ريشي
 ةيروهمجلا سيئر نهذ ف ةدراو تاململ عفني بسانم
 تارارقو تافلم طبض اهسأر ىلع هتيبلغا نادقف ةادغ
 ةيبلغالا عم نكاسنلا نم ةلاحم ال مجننس تاماكتحاو

 .ةذفانلا ةديدحلا

 للافددا مهادرد

 جمانربلل ددحملا ,يساينسلا باطخلا نا ىلع
 روصت ىف ةلاعفلا ططخلا ىدحا هرودب ادب يلاقتنالا

 نمضتب هنا :راذآ ١١5 دعب ام ةلخرمل نارتيم سيئرلا
 اهجتنا ولو ىتح قستم جهنم اهرولبي يتلا ةيؤرلا
 تاذلا تايناكمال رماغملا رارقتسالاو ضارتفالا
 ضوخ يغبني :لوقي اهقطنمو .ماعلا يآرلاو مصخلاو
 نا وا .دبلا يف ةحبارلا ةقرولا نا ول امك ةبرجتلا
 رودقملا يف ودغي ثيحب ةحداف نوكت نل ةراسحلا
 ىذلا طرفملا لؤاأفتلا رسفي ام اذهو  ةلوجلا يف مكحتلا
 ةقباسلا ةريخالا مايالا ف نويكارتشالا هادبأ
 مهحلاصل يسفن وج قلخ ىلع مهدعاس ,تاباختنالل
 ىدم يف زاهجالاو  نيميلا تاباسح نم ريثكلا لخلخ

 .نوينتام يف هنييعتل رطضيس يذلا لجرلا ىلع ريجو
 ةفاكب .ةيسايسلا ةايحلا نم نيماع نا قحلاو
 تارشؤم كالتماو ةيمهالا نمل .اهلاكشاو اهتايضتقم

 ىلع ثعبت ةجردب يآرلا بالقناو رييغتلا زفاوحو
 'نا نكمي موهفمل ناحجرلا يطعتو حيسفلا لمالا

 مكحلا يف .ةرصاعملا ةيسنرفلا ةسايسلا يف انبات حبصي
 .ةطلسلا ىلع بوانتلا أدبم ينعن :ديدحتلا هِجو ىلع
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 نادقف بقرت قفا يف نشد نارتيم ناف حضوا تارابعبو
 :ديفي اباطخ ةيناملربلا هتيبلغا

 ةراسُخ ينعت ال (ةموكحلا) نوينتام ةراسخ نا- ١
 .ءيش لك

 اذه مغر ةرداق (ةيروهمجلا ةسائر) هيزيلالا نا-
 .حمرلا ساأر لظن نا ىلع

 نل (عبطلاب .نارتيم) ةيروهمجلا سيئر نا - "'
 شقاني اسيئر نوكي نل .(هتاصاصتخا) حالسلا يقلب
 سلجم لك ءاعبرا ةحيبص رطضي ملق درجم وا
 ضقنت ميسارمو نيناوق ىلع عقوي نا يموكح
 تاررقم حلاصل يبهذلا هدهع تازجنمو تاديبشت

 نارتيم لاق .ةيسايسلا هتايح لاوط هيراح نيمي
 نل ينكلو هيزيلالا يف ىقبأس .راذح :دحاولا فرحلاب
 هناش نم رما يا ىلع ةقفاوملا يننكمي الو اميقع نوكا
 .ةلودلل ةيساسالا بساكملا نم دحي نا

 ةسداحلا ةبحاوملا لجأت
 اياونلا يزاغم ادبج مهف نيميلا نا يف كبشن امو

 ؛:دجلا لكي اهيلا رظن هنا الا بسحن امو ,؛ةيسائرلا
 دقل ؛هتاكدتكت دادعاو .هتاياسح حرطل اهنم دافتساو

 لمح ةيروهمجلا سيئر نا ول اقح لهسيس رمالا ناك
 ممصم وهو .ةلهس ةليح ال وا .ةليح ال نكلو .هنافلم
 وردقم يف سلو .كلذل ايروتسد لوخمو ءاقبلا ىلع
 روتسد ىلع .هثارت ىلع بلقني نا ييوفيدلا نيميلا
 ال دق ةيروتسد ةمزا يف ببستيو .ةسماخلا ةيروهمجلا
 هلبقتسم ىلع .ديعبلا ىدملا يف ,ةدومحم نوكت

 يدصتلا بلطتت تحتف اذا ةمزالا نا مث .يسايسلا
 ةيسائر تاباختنا ميظنت يا .اهجالعل يروفلا

 قلقلاو زغللا نمكمو .ديصقلا تيب انهو .ةرشابم
 فالتثالا ءامعز دنع ةيهانتم ةقدب نيبوسحملا

 مل باسح ىكذا بحاص راب نومير ءانثتساب .ينيميلا

 1 مامج نحزن زت ملط مانإا 09

 يف بيستلا نا ىلع ةوالع هنا . ذيفنتلا ىلا هقيرط فرعي

 اليهأت رثكالا ضخشلا ناف ,متحلاب ةلوفكم ةيباجيالا

 نا لقو .ءاموسحم هرما سبل نيميلا ءامعز نيب نم
 ناحشرم دحوب حصالا ىلعو .دحاو نم رثكا كلانه

 يف ديصرو ةلصخ نم رثكا ىلع نارفوتي نايساسا

 .امهنم يا ىدل دجوي ال ثيحب ةلودلا بيلاود رييست
 نبع ةرقف .رخآلا حلاصل لزانتلل دادعتسالا نمث يأبو

 ةلوجلا برج دقو ؛ةيروهمجلا ةسائر ف سيراب ةدمع
 راب روسيفوربلا اما 148١. ويام / رايا يف ىلوالا
 نم اريخ هسفنل ىري الو ؛هيزيلالا عم ليوط هباسحف
 ةرازولا بصنخم دلقت نا هل قدس نا دعب عقوملا اذه

 جذومن غوصل رمالا مزحو .راكسيج دهع ىلع ىلوالا
 فالتئنا نا معز نحنو .اسنرفل مدقتم يىلاريدل مكح

 فافتلالاو .لماكلا ماجسنالا ىلع ارفوتم ناك ول نيميلا
 عضولا ناكل .ةيركرم ةيسائر ةيصخش لوح لمكالا
 ناف لك ىلعو .مويلا هيلع وه ام ريغ اسنرفل يسايسلا
 ةكرعملا ليجأتل رايخ يا كلمي نكي مل كاريش كاج
 ةلود سيئر عم نكاستلا لوبق مث نمو .ةيسائرلا
 ةباذج راب ةيصخش نا فرعي وهو ةصاخ يراسي
 عم سفانتلاب لوبقلا ناف ءاضيا :يردي نمو .ةنيصرو
 كلذ .راكور ليشيم ماما قيرطلا دبعي دق راب
 سويباف نارول لعفي مل يذلا .كنحملا يكارتشالا

 ةيصخشلا ربتعي يذلاو ؛هجمانرب قيبطت ىوبس
 .يأرلا تاءاتفتسا ريدقت بسن يف ىلوالا

 صاانم كانه نكد ملو بانسالا تددعت هنا خمهملاو

 كاريش دينسلا دلقنو .نكاستلا ةركف عم بواحتلا نم

 ميعز هرابتعاب هيف نيع يذلا ىلوالا ةرازولا بصنمل
 .ةيعيرشتلا تاباختنالا يف زئافلا ينيميلا فالتئالا
 نا نود .دعاقم ةسمخ زواحتت ال ةقيض ةصحب ناو

 ةهبجلا اهيلع تلصح يتلا ىرخالا ادعقم 75 ىسند

 .نيبول يرام ناجل ةعباتلا ةفرطتملا ةينطولا

 نوعمجي نويقارملاو ,يضاملا سرام / راذا ”١ ذنم

 اهخيرات يف دوهعم ريغ اروط تلخد اسدرف نا ىلع
 نوبقرتي اوفرصنا ءالؤه لجو .رصاعملا يسايسلا
 دصرتو .هتاقلح عباتتو .دهعلا اذه رولين ةيادب
 زهجت دق يتلاو ,ةنكمملا تامادطصالاو تابقعلا

 ربتعي نلو ضاخملا روط ف وه عورشم ىلع اعيرس
 هل ادهن انا يا .مالسب لمتكا اذا الا اقح اهجحان

 لولح عم ١9/88 ةنس عيبر موخت ىلا رارمتسالا

 .ةيسائرلا تاباختنالا ءارجال ددحملا خيراتلا
 لوح يأرلا تايراضمو تانهكتلا ةدش ىلعو

 ناف راسيلاو نيميلا نيب نكاستلا ةبرجت حاجن ظوظح
 عيباسالو احلفا لوالا ريزولاو ةيروهمجلا سيئر
 يذلا دحلا ىلا :نونظلا نم ربثك بيدخت يف ةديدع

 ةفيصلا ةيحالصب عانتقالا ىلا ماعلا يأرلا جردت
 بنجي مكحلل نكمم لكش لضفأ اهرابتعاو :ةدئاسلا
 ةيادبلا ذنمو .قفالا لوهجم ايسايس اقزام دالبلا
 تابثا ىلع ةممصم سيراب ةدمع ةموكح ترهظ
 لمعلا ةقيثو نم اقالطنا اهتارارق ضرفو اهتيصخش
 قيبطتب دعوو نيميلا فالتنئا اهرقا يتلا ةكرتشملا
 هذه دبت مل .ةطلسلل هعاجرتسا درجمب اهدونب

 يأ نارتيم سيئرلا اهل لقرعي ملو ددرت يا ةموكحلا
 لكف .اهجمانرب قيبطت ةريسم يف نوؤشلا نم نأش
 عضو هتلواط ىلع تعضو يتلا نيناوقلا عيراشم

 قيبطتل اهليهأت نوناق كلذ سار ىلعو همتخ اهيلع
 ىلع اوت ضرع يذلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا جماربلا

 ىرخا عيراشم ةقثلاب تزاف امك ةقثلاب زافو ناملربلا
 ماما ةقثلاب تيوصتلل اهسفن ةموكحلا اهيف تحرط
 يبايبنلا قيرفلا اهعضو يتلا ةباقرلا تاسمتلم
 .ىكارتشالا

 ةذلالا ذح القنا

 نم لخت مل يتلاو ةرتاوتملا ةريسملا هذه لالخ

 لسع رهش ادب ةرياعلا ضابقنالا تالاح ضعب
 لظلا يف راب نومير ديسلا ىوضنا اميف لوطي نكاسنلا
 عم لخبسب نا نود دقن يا نع افكتتسم . تمصلا امزتلم

 هئافلح ىلع ؛ةينطولا ةيعمجلا ف رثك مهو .هيديرم
 لاق دقل :دهعيرابشم حلاصل تيوصنلاو ديناتلاب

 :هلوح يرجي ام ىلع مويلا جرفتلا لضفي هنا هسفنب
 دش ام اهدهاشم نمو ةيتاوم تءارت ةجرفلا نا قحلاو
 دونو :قيوشتلا تاهويرانيس نم اريثك كرحو راظنالا
 يف جردني دحاو دهشمب ريكذتلا ىلع راصتقالا اده
 لاثم برقا وهو .اسنرفل ةيجراخلا ةسايسلا رامضم
 بكرم ىف ةفينع ةجر ثادحا ىلع ؛لازي الو .ارداق ناك
 ةيروهمجلا سيئرل ناو ةصاخ .يداهتملا نكاستلا
 ,دالبلا ليثمت ةرادجو بلطم يف قحلا لك لوألا هريزوو
 ةسايسلا ةنيفس ةدايقو .اهيأر نع ريبعتلاو
 لودلا ءامعز نم دادنالا نيب ةصاخو .ةيجراخلا
 لودلا هذهل ودكوط ةمق تءاج .ةعنصملا ةيلامسأرلا

 ؟ويكوط ىلا رفاسؤس نم :بولطملا ويرانيسلا رولبني يك
 قحلا ةيلفآلا هل نم ةاسترف مساي ةملكلا لواتتيس نم

 ىلع نلغتلا نكمي فيكو ؟اهحلاصم مساب ثدحتلل
 نوديدعلا نهار دقو ...خلا خلا ؟لوكوتوربلا بعاصم
 شياعتلا ءانب ىف لوالا خرشلا ثدحتل ةمقلا هذه ىلع
 ىاهال ءاقل ىلع اونهار ام لثمب .راسيلاو نيميلا نيب
 -4 .كاريشو نارتيم عاطتساو .يبوروالا سلجملا لودل
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 امهينتوق انفك نإ ةينادكو ءاهدو ةظدج نييناكلتمب امي مب
 يجراخلا ملاعلا ماما ارهظي نا لقالا ىلع وا .مادصلا
 رمالا نا امللط ةدحاو ةغلب ملكتملا .لفاكتملا ةروص يف
 رما ةحلصملا هذه نا ديب .ادلعلا اسنرف ةحلصم صخي

 ام وه لخادلا نكل .جراخلا ف اهسفن نع ربعت ازجتي ال
 ال اهلوح فافتلالا نا امك ء.اهتقاط نحشيو اهمعدي
 فرط لك لواحي تاشوانم يف عوقولا نم امود يجني
 .هيزيلالا ناف نارتيم دنعو :هتيقادصم زربي نا اهلالخ
 يف :ةحلصملا ةلعش لمحبي نا هل يغيني يذلا اوه
 يأرلا اذه يف هعزاني ال كاريسشو .لخادلا يفو جراخلا
 يكارتشالا سيئرلا مادام هب عدصلل دعتسم ريغ هنكل

 تاعاق نا وه سحي اميف هيزيلالا رصق رداغي مل
 ,يسايسلا هحومطل عيستت نا نم قيضا نوينيتام

 ولعتو اهادم ذخأت ةيسايسلا بطخلا لعجيب ام اذهو
 هنا لوالا ريزولا لوقي يذلا ينطولا عافدلا ةربن اهيف

 نوؤشب ينعم وه ام لثمب هريغ لبق اهب ينعملا وه
 ىلا ةدودعم روهشب قلعتت اذه دعب ةلأسملاو .ىرخا

 لك حابصل يموكحلا سلجملاف اورظناو :1988 دودح

 سيئر نا ىلع عطاقلا ليلدلا مكيطعي ءاعتجرا
 ةيبلغالا هررقت ام ىلع ظفحت ناو ىتح .ةيروهمجلا
 ءاغلا نيناوق ىلع عقو .نيبخانلا ةقث تزاح يتلا
 نمالاب ةقلمقتملا عيراشملاو :يبسنلا باختنالا ةرطسم

 حالسصاو .ةموكحلل ةيداصتقالا ةيلهالاو ةرحهلاو

 ةيلاملا نيناوقلاو .يرصبلا - يعمسلا زاهجلا
 شياعتي هنا .نكاستي هنا .ةديدجلا ةيبيرضلاو
 /زومت نم رشع عبارلا موي لح نا ىلا ... ةيباجياب
 دهشملا بلقني و تاعاس الا يه ناو .يراجلا ويلوي
 يف ...ءيش لك مغر ضماغلا ةفلالا وج مغر ةيلك

 يلاعلا هيسرك يف سلاج نارتيم احابص ةرشع ةيداحلا
 ابيرقو .دروكنوك ال ةحاس يف ةبوصنملا ةصنملا قوف
 ريزولا سلج اولع ىندا يسرك ىلعو ,اايلق دءارو .هنم
 رايخ الو .:رمي رهابلا يركسعلا ضارعتسالاو :لوالا
 ىلعالا دئاقلا وه .لعفلاب :نارتيمف .انه .كاريشل
 ةرايسلا يطتمي يذلا وهو :ةحلسملا تاوقلل

 لزراش ةحاس نم شيجلا دئاق بناج ىلا ةيركسعلا
 ىدؤت هلو .هيزيلزناشلا ةداج لزنيو لاوتيا  لوغيد
 هبتكم ىلا ةعاس دعب لقتنيس نم وهو ..ةيحنلا
 اذه يف يسنرفلا بعشلا بطاخيل :هيزيلالا يف يسائرلا

 عيذمل لاؤس ىلع دري وهو .يقليو دوهشملا مويلا
 ,ىلوالا ةانقلا يف :هيزوروم فيا .ريهشلا نويزفلتلا
 .ةيسايسلا مسوملا ةلينق ةقثلاو ءودهلا نم ريثكبو

 امولعم اخيرات اهاياظشل ناف ةلبنقلا رجفنت نا لبق

 ةموكحلا جمارب لسلسم يفف :هب ريكذتلا نم سأآب ال
 اهلمع يف يسيئر دنب .اهنع ديحم ال ةطخ ةمث ةينيميلا
 تاعاطقلا ةيبلاغ ةلاحاب يضقي يداصتقالا
 عاطقلا ىلا اهردغو ةيعانصلاو ةبلاملا تاسسؤملاو

 .ةلودلا ريسستل اهتعبتو اهميمأت ءاهنا يا .صاخلا

 جسمانرب يف ىربكلا تارايخلا دحا ميماتلا ناك دقو

 ,انه اهدف ضوخلل لاجم ال تاريدقتل يكارتشالا مكحلا

 عزن هماهم ىلوا نا ريتعي وهو ينيميلا .مكحلا ءاجو
 ام نع وا اوروم ةموكح دهع ىلع مت امع ءاوس :ميماتلا
 كاريش ةموكح تدعاو .هسفن لوغيد لارنجلا هرقا

 سيئر ماما ؛ىلوا ةرتف ف .ضرعو عورشملا اذسه
 :لماتلل يروتسدلا سلجملا ىلع ليحا مث ؛ةيروهمجلا
 يراس حبصيل همتخ هيلع عضي نا نارتيمل يقبو

 ٠ ددعلا ب ةيبرعلا ةعيلطلا ١14  58زومت 1925

 ىربك ةسسؤم 54 عيب هبجومب متيو .ةرشابم لوعفملا
 .صاخلا عاطقلا ىلا

 ءازا هظفحت فخر هل هيزدلالا ناب ربكذتلا ديفملا نم

 ىف كسامتمو حضاو ينارتيملا روصتلاو :لعفلا اذه

 ىلحجلا بساكملا نم هارد ام قاطن ىف كلذ ليقو .ةينطولا

 وه اهب ساسملا ناف ىلاتلابو .ددهع ىف تققحت ينلا

 نا مغرو .ةيسايسلا هتيصخشو هخيراتب ساسم
 روصتلا اذهب مات يعو ىلع يكاريشلا يموكحلا قيرفلا
 عم ةنراقملاب ةصاخو .تقولا ضعبل دقتعا هنا الا

 ةيروهمجلا سيئر اهيلع عقو يتلا ةقباسلا ميسارملا
 رميس ميماتلا عزن موسرم نا دقتعا .نكاستلل لابملا
 .هيقباس لثم

 !نكل و .رمتسم نداسنلا

 موسرسملا عيقوتل هضفر نلعي نارتيم وه اهو ..
 ةحلصملا ىلع ديدشلا هصرحب كلذ رسفد و حورطملا

 ةيبذجالا ليماسرلا لكآت نا نم هفوختو .؛ةيئطولا
 نا نكمي ال هريمض نابو .ينطولا يداصتقالا ثارسملا

 لبق اذه هفقوم ذختي هنا ...رارقلا اذه لثمل قاسنب
 :يحوبو .موسسرملل يئاهنذلا صحنلا .ىلع عالضالا

 ١ ؛ موي ءاسمو .رمالا ناك امهم عقوب نل هنا ءام ةقيرطب
 ديسلا داصتقالا ريزو نم ةرشابم لعفلا در ءاج زومن
 تاسيسؤؤملا عيب نا ىلا ماعلا يأرلا نأمط يذلا رودالب
 داصتقالل ي ويح لماع وه صاخلا عاطقلا ىلا ةينطولا

 ناو ةيزجم طورش قفو متيس عيبلا ناو ,ينطولا
 ١١6/: زواجتت نل يبنجالا لام سأرلا لخدت ةصح

 يكل تذختا دق ةيصنلا تاطايتحالا لك نا ىلا ةفاضا
 موي ..ةينطولا ةحلصملا عم ضراعت يا ثدحب ال

 سلجملا عامتجا ىدل ويلوي /زومت ١١ ءاعبرالا
 هيلع ضرع دقو .هفقوم دنع نارتيم يقب يموكحلا
 لوالا ردزولا ناك مويدلا اذه ءاسمو .الدعم عورشملا

 نم .اهباضن يفر ومالا عضيل نويزفلتلا تاشاش لغشي
 ةفاضالابو .ةلودلا سيئر فقوم دنفيلو .هرظن ةهجو
 كاريش كاحج ديسلا نافق داصتقالا ريزو هب جتحا ام ىلا

 امو ةيكطولا ةدارزالا ىلع نضارتعالاه ناربسم مهتم
 :نيميلا فالتنا ىلع اهتيوصتب نيبخانلا ةيبلغا هتررق
 قيبطت يف امدق يضملاب ةموكحلا ثبشت نلعيو
 هناف :هعقوتيب ضغبلا ناك امل افالخو .اهجمانرب

 سيئر هنلعا يذلا هيجوتلل .ةياهنلا يف .خضري
 نوناق عورشم ىلا موسرملا ليوحتب يا .ةيروهمجلا
 نا ةسسؤملا هذه ىلع نوكفو ناملربلا ىلع ضرعب
 لوبق ةدحاو ةملكب اذه ىنعمو .هضفرت وا هزيجت
 ةسايسلا يف ايلاح مئاقلا نكاستلا عضو رارمتسا
 .ةمكاحلا ةيسنرفلا

 وج يا فو :بولسا يابو .وه نكاست يا نكلو
 حاحلاب مويلا ةرضاح ةلئيسالا هذه ؟؟؟قفا يا وحنو

 بقع ىلع ابسأر تاقالعلا تبلق اهنأكو رهظتو .ديدش

 تسيل رومالالا ناب يحوتو .هيزيلالاو نوينيتام نيب
 اوعقوتي نا نيبقارملا قح نم ناو .ماري ام ىلع دعب
 دقع تابح ضعب مهماما تطرفنا دقو .ءيش لك ةباهن
 مساب يمسرلا قطانلا لقي ملا ؛ديعسلا شياعتلا
 فلاس ىلا داع ناو ىتح عضولا ناب ىلوالا ةرازولا
 برض اقيمع احرج ناف ؛ةعي وزلا يطخت نكماو .هدهع
 نكمي ال ةمالع حرجلا اذه لظيسو نكاستلا دسح
 له نكل .هجولا ةحفص ىلع بدنلا لثم امامت اهنايسن

 موصخلاو نويرقملا ؛اقح عقوي نا نارتيم عسوب ناك
 ءاهتنالاب هسفن ىلع مكحل لعف ول هنا ىلع نوعمجي
 ؛يموكحلا سلجملا يف حبش درجم ىلا لوحتلاو ءامامت
 ,لاوزلاب ةقياسلا هتاباسح عيمج ىلع ءاضيا ءمكحلاو
 نيميلا اهيف رهظيس ةبلاغ ةيردق ةعرنل مالستسالاو
 نا ريغ .شياعتلا نم لوالا ديفتسملاو بلاغلا وه
 .هسفن عم تامازنلا بحاض ةيسايس لجر نارئنيم
 اقوفتم هرهظت يارلا تاءاتفتساو .هتبخانو :هبزحو

 ,يسنرفلا بعشلا ىدل مويلا نزاوتت هتيصخشو
 ٍبلغأ يف نآلا ىلا حجن دقو .ةليوط دعي هتطخو
 يف «:ملعم ةبرض» برضي نا مويلا عاطتساو اهطاوشا
 يف مهو .طاوشالا تارشع هم وصخ ماما لاّزِن ال نيح

 ىلوالا رامثلا هيف جضنت لوطا تقو ىلا ةجاح

 مهتاحالصاو مهجمارب جئاتن :نايعلل رهظتف ,مهسرغل
 نيبخانلا عانقا ىلع .ترهظ نا .اهدحو ةرداقلا

 ةصاخ ؛ةيروهمجلا ةسائر ىلا نيميلا ةدايق ةرورضب
 ولو ىتح كلذ يوني الو ليقتسي ال سيئرلا ناو
 ماع نيصا نودوت كاج عج رسصت) نارفتنمإلل نضرعت
 روهش ةعبرا نا مث (ةيروهمجلا لجا نم عمجتلا بزح
 ,ةيرجتلا هذه دودح نيدتل ةدفاك تناك نكاستلا نم

 اريخاو .يناثلا ىلع ضاضقنالل اهيف فرط لك زفحتو
 معزن انناف :ةسايسلا يف نيفارعلا بولسا نع اديعبو
 ناملربلا توصيس نا دعيو .ءايلاح ةندهلا ةدوع ناب
 وه امنا :ةينعملا تاسسؤملا ميمات عزن نوناق ىلع

 نيب مادصلا رعتسي نا نم ةلاحم الو . تقؤم عضو
 علطم يف ,مداقلا يسايسلا ميسوملا يف ءادعالا ةوخالا
 ةرمو .نآلا نم ذحشت ةحلسالا تأدب دقو فيرخلا

 نيميلا نيب ةيماح ةكرعم اسنرف دهشتس ىرخا
 [1...ناسنلاو

 ي واوزلا ناميلس
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 بارضالا ىلا ةباقنلا سلجم لح نم

 !ناربا .. ىف ءابطألا لب
 عاق ىلا تروهدت .ناريا ف ءابطالا لاوحأ كني

 ءابعا اهلمحتو ةيبحصلا تامدخلاف .ةيواهلا 15

 ةيفاك نكت مل ,ةيناسنالاو يعامتجالا يسآملا
 لئاسو روطتت نا مهصقني ناك اذا .مهيلا ةبسنلاب
 يتلا ةاسأملا ةروص لمتكت ىتح .باٌهرالاو عمقلا

 .نويناريالا ءابطالا اهشيعي
 .لمعلا نع اوفقوت نيذلا ناريا ءابطا هجو دقو

 ةدحتملا تايالولاو ايوروا ىف ءابطالا مهئالمز ىلا ءادن

 هجو يف مهبارضاو مهفقاوم معد هيف مهنودشاني
 نيناوقلا مرتحت كل يذلا ةيناربالا عمقلا تاطلس

 ةعرش ذنم بطلا ةنهم اهيلع تماق يتلا فارعالاو
 .ينانويلا طارقبأ

 ةيناريالا « ىلخ يدهاجم» ةمظنم ميعز ناكو

 ممالل ماعلا نيمالا ىلا ةلاسر هجو دق ,ةضراعملا

 ناسنالا قوقح تامظنم ىلاو .رالليوك يد ةدحتملا
 مهوعدب :يبوروالا ناملربلاو يلودلا رمحالا بيلصلاو
 نع نيبرضملا نييناريالا ءابطالا عم نماضتلا ىلا اهيف
 .ةيعمقلا مهدالب تاطلس تاسرامم بيسب لمهلا

 ةيناطيربلا «نويبيرت دلاريه» ةفيحص ترشنو
 الاقم .ويلود /زومت رهش نم ١" خيراتب ةرداصلا
 ةهجاوملا بابساو .ناريا يف ءابطالا عاضوا لوادتي
 ددع ردقيو .ةيناردالا تاطلسلا نييو مهنيب ةمئاقلا

 ,بيبط فلا رشع ةعبرا يلاوحب نييرضحملا ءابطالا
 تلقتعاو .مهتباقن سلجم لح ىلع ةموكحلا تمدقا

 سيئر مهنيبو .نوجسلا مهتعدوا مهنم نيثالث نم رثكا
 يظيفاح يلع دمحم روتكدلا ةباقنلا سلجم

 نولقتعملا ضرعت ثيح .سمش ىيحي روسفوربلاو
 .بيذعتلاو برضلا تاناهالا نم فونصل

 ءابطالا نيب تاقالعلا نا ةدكؤملا تامولعملا لوقتو

 موي يف ذخات ملو ,ةميلس نكت مل ؛:هسفن ينيمخ نيبو
 «رارسالا حاتفم» هباتك يف .ةيعيبطلا اهكلاسم مايالا نم
 مهنا ءابطالا ينيمخ مهتي .1947 ماع ف روشنملا
 دوهيلا ءالمع»و يرامعتسالا برغلا وجيرخ

 ةنهم نوسرامي هداقتعا بسح مهو :«نييبيلصلاو
 .ةذوعشلاو رحسلا

 ةهجاوملا تادب :ويلوي /زومت رهش ةيادب يفو
 اديو .ةيناربالا تاطلسلاو ءابطالا نيب ةيقيقحلا

 ةباقن سلجم بتاكم نوزغي ؛ةطرشلاو ينيمخ سرح
 ,ةيبطلا عجارملاو قئاثولا نورداصيو ءابطالا
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 ةباقنلا سلجم رقم نا هدافم راعش لظ ف .اهنوقرحيو
 نم رصانع لبق نم لثحا دقو .:«سيساوجلل ركو» وه
 .« هللا بزك»

 سلجم سيئر اعد نيريخالا نيعوبسالا فو
 ربتعي يذلا يناجنسفر يمشاه يناريالا باونلا
 ىلا نييناربالا ءابطالا .ناريا ريصمب ايلاح مكحتملا
 ددرتتو .دالبلا ةرداغمل مهرفس تازاوج ةتثيهن

 دق بيبط فالآ ةرشع نم رثكا نا ةقوثوم تامولعم
 10 ماع ذنم نارا اورداغ

 تاطلسلا نيدو ءابطالا ةياقن نيب ةقالعلا نا ودبدو

 سلجم نا ذا ءرارمتساب ةروهدتم تناك .ةيناردالا

 ةيناربالا تاطلسلا ةسائس .امئاد .دقتني ناك ةياقنلا

 ف لخدتلاو .باهرالاو عمقلا يف اهبيلاساو .ةيحصلا
 نا ىلا .ةيودالا داريتساو ةبابطلاو ةباقنلا نوؤش
 ىلع اهدب عضو ىلا ةيناربالا تاطلسلاب رمالا ىهتنا

 ةيودالا دروتست تناكف .ةيحصلا نوؤشلا عيمج
 ذاختا ىلا ةياقنلا سلجم عفد يذلا رمالا .,ةدسافلا

 نطاوملل ةداضملا ةسايسلا هذه نم ةدنلع فقاوم

: 1 

 جراخلا ىلا ءابطالا لحريل :يناجتسفر

 نم ,ريخالا رهشلا يف ؛ةباقنلا سلجم رذحو .يناريالا
  ةيبونجلا تاعطاقملا ف اريلوكلا ءابو راشتنا لامتحا

 اذه لثم ةهجاوم نع زجعلا نمو .دالبلا نم ةيقرشلا
 تمهتا ةيناربالا تاطلسلا نكل .هراشتنا لاح يق ءابولا

 ,مكحلا دض نينطاوملا ضيرحتب ةباقنلا سلجم
 .يسايسلا لمعلابو

 ,ةيئاربالا تاطلسلاو ةياقثلا نبس مادصلا علبو

 تمت امدنع ,يضاملا وينوي /ناريزح رهش يف هتورذ
 ءابظالا ةحئال تَزافو .ةباقنلا سلجم تاباختنا

 يظيفاح روتكدلا اهمعزت يتلا نيضراعملاو نيلقتسملا
 اميف )١١٠٠١(/ توص فلا رشع دحا نم رثكاب
 رمالا .,توص ٠٠٠١ نم لقا ىلع يلالملا وحشرم لصح
 سلجم لحو تاباختنالا ءاغلا ىلا ىنيمخ داق يذلا

 .ءابطالا ةباقنل ديدج سلجمو سيئر نييعتو .ةباقنلا
 .ةمكاحلا تاطلسلا نم برقم

 :بطلا ةنهم نوؤش ف يسيلوبلا لدختلا اذه ءازاو
 عوبسالا يف ,.بارضالا ىلا نويناريالا ءابطالا داع
 ةيلاحلا دض يناريالا بعشلا كيرحت» دصقب .يضاملا

 لاق امك ؛ةيبطلاو ةيحصلا دعصلا ىلع ةيواساملا
 .يعرشلا ةباقنلا سلجم مساب قطانلا

 :ةيلاتلا اياضقلا ىلع ءابطالا بارضا بصنيو
 نيناوق طابنتسا ةيناربالا تاطلسلا رارق ١

 عم ضراعتت نيناوق يهو بطلا ةنهم ميظننل ةديدج
 .اهفارعأو بطلا ةنهمل ةعوضوملا ةيلودلا ةعرشلا

 رايبجاو .ىضرملا ةجلاعم ىف ىوطلسلا لخدتلا ١

 .مهنم نيضراعملا ةجلاعم ضفر ىلع ءابطالا
 تالاجحم ضع نا ةيناربالا تاطلسلا نالعا “" 

 نم ءاسنلا ةجلاعم يا .يئاسنلا بطلا ةصاخ .بطلا

 !«يناطيشو فّرشم ريغ لمع» وه .لاجر ءابطا لبق
 تبلل يلالملا دحا ةهيساري ينيد سلجم ليكشت  ؛

 ىلا ةيبط ةيضق ةبا يف ةدوعلا مدعو .ةيبطلا اياضقلاب
 : .يسدملا ءاضقلا

 ضيرمتلا سرادم ف ميلعتلا ىوتسم ضافخنا ٠
 نودؤي ءابطالا لعجب يذلا رمالا :ةديبطلا تايلكلاو

 .تاضرمملاو نيضرمملا لامعاو مهلامعا
 امم ؛برحلا ةهبج يف لمعلا ىلع ءابطالا هاركا * 

 دعاس يحص غارف ثودح ىلا لخادلا يف داليلا ضرع

 .ةنمزملا اريلوكلا عون نم ةريطخ ضارما راشتنا ىلع
 تاطلسلا هتيرض يذلا يسيلوبلا قوطلا مغزو

 امعد ىقل بارضالا ناف .ءابطالا بارضا ىلع ةيناريالا

 نانسالا ءابطا مهئالمز بناج نم قاطنلا عساو
 ءاحنا عيمج ُِق تاضرململاو نيضرمملاو ةلدايصلاو

 نيصاخلا ينيمخ ءابطا نم نينثا نا ددرتيو ..ناريا
 رافال ول زيفرب ناروتكدلا :امهو :بارضالا ىلا امضنا دق

 .تاحشن دومحمو

 ددرتت هؤادصا تأدب دق ءابطالا بارضا نا ودبدو

 ىوقلا مجح دعب فرعي الو .جراخلا يفو ناريا يف
 ىلع نوكرحتي نيذلا نال ؛هءارو فقت يتلا ةيسايسلا
 .ةضراعملا ىوقلا اصوصخ .يلخادلا عارصلا ةعقر
 ةيروهمجلا» طوقس لظ يف عساو ديباتب نوظحي
 عمقلا ريغ اهنم نويناريالا دضحي مل يتلا ؛ةينيمخلا
 عاضوالا روهدتو دالبلا قزمتو .. داسفلا و داهطضالاو

 []1.ي واسأملا دحلا ىلا ةيداصتقالاو ةبعامتجالا
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 ةيبوغلا نقار طرق

 يناملالا يبعشلا ضفرلا روهظ دغب

 لوقعملا مهيبادغإ درواجت نا لق

 انشا ا ١

 نويلاربالا نومجاللا
 1 نوجااتسللاو

0 

 نظل رشها سا .نيدرب

 .طسوالا قرشلا نم لامشلا ىلا ةرجهلا مسوم

 ةعيلطلا) ةييرغلا نيلري ىلا ناريا نم ةصاخو كيب
 ايجيردت لوختلاب ددهب /١10( ندعلا ةيبرعلا | 7
 نيب ةيئانثلا تاقالعلا ىلع ةطغاضو ةدقعم ةلكشم ىلا
 ىلا ةفاضا .ةيداحتالا ايناملاو ةيطارقمندلا ايناملا
 قرشلا نيب تاقالغلا لمجم ىلع ةدتمملا اهراثآو اهلودذ
 .امومع برغلاو

 رسيزو يشنيغ ثدحت وكسوم ىلا هترايز لالخ
 يتايفوسلا هريظن ىلا ةيداحتالا ايناملا ةيجراخ
 قفدت نم دحلل نواعغتلا ةيمها نع هزدانرافيش

 هجو امك .ةيبرغلا نيلرب ىلا ثلاثلا ملاعلا يرجاهم
 ىلا ءادن ةيداحتالا ةيناملالا نوؤشلا ريزو غنلدنيف

 ناختا ىلا هيف اهوعدب .ةيطارقميدلا ايناملا ةموكح
 ربع ةيرشبلا تاجوملا هذه فقول ةليفكلا تاءارجالا
 يف ةيحيسملا ةيناملربلا ةلتكلا سيئر نا لب .اهيضارا
 ةيداصتقا تابوقع ضرفب دده (ناملربلا) غاتسدنبلا
 رارمتسا لاح يف ركينوه شيريا سيئرلا ةموكح ىلع
 تاريشأت نود نيرجاهملا تاثمل تاليهستلا ميدقت

 ةيبرغلا نيلرب ىلا ةيمسر قاروا وا لوخد
 ةيبرغلا ةلمحلا هذه ىلع تدر ةيطارقميدلا ايناملا

 تسيل اهيضارا ناو ةلكشملا يف افرط تسيل اهنا لوقلاب
 نيلرب تاطلس ناو ؛ةرح تيزئارت قيرط نم رثكا
 ءالؤه لوخد ةيلوؤسم لمحتت اهدحو ةيبرغلا

 تابجاوب موقت اهنا تفاضاو .ةنيدملا ىلا نيرجاهملا
 يىلودلااهراطم ىلا نيمداقلا قئاثو يف قيقدنتلا

 نيلرب ىلا مهلاقتنا عنم اهتيحالص نم سيلو .ليفينوش
 .ةيبرغلا

 ىلا ىلاهالا مسقنا دقف ,؛ةيلودلا ةنيدملا لخاد اما

 نيديؤم ىلاو .نيرجاهملاو ةرحهلل ءادشا نيضراعم

 ميحجح نم برهلا يف و نيدرشملا ءالؤه قوقحل نييناسنا

 ١945 3وَمتا<8- ١54 ددغلا ةيبرعلا ةعيلطلا_
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 .ناربا نم ةصاخو مهنادلب يف ةايحلا

 ينام ينام كا هلآ نوقلرإ
 5-3 انا ىلع ةيداصتق تادوقع يظر ل

 1 ا نيف 0 نيج اللا بهذ قم تسيلاهناب درت يقرا جابوا

 ةيبرغلا نيلرب يف ةطرشلاو نمالا تاطلس ىشختو
 ةجيتن .فنع ثادحاو تامداصم عوقو نم

 «ندرايتلا يلثمم نيب اهينجت نكمب ال ينلا تاكاكتحالا

 تاعمجت ىلا اوعد ناملالا ةرجهلا يضراعم ناو ةصاخ

 برقلاب مرصنملا عوبسالا ةياهن ةلطع لالخ ةيسايس
 اوعفرو .ايقيرفاو طسوالا قرشلا يدرشم تاميخم نم
 ةيئذب تاديدهت اوهجوو ؛عباطلا ةيرصنع تاراعش
 ملو :علهلا مهكلمت نيذلا ,بئاجالا نيرجاهملا ىلا
 تاميخملا يف مهئاسنو مهلافطا عم ءامتحالا ريغ اوكلمي
 .ةلهلهملا

 هل دهشت مل يذلا يبنجالا ناضيفلا اذه ببسبو
 برحلا دعب ام تاونس ةليط اليثم ةيبرغلا نيلرب
 زواجتي نا نوبقارملا هل عقوتي يذلاو .ةيناثلا ةيملاعلا
 يسابقلا مقرلا وهو .,ةرجاهمو ارجاهم /87”7 لا

 ١14 ماع ف هققح مقر ىلعأ زواجتيو لب :.15185 ماعلل
 بيلصلا ةمظنم تنلعا ءرجاهم فالآ ٠١8 غلب ذا
 تعدو :ىوصقلا رافتتسالا ةلاح يناملالا رمحاألا

 ىلا ةينيدلاو ةيعامتجالا تاعمجتلاو تاثيدهلا

 نم ىندالا دحلاو تقؤملا نكسلا نيمأتل اهتدعاسم
 نيرجاهملا عيزوت متي امثير .ةيتايحلا تامزلتسملا
 تارامعلاو :ةيضايرلا تاعاقلا مهيب تظتكا نيذلا

 ةيضايرلا تاحاسلا يف ةرشتنملا تاميخملاو .ةينكسلا
 ايناملا ندم ةيقب ىلع ةفوشكملا ةماعلا قئادحلاو
 .ةيداحتالا

 ةيمالعالا تاسدسؤملا نم ديدعلا نا لوقلا نم دن الو
 رغنربش لسكا تاراكتحا ةصاخ .ةيبرغلا نيلرد يف
 نييناربالا نيرجاهملا ةاسأم تلغتسا دق ,ةيفاحصلا
 ربع وا روتاكيراكلا موسرب ردنتلل ىلوالا ةجردلاب
 نارهط يف تايآلا ماظن نم ال ,ةيسايسلا تاقيلعتلا
 دابا ةرهظم .امومع يمالسالا ماظنلا نم امناو .بسحف

 مدعو .ءامدلا كفسو فنعلا ىلع موقي ماظن هناب

 يتلا ىرخالا تازارفالا لكو :ناسنالا ةميق مارتحا
 .ينيمخ ةدايق لظ يف ةيناربالا ةبرجتلا نع تحشرت

 تاجوم عم يضاملا يف تلعف امم ةجاجف رثكا نكن ملو
 .اكناليريس نم نيماتلا وا دنهلا نم خيسلا نيرجاهملا

 فيكو اذامل وه انه هسفن حرطم يذلا لاؤسلا نكلو
 ناريا نم ةصاخ .نيدسايسلا نيثجاللا ةلكشم تلصو

  ةينام لالا تاقالغلا قاهرا ىوتسم ىلا :نانملو
 تاقالعلا مومع يجيردتلا اهلومشو ةيناملالا

 ؟برغلا و قرشلا نيب ةيبوروألا
 .عقاولا يف تأ دب امك ةصقلا أدينل

 برحلاو ةيناريالا ةيقارعلا برحلا رارمتسا ةجيتن
 ةيدنهلا حيسلا ةلكشمل ةبسنلاب رمالا كلذك .,ةينادبللا
 ةراجتلا نم ديرف زارط اشن .ةيكناليريسلا ليماتلاو
 حالسلا ةراجت شاعتنا عم شعتنا يذلا .ءادوسلا

 .ءادوسلا

 ؛«تايرفسلل بتاكم سيسأت نع نلعا ةيادبلا يف
 نم شيج دجو .توريبو قشمدو لوينطسا يف ةصاخ
 يرسلا قازترالل نيدايم ءاهلظ يف لمعلا نع نيلطاعلا
 نم نيبراهلاب لاصتالا ةمهم ىلوتب .عورشملا ريغ
 نيضفارلا نانيل نايش وا :قارعلا دض برحلا ميحج
 نيمآتب ىنعيو .ةينانبللا تايشيلبملا يف طارخنالا
 .ةيصخش قارواو لوخد تاريشآتو رفس تازاوج
 .ءادلا ىلا فلالا نم ةروزم اهلك

 بترت ءيرسلا نيربخملا شيجو تايرفسلا بتاكم
 شعتنت ام ردقبو .ينوروالا لامشلا ىلا ةرجهلا ةيلمع
 رؤب ىلا ءادوسلا حالسلا ةراجتل ةيرسلا بتاكملا

 دنهلاو قرشلا ىف ةبهتلملا ةيميلقالا رتوتلا

 نم نيبراهلا نيدرشملا ددع دادزي ام ردقب .اكناليريسو
 .رانلا ميحح

 مل ةريطخ ةورذ ةرهاظلا هذه تغلب م65 ماعلا يف
 انناح امناو :بسحف ةيبوروالا لودلا ةيانع قحتست

 .اهنيب ام يف عضولا ةجلاعمل ةيسايسلا اهدوهج نم
 انوروا لود ناريط طوطخ تالحر ترهدزا كاذنا

 افويض نولحبي نيذلا نيرحجاهملا فولأب ةيقرشلا
 ةيقافتا ىلع ةعقوملا ريغ لودلا هذه يضارا ىلع نيتقؤم
 ربع نورداغي مث نمو .يساسسلا ءوجلل ةدحتملا ممالا

 ىلا ةيطارقميدلا ايناملا يضاراو ةيدنلونلا يضارالا
 ةيقافتالا ىلع نيتهقوملا ةيداحتالا ايناملاو ديوسلا
 نيرجامملا ماقرا تزواجت هسفن ماعلا يف .ةروكذملا

 قفو باعيتسالا ىلع ديوسلا ةيلباقل ىوصقلا دودحلا
 لحارلا ءارزولا سيئر ةموكح رطضا امم .روتسدلا
 يتموكح عم فثكملا لاصتالا باب حتفل هملاب فالوا

 ّْ .ةيقرشلا نيلريو وسراو
 ايناملا نيب ةصاخلا تاقالعلا نم بيسي و

 ركسعملا صرحو .ديوسلاو ادنلويو ةيطارقميدلا
 ةموكح عم ةزيمتملا هتاقالع ىلع امومع يكارتشال
 ةرجهلا تاباوب 61 ماعلا علطم عم تقلغا :ملوهكوتس

 .ديوسلا ىلا ةيقرشلا
 احير ردي «دحاولا رجاهملا سأر» ناك تقولا اذه يف

 رفسلا بتاكمب ىمسي ام ىلع رال ود فالآ ةرشع ىلا لصي
 .توريبو قشمدو لوبنطسا يف رشبلا ةراجت نيكاكد وا
 ىلا نوب ةموكح تعس ملوهكوتس حاجنل ارظنو
 ةيقرشلا ةسايسلاب ةلومشم اهلعجت .ةهباشم ةيوست
 ,اهيضارا ىلا نيرجاهملا قفدت نم دخلا ىلا ةيمارلا
 نم ةريبك ادادعا نا داقتعالا نم قلطنت اهناو ةصاخ
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 ,ةرشايم نييسايس نيقحالم ةرورضلاب اوسيل ءالؤه
 يتلا ةيومدلا برحلا تالاحل نوضفار اما مه امئاو

 ةيعمق مظن نم نوبراه مهنا وا :مهنادلب اهشيعن
 ةايحلا صرف نوكلمي ال نوعئاج مهنا وا ةيروتاتكيد
 ةموكح فيضت اذه ىلعو .مظنلا هذه لظ ىف ةميركلا

 وا برحلا وا ةلادعاللا نع ةلوؤسم تسيل اهناب نوب
 .ملاعلا يف عوجلا

 اهتدهش يتلا ةيبسنلا ةيباجيآلا ءاوجالا عمو
 ىلع صرحلاو :نيتيناملالا نيب ةيئانثلا تاقالعلا
 سيئرلا ةموكح تماق .ءاوجالا هذه شاعنا ةلصاوم

 لاقتنا نم دحلاب .ركينوه شيريه يطارقميدلا يناملالا
 دالب ىلا اهيضارا ربع بونجلاو قرشلا يرجاهم
 .ةيبرغلا نيلريب لمشي حمل ءارجالا اذه نكلو .ندارلا

 ال ةيطارقوميدلا ايناملا نا امه نييسيئر نيرابنعال
 ,ةيداحتالا ايناملا نم ءزجك ةيبرغلا نيلرب ىلا رظنت
 نيلرب ىلع ناو .الوا اهيف ةيرادا قوقح ةريخالل سيلو
 ةباقر طاقن عضو ةيلوؤسم عقن ,ريغ ال ةيبرغلا
 .ايناث ةييرغلا اهدودح ربع تالقانلاو صاخشالا

 دجي يطارقميدلا يناملالا رابتعالا نا بير ال
 لوح ةيعابرلا ةيقافتالاو ىلودلا نوناقلا ةدناسم
 حييل ىلا ةفاضا ,جادستوب ةدهاعمو ةيبرغلا نيلرب

 يحيسملا راشتسملا ةموكح نا ريغ .يلودلا فقوملا
 ةيداملا عئاقولا ةلمج فيثكت ىلا ىعست لوك تومله

 يا .عقاولا رمالاب فارتعالا نم ع ون قيقحتل ةبولطملا
 ةيداحتالا ايناملا نم ايرادا اءْرِج ةيبرغلا نيلرب نوكب
 .لقالا ىلع ديعبلا ىدملا ىلع

 .ىلوالا فالخلا ةطقن نمكت انه
 هيلع ضارتعالا بعصلا نم ناف يناثلا رابتعالا اما

 مظتني هنكل .هتيعقاوو هتينوناق نم ببسب ءاضيا
 عضول ةيلحملا ةيبرغلا نيلرب ةموكح دادعتسا مدعب
 عم ةكرتشملا اهدودح طاقن ىلع اهتهج نم ةباقر طاقن

 نوكب افارتعا ءاهرظن يف ينعي كلذ نال ؛ةيقرشلا نيلرب
 افرتعم ةيلود ادودح ةيلاحلا ةنيدملا ميسقت طوطخ

 ربتعت اهنال ةدشب هضفرن ام وهو ءاينوناقو ايعقاو اهب
 .ةدحاو ةنيدم ىربكلا نيلرب

 .ةيناثلا فالخلا ةطقن نمكت انهو

 ىلا لوصولا روصت بعصلا نم حبصي اذكهو
 نوكت اميرو .ةلكشملل يئاهن وا ديعب دما تاذ ةيوست
 ةيرهوج حلاصمل ةاعارم ىلع ةينبملا تايوسنلا
 اهنكل .احيجرتو احيشرت اهريغ نم رثكا .ةكرتشم
 .ةيرذجلا تايوستلا طمن نع ةديعب لظتس

 تالاكشا ودبي ام ف ةكردم رشبلا ةراجت نيكاكد نا

 عضولا اذه رمثتستو .ةينوناقلاو ةيسايسلا ابوروا
 ةيبوروا جحلاصم عمم قافتالاب انايحاو ءاهحلاصل

 ناف كلذلو .عباطلا ةينا وا ةتقؤم :ةيبرغ وا ةدقرش

 لبقتسملا يف رارمتسالل حشرم نيرجاهملا قفدت
 .كلذك دعاصتلل لب .روظنملا

 نادلب ناف :ةيمسرلا نوب رداصم هلوقت ام ىلع ءادبو
 ىلع ةلكشملا دزه جاردال ةرطضم ةيبرغلا ايوروا

 ةكرنشم لولح ىلا لوصولل ةلبقملا اهتاعامتجا لودج
 نود فرط ىلع اهتبيرض عقت الو عيمجلا اهمعدي
 ع .رخآ

 ةرجهلا نع روصم لماش قيقحت خداقلا ددعلا يفز

 .(ةيداحتالا ادناملا ىلا ةيناردالا

 - |" هان مل نع قرع معخصع - 3

 ع اد تليقتسا وكسوم

 ل 0 6 2
 بدلا يداه ريب أ

 ميد وكصيوم ىلا يضع نضيرتيد ننيلش ةرايز
 نع فلتخت يراجلا ويلوي /زومت 7١ نينثالا |
 ءاوس .نيماع نم لقا لالخ .نيتقباسلا هيترايز. |

 ف اهتيمها ةهجل وا .اهقفارن يتلا فورظلا ةهجل
 .ةيداحتالا ةيناملالا ةيتايفوسلا تاقالعلا ةرسسم

 ىلع نوب ةيجراخ ريزو صرح ةرايزلا ليبق
 نم هوتل دئاعلا نارتيم يسنرفلا سيئرلاب عامتجالا
 يسنرفلا مييقتلا ىلا سيراب يف عمتساو ,وكسوم
 تاقالعلا مومعو .ةيكريمالا  ةيتايفوسلا تاقالعلل

 هيزدلالا ديس تاغابطنا ىلا ةفاضا ؛ةيبرغلا ةيقرشلا

 يف ةديدجلا وكسوم تاهجوتو فوشنابروغ لوح
 .ةيلودلا ةيسايسلا

 صضاخلا نطنشاو ثوعبم لبقتسا دقف نوب يف اما

 ىلع ناغير باوج ليصافت ىلع هعلطأ يذلا هزنيد لواب
 فينج تاضوافمب ةقلعتملا ةيتايفوسلا تاحرتقملا
 لخبي ملو .اهعزنو ةيموجهلا ةيوونلا ةحلسالا ةباقرل
 ىلا عالقالا ليبق هيدل يقبتملا تقولا يف رشنيغ
 يناطيربلا ريفسلا لابقتسا نع ةيتايفوسلا ةمصاعلا
 هردظن تاثحايم نع ةماه تامولعم هل مدق يذلا نوب يق

 .ندنل يف هز داندرافيش يتايفوسلا

 ةلاسر نيارلا ةيجراخ ريزو لمح كلذ لك قوف
 .فوشتابروغ ىلا لوك تومله راشتسملا نم ةيطخ
 رشنيغ تاثحابم ةيمها هيف دكا حيرصتب اهقيس يتلا
 اهتاقالع ريوطت يف ةيداحتالا ايناملا ةبغرو ءوكسوم يف
 ةيسايسلاو ةيداصتقأالا نيدايملا عيمج يف .اهعم
 .اهريغو ةيفاقثلاو

 هذهب يناملالا مامتهالا بابسا اديج وكسوم تمهف
 لمعلل يفكي ام بايبسالا نم كلذك يه اهيدلو .ةرايزلا

 ةيداصتقالا تاقالعلا مجح ةهجل ال .اهحاجنا ىلع
 «بسحو نيدلبلا يتمصاع نيب ةمّئاقلا ةيسابنسلاو

 يف ةءانبلا تاهجوتلا معد يف اهتيغر ةهجل كلذك امناو

 رشنيغ دسجي يتلا ةيبرغلا ابوروا تاموكح تاسايس

 ديطوت ىلع لمعلا ريع كلذو :ةماهلا اهرصانع دحا
 يضارالا يف ريبك نزو تاذ ةيداصتقا حلاصم ريوطتو

 .ةينايفوسلا
 تقرغتسا يتلا رشنيغ ةرايز نا حضاولا نمو

 ةلوطملا تاعامتجالا نم ريثكب تلفح دق :مايا ةثالث

 سيئرو ةزدانرافيش ةيجراخلا ريزو عم ةضيفتسملا
 يئانثتسالا عامتجالا ىلا ةفاضا ,وكيمورغ ةلودلا
 ةثالث ءاهز قرغتسا يذلا فوشتايروغ عم ماهلا

 تلقثا يتلا ءابعالا مجح نع فشكت امنا :تاعاس

 ةصاخ .ةريخالا ةرتفلا ىف نيدلملا نيب تاقالعلا لهاك
 ةردابمب ىمسي ام يف كارتشالا ىلع نوب ةقفاوم دع

 ,موجنلا برحل ناغير جمانرب وا يجيتارتسلا عافدلا
 ايناملا اطارخنا وكسوم هريتعت ام ببسب ماع هجوبو
 ىلع ةيكريمالا برحلا ةبيتك يف .طرش وا ديق نود
 .ةيبوروالا يضارالا

 ةيتايفوسلا ةيناملالا تالكشملا عباط نم مغرلا ىلعو
 يف هدالب ةبغر ديكأت ىلع فوشتابروغ صرح .دقعملا
 صخف ةرورض ىلع موقت ةديدج ةحفص حتف»
 .«ةروطتمو ةديطو تاقالع ءانيل ةحانملا تاناكمألا

 عم هئاقل نم هحارشنا نع ربع يذلا رشنيغ نا ودبيو
 عقاوملا وحن تاوطخلا ضعب مدقن دق :نيلمركلا ديس

 تلاس ةيقافتا نوب ديبأت ىلع ديكأتلا ريع ,ةيتابفوسلا

 ماع ةعقوملا ةيخوراصلا عافدلا مّظُن ةيقافتاو ,؟

 ةيقافتالا اهرابتعاب اهيلع ةظفاحملا ةرورضو ,7
 ضوافتلا ةانق ىف نآلا ىتح ةرثؤملاو ةمظنملا ةديحولا
 ةباقر ىلا لصوتلا ىلا يمارلا يكريمالا  يتايفوسلا
 ىلا ةفاضا ,هدعاصت نم دحلاو ىوونلا حلستلا

 يناملالا ةيجراخلا ريزو هنلعأ يذلا دادعتسالا
 نواعتلا ةئقافتال ماعلا راطالا ىلع عيقوتلل يداحتالا

 ويلوي /زومت 7١ ءاثالثلا موي .ينفلاو يجولونكتلا
 قئاوعلا نم ددع ىلا ضرعت يذلا راطالا وهو .يراجلا
 نيلرب ةنيدمل ةيقافتالا لومش يف نوب ةبغر اهنيب نم
 .ةيداحتالا ايناملا ىلع اهراصتقا ال :ةيبرغلا

 صرحلا نم ريبك ردقب ةيتايفوسلا ةمصاعلا رظنت
 ىلا ةفاضا .يملعلا يجولونكتلا نواعتلا ةيقافتا ىلا
 وحن ىلع لمشتس يتلا ىرخالا ةيعرفلا تاقافتالا

 كلذك .ةعارزلاو ةحصلاو ايجولونكتلا نيدايم لقتسم
 فيثكت ةلبقملا تاونسلا دهشت نا ىلا وكسوم ىعست
 .ةئيبلا ةيامح ناديم يف يئانثلا نواعتلا

 داحتالا عم تاقالعلا ةيمها نا لوقلا نم دب الو
 ةيبوروالا ةيداحتالا ايناملا ةسايس يف يتايفوسلا
 نم ديدعلا اديازتم اباذتجا بذتجت ةيلودلاو
 لوك تومله رايشتسملا بتكم ىلا نييبيرقلا نيلوؤسملا

 يحيسملا نيمدلا روقص طوغض ىلا ضرعتب يذلا اذه

 دنوبلا يف ةيناملربلا هبزح ةلتك سيئر رغيرغ ةدايقب
 يخارت لاحلا ةعيبطب ينعي ال كلذ نا مغر .غانتس

 روطت نوك وا :نطنشاو عم نوب تاقالع لصافم
 ىلا ايكيتاموتوا دوقد نال رطضم وكسوم عم تاقالعلا

 .نطنشاو عم تاقالعلا فاعضا

 ىلا رشنيغ ةرايز تارقف اهترهظا ةقيقحلا هذه لثم
 مالعالا يف هب تيظح يذلا مامتهالا مجحو وكسوم
 ىلا ةفاضضا «ناملالا تاحيرصت ديعص ىلعو يناملالا

 راذآ ذنم يتايفوسلا ميعزلا ىلا ةهجوملا ةوعدلا ديدجت
 امك ءاركاش اهلبق يتلا ةيداحتالا ايناملا ةرايزل

 م .رشنيغ لوقي
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 نيا تيس

 ةنادخلا» ةركنتسم ايضغ قشمد ترجفنا

 كلم يناثلا نسحلا اهبكترا يتلا «ءادوسلا

 هعم ةيساموليدلا اهتاقالع تعطقف .برغملا

 ءارزولا سيئر .زيريب نوعمشب هعامثجا ىلع اجاجتحا
 !«يلبئارسالا»

 | ءاقل لوا ىلع يبرعلا ملاعلا يف ادراب لعفلا در ناكو
 ةرايز ذنم ؛يليئارسا» ميعزو يبرع لوؤسم نيب متي
 .191/ا/ ماع يف سدقلل تاداسلا

 الم هنا نلعا دقف ادبأ ككشنملا يفاذقلا ديقعلا امأ

 .«لعفلاب تثدح دق ةرايزلا هذه نا قدصيب نا عيطتسي

 ! دق نيلجرلا ءاقل ناك اذا» لاق نبح هريمض ىضرا هنكل
 تناك يتلا «ةدحولا ةدمهاعمل بطخ قرخ» اذهف .العف مت

 ,ةدجحو يف ١.85 ماع ْق برغملا عم اهتعقو دق اددنل

 ! ماع ءاتفتسا راطا يف اهمديقت داعيس ينلاو

 ! ريتعا يبرع دئاق نم عقوتملا لعفلا در وه اذه سيل
 !رصانلا دبع لامجل يحورلا ثيرولا موب تاذ هسفن

 ' مصاوغلا لزلزي نا اموي هل نكمي ناك ,ثدخح ام نا
 ' نم البلق رثكا وه امي أدنلا تلبقتسا يتلا ةيبرعلا

 نيح دعبا تبهز دق رصم نا لب .ةضماغلا ةأجافملا

 .ةرايزلل اهمعد نع تبرعا
 اهيدل يتلا  ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تيقبو

 يف طقف مدخي نارفيا عامتجا ناب كشلل يوق ببس
 . ةتماص  اهتنايح

 ما ان ننال

 ثيح نامع وحن نآلا برعلا ةيبلاغ راظنا هجتت
 يف 85/10/7١ نينثالا رهن مظعم كلملا ىضما
 كلم دهف كلملل لئاسرلا ردرحتو ةيفتاهلا تالاصتالا

 رثا كرابم سيئرلاو دسا سيئرلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .يناثلا نسحلا كلملا نم ةلاسر هيقلت

 ناب ةيندرالا مالعالا ةرازو تاديكأت نم مغرلا ىلع
 - نارفيا عامتجاب قبسم ملع هيدل نكي مل نيسح كلملا
 برعلا ءامعزلل ندرالا كلم اهبتك يتلا لئاسرلا ناو
 بقترملا ءاقللا لوح رودت اهلك تناك هالعا ندروكذملا

 نا يف نوكشي نيينيطسلفلا ناف نايحفالا مدع لودل
 .ةرايزلا ثودح ِق ادن كلملل

 ةرايز نع نلعا نيح ةعانقلا هذه تخسرت دقو

 موي نامع ىلا يكريمالا سيئرلا بئان شوب جروج '

 ١ هيتني نا يناثلا نسحلا كلملا ىلع :لاح يا ىلع

 ١ حضاو ريذحت كانهف . ادعاصف نآلا نم يصخشلا هنمال

 توريب يف ةرداصلا ةيمويلا ؛ةقيقحلا» ةديرج يف
 بئانلا اهمعزتي يتلا ةليغشلا ةطبار مساب ةقطانلا)
 ىهتنا ام ىلا يهتنيس برغملا كلم ناب (بيطخلا رهاز
 .تاداسلا هنلا

 تافطقتم ةيروسلا ةلودلا ويدار سبتقا .قشمد يف

 برعلا ةداقلا لك هيف ضرحت يذلا ةموكحلا نايب نم
 عم تاقالعلا عطق يف دسالا سيئرلا جذومن عابتا ىلع

 نم ناكم يا يف ةيروس ءاقدصا اهب ذخأي مل ةحيصن
 .يبرعلا «ملاعلا»

 :ةيقشمدلا ةعطاقملا تاءارجا

 نم ادعاصف نآلا نم نويروسلا نونطاوملا عنمي ©
 .برغملا ةرايز
 نب يلاولا دبع ددسلا يبرغملا ريفسلا ءاعدتسا مت ©

 خيراتب ةيروسلا ةيجراخلا ةرازو ىلا دوعسم
 لهمبلو دسالا ظفاح «ءايتساي» غلببنل 77
 .قشمد ةرداغمو هترافس قالغا لجا نم اعوسسا

 ىسيع دمحا برغملا يف اهريفس ةيروس ترما امك ©
 ْ . .اروف ةدوعلاب
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 ةبكرنما ةردادم لوح كوكشلا ةدكؤم مداقلا ءاعبرالا

 اهيف مدختسي .طسوالا قرشلا يف ةديدج «ةيليئاربسا»

 ريرحتلا ةمظنم لزعل برغملا كلمو ندرالا كلم

 .ةينيطسلفلا

 مهدتاكم ندرالا تقلغا نيذلا ةمظنملا ولوؤسم اما

 0.دادغب ىلا نولقتنيسف نيعوبسا نم رثكا لبق
 اا طل

 هييليجنول .ب.ج :ملقب

 برغملل ةئحافملا زيبريب ةرابز 1
 1 ضرعلا يه

 فصنو يرس فصن ليوط خيراتل يماتخلا .

 ةكلمملا» نيب تاءاقللاو تالاصتالا نم ينلع | .

 .«نييليئارسالا» نيلوؤسملاو ؛ةفيرشلا
 برغملل ناياد يشوم ةرايز امتح عيمجلا ركذتي

 دادعالا يف يناثلا نسحلا كلملا هبعل يذلا رودلاو '
 .سدقلا ىلا تاداسلا ةلحرل

 يف نيسحلا كلملا ىقتلا دقف هسفن زيريب نوعمش اما

 عقوم يف لوالا دوحو ءانثا ةصاخ .ةدع تايسانم

 .«لمعلا» بزحل دئاقك ةيناملربلا ةضراعملا

 عم ءاقللا ةلأسم نسحلا راثا طقف رهشا ةعبس ذنمو

 .نييسنرفلا نييفاحصلا نم ددع ماما زيريب :
 نيب حطسلا ىلع وفطت تناك ةميدقلا ةركفلاف «نذا

 ةفاسم ىلع ذيفنتلا زدح لخدت نا نكل .ىرخالاو ةنيفلا
 ءارزولا ةسائرل ريماش قحسا ملست نم عيباسا ةرشع |

 !ةطلسلا ىلا ةييرقلا نيمدلا ةدوع سانلا ىسنب اميف

 ضرا ىلا اوعدمريماش قحسا ليختي نا عيطتسي نم)
 ززعت ةزاتمم ةبرض يه ةلحرلا نا ينعي (؟ةيبرع
 روهمج ىدل مالسو راوح لجرك زيريب ةروص

 ةيبلغالا يذ ءصاخ لكشمي :يناختنالا ءنوكنللا» |

 ,ةيمونلا ,ةيليشارسالا» سترااه ةفيحص ىلا ةيسن

 ةلحرلا عورشمب ملع ىلع ةيكريمالا ةرادالا ناف
 نع تيرعا نيح اكربما نا عم .امدقم ..اهتاوطخو

 ا

 نع فقوتلاب ناتسكابلل يتايفوس ريذحت لوح | * | ,
 ' ناتسكابلا لواحت ام وهو ؛ةب وون ةلينق كالتما ةلؤاحم .

 ؟وكسسوم تارابتعا يهام
 لقا تسيل كلذ يف يتايفوسلا داحتالا ةخلضم نا ||

 مل اهنأك يحوت نا تدارا :ةرايزلاب راحلا اهييحرت
 !اهتكرمف يف كراشت

 - نسحلا ءاقل نا ء.ماع لكشب «نويليئاريسالا» ىرب

 ملاعلا يف «لدتعملا» ركسعملا زيزعت يف مهاس دق زيريب
 ىلع ؛ليئارساب» يمسرلا فارتعالل ديؤملا يا ,يبرعلا
 ةمظنمل فاعضا نم هيلع بترتي امو 747 رارقلا ساسا
 .ةردابملا هذه لثمل ةيداعملا ةينيطسلفلا ريرحتلا

 نكي مل برغملا كلم نا «نويليئارسالا» دكؤيو
 لودلا نم ددع ةقفاوم نود ةوطخلا هذهب موقدل

 ةردابم ةيأو .ندرالاو رصمو ةيدوعسلاك ةيبرعلا
 نماهل دب ال «/لدتعملا» يبرعلا بئاجلا نم ةمهم
 .نامعو ضايرلاو طابرلاو ةرهاقلا نيب قيسنت

 يوطنت ام ءارقتسا لحا نم ركمم تقولا نا عم

 ١ ,ةيليئارسالا» لعفلا دودر ناف :نارفيا تاءاقل هيلع
 ' عانق يا نا سابسا ىلع .ةلحرلا حلاصل يه ىلوالا 5

 ضفغب مهم وه يبرع ميعزو «ليئارسا» نيب متي يسايس
 0 «نويليئارسالا» نا عم .ةسلعفلا هاودج نع رظنلا
 9 ادبا فرتعي مل يذلا يندرالا كلملا ىلع نوبتاع

 تانيتسلا ْق هنددو مهدت ترح يذلا تاشاقتلاب

 .تانيعبسلاو
 / ةلحرلا تقفار يتلا ةياعدلا نا :لاح يا ىلع 5

 شيعت ةلودل ىضر ثعبم برغملا ىلا «ةيليئارسالا» ؛
 .يبرعلا ملاعلا يف ةيعرشلا باستكا سجاه امئاد

 ؟«ليئارشسا» ف ةلحرلاب ملع ىلع ناك نم

 | ملع ىلع طقف ريماش قحسا ناك ةيجراخلا ةرازو نم
 طيطختلا اهيف أدب يتلا ةظحللا ذنم ام ذح ىلاو» اهب .

 , ةيجراخلا ةرازول ةيمسرلا ةياورلا يه كلت تناك .ءاهل
 .«ةيليتاريسالا»

 «لمعلا» بزح يلوؤسم نم ليلق ددع مساقت امنيب
 []!يسلا .. اذه

 ش ادد 0 ال

 تن

 هيا وعلا ةلمحفلا و ناسك
 ناخ دمحم يناتسكابلا ءارزولا سسّبر أدن ظ

 ددرد ام باقعا يف نطنشاو ىلا هترايز وِجينوِح

 نم نادلب عنم ةرورض يا نطنشاو ةحلصم نم
 - تابوعص قلخ اهنكمي ةيوون ةحلسا ىلع لوصحلا
 ىلعو .هرسأب ملاعلا اهنمث عفدي - برح لاعشإك
 ىرب هنا ةصاخ .ةطقنلا هذه دكؤب نا ناغير سيئرلا

 ]| ةياعر ايلمع الَيدب مدقت ةيكريمالا ةسايسلا نا '
 رطخ عخقوم تازنو ةلوزعم ةلودل ةسبكريما :
3 

 .ناتسكابلاك '

 34 1 مادر ا ننحرم م هلاقات -

 77 طخ دلل

 01م1 قفل

| 



 رارصاب كرحتت ناتسكان تناك امير :لاح يا ىلع
 اهمعد نا ةدقتعم ةيوون ةلبنق ىلع لوصحلا لجا نم
 تاباختنا ىلا اهتدوع ةبادبو ةيناغفالا «ةمواقملل»

 لوحتس ةيجيتارتسالا اهتيمها ىلا ةفاضالاب ةيموكح
 ةلأسملاب قلعتي اميف ةيكريمالا طوغضلا نود
 ظ .ةيوونلا |

 وكسوم نم لك يف رذحلا نم رثكا وه بولطملا
 نم ناتسكابلاو دنهلا دحت نا لجا نم نطنشاوو '

 اعامجا بلطتي يذلا رمالا .ةيوونلا امهجمارب
 ثدحي نا ىلاو .ةقطنملا رارقتسا ىلع ايكريما ايتايفوس

 ةلواحم يف رمتست نا ةيكريمالا ةرادالا ىلع .كلذ |[
 ةراقلا هبش حايتجاب ددهي يذلا يوونلا دراملا ءاوتحا '

 0.ةيويسآلا '
 اهني نم لل

 نويساريبل

 ةيبو رولا كراس ةلوج
 سيئر كرابم ينسح ظح نوكيس له هب ا
 هنم نييبوروالا ىدل رفوا ةيرصملا ةيروهمجلا 9 /

 ؟ناكريمالا ىدل

 لود عبرا ربكا يف راذنالا سارجا عرقيل لجرلا ءاج
 .اسنرف .ايناملا) ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا ف ءاضعا
 ىدل هحلاصل لخدتت اهلع (ايلاطياو .ايناطيرب
 .5011 يلودلا دقنلا قودنص

 نا ريغ ؛امهفت اودبا كرابم مهلباق نيذلا ةداقلا لك
 ل لهف .ظوحلم ضومغب تزيمت ةنماتخلا تانايبلا

 رغس ضافخنا نابتغالا نيغتتذخا يتلا كيضقملا | نويبوروالا لغشي نأ لجا:نم رم رجقنت نا ضرتفي |
 0 .نويدلل اهدادس يف اغم لورتبلاو رالودلا / خانم لظ يف ,ةأاجف تررقت دق ةلحرلا هذه نا ودبي» 0
 | لامع بارضا وه بارضا رخآ ناك دقف رتوتم يسايس ا

 | ىلع لقتغاو :ةدشب هعمق مت يذلا ةيديدحلا ةكسلا |
 | يف نيلوؤسملا دحا هلاقام اذه ناك .ء«صخش ٠٠١ هرثا |

 ؟مهتايئافطا

 .ةرهاقلا ٍْق ثاحسبا زكرم

 ١ فعاضت دقف .قلقلا رربب ام كرابم ىدل عقاولا يف
 ١ لصوو 2١1484 و 157 يماع لالخ ةنزاوملا يف زجعلا
 .196 ماع يف ماخلا ينطولا جاتنالا عبر ىلا سالفالا

 ١ ةحجرد ىلا تمقافت دقف ةيجراخلا نويدلا اما

 ١ رهش يف عفدلا نع فقوتلا ةفاح ىلا دالبلاب لوصولا

 .يضاملا ريمسيد /لوالا نوناك |
 ١ حاتفنالا ةسايس تمهاس .يلخادلا ىوتسملا ىلع |
 | ةديدج ةينغ ةقبط قلخ يف تاداسلا رونا اهأدب يتلا '
 | عبر مساقتتو ناكسلا عومجم نم /.5 ىلا اهتيسن لصت !
 | شيعيو .ةاواسملا مدع لحفتست امنيب ,يموقلا لخدلا '
 .رقفلا ىوتسم تحت يرصملا بعشلا نم 4٠/ يلاوح ا

 ١ يف داح صقن نم رصم يناعت .هسفن تقولا يف
 دقو .1484 ماع ذنم :جراخلا يف اهئانبا تاليوحت |
 ةحايسلا تادئاع ضافخنا عم صقنلا اذه نمازت |

 | رصم رثأت نع اما .سيوسلا لانق نم دلبلا لخدو
 ١( الو ثدحف طفنلا ليمربو رالودلا رعس ضافخناب |

 - 1 "مانملا1 ندمت معممع 5

 05ج ا

 ويوسع - 

 ١5/5 ماع يف ةيلورتبلا اهرداصم نم اهلخد ناك :جرح
 ١ ةنسلا ةيادب ذنم 71717 ةبسنب تصقن رالود رايلم ', 5

 . (هقفار يذلا رالودلا ضافختاو ليمربلا رعس

 بلطنتل كرايم بهذ ٠ ها و د نم سرام مران ف

 3 6 يا نبل يك هيدا 9 نس ا
 يىرصملا سيئرلا بلطل بجتست مل اكردما 0

 | ام اذه ناك 7/458 تارايسلا عيمجتل ينطولا عمجملا دخب نا ةطيرتش صم ىلا زروكوم لارتج ةقرش
 | وحن نآلا ريدتست يتلا رصم

 | ىدل نييبوروالا طسوت يف لقالا ىلع لمأت .ابوروأ |
 . ةيجراخلا رصم نويد لصت ثيح يلودلا دقنلا قودنص

 .ةيونسلا
 أ قافتا ىلا لصوتلا فدهب رصم راز يذلا يبوروالا | راشتسملا نوسيش دولك يأر ىلا ادانتساو

 1 ناف رصم ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا لود هيف دعاسن

 ١ يىلودلا دقنلا قودنص لصاوي . هسفن تقولا يف

 معدلا عفر لجا نم ةرهاقلا ىلع هطوغض
 ١ علسلا نع

 ' تاطلسلا عيطتست ال يذلا فقوملا .ةيساساألا

 | امك دورابلا ليتف لاعشا نم افوخ هذاختا ةيرصملا '
 و :(عوجلا تابارطضا) 191// ماع يف ثدح

 يع عام تارهاظملا دوي
 ٠> ةموكحلا عيطتست» نييرصملا ءاربخلا دحا لوقي ”'

 | عفرتف يلودلا دقنلا قودنص تايصوت عابتا ةيرصملا
 | ةعبرالا وا ةثالثلا زواجتت ال ةيساسا علس نع معدلا
 ' تانوعم لكش ىلع اهديعت مث زبخلاو زرلا اهنيب نم

 لامك ريسبي نا وه حجرالا لامتخحالا نا ريغ

 ىطخ ىلع يلودلا نواعتلاو ةطخلا ريزو يروزنجلا

 نفح ميل 5

 نويبيرت دلاريهلا

 ..ةناشهلا يره

 نورألا يل
 نروبيلك مايلو :ملقب

 اروهش نيسح كلملا ىهنأ ءفولام ريغ كرحت يف
 ناك .ةفاحصلا ىلع ةددشملا دويقلا نم ةعبرأ

 ةرافس نم كلملا ونواعم بلط امدنع كلذ ْ
 ىلا سكيليت ةيقرب لسرت نا ناّمع يف ةدحتملا تايالولا
 بناجا نيلسارم ةعست هيف ثحت بيبأ لت يف اهترافس

 500 سلا اا ا ل

 | رسج قيرط نع نامع ىلا رفسلا ىلع «ليئارسا» مهرقم
 | نم ىتح ١4/!14857/1. قفاوملا نينثالا موي يبنللا

 ١ نيلسارملا غالبا ىرجح دقو .ةيندرا لوخد ةريشأت نود
 | ةقيرطلاب ؛ليئارسا» ىلا ةدوعلا نوعيطتسي مهنا
 4 .اهب اومدق يتلا اهسفن

 ' يف ةروظحم تناك ةسرامملا هذه لثم نا هركذ ريدجلا

 .ندرألا

 هيف ديازتي يذلا تقولا يف تاوعدلا هذه يتنان

 فدهب «ليئارسسا» و ندرالا نيب نلعملا ريغ نواعتلا
 نيزاحنملا ريغ «نيلدتعملا» نيب نم ةليدب ةدايق سيركن
 ١ .ةلتحملا يضارالا يف تافرعل

 / ىلع ءانب حن يذلا ندرالا ْق حتف بتاكم قالغا اما

 يف مالسلا ةردابم رايهنا سكعيف .نيسح كلملا رماوا
 .ىناثتلا اهفرط تافرع ريساد ناك يتلا :طسوالا قرشلا

 ماما ندرالا كلم برعا :ناتعاس هتدم ثيدح يفو

 يف هلما نع .طسوالا قرشلا يف السارم رشع ةعست
 ربع امك .ةييرغلا ةفضلا يينيطسلفل نيلثمم عم راوح

 يف يسايسلا فرطتلا دعاصت ةيؤر نم هلما ةبيخ نع
 يضارالا نم ةيعامج ةرجه نم هفواخمو .«ليئارسا»
 .كانه ةيشيعملا عاضؤالا روطتت مل اذا ةلتحملا

 بسب هنا كلملا لاق «حتف» بناكم قالغا نعو

 ردرحتلا ةمظنم نم لصف نيب سدقملا ريغ فلاحتلا»

 ١ نيملسملا نيبو .ندرالا يف دروجوم ةنينيطسلفلا

 .«نييفلسلا
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 أ ةيلوؤسم كلملا هلمح «سدقملا ريغ قلاحتلا» اذه
 .يضاملا ويام /رابآأ ُِق كومرسلا ةعماج تابارطضأا

 عيبرلا يف دبرإ يف ترج يتلا تالواحملا ىلا ةفاضالاب
 .ةصاخ ةيناملرب تاباختنا هاجتاب عفدلل يضاملا

 نيلسارملا دشح نم فدهلا نإ كلملا ودعاسم لوقي
 روهشلا لالخ تداس يتلا ءادعلا حور فيفخت وه

 قيدصو مدقتم دلبك ندرألا راهظاو .ةريخالا ةعبرالا
 .:بوشلل

 / بناجالا نييفاحصلا نم ددع غلبأ .ءانثالا هذه يف
 | ةمئاقلا ىلع تعضو دق مهءامسا نا رشابم ريغ لكشب
 | بحري ال ندرالا ناو .مهتالاقم ضعب ٍببسب ءادوسلا

 | ةدملاوققوا دق اوناك:ةدع نيلسارم نا فورغملا نَمَو
 يف كومريلا ةعماج تارهاظمل مهتيطغت ءانثا ةريصق |

 | مهيلغأ  نييلحملا نييفاحصلا ضعب عنم مت امك .دبرا
 ١ وا ةيلحملا فحصلا ىف ةياتكلا نم  نيينيطسلفلا نم

 ا ْ .ةيبنجالا
 | داع نيسح كلملا نا ةيندرالا ةموكحلا رداصم لوقت

 | هل تضرعت يذلا موجهلاب ملعو :جراخلا يف هتلحر نم
 | ارمتؤم بترو .دويقلا فيفختب أروف رمأف . ةفاحصلا |

 ثدحت نييفاحصلل يمسر ءادغ لفح هبقعا ايفاحص

 | مدقت مدعو ..ليئارسا» يف ديازتملا فرطتلا نع هيف |
 | ةدايق عم راوح يف هتبغرو ءطسوالا قرشلا يف مالسلا |

 | افلا )86١0 ةيبرغلا ةفضلا ناكس لثمت ,ةيقيقح» :

 ىلا ةييرغلا ةفضلا برع ةرجه لامتحا نعو .(ةمسن
 أ كلملا لاق :ةيلخاد لكاشم نم هعبتي نا نكمي امو ندرألا |
 ؟سانلا ءالؤه درطل ةداج ةلواحم كانه نوكتسس له» '

 .لمألا اودقف اذا .ينقلقي يذلا لاؤسلا وه اذه
 | نمألا نوكيسو ءانه ةيقيقح ةلكشم هجاونس ءاودرطو
 ا 0.«رطخ ْف ينطولا ْ
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 تاثحابملا نم ةديدج ةلوج أدبت نا ررقملا نم لي
 قودنصو ينودلا كنبلا يف نيلوؤسمو رصم نيد 4 !
 يف نوكتس مداقلا سطسغا /بآ رهش يف دقنلا 1
 ضرعتي يتلا بعاصملا ناو اصوصخ ةيمهالا ةياغ
 .اريدطخ ادح تغلب دق يرصملا داصتقالا اهل

 تاسسؤملاب ةرهاقلا ةقالعل ةيمهالا كلت لثمو
 لالخ حضاو لكشب تدكأت دق تناك ةيلودلا ةيدقنلا

 لئالدلا نم ةلمج قايس يف :ةيضاملا ةليلقلا .عيباسالا
 كرابم ينسح سيئرلا اهب صخ يتلا ةرايزلاب ءادتبا
 ةرايز كلذكو .ةيساسا ةيبوروا مصاوع عبرا ارخؤم
 دولك دسسلا يبورؤالا ضوفملا اهد ماق ينلا لمعلا

 تاثحابملا اريخاو :لدلقي كلذ لبق ةرهاقلا ىلا نوسيش

 يف نويرصملا نويداصتقالا نولوؤسملا اهارجا ينلا
 عم نطنشاو يف يضاملا وينوي /ناريزح رهش
 .يل ودلا كنبلاو ةيكريمالا ةرادالا يف نيلوؤسملا

 ندنلو سيراب نم لك ىلا كرابم سيئرلا ةراَيز نا
 زومت رهش نم 5١و ١١ لا نيب اميف امورو نوبو
 تحبصا ةيداصتقالا اياضقلا نا ىلا سبل نود تراشا
 يف كلذو ةلجاعلا لولحلا داجيا ةرورض حاحلاب حرطن

 ىلاملا نيديعصلا ىلع ةقحالتملا تاعجارتلا ءوض

 سيئرلا نا ريسفدب يذلا رمالا وهو ءيداصتقالاو

 ةبعصلا ةمهملا هذه ىف هسفنب موقي نا دارا يرصملا
 بعاصملا ةقيقح ضرع يف اساسا صخلتت يتلاو
 حرشو ,عنرالا ةيبوروالا لودلا ةداق ماما ةنلاملا

 يداصتقالا عضولا صخي اميف ةيرصملا رظنلا ةهجو
 ىلا ةيفاضا ضورقو تانوعم ميدقت كئلوا نم بلطلاو
 عم ةيراجلا تاثحابملا يف اهتدعاسم ىلع ةوالع .رصم
 لصوتلل يلودلا دقنلا قودنصو .ين ودلا كنبلا نم لك
 .رصم نويد ةلودح ةداعا لوح قافتا ىلا

 ىوتسملا اذه ىلع يرصملا كرحتلا ءاج دقلو
 اميس ال كلذ تقبس يتلا ةديدعلا تاكرحتلل ةجيتنك

 ١975 ذزومت «8- ١78 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 3

 ةيبوروالا كرايم ةلوج دعب

 ريزو نوسيش دولك ديسلا يبوروالا ضوفملا مودق
 رهش فصتنم يف ةرهاقلا ىلا قباسلا اسنرف ةيجراخ

 عم ةعساو تاثحابم ىرجا ثيح ويلوي /زومت
 .كرابم سيئرلا مهتمدقم فو نييرصملا نيلوؤسملا

 راطا يف جردنت تناك نوسيش ةرايز نا حيحص
 قوسلا نادلبو ةهج نم رصم نيب ةيئانثلا تاقالعلا
 تستكا اهنا الا .ىرخا ةهج نم ةكرتشملا ةيبوروالا

 يبوروالا رواحملا فقوت ثيح .لمشا اعباط كلذ عم
 عوضومو هتمرب يرصملا يداصتقالا عضولا ماما

 تاضوافملا ةلاسمو رصم ىلا ةيحراخلا تادعاسملا

 .يلودلا دقنلا قودنص عم ةرتف ذنم ةرئادلا

 ضوفملا دكا ةيئانثلا تاقالعلا صخي ام يف
 ١4 ىف ةرهاقلا ىف تدقع ةيفاحص ةودن يف يبوروالا
 دق ةيبوروالا ةيداصتقالا ةعومجملا نا .ويلوي /زومت
 نط ١٠٠7و حمقلا نم نط فلا ١٠٠١ رصم حنم ترقا

 راشا دقو :دبزلا نم نط ١٠55و ففجملا بيلحلا نم
 نادلبلا نااهتاز ةيسانملا ِق يبوروالا لوؤسملا

 ةيلاملا اهتاناعا ةدايزل ةدعتسم» قوسلا يف ١١ لا

 لوكوتوربلا راطا يف رصم ىلا ةيئاذغلا / ةيعارزلاو
 .نيقرطلا نيب هيلع عيقوتلا متي فوس يذلا ,ثلاثلا

 ةودنلا كلت لالخ نوسيش ديسلا ضرعت دقو
 ىلا لصوتلا ةرورض ىلا اريشم ةيلاملا رصم عاضوال
 لقث فيفخت قيرط ىلع يلودلا دقنلا قودنص عم قافنا
 ءاهنم رالود رايلم ؟ ىلا ١ ةلودجو ةيجراخلا نويدلا
 .ةديدج ةيجراخ ضورق ىلع لوصحللو

 يف رصم ىلا ةيبوروالا قوسلا معد ديكأت لجا نمو
 ثوعبملا لاق يداصتقالاو يسايسلا نيلاجملا
 رارقتسا ةعزعزل ةلمتحم ةلواحم ةئا نا» :يبوروالا

 ةقطنم ىلع ةفيخم تاساكعنا اهل نوكيب فوس رصم
 ..ءطسوتملا رحبلا ةقطنم لماك ىلعو طسوالا قرشلا

 !يسورؤلا خلف
 ةياثمن ءاج يذلا قياسلا مالكلا نأ رمالا ةقيقحو

 اهنم اصوصخو ةينعملا فارطالا عسمج ىلا ءادخ

 ةيكريمالا ةدحتملا تابالولاو ةيبوروالا نادلبلا

 نم ديدعلا :تاتني يذلا قلقلا ريبك دح.ىلا سكعب
 عاضوالا يدرت هاجت نييبوروالا نيلوؤسملا
 نا دقتعي نيبقارملا ضعب نا ىتح ؛ةيداصتقالا
 رصم عضول همهفت نع ربع يذلا يبوروالا لوؤسملا
 موقي ناب كرايم سيئرلا حصن دق اهتموكح فقومو
 ليصافتب ةيبوروالا نادلبلا عضيل كلت هتلوجب
 نا ىلا اهعفدي نا هناش نم يذلا رمالا وهو .عضولا
 يف ينودلاو يئانثلا نيديعصلا ىلع ربكا ارود بعلت
 .ةحورطملا ةيداصتقالا لئاسملا ءبع فيفخت ةيلمع

 ءانثا الوطم تفقوت ةيبرغلا ةيداصتقالا رداصملا
 يتلا ةديازتملا بعاصملا ماما ةيبوروالا كرابم ةلوج
 ام يف ريشتل .ةريصقب تسيل ةرتف ذنم رصم اهنم يناعت
 ةيلاملا ةنزاوملا هنم يناعت يتلا ريبكلا زجعلا ىلا ريشت
 يىدرت نع ةمجانلا ةيبلسلا تاساكعنالا ىلاو :ةديدجلا

 .ةيبرعلا ةقطنملا مومع يف و ربحم يف ةيطفنلا عاضوالا

 رجعلل ةديدع فاس
 نا ظحالي ةديدجلا ةيلاملا ةنراوملا صوصخبف

 ه , ه يلاوح ىلا ةيلاحلا ةنزاوملا يف عفترب فوس زجعلا
 ديدحت هيف مت يذلا تقولا يفف يرصم هينج راعلم
 تادارسالا مجح ناف هينجح رابلم ؟ة ان قافنالا مجح

 بسح زواجتب نل 1955-19817 ةنزاوم ىف ةيونسلا

 .هينج رايلم ١ 4 , 45 ةيلاحلا تاريدقتلا

 زجع ةدابز يف تمهاس يتلا ةديدعلا بابسالا نمو
 تارداصلا نم ةلودلا ليخادم ضافخنا ةنزاوملا

 تادئاع نمو سيوسلا ةانق تادئاع نمو ةيطفنلا

 طفنلا تادئاع ضافخناب قلعتم اميفف .اضيا ةحابسلا

 يف بيسلا ناك امبرو .ءيشلا صعب تاريدقتلا فلتخت

 رمثتسملا اهضافخناو طفنلا راعسا رارقتسا مدع كلذ

 :نآلا تح

 36 . [ : موردي ندمت مهخ اك -



 تارداصلا ليخادم نا طاسوالا ضعي ردقتو

 وحن 19/5 يلاحلا ماعلا لالخ زواجتت نل ةيطفنلا
 ماعللرالود نويلم 147 ب ةنراقم رالود نويلم

 رصم ةراسخ نا ىرخا تاسارد دكؤن امندب مرصنملا

 نيعب ذخا ام اذا اصوصخ ريثكب كلذ نم ربكا نوكتس
 ٠١ نودام ىلا ارخؤم تطبه دق ظفنلا راعسا نا رظنلا
 ماعلاب ةنراقم /55 نع ديزت ةبسنب وا ليمربلل رالود
 .رالود ١8 ب ردقي رعسلا طسوتم ناك ثيح يضاملا

 قلق نا وه صوصخلا اذه يف هتظحالم بجوتي امو
 يف فقوتي ال ةيطفنلا دئاوعلا عجارت هاجت نيوؤسملا
 ةينآلا تاجايتحالا ىلعو ريصقلا ىدملا ىلع عقاولا
 طسوتملا ئدملا سمي لد :ةيعصلا تالمعلا نم ةحلملا
 كالهتسالا ىف ةظوحلملا ةدايزلا ءوض يف ديعبلاو
 ةيباهن يف ةيطفنلا تارداصلا مجح راسحناو .يلحملا

 .فاطملا

 طفدلا يردصم يالد نم جورخلا

 ىلا لصيل طفنلا نم رصم جاتنا داز مولعم وه امكف
 "5 ب ةنراقم ١980 يضاملا ماعلا ف نط نويلم 4
 وه رمالا يف ريطخلا نا الا ,.1474 ةنس نط نويلم
 داوملا نم يلخادلا كالهتسالا ف عراستملا مدقتلا

 ردقت ةيونس ةبسنبو ةعرسب امن يذلاو ةيطفنلا
 ١1١/.

 تارداصلا ةدسن تطبه نا كلذ ةحيتن نم ناك دقو

 ف نط نويلم 4 يلاوح يا جاتنالا عومجم نم 7٠/ ىلا
 رمتسا ام اذا يدؤي فوس روطتلا اذهو .يضاملا ماعلا
 يدان نم ايلك رصم ج ورخ ىلا ةلاحلا هذه ىلع

 .نييدطفنلا نيردصضملا

 يف لكشيس ةيطفنلا تادئاعلا عجارت ناف نذا
 ةريبكلا تايدحتلا ىدحا ايلاح رمالا وه امك لبقتسملا
 ةريخالا تاونسلا ىف تلكش طفنلا ليخادم ناو اميس
 .ةبعصلا تالمعلا ىلغ لوصحلل لوالا ردصملا

 ةدايز يف ديحولا ردصملا سيل طفنلا رود عجارت

 - 1. مالخلا 1 نمط مهمرنع 7

 لامعلا تاليوحت نا عقاولاف ةيداصتقالا بعاصملا

 ةيبرعلا لودلا يف نيلماعلا نيرجاهملا نييرصملا
 يدرتل ةجيتن ديدش راسحنا ىلا اهرودب ضرعتت
 .ةروكذملا نادلبلا يف ةيداصتقالاو ةيطفنلا عاضوالا

 ةليلقلا تاونسلا يف تردق يتلا تاليوحتلا كلتو
 الو ارخؤم ًاطابتت تذخا رالود رايلم ؟ ىلاوحب ةيضاملا
 نع ديزي امب ضفخنت نا نيبقارملا نم ريثكلا دعبنسي
 .نيتمداقلا نيتنسلا لالخ فصنلا

 رطخلا :نأشلاا ذه يف قيس امع ةيمها لقي الو
 ةيجيلخلا ةيبرعلا لودلا يف ةيرصملا ةلامعلاب قدحملا

 ابوروا برغ نادلب يف لمعلاو ةرجهلا قافا فعضو
 .ةيلاميشلا اكريماو

 عقوتملا نم هنا ىلا ارخؤم تراشا تاساردلا ضعب

 اهيلا راشملا فورظلا ةجينتن ةسكاعملا ةرجهلا ادبت نا
 ديزي ام نا تاساردلا كلت دكؤتو .ةلبقتسملا لودلا يف

 دالبلا ىلا نودوعي فوس يرصم لماع فلا 25٠١ ىلع
 تاساردلا كلت ركذتو “١498. يلاحلا ماعلا ةياهن ىتح
 نم لماع فلا ١١١ نا ةيرصم رداصم يلا ادانتسا

 ةيدوعسلا ةرداغم ىلا نورطضصي فوس فلا 68٠١ لصا

 نم نودوعي فوس فلا ٠٠١ عومجم نم فلا 5١٠ ناو
 نورداغي فوس ١٠١ لصا نم فلا /7١/ ناو تيوكلا
 .تارامالا ةلود

 ةرحبلا لع لهرلا لف

 تاريثع درطب ايبيل مايق قيس ام ىلا فيضا ام اذاو
 هجو يف بابلا قالغاو نييرصملا لامعلا نم فالآلا
 لوخد نم دحلاو .ايبيل فرط نم ةرجهلا يف نيبغارلا
 ةموكحلا ناف ةيبرغلا نادلبلا ىلا ةيرصملا ةلامعلا
 لبقتسملا لالخ بعص قزأم يف اهسفن دجت دق ةيرصملا
 ةلأسم ىلع .ةريصق ةرتف ىتحو تنهار دق تناك نا دعب
 لمعلا قوس ىف لصاحلا ءبعلا فيفختل ةرحهلا

 نع ةيداصتقالا ةيلاملا بعاصملا نم اضيا فيفختلاو
 .مهيوذ ىلا نيرجاهملا تاليوحت قيرط

 تادئاعلا يلقح يف روكذملا عجارتلا بناج ىلاو
 ةرتفلا هذه يف ظحالي .نيرجاهملا تاليوحتو ةيطفنلا
 تادئاع عجارتو يحايسلا طاشنلا ضافخنا مامنهاب

 ةينازبملا ةراسخ ردقت ذا ,سيوسلا ةانق نم رصم

 نم نييالملا تاثم عضبب نيدروملا نيذه نم ةيرصملا
 لاجم ىف لصاحلا عجارتلا ضعبلا رسفيو تارالودلا
 ةئراطلا ةيسايسلاو ةينمالا فورظلاب ةحايسلا

 ةيرصملا ةرئاطلا ىلع ةبيكريمالا تاءادتعالا اصوصخ

 يف تعقو يتلا فنعلا ثادحاو :ةيبيللا يضارالا ىلعو

 لابقا فعض ةريثك لماوع نيب ببس امم ارخؤم رصم
 .نيدب وروالاو نييكريمالا حايسلا

 بعاضملا مجح حضتي مدقت ام لالخ نمو
 ةحلملا تاجايتحالا اهتمدقم فو ةينرتملا ةيداصتقالا
 ضعب بسح ردقت يتلاو ةبعصلا تالمعلا نم
 . 5 يلاحلا ماعلل رالود رايلم “5 ىلاوحب رداصملا

 ىلا افاضم ةنزاوملا يف هيلا راشملا زجعلا ناو اميس
 رداصم ىلا ءوجللا ةوقب متحي ةدلاملا ليخادملا صلقت

 .ةيبرعلاو اهنم ةيبنجالا يجراخلا ليومتلا

 طسوأإلا لحلا نع ثحدلا

 تاهجوتلا مويلا رسفت ةيعصلا ةقيقحلا هذه لثمو

 ةيبوروالا نادلبلا نم لك ىلا ةيلاتتملا ةيرصملا
 ءارزو اهب ماق ينلا ةرابزلا نا ةدحتملا تانالولاو

 رهش رخؤا ىف نطنشاو ىلا طيطختلاو ةيلاملاو عافدلا

 ثح ىلا ءيش لك لبق تفده دق يضاملا وينوي /ناريزح
 ثحانتلاو .اهتادعاسم ةفعاضم ىلع ةيكريمالا ةرادالا
 قافتالل ديهمتلا لجا نم ىلودلا دقنلا قودنص عم
 .دويسشنملا

 ةموكحلا نا ةرايزلا كلتل ةجيتنو ارخؤم دكأت دقلو
 نم ءزجك رالود نويلم ٠١١ غلبم تمدق دق ةيكريمالا
 الا .ةيلاحلا ةدلاملا ةنسلل رصمل ةصصخملا تادعاسملا
 ةفرعم يه ةقلعم تلظ يتلا ةيساسالا ةلكشملا نا

 فقوملا لايح يلودلا دقنلا قودنص يف نيلوؤسملا فقوم
 .اهينيت بجي يتلا ةيداصتقالا ةسايسلا نم يرصملا

 ةفلتخملا تاحيرصتلا لالخ نم مويلا ايلج ودبيو
 نولازي ال يلودلا كنبلا يف و قودنصلا يف نيلوؤسملا نا
 لوبقلل ةيرصملا ةموكحلا عفد هاجتاب نوطغضي
 نع معدلا عفر اهتمدقم فو ةحرتقملا تاهجونلاب
 نويدلا ةلودج ىلع قافتا يا لبق ةيساسألا علسلا
 نويدلا عومجم ارخؤم غلب نا دعب ةقحتسملا
 .رالود رايلم 55 رصمل ةيجراخلا

 يف امك ايلاح ودبت ةيرصملا ةموكحلا تناك اذاو

 ارظن تاهجوتلا كلت ينبت نم ادج ةفوختم سمالا
 ىلع ةصيرح ودبت اهناف ةيلخادلا اهتاساكعنإل
 ركذ امك كلذ يف نال .قودنصلا عم قافتا ىلا لصوتلا
 رضخالا ءوضلا ءاطعا نييرصملا نيبقارملا دحا

 .ةديدج ضورقي رصم دمل ةيدقنلا .تاسسؤملل
 اذا ام ةفرعم وه نآلا احورطم لظي يذلا لاؤسلاو

 دعي ةدحتملا تايالولا امك ةيبوروالا ةعومجملا تناك
 ىلع ناطغضتس  رصم ةدعاسم يف امهتبغر اتدبا نا

 عم طسو لح داجيا هاجتاب يل ودلا دقنلا قودنص ةثعب
 ؟ةيرصملا ةموكحلا

 ميهاربا ادح

- 
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 :ديردمل اهئارزو سيئر ةرايز دعب

 : ملاس دلاح - كسر دم

 دفوو «غنايز واهز :ينيصلا ءارزولا سيئر ماق هب
 ةيمسر ةرايزب يراجت رخآو يسامولبد اك
 مود تهتنا :مانا ةثالث ىدم ىلع ٠ .ايئابسال | ل“ |

 راطا يف ةرايزلا هذه يتأتو .زومت /ويلوي 5 ءاعبرالا
 لود نم ددعل ينيصلا ءارزولا سيئر اهب موقي ةلوج
 .طسوتملا رحبلا ضوح

 ةيروهمجو اينابسا نيب تاقالعلا جارفنا ادب
 ةافو دعب يا .9١ا/5 ماع دعب ةيبعشلا نيصلا

 تارايزلا لدابت ادب اهموي نمو .وكنارف لارنجلا
 ناوخ .اينابسا اكلم ماق ثيح .نيدلبلا نيب ةيمسرلا
 اذه ىلع ينابسا لوؤسمل ةرايز لوأب ءايفوصو سولراك
 ماع فيرخ ىف كلذ ناكو ةيبعشلا نيصلل ىوتسملا
 تناكو :ةيويسا لود ةدع تلمش ةلوج راطا نإ

 تاقالعلا قيثوتل ساسآلا رجح ةباثمب ةرايزلا هذه

 ناينايش يل ينيصلا سيئرلا ماق اهدعب .نيدلبلا نيب
 امك :1484 ماع ةياهن يف ءاينابسال ةرايزلا هذه درب
 سار ىلع ةينيصلا ةراجتلاو داصتقالا ةريزو تماق
 تالامتحا مييقت اهلالخ مت ءاينابسا ةرايزب ريبك دفو
 دعب .نيدلبلا نيب ينقتلاو يداصتقالا نواعتلا

 ,يداصتقالاو يعانصلا نواعتلا ةيقافتا ىلع عيقوتلا

 .ديردمل ينيصلا سيئرلا ةرايز لالخ ىرج يذلا
 نيدلبلا يلوؤسم نيب ةيمسرلا تارايزلا تفثكت دقو

 اعباط تذختا اهنكلو .ةريخالا تاونسلا لالخ
 نيصلا حاتفنا راطا ىف كلذ يتايو ءايراجتو ايداصتقا
 دعب ةديدجلا اهتسايسو يبرغلا ملاعلا ىلع ةيبعشلا
 ىلا غنيب وايسه غنيت لوصوو غنوت يستوام ليحر
 .مكحلا ةدايق

 نا دكا ةينايسالا داصتقالا ةرازوي لوؤسم

 نيصلا اهعبتت يتلا ةديدجلا ةيراجتلا ةسايسلا
 حاتفناو ةيرح ساسا ىلع موقت ينلاو ءارخؤم
 تاسسؤملا نم ربك ددع مايق ءارو تناك .ةراجتلا

 .نيصلا يف اهل عيراشم ةماقاب ةينابسالا تاكرشلاو

 اينابسا تماق نيصلل ديدجلا هجوتلا اذه رثا ىلعف
 ,يويسآلا دلبلا اذه يف يداصتقالا اهروضح فيثكتب
 اهل ثدح املثم ةرخاتم لصتو ةصرفلا اهتوفت ال ىتح
 ثيحب ,ةيطفنلا ةرفولا مايا يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف

 ١925 زومت 58 ١134 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا مب

 قا ةهينك كلا ”ةنيورؤالا لوزلا تيرش ناب نم تماك

 اينايسال اسرد ناكو ,ةقطنملا هذهل ةيداصتقالا ةيمهالا

 نم فثكت تأدب يتلا ةيبرغلا لودلا لئاوا نم
 .كانه يداصتقالا اهروضح

 حتف مت نيدلبلا نيب يراجتلا لدابتلا عيجشتلو
 يف «:نشيرويروك غنيكناب غنوك غنوه» فرصمل عرف
 فيرصتلا تاونق حتف ةمهمب مايقلا فدهب ؛ديردم
 اذه نا فورعملاو .نيدلبلا نيب ةيراجتلا تاقفصلاو

 نم 8٠/ ةبسن فيرصتو ليومتب موقي فرصملا
 ةنجل ليكشت مت امك .نيصلل ةيجراخلا ةراجتلا

 نيب ةيداصتقالا تاقالعلا روطت عباتت ةكرتشم ةيراجت
 ؛نيتيلصنق حتف ىلع قافتالا متو .نيكبو ديردم
 يف نيسصلل ىرخالاو ياهفنش يف اينابسال امهادحا

 سيئر ماق .يضاملا ماعلا نم لوليا /ربمتبس رهش يف

 نيصلا يف ينداصتقالا روضحلا :ثيلاتنوغ بيليف

 دفو ةقفرب .ثيلاثنوغ يبيليف .ةينابسالا ةموكحلا
 ,نيصلل ةيمسر ةرايزب .نابسالا لامعالا لاجر نم ريبك
 ةدع ىلع عيقوتلا مت ثيح :حاجنلا ةياغ يف تناك
 مايق ع ورشم اهمها ناك :ةيداصتقاو ةيعانص عيراشم
 عنصمو طفنلا ريركتل ةافصم ءاشئاب انبنايبسا

 .اللشف نيعورشملا نيذه نا الا :نيصلا يف تنمسالل

 تافالخلاو ينيصلا داصتقالا لكاشم ىلا كلذ عجريو
 ةموكحلاو نبكي يف ةيزكرملا ةموكحلا نبب تماق ينلا

 نبيع ورشملا ةماقا ررقت دق ناك يتلا ةعطاقملا يف ةيلحملا

 .اهيف
 ينيصلا طفنلاو محفلا نا ركذلاب ريدج وه اممو

 تماق ثيح اينابسال ةريبك ةيمها وذ ناربتعي
 اهل حمسي دقع ىلع عيقوتلاب ةينابسالا تاطلسلا
 .ماخلا ينيصلا طقنلا نم نط فلا 6١ داريتساب
 يبرحلا نداتعلاب صاخ ينيص مامتها كانهو

 تايرعلل لزيدلا تاكرحم صاخ لكشبو .ينابسالا .

 .يتايفوسلا داحتالا يف ةعنصملا ةحفصملاو ةيبرحلا
 ةعانص تاسسؤم نم ءاريبخ ارخؤم ماق كلذلو

 ىلع فوقولل نيكبل ةرايزب اينابسا يف ةحلسالا
 ءيش كانهو .ةينابسالا ةحلسالا نم نيصلا تاجايتحا

 ةكرش نا وهو .هيلا ةراشالا بجي لاجملا اذه يف رخآ
 عرف تحتف «وتنيت وير» ةريبكلا ةينابسالا تاعقرفملا

 تاكرشلا ىفوا تناكو 19475 ماع ذنم نيصلا يف اهل
 هذهل نا فورعملاو .نيصلا ىلا تلصو يتلا ةينابسالا

 لود نم ددع عم ةريبك تاقفصو تالماعم ةكرشلا

 .صاخ لكشب ينرعلا ملاعلاو طسوالا قرشلا
 مجح نا ىلا اهنع نلعأ ةيئاصحا رخآ ريشتو

 عفترا دق ءنيصلاو اينابسا نيب :؛يراجتلا لدابتلا
 لالخ نيصلا ىلا اينايسا تارداص تلصو ثدح .اريثك

 تارداص نا نيح يف ءرالود نويلم ١5 ىلا يضاملا ماعلا
 غليم ىلا تلصو .اهتاذ ةرتفلا يف ءاينابسا ىلا نيصلا
 غلابملا هذه فعاضتت نا رظتنمو ءرالود نويلم 65

 يراجلا ماعلا لالخ
 ضرتفملا نم ناك نيذللا نيعورشملا نع اضيوعتو

 ءارزولا سيئر ماق :نيصلا يف اينايسا امهذفنت نا

 اهب ماق يتلا ةرايزلا هذه لالخ .غنايز واهز .ينيصلا

 موقت ةيداصتقا عيراشم ةسمخ ضرعب .ديردمل

 نويلم 7.0 اهردق ةفلكتب ,نيصلا يف اهليومتب اينابسا
 ةيواميكلا تاعانصلا تالاجم يف كلذو .رالود

 ىدل ةبير لك لوزت يكلو .بلصلاو ديدحلاو جيسنلاو
 ,ينيصلا ضرعلا ةيقادصم يف ةينابسالا تاطلسلا

 راطا يف لخدت عيراشملا هذه ناب لوالا ريزولا دكا

 لاجر نا ىلا ةفاضالاب اذه .نيصلاب ةيسمخلا ةطخلا

 ىلع اوضرع نابسالا تاسسؤملا باحصاو لامعالا

 رثكا ينيدحلا غار ءايؤؤلا سيئرل قفارملا يراجتلا دفولا

 موقتسو .كانه رامثتسالل اعورشم نيعبرا نم

 .اهتساردب ةينيصلا تاطلسلا

 نيصلا نا قيس ام ىلا ةفاضا هابتنالا قحتسي امو

 اهتاقالعو يخيراتلا اينابسا لقث نم ةدافتسالا لواحت

 ىدل اهيعاسم لذيبتل ةينيدتاللا اكريما لود عم ةزيمملا

 عم ةيسامولبدلا اهتاقالع عطقتل ةقطنملا هذه لود

 تماق لعفلابو .نيصلا عم ءارفسلا لدابتتو ناويات

 تاموكح ىدل اهيعاسم لذبب موقت تلاز امو اينابسا
 ةموكح تماق ثدح ,كلذ لجا نم ةينيتاللا اكيرما لود

 نيصلا عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ةماقاب «وريب»

 [0.ةيبعشلا
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 برغملا

 ةيداصتقالا تانفلخلا
 ريريب لابقتسإ

 ةيبرغلا رداصملا ضعب تفقوت
 لابقتسا ماما يضاملا عوبسالا لالخ

 سيئرل برغملا لهاع يناثلا نسحلا
 ىلا ريستيخل يدويهصلا نايكلا ءارزو

 صخلتت يتلا .ةيداصتقالا هتايفلخ

 يتلا ةيلاملا بعاصملاب عيش لك لبق

 .طابرلا اهنم يناعت
 داصتقالا نا رداصملا كلن تركذو

 ريبكأ لكشبو ابلس رئاق دق يبرغخلا
 رايهنا ءارج نم ةيضاملا ةرتفلا لالخ

 ردصملا لكشي يذلا تافسوفلا راعسا
 ةفاضا تارداصلا تادئاع يف يساسالا

 يتلا ءارحصلا برحل ظهابلا لقثلا ىلا

 .ايونس رالود رايلمب اهتفلك ردقت
 لت ةداق نا قيس ام ءوض يف دقتعُتو

 تابالولا لخاد ةدفانلا ىوقلاو بيبا

 تيبلا ةرادا ىلع طغضتس ةدحنملا

 تادعاسملا ةفعاضضم لحا نم ضيبالا
 . بيرقلا ليقتسملا لالخ برغملل ةيلاملا

00 
2 

 تارامثتسالا الطعام

 دودحب نكلو ةيبنجألا
 نا ةيرئازجلا رداصملا تركذ

 دق (ناملربلا) يبعشلا ينطولا سلجملا

 حارتقا ىلع عيقوتلا ارخؤم ضفر
 نيكمت ىلا فدهي ؛ةموكحلا هب تمدقن

 نم ةيبنجالا لاومالا سوؤر باحصا
 عيراشملا ف صصح ىلع لوصحلا

 7/149 نع ديزت ةكرتشملا ةيداصتقالا

 ضفر يتأايو لاملا سار عومجم نم
 دودح عضو ةباثمب ينطولا سلجملا
 نكمي ال ةيبنجالا لاومالا سوؤرل
 .اهزواجت

 ةموكحلا نا مامتهالا قحتسي اممو
 عورشمب تمدقت تناك ةيرئازجلا

 تارامثتسالا ميظنتب قلغتي نوناق
 سوؤؤر عيجشنت ىلا يمريو .ةيبنجالا
 لخاد رامثتسالل ةيينجالا لاومالا

 بلطتت ينلا تالاجملا ضعب يف رئازجلا

 ال ةروطتم ايجولونكت وا ةريبك الاوما
 اهيلع ةرطيسلاو اهريفوت نكمي
 [ل.ايلحم

 1 ماو: نفع ات مان مقع 309

 رالود رايلم 0
 قنلا قودنص نه

 يلودلا دقنلا قودنص ةرادا تقفاو
 اديدج اضرق كيسكملا حنم ىلع ايئدبم
 ةنس ةدملو رالود رايلم ١,5 هتميق
 ةدعاسم فدهي :ةنسلا فصنو

 ةدلاملا اهتامازتلا ةهجاوم ىلع وكيسكم
 نا عقوتملا نمو :ةنئادلا كونبلا هاجت
 روكذملا ضرقلا حنم ىلع ايئاهن قفاوي
 .يراجلا عوبسالا رحب يف

 . نيلوؤسملا تاحيرصت نم لدتسيو
 قودنص طاسواو ةفلتخملا نييكيسكملا

 يباجيالا فقوملا اذه نا ؛ينودلا دقنلا
 تاطلسلا لوبق ءوض يف يئابي

 حالصالل جمانرب ميدقتب ةيكيسكملا
 تاسيسؤملا اضر لاني يداضتقالا

 5 راحتلا فالحلا

 رمتسم يجيلخلا يبوروألا
 ةسوروالا قوسلا رداصم تدكا

 نا لسكورب يف ارخؤم ةكرتشملا

 سلجم لودو ةيبوروالا ةعومجملا
 نع ةديعب لازن ال ,يجيلخلا نواعتلا
 يراجتلا فالخلا لوح قافتا قيقحت
 .نيدناجلا نيب تاقالعلاب فصعب يذلا

 نا نأاشلا اذه ىف فورعملا نمو

 اموسر ةرتف ذئنم اوضرف نييبوروالا
 لودلا تاجوتنم لوخد ىلع ةيلاع
 نم  ةيجيلكلا ةيبرعلا
 سلجم عفد امم ,تايوانميكورتبلا
 تاضواغم ءارجا بلط ىلا نواعتلا

 .ةيراحجتلا تالداسملا لواثتت

 حرص دق نوسيش دولك ديسلا ناكو
 نيب تراد يتلا تاثحابملا نا ارخؤم

 قوسلا يلثممو نواعتلا سلجم ءارزو
 ,بولطملا مدقتلا زرحت مل ةيبوروالا
 بلاطت سلجملا نادلب ناو اصوصخ
 داوملا نم اهتاجتنمل ةصاخ ةلماعمب
 ىلا ةفاضا .ةرركملا ةيطفنلا

 .تايواميكورذبلا
 فقاوملا ِق دعابتلا رارمتسا عمو

 نا رظتنملا نم ةحورطملا لئاسملا لوح
 تالاصتالا نم ةديدج ةلوج يرجت

 يف مداقلا ريمتبس /لوليا رهش لالخ

 قا رغلا
 » ابر ن# إي

 ةفساو ةيداصتلا افا
 نود سداسلا ماعلل يناريالا ماظنلا عم برحلا رارمتسا نم مغرلا ىلع لقي
 نيبقارملا مامتها ريثي نيتم عضو يف يقارعلا داصتقالا ودبي .فقوت ب

 .قارعلا عم ةلماعتملا ةيلودلا فارطالا ةقث لانيو (
 تاعاطقلا يف يداصتقالا ءانبلا ةيلمعو .ةعفترم لازت ال ةيمنتلا تالدعمف
 ةقرشمو ةعساو عيمجلل ودبت لبقتسملا قافاو .ةرمتسم اضيا لازت ال ةفلتخملا

 .ةعونتمو ةريبك قارعلا تاورث ناو اميس
 ,ةيطفنلا ةورثلا نا وه قارعلا يف نيلوؤسملا زيمي يذلا لؤافتلا دكؤياممو

 ثيحب :ناكمب ةيمهالا نم يه .راعسالا يف يلاحلا عجارتلا نم مغرلا ىلعو
 .ةريبك ةوقب يداصتقالا ريوطتلاو ومنلا ةلجع عفدب البقتسم حمست

 لالخ تزجنا يتلا ةديدعلا ةيطفنلا عيراشملا رابتعالاب تذخا ام اذاف
 فعاضتت فوس طفنلا نم ةيريدصتلا ةردقلا نا دكؤملا نمف برحلا تاونس
 نم طفنلا لقني يذلا ديدجلا طخلا ءاهتنا دعب يا .مداقلا ماعلا ةياهن عم
 قارعلا نا كلذ ىلا فضا .رمحالا رحبلا ىلا ةيدوعسلا ربع قارعلا بونج
 .يطفنلا يطايتحالا ثيح نم ايملاع يناثلا زكرملا لئحي

 دنع فقوتت ال يداصتقالا ديعصلا ىلع ةيباجيالا رداوبلا نا رمالا عقاوو
 يف لّجس يذلا ريبكلا مدقتلا اضيا ظحالب ناو دب ال ذا :ةيطفنلا ةيمهالا
 لخد رداصم نا دكؤي كلذ لكو .ةيمدخلاو ةيعارزلاو ةيعانصلا تالاجملا
 .يداصتقالا ءانبلا ةيلمع ميعدت يف البقتسم مهاست ةديدج

 ةماقا ةيضاملا تاونسلا لالخ قارعلا عاطتسا يعانصلا ديعصلا ىلع
 هتاجايتحا دسب نا هنكم امم ةليقثلا و ةفيفخلا ةيعانصلا عيراشملا نم ديدعلا

 .كلت
 هتاحتنم نم اطسق ردصي ناو :ةيجاتنالاو ةيكالهتسالا علسلا نم ديدعلا يف

 نم ديدعلا يف جاتنالا يف اهب سأب ال تادايز تلصح ةعارزلا لاجم يفو
 ةرتفلا لالخ يضارالا نم راتكه فلا ٠٠١ يلاوح حلصتسا دقو :ليصاحملا
 .1984و ١91/4 نيب ةعقاولا

 ةنيتملا ةيراجتلا تاقالعلا مويلا رسفت ةيباجيالا تارشؤملا كلت لثمو
 لالخ داصتقالا تاناكما نم ززعتو ةيلودلا فارطالا نم ديدعلا عم ةعونتملاو
 0 .لبقتسملا

 تاعامتجا شماه ىلع كلذو .كرودوين
 ا .ةدحتمل ١ ممالل ةيمومعلا ةيعمجل 3 ١

 كبوا

 ديدج عامتجا
 ضومغلا نم وج يف

 لودلا ءارزو عمتجي نا ررقملا نم
 عويسالا اذه كبوا ةمظنم يف ءاضعالا

 فدهب فينج يف (19857/1/708)
 قوسلا اهشبعت ينلا عاضوالا ةيسقانم

 قافتا ىلا لصوتلا ةلواحمو ةيطفنلا

 ناكو راعسالاو جاتنالا لوح كرتشم

 ِق ةمظنملل قئباسلا عامتجالا

 ضفنا دق ,يضاملا رهشلا يف ايفالسغوي

 لودلا عطتست مل نا دعب لشف ىلع

 عيزوت لوح قافتالا يف ةكراشملا
 .صصخحلا

 اظح رثكا ودبي ال ديدجلا عامتجالا
 قافقتالا ةيناكما يف هيقياس نم
 دح ةيطفنلا عاضوالا ناو اصوصخ

 ,ةرتفلا هذه يف ةدقعمو ةضماغ
 تداز ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاف

 / نيدالم " ىلا لصيل ارخؤم اهجاتنا

 ناسل ىلع تبلاط ايبيلو :موي ليمرب
 ىتح طفنلا خض فقوب يفاذقلا سيئرلا
 راعسالا عقد لجا نم مداقلا فيرخلا

 اهفرط نم راعسالاو .عافترالا ىلا
 .ةريخالا عيباسالا يف تعجارت
 نم له :وه كلذ ءوض يف لاؤسلاو

 ىلع ةزجعملا /قافتالا عقب نا نكمملا
 تارشؤملا كلت لك نم َمغرلا
 []؟؟ةيبلسلا

 م4 13 نوت ا ت11 فدعلا _ ةييزعلا ةفتلطلا
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 نسيرأب يف برغل ؛اندالا
 ةيورضم 2 ادعوا غم ا ةهكسإا

 اهمظعم :ةديدع تالواحم دوعرلاوا جارغلا نم جوتب 8

 ل يرام ار نا كرد اخ ةيدرف [0

 .دهملا يف يهو ةداجلا اق اكيكيرل نأ اكقولا ضع

 د اقف انتعي انفو .ةددعتم ةيبرعلا ةف ةفاقثلا

 ُِق ءايدالا نم ديدعلا عم انثدحن دقو ءاهعادا وه ءانضاصتخا

 ناك دحاو لكو . غارف يف شيعن اننا ىلع عامجالا ناكف :ةبرغلا
 ءايدالا عمجي ءاقل قيرط نع غارفلا اذه ءلم يف هتبيغر يدبي

 نوكن نأ : : لولح ا ضعبب جرخنو رواحتنل ٠ سيراب يف برعلا

 يف لمعي اقيرفو ةبتكمو رشن راد ال مو ةلجمو ىدتنمو ةنحل
 باعيتسا :نيهاجتا يف رشؤي يبدالا انغارف نال .ةمجحرتلا
 ؛ةيبرعلا ةحاسلا يف ةيتفلا ايبتاهاجتا:لكب ةيبدالا تاقاطلا
 .قيرطلا هذه نعو ةيبرغلا ةحاسلا ىلع اهحرط . يلاتلابو

 . (ةيملاعلا» يف ةمهاسملاو طيشنتلا يرجي

 أرقنو .ءابدأ بتكنو .ايدأ يكحن نا ديرن انحرتقا ام لك يف

 ففخنل .ءيش لك لبقو الوأ ءابدأ رشننو ابدأ مجرتنو ءايدأ
 ةرضاح نوكتس ىتلا ؛ةسايسلا اهفاتكا ىلع هلمحت امم اليلق
 اروضح نكلو ضحر دلا هذه نييوابوط انسل نحف ءاتح

 ُْق ةدحاو ة هرم .برعلا انؤابدا تبثي ول اذبح و ءاينمض

 تيدالا ردص ناو .ءيش لك لبقو الوأ :ءايدأ مهنأ . مهتايح

 يف اعم شياعتنو .بكارملا لك هيف رخمت هرحبلا ردقن عبساو

 0 .نآلا ادعوم ذخأنل . . .فالتخالاو يرابتلا

 مساقلا نائفأ

 ١925 زومت 534-58 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_ 8

 ١ قف ,دنقلا تارغذف -

 نولي راد تذاعأ سامود ردنسكلا

 يورقلا كاذ .هتاركذم رشن ةيسيرابلا

 هفيسب سيراب ( حتفيل» ءاج يذلا ريقفلا

 :ةزيمتم ةفص - هتاباتكل - هل ىقبتس

 ل! ةئي هريلا ةيقيطنمو وزولا

 يفصل نوينمفأ 5
 راليف ناح حاتتفا ىلع هنس 79 تضم

 تاويانلا رسل ل يسريدم ناجرهم لوال
 فيضلا اذهو ٠ ةيلحاسلا نويئيفأ ةئيدم يف

 نويئيفأ ةاجرهج أذيي - فيض لك لثم -

 لك نم قرف هيف كرتشت يذلا .نوعبرالا
 . ةعولتم ةثيدحو ةميدق تايحرسمب راطفالا

 ,ملاتنو وااكفاكو دجاوتي ريبسكيشف

 برغملا نم ىقيسوم بناج ىلا .توراس
 نونفلا ددعت فدهلاو .ريئازو ىلامو

 محالملا ددعتو اهوصاو
 حاتتفا موي تعيب ريكاذتلا لك ملعلل

 [] .ناجرهملا .ةميهت:اوطإو كييذيتلا

 بانك ىف ةينه هرقأ

 يب رهف ١ راغلل
 ايسوقين يف لمركلا راد نع ردص

 ةينه مركال (رخا مويل س ةط) باتك

 سدقلا يف ميقملا ىنيطسلفلا صاقلا

 تاعومجم ثالث مضي باتكلا .ةلتحملا

 ةيناثلا ةبيرغتلا عئاقو :بتاكلل ةميدق

 ةنيفسلاو .نسح اش ةميزه «يلالهلل
 كاضرغاو قبعس ىتلا) ريخالا .ءانيملا ةريخالا
 ةعومجم بناج ىلا :(؛ةيبررعلا ةعيلطلا» اه
 ليل ءيضأ امدنع : لبق نم رشنت مل ةديدج
 ةيسانم يهو ,(985١ناست) سدقلا

6 00 

 0 يللا جملا يسوم رعب

 ةنيدحلا املا ايف ف
 تيوكلا يف يبرعلا ةلجم نع ردص

 ةقيقحلا . , .قاسلنإلا كولسلا) باتك

 دف هل مدق عابدلا يرخفل «لايخلاو

 ةايحلا نا . .) : تاملكلا هذبم ىحيمرلا

 طوغض نم انيلع هضرفت ام لكي ةئيدحلا
 عون ىلا ىرخأب ا ةقيرطب ائملست ءابعاو

 يكلو .يوسلا ريغ فيكتلا عاونا نم
 نا انيلع ناف كلذ تابسا فشتكن

 هلواح ام اذهو .الوا انسفنا فشتكنت

 [ل . «تاتكلا 1 نيا

 ةرفالا يف و ىو ملل باك
 لوا تردص باتكلل ةماعلا ةئيطا نع

 ةرهاقلا نيب كرتشملا رشنلا عورشم رامث

 مساج نسحمل (ةياورلا رضع» :دادغبو

 يف هرشن قبس دق ناك يذلاو .يوسوملا
 مش عيونتو ليجعت يف لمالا عم .دادغب

 ىلع برعلا نيفلؤملل ةكرتشملا بتكلا
 : ميقارايت ددعتي  يبرعلا نطولا ىئوتسم
 ل :ياذرآلاو ةيملعلا ةميقلا كلذ: رايعمو
 ك1 3 اذه نم د ااا 6

 يسب رقأ صصخ يف
 باتك ردص توريب يف لاضنلا راد نع

 ئؤتجا ىعيبزلا ديجم نيمحرلا دبع نع
 يف ة ةريضقلا هضصضق تحلاع ىتلا تاالاقملا

 دجن نيمهاسملا نمو .ةيبرعلا ةفاحصلا
 رفاظ ايدانو يئاطلا ميعزو نافنك ناسغ

 رباج نيز دمحمو لضاف داهجو نابعش
 رظنلل تفلملا نمو .مهريغو زازبلا دعسو
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 سيل ءارآل رج ربنم نع ةرابع باتكلا نا

 .بتاكلا لوح قفتت نا يرو رضلا نم
 اثيدح ىعيبرلا ملقب تردص دقو اذه

 غاتبشل ران» تو ريب ف ةيضصق ةعوسمج

 [0 .«بلقلا

 ءاداسلا مدغلا

 أهمشلا ها نم تنم
 .ديعس نب ناج وا .لييئاد ناج

 ليفونلا ةلحم ريرحم سيئرل يلصالا مسالا
 رئازجلا) ديلاوم نم ٠ .روتافريسيوا

 مدقلاب نوعدي نمث وا ««ةيسنرفلا

 رئازجلا» ناوئعي بتاتك ردصي .ءادوسلا

 عباط هيلع بلغي «يوسا نع «لوغيدو

 الو ءىش لك لوقي نا ديري يذلا فقثملا

 مول ال بافكلا ؟اككف .لوتقتي
 هربتعا دقو .ىلو نمزل «(ايخلاتسونلا»

 اقراخ»و «ايوبناهو «ائيرفو» انه داقنلا

 هقئاومّب فو رعم لييناد ناح . .«ةداعلل

 كا ةرديصلا

 . يضانربلل فاتك
 رفا زغلا يف

 6 ةيعماخلا تاعوبطملا ناويد ردصأ

 ةساردا ةيبعشلا زاغلالا نع اباتك رئازجلا

 ثكلملا ديعل «يرئازجلا برغلا زاغلا 5

 ينارعلا نانفلا

 . اماع

 ؟هنانغ :نع .ضوغت نم
 1 ذيب ادا 00 ا - 7

 .نرق فصن نم روكا بترطلاز ءاقغلا إيل لإ حدضصتبكلظ ةيروق"ةرديتخم

 نم اهتظفحف .ةيئانغلا تاماقملا لاكشا لك ةحراجلا اهراتوا ربع تمدفو

 ةرجنح يه كلت .تاماقملا نف يبحمل اهتمذقو , ةطرشا ىلع اهتقثوو عايضلا

 5/8 نع ؛:لاضع صرم دعب ؛ :مايا لبق افطنا ىذلا رمع فسويرب ,بكلا

 دمحم ريبكلا نانفلا اهتمدقم يف فقي ةقالمع ةدمعا ةمث يماقملا ينانغلا نفلا يف

 يذلا عونلا اذه يف ةلماكتم ةسردم يبعلا ءانغلا لوصا داقن هربتعي يذلا يجنابقلا

 دي يل نانفلا نا نيح يف .فلسلا نع ةلوقنملا سسالا قفو : هيدؤي

 هيدي ىلع م املا راصو . يهاقملاو تويبلا 5 عئارلا هئاداب تاماقشملا لقني نا عاطتسا

 1 لازغلا مظان نع نفلا ادخل هلادا ىف فلي وهو. سانلا اهلقانتي ةيبغك ةينقا

 دقت ىلا ىعس لب .نفلا اذه باحصا اهفرعي يتلا ةيماقملا لوصالاب مزتلي ن كي

 ادي لو تاماقحلل كايح بقو دف رتص فسوب انا .بسحف يماقم لكش تاذ ةينغا

 فزاعو نانفلا بتاج ىلا ينفلا هثارت لكشيو .ةفو رعملا ءانغلا لاكشا نم اهريغ

 نم نوديرم نآلا هل حبصا يذلا .يقارعلا ماقملا ءادا نف يف ارايت .يبوعش ةزوجلا
 نآلا مهضعبو .ةيمغنلا تاساردلا دهعم ىف اوسرد نمت ةصاخبو نينانفلا بابشلا

 .نوروهشم.نوب رطم
 منتغي ناكو .ةريخالا تاونسلا يف تارم ةدع رمع فسوي نانفلا ةحص تسكتنا

 :هتاديدرتب ناكملا ءاضف المي ىكلو .هيبحمل ىنغي ىكل هتحص يف نسحم ةصرف يا

 . نوفو ركيام ىلا ةجاحب نكت مل يتلا هتوص ةوقبو

 هلوبصأب ةناردو ةقرعمو ةريخ نم ةدنعام لج ماقملل رمع فسوي بهو دقل
 تاللآلا ىقيسوم عطتست مل يذلا يئانغلا نفلا اذه اةمداقلا لايجالل ظفحو .هدعاوقو
 اس مدا ..ةنياحتام رض

 ارح ا مرب ندع طرت معح مات - 41

 وهو .نارهو ةعماج ديمع ىضاترم

 يبعشلا رعشلا نم برستقي صاصتخا
 ةيميداكا سيئر يوافحلب دمحمل نوحلملا
 قف ديغافتلا ةاحسالاو ىئاسلا فيظس
 2 لالا قير /ةويروسلا ةعتاَج

 .نوصفلا نم رفد
 سلبارط نم  نيدلا سمش دمحم ميقي

 لابقتما زكرم يف انقرمم تاناغيل لايش
 1 نيب) سيراب ف طسوالا ىرشلا ةبلط

 نا رظنلل تفلملاو .(زولمت /ويلوي “6و
 تايلقت هتشيرب لجسي كا لواحي ماسرلا
 اهمسقف .هتاحول ىف لوصنلا

 لع لدي م ةحسرو ةيلاعشو ةيفئاركو
 017 قتلا ايون عطيت هاجر هع

 «يبدنلا رففلا" 0
 سافلا نه

 يتب لكشلا ديدج فالغب ةيسدقملا ؛يبدالا رسفلا» نه رو / هييوج ددع ردص
 رابغلاو ردب ةئايل» ةتاسارد. نم ءقرزأو
 نم .مساقلا ةيبنل «امتح قأيس يذلا
 ىسومل «ءاقسلاو مدا ةيهاسإل هيض
 «ليوطلا بردلا» هدئاصق نمو .ءىروخ

 «ةذفان» يكحتو امك .تاكيود فورعمل
 .ةرملا هذه .يليلخلا يلع .ريرحتلا سيئر
 دومحو مساقلا حيمس لئاسر ىدص نع
 ال وحمل

 ل اما اة 3-3 ني

 رسشلا ١

 سدقلا ىف ةديرج دايز وبأ دايز ردصأ

 رسج ىنعمب «رشج» اهمسا ةيربعلاب قطنت
 ردصت ةديرج يناث يهو .ةيبرعلاب
 دعب ةينيطسلف رظن ةهجوب ىنعت ةيربعلاب
 4 ىتلا ةيرهشلا فصن رحفلا ةديرج ةرشن

 ناك ىتلاو .ارهش رشع ةسمخ نم رثكا مدت

 ال .اهيلع نيفرشملا نم دايز وبا
 ةنك 22 هك م

 هيفيص ىلا

 ىلا دغش عد نا ف

 أ رز فق

 عسل تنببملا رخحلا
 ثارتو ىنيطسلفلا رولكلفلا ةقرس دعب

 دعب ؛يسولوبكرالاو وغلا نيطسلف
 تايلديص يف عابت ؛ ,نطولاو ضرالا ةقرس
 سايكاو حلم تاجاجز مويلا سيراب

 ةكرش .تيملا رحبلا نم اهب ءيج بارت

 انحلم عيبت (ةدعصم» اهمسا (ةيليئارسأ»
 جلاعت نا دوت ىبلا ةيبرغلا داسجالل انبارتو
 تا رول ص

 1 1 سس

 :د - 5 وم --5/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 يظنتلا» ةفصاعلا ويئادف ماق نيح

 ينطولا ريرحتلا ةكرح يركسعلا
 لولا ماعم يف ف ىنيطسلفلا /

 م مهنطو لخاد

 هيج 0 ريائي / يناثلا نوناك

 كلتو نايتفلا نم ةنفحلا كلت نا روصتيل

 ةروثل ةاوئلا نوكتس ىلوالا تاصاصرلا
 ام تاروطت ناو ةقطنملا يف ىربك ةيبعش

 ةروثلا هذه روطتبي ةنوهرم ادعاصف نآلا

 .موي دعب اموي اهتاراصتنا مظاعتبو

 «يئادفلا» حبصا يبعشلا ديعصلا ىلعف

 هتاراصتنا تحبصاو :يبرعلا لطبلل ازمر

 «ةيريهامجلا ةكرحلا ىمانت ىف امساح الماع

 ةينطول ارايعم هنم فقوملا حبصا امك
 ديعص ىلعو ..اهصالخاو ةمظنالا

 تحبصأ «.ةيلودلاو ةيبرعلا ةسايسلا
 ايساسا اروحم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 لاضن ربع تعاطتساو ,ةردابملاو لمعلل

 لالقتسا راعش ضرفت نا ريرملا اهبعش
 نم ديدعلا طبحت ناو .ىينيطسلفلا لمعلا
 . اهتيفصت ىلا ةفداطا تارماؤملا

 اهتايادب ذنم ةروثلا تمدختسا دقو

 تاودا نم ةيساسا ةادأك تاقصلملا

 «ةيضقلا» لخدت ذا .يروثلا مالعالا

 . مهنويع نكستو .ريهامجلا تويب هربع

 هصوصنل ةيئاحالا ةقاطلا لضفبو

 ددرتلاو ظفحتلا ديلج بوذي .هموسرو
 ةيلمع متتو : نيددرتملاو نيظفحتملا دنع

 أدب دقف :ةديكأ نكلو ةئيطب (ةئيبعت»

 حرجلا ةياذب عم ىنيطسلفلا قصلملا

 - نيحزانلا عومج رياس :ىنيطسلفلا

 . ءادهشلا لفاوق عيشو . مهيفانم

 فلا حمالم مس رب ذخا «ةقالطنالا

 دئاعلا ديهسشلاو طا دود ريع لالا

 - ةئتلا مث ... .نطوتلا كلذ بارت ىلا

 كوالا مث .ءيشانلا يئادفلا

 قيرط ىلع ةروثلا مث .. تاالوطبلاو

 .رصنلا

 درج لوألا ينيطدفلا قصلملا ناك

 اغالب حبصأف روطت مث ءديهشلل يعن

 ١943 زومت ؟8- ١14 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5 ؟

 ىلع هدهاعيو .ديهشلا يعني ايركسع
 ةذبنو هتروص ضرعيو .ةكرعملا ةعباتم

 , . . هتايح نع

 ناف .ةروثلا ةرارش ىئادفلا ناك اذاو
 ةيا ىلع ءامهالكو . رعتسملا اهرمج ديهشلا
 اهتموهيد يف يساسا رصنع .لاح
 حلملا روضحلا اذه لعلو .اهراصتناو

 مالعالا لاكشا ةفاك يف ديهشلاو يئادفلل

 ودعلا برض ىئئادفلا ةمهمف . تاقصلملا
 د (نيب هيلع راصتنالاو يجراخلا
 . .يئادفلا (جاتنا ةداعا» ةمهمب ديهشلا

 ةيسقلا ىف ءادسلا حورل هتماداب

 ءاذعا رطخا ىلع د 05 هراصتنابو

 .ددرتلاو فوخلا :تاروثلا

 عمتجملا ُِق ةيسايتألا ةيلخلا | نم اقالطنا

 وا ءاقدصالا ةعومج وا ةلئاعلا - : ءيجاللا

 ةرئاد عسوي وه مث .دحاولا ميخملا ناكس

 لالخ نم يبرعلا طيحملا لمشتل هطاشن

 تالئاعلا يه ةليلقو .ابهتاذ ةئيعتلا ةيلا

 مويلا اهراد نيزت ال يتلا ةينيظاسلفلا

 اذه أدب دقو .اهئانبا نم ديهش ةروصب

 ذنم  ةقيقحلا يف - ىنيطسلفلا ديلقتلا

 نيدلا زع ةروشل ىلوالا تاضاضرلا

 ينيطسلفلا قصلملا لوح

 ةروطسالا رصت انيب , 141757 ماع ماسقلا
 ةحاوك «ليئارسا» ميدقت ىلع ةينويهصلا

 موقي يبرع ملاع يف ةيطارقميدلاو ةيرحلل
 راتهتسالاو تايرحلا تبكو عمقلا ىلع
 يمانت نكلو . مهتماركبو نينطاوملا ةايحب

 ةمواقملا لامعاو مف ينيطسلفلا حا افكلا

 , غانقلا اذه طقسأ ةلتحملا يض 5 ْق

 نايكلل يقيقحلا هجولا ملاعلل زرباو

 فالآلاب لاجرلاو ءاسنلا لاقتعا : لتحملا
 سرادملا ذيمالت ىلع صاصرلا قالطاو

 .ىئرسالل يشحولا بيذعتلاو

 (ةينيطسلفلا ةروثلا» ةلجم رابتعا نكميو

 ىلا تلقتنا مث ءالوا قشمد يف ترهظ يتلا

 راطالا «1951 ناريزح برح دعب نامع
 ينفلا قصالملا ةركف هلالخ تم يذلا

 : ةلقتسم ةيوبعتو ةيمالعا ةادأك يليكشتلا

 لخادو (ةينيطسلفلا ةروثلا» فاللغ ىلعف

 ىلوالا «تاقصلملا» ترهظ ابتاحفص

 . جالحلا ىفطصمو ةعبن ريذن نينانفلل

 طومش ليعامسا مضتل ةقلحلا تعستا

 طوؤانرا رداقلا دبعو ناوضر قيفشو
 ' . مهاوسو

 .ندرالا ىلا ةروثلا لقث زكرم لاقتنابو
 دجاوتل . ىنيطسلفلا قصلملا ةيمها تدادزا

 نم .ةينيطسلفلا اهريهامح لخاد ةروثلا

 اسنرفب «سنالف» يف !يسلل را عوبسا

 0191/4 - 1958 ةماركلا ةكرعم» راصتنالا ةيادب
 ١ 3: تلك :ءانن ذقت نلت ضلك تطل ؛ نات وج رترن 7222232 توم

 ىرخالا مالعالا لئاسو قالغنالو .ةهج

 نم نا امك .ةيناث ةهج نم .ءاههجو يف
 ندرالا ِق ةعرسب تاقصلملا راشتنا لماوع

 ةئشانلا ةيئادفلا تاميظنتلا نيب «سفانتلا»

 .نيعوطتملاو راصنالا باذتجا ىلع

 ناك ثيحب ةدحلا نم «سفانتلا» اذه ناكو

 قصلملا يفانايحا رهظي 9 :تلا مسا

 . ىسايسلا هراعش نم ربكا فو رحب

 ذخا (ةيندرالا ةبقحلا) نم ءادتبا

 ؛ناز ربي تاقصلملا نم نازيمتم ناعون

 عونلا :اددحم اروهمج بطاخي اهتم لكو
 ديهشلا ةروص هماوق .يديلقت لوالا

 وهو .ةيحورلاو ةينطولا زومرلا نم ددعو
 طاسوالاو تاميخملا ريهامج ةيطاخمل دعم

 يناثلاو .ةيندرالا  ةنيينيطسلفلا ةيبعشلا

 ةيسايسلا تاراعشلا ىلع زكري

 هجو لع بطاخيو .تامظنملل

 .نيفقثملاو ةيلطلا «صوصخلا

 نم «؛جورخلا»دعب قصلملا يقبو
 يلا ةيساسالا هثمس اظفتغ ندرالا

 ةلا مم نساشتلل منتو يف يع لااا قتضاح

 42 - 1[ ' مان مز1 ىدططاع نطفلاع -
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 يتلا ةيئيطسلفلا ةيئاسنلا ةضبنلا ىف

 انيري . مس يع صو

 .هتلئاع ىعرت لجرلل دنسك ةأرملا قضلملا

 ببسب ةلماعلا يديالا صقفقانتت اعيرسو

 تائب» لمعلاب ةأرملا ذخأتن ءادهشلا ةرثك
 لت تايتف . .دماص لماعم يف ءادهشلا

 ءاملا بلخل تالوطبلا نحرتجي رتعزلا

 لتاقتو ضرحتو ؛. .رصاحملا ميخملل

 بلاطتف تايرحلا نم ديزملا بسكتو

 .قوقحلا نم ديزملاب

 مامز ةداعتسا نم دب ال ناكو .فلختلاو

 ظفنلاب ةينغلا ةقطنملا هذه يف رومالا

 ليربا /ناسين ١7 موي ىفف .تاروثلابو
 نارين نويفئاطلا نويلازعنالا دقوأ 6
 تمهتلا ىتلا ةينانبللا ةيلهالا برسحلا
 نم ةديدع اقالا تافلعتو لتقاكلا نيس

 تاوئس لاوطو .نيباصملاو ىحرجلا
 ريهامجلا تفقو .ةيمادلا ةيلهالا برحلا

 هجو يف ادحاو افص ةينيطسلفلاو ةينانبللا

 ةيلحن تافلاحتل تدصتو  .ةرماؤملا

 ريض ال اة
 نوم 14 530 52 18 530

 ةبسانم سيركت وا ىركذ ديلخم .امومع
 موسي .«ديهشلا موي .ةماركلا ةكرعم)»

 وا ؛موؤشملا روفلب دعو ىركذ ضرالا
 وا تامظنملا ىدحا ديعب لافتحالا

 عورشم ةياعدلا وا ةيئادفلا تاسسؤملا

 ةروشلا عب دراشم نم يعامتجا وا يناقث

 0-0 0 00 اهتازاحناو

 دق كلذك . .ةيبطبلفلا اميسلا
 0 0 نم عونلا اذه فدهتسي

 وا .يملاعلا وا يلحملا ملا يأرلا نم عاطق
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 اهاقلت يلا ةينفلاو ةيئيطسلفلا تا ريثأتلا

 . وحسم

 دييأستلا تالمح دعاصت ةجيتنو
 .,ةينيطسلفلا ةيضقلا عسم نماضتلاو

 وحن ةبلطلاو تايشلا طاسوا نم ةقلطنم

 ءملاعلا ريهامج نم عسوأف عس وأ تاعاطق

 ريباعتو الاكشا 8 هذه تذخأ

 تاعربتو تاتاجرهمو تارهاظت : ةفلتخم

 يف ثيداحاو ةفاحصلا يف تالاقمو

 .ةزفلتلاو تاعاذالا

 يف ايروحم ارود قصلملا بعل .ةهادبو
 تارسشع عباطملا تجرخأق .ءاذه لك

 تاغل فلتخمب تاقصلملا نم فالالا

 تخحبصاو .تابسانملا فلتح يلو ماعلا

 عراوش يف ةفولأم تاقصلملا هذه ةيؤر

 ةيكريصمالاو ةيبوروالا ندملا
 قصلملا ىدا دقل .ءدعبو . ةيقيرفاآلاو

 يف ةيساسا ةمهم .لازي الو .ىينيطسلفلا
 ىلا ةيضقلا لمحف ءيروشلا مالعالا

 وفا ةكرعم ؛ ؛ يملاعلاو يىبرعلا نادجولا

 1 اهخسرو ءرصن رثا ارصنو .ةكرعم
 بعش ةدارا نع ريبعت بوعشلا ةركاذ

 © .تيغاوطلا ةدارال خوضرلا ضفري

 يماس ثبل : دادعأ

 ينيطسلفلا قصلملا باتك نع

 توريب /رحف راد نع رداصلا قلق نيدلا زع ةعومجم

ًّ 
 61 نمو : تردصخمو و تاغ كه ؟ ”قصفمبد توم

 هدام وو هن كو (" ؟للال4<+ وحب جلا جفت

 مضت نأ ادد هج ج6 هاا 1 كانها مولمم منوم" .

 ةيساسا ة ةيمالعا ة ههج (نيعلا لا  ةيسنوتلا ةيبطلا ةيعمجلل قصلم
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 ةجوم ةيادب .تاوئس ةدع ذنم

 فرشا مدسق .«تاوتفلا مالفا

 لواحو . .«ظعي ناطيشلا) ىمهف

 فعلا نافوط ءارو ايسايس ىزغم زربي نا
 فيرشلا رون مليفلا لطبف .قارملا مدلاو

 انهي رطيسي ةرابح ىف اتا .هسفنا دق

 ملسي حومطلا عفادبو :ةوسقلا غلاب ةوتف
 بلطيو .هلاجر دحا حبصيل ةوتفلل هسفن
 ةبطخ يف هلسارم حبصي نا ةوتفلا هنم

 قفخم لاسرملا بلق نكل «تايتفلا ىدحا

 .هسفنل اهبطخي نا ررقيف .ةاتفلا بحب

 ةايحلاو لالاقتسالاب اما ليلب اهعم برجيو
 رطيسي ىرخا ةراح ىلا بهذيو :ةميركلا
 دعب . .املظ دشاو ةوسق رثكا ةوتف اهيلع
 ةدعاسمب ,موقي نيدفاولل هتيامح نلعي نا

 تاصتغاب .؛ةيماد دهاشم يف .هلاجر

 ةنينامطل واو مطحتيو .ةجوزلا

 .مليفلا لطب ,دوعيو .لالقتسالاو

 ىلوالا هتراح ىلا ءاروهقم ءازيسكتم

 . ماقتنالاو ةمحرلا ابلاط يساقلا اهتوتفب

 مليفلا يهتني كراعملا نم ةلسلس فلعيو

 . عيمجلا مد اهيف رجفتي ةحبذمب
 يل نوال م يهمل فر الواح

 زمري باشلا ناب يحوي نا ؛ همليف ةعانص

 حومطلا هألم يذلا ثلاثلا ملاعلل
 هسفن دحو هنكلو موي تاذ لالقتساالاب

 سرشا امهالك ناوتف هيلع رطيسي ملاع يف
 امتح ىهتنيس .اذهك املاع ناو .رخآلا نم

 رظنلا فرصب .ىزغملا اذه نكل .ةرزجمب
 ال اتهاب اضماغ لظ .هتيقادصم ىدم نع

 ريوصت يف سامغنالا طسو هئيبتت نا نكمي

 .بيذعتلاو لتقلا ناولا نم ديدعلا

 يف :يعهف فرشا لواسم ىرخا ةرم

 8 راكفالا ْز ررسب نا :«ميتملا دلعس)»

 0-0 ىف فشكتت / يتلا ةيباجبقلا

 ؟ جئاتتلا تناك فيكو لعف اذامف . . (ظعي

 دا اهيقلي ؛ةليوط ةبطخب مليفلا أدبي
 ءاغلا اهيف نلعي 2(قيفو دمحم ) تاوتفلا

 ةمدخ يف هتوبن حبصي ناب دعيو .تاوانألا
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 لجا نم الإ ةقورتوت بويع .ةلادعلا

 ول امك ودبيو .قحلا باحصاو نيمولظملا
 ملاعلا نع وا .رصم نع ثدحتي ناك

 ىلع دامتعالاب بلاطي امدنع ثلاشلا

 قرع نم سانلا لكأي ناو ..سفنلا
 نيرخآلا اياطع رظتني نمف ' مهنيبج

 الوبق هتبطخ ىقلتو .امتح هتيرح دقفيس

 نكل : -نوكسملا ةراحلا| لها نم ايسامح

 صلختلا نوررقي نيجعزنملا تاوتفلا ةيقب
 . اريخا هب قزر يذلا ديلولا نمو هنم

 ( يسرم دومحمر تاوتفلا ءالؤه نيب نمو

 .ريبكلا هقيقش

 نومحتقي تاوتفلا :مذلا نافوط أدبيو

 َّق .لداعلا ةوتفلا .قيفو دمحم نكسم

 زرغنت ملالسلا ىبعو :ليللا مالظ

 .ليمجلا ملحلا محل يف ةيساقلا نيكاكسلا

 هحجو ىلع سكعني .نينص عاعش ىبعو

 « ىسرسم دومح .ذاتسالا رع ,بكلا لثمملا

 فئنع ةظحل . . ىقوش ديرفو يسرم دومحم

 ا ا جتا < #1 د 7 1 دا اك“

 ىوهف رتل لما ا السب

 مالا ,هبلق نم ةيواز يف رعشي .ودبي |ميف

 اعافد .هلتقي ناو دب ال يذلا هقيقش هاجت

 تاهرالا ىلع مئاقلا ةنوتفلا ماظن نع

 ددرت ةظحل دعبو ءقلطملا داديتسالاو

 ةيقب .قيقشلا جمدني .ةريغص
 ,مواق يذلا قيقشلا ةحبذم يف .تاوتفلا

 نكلو :ةراهمو ةوق نم هب يتوأ ام لكب
 دومحم لظيس . مليفلا ناوطو ,. .انيع

 هئاداو ؛قيمعلا هروضحب .ىبسرم
 روحمو .2ىسيئرلا لقثلا زكرم .قالخلا
 ؛ةرثأ ةطاسبب . ربعي وهف . مهلملا جهوتلا

 الو ءابيكرتو ابراضت تالاعفنالا رثكا نع

 ىلع تسكعنا دق ةريبكلا هتبهوم نا كش

 لضفا ِق اودب نيذلا نيلثمملا مقاط ةيشب

 . راكيوش .يحتف ءالجن
 دبع هبتك يذلا مديقلا ثادحا قفدتتو

 لا ا لا

 يدا ير اصت نعت يلا

 لمعلا منخنت 3 ءاذج ةريثك ثادحا يهو

 101 امك ودبت يتلا فقاوملا تنارشعب

 جرفتملا سفن يف كرتتو .ةجاحلا نع ةدئاز

 فرييأل «لهرتم ملل ةتزاودتاب اساضلا

 يهو ..لازتخالاو زاجيالا ةليضف
 ىقبتل نهذلا ىف تهبت ام ناعرس ثادحا

 ٍ .ةيرهوحلا رومالا

 همهم رومز

 لداعلا ةوتفلا عبات ءريدب دمحا موقي

 هفقلتت يذلا ديلولا بيرهتب .لونتقملا

 :اجباك هيبرتو (راتخم ةميرك» ةبيط ةديس

 هشيع لكأي .؛يكز دمحا» اباش حبصيو
 نا اضفار :ةدادح ناكد يف ةئيبج- قرعب

 بحب هبلق قفخيو .اهتورث ىلع ةلاع حبصي
 همع ةئدا . ةفداصملاب ء ىهو ,« ىحتف ءالحن

 . اهب نارتقالل مدقتي نا ررقيو «لتاقلا

 «ظعي ناطيشلا» يف زومرلا تناك اذاو
 اهناف ءءامدلا رحب ىف ةعئاض :ةمهبم ودبت
 نم يناعت ريشا ةحف قأت ةرملا هذه

 بشني عارصلا نا . .فسعتلاو حطستلا

 يذلا يقوش ديرف : نيوتفلا نيب ةراحلا يف

 حالس ىلا أجلو توبنلا مادختسا رجه
 ةوتفلاف .لاملا سالب ىف ةرطس رثكا رخا

 نم نكمتيو .ةراحتلاب لمعي ميدقلا

 نيرخآلا تيبابن ريخستو ممذلا ءارش

 هناب لوقي نا مليفلا داكيد هتمدخل

 ثدختيو .ةيكريمالا ةذحتملا تايالولا

 ةوعفلا امميب :ةاغطلا نييلآمسأرلا ةغلن

 «ةعزنلا يئادبلا .ىسرم دومحم .رخآلا
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 نمؤيو دمتعي .قايفوسلا داحتالل لثمملا
 ىلع ةرطيسلا فدهو . .طقف توبنلاب
 برسلا تاقلح ىلاوتت ةراحلا تاردقم

 .انايحا ةتخاس ءانتايحا ةدراب ءامبنيب
 نم اسئاي ايمدع افقوم ذخأي اذهب مليفلاو
  اههالكف ءامامت امههنيب يوسي : نيتوقلا

 ناك ناو .ءريمض وا بلق الب  هدنع

 دشا ودب .هتظلغو .هتيئادبب ءرخالا

 .لوالا نم ةيشحو

 دعسد مدقي زومرلا ةلأسمل الامكتساو

 .ىسوم وا نقدلا قيفوت ةيصخش ؛ميتيلا
 ءرماتملا ,ةراخلا ىلا ديدجلا دفاولا هنا
 ةمدخ يف هسفن عضي يذلا «ثيبخلا

 هقحب بلاطيو ؛يقوش ديرف رجالا
 ةديسلا «ةيكت» ىلع ءاليتسالا يف موعزملا
 دق هدودج نا ايعدم ءراتخم ةميرك ةبيطلا
 هقح وهف يلاتلاب و «ناكملا اذه يق اوئفد

 !زومرلا حيضوت فدبمو . .«يخيراتلا»
  افنأو ةوسنلقو انقذ نقذلا قيفوت عضي
 لف - يديلقتلا يدوهيلا عباطلا تاذب

 ةيئادبلا ءافنخلا ةقيرطلا تاذب ثدحتيو
 ةينفلا لامعالا ىف اهانللمو اهاندوعت ىتلا
 ١ . ةميدقلا

 رظن ةهجوو .ةحوضفم زومر :اذكه
 ىلا يدؤي يحطس ىسايس ليلحتو ةجذاس
 ىوقلا لك ةعاشب نيب ىوست .ةسئاي جئاتن
 ةراخلا لها ةردقب نمؤت الو  تاوتفلا -
 . .لما دغ عنصو رييغتلاو ةهجاوملا ىلع
 مهتيبلس لصت شيوارد اما ةراحلا ناكسف

  «(ةيكتلا» نع عافدلا مدع دح ىللا

 اهقرحب ىموم موقي يتلا  نيطسلف
  ءافعض ةافح اماو .اهيلع ءاليتسالاو

 الب تاواتالا نوعفدي  ةراحلا ناكس ةيقب
 . ةمواقم

 ةبيتك همليفل يمهف فرشا دشح
 لمعو .نييئفلاو نينانفلا نم ةمخض

 رتس ىلع بيدا يحلا دبع ويرانيسلا بتاك

 فقاوملا نم لباوي زومرلا فافج
 ةئجافملا تافاشتكالاو ثادحالاو
 .ةلخادتملا .ةكباشتملا تاقالعلاو
 روصملا لواحو مدلاو فئعلا نم دي ملا

 ريوصتل اياو زلا لضفا راتخي نا رصن نسحم
 نكامالا نم اديفتسم هماما روديام

 ءاوس :ثادحالا اهيف رودت ىتلا ةيبعشلا
 لااا ةتووسنالا لمعا» تين لا
 ةيلامجلا لثم ةميدقلا ءايحالا ف تروص
 هدهج رينم لداع ريتنوملا لذبو .نيسحلاو

 . . .هكسامتو مليفلا قفدت ىلع ظفاحيل
 1 عم .دوهج ا هذه ترفاضتف

 امك .ىل والا ةلهولل . مليفلا اديف ننيلثمملا

 هيف ركفت نا ام نكلو . الماكتم ناك ول

 هزومرب .هنا فشتكت ىتح رظنلا نعمتو
 ال .يمظعلا لكيطلا ىلا برقا .ةيراعلا

 ثبت نا ين هيلع ةمكارتملا نوهدلا حلفت
 [ل .ةايحلا حور هيف
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 حّصلا يلع :رعس

 (ةلئائ رحبلا
 .كتبأر
 ىدملا اذه ىرذحأت
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 ؛ هتسن برع

 هلرحأو

 !ناوعفالا هترصاحف

 رخصلا كيلا ىذش

 كنب نع شنفت ةجراب
 !ناوحنألا ير نخر

 رخصلا كبلا يدش

 يلا يفشل
 !ناخوص
 رخصلا كلا يدش

 ٍتقلخ رمج نم
 !ناخد نمو

 : رخصلا كيلا ىذش

 . ىعتنأ ىنح
 ٍكبديل
 جالجلاو محلا بخ
 تيم ةيورعلا فصن
 حابتسم ةيورعلا ٌفصن
 لذا رجلا
 ةقشاع اديصو

 جاومالا حضفتلف
 نيدئاعلا رس

 .ودعلا لاترا فلخ نم

 ةطبارم بوردلا لك ىلع اديص
 !لبتقلا دسجلل حورلا درت اديص
 اهمد ُ لاف نم

 []؟! ليتفلا ءىفطنيس

 جاو ا وت ب 1 فانهللا ةةنموعلا ةسيلطلا



 2 لا و 07 4 ا

 ءاتش لالخ لصحي ناك ام اذه
 ترز ايلبك ا

 روتكدلا ناك .«نولحع دعاوق

 افيحن راص دقو ءاهساب ىنلبقتسي بوجحم
 :«سمشلا حفل تحت رثكا ابحاش رثكا

 درا هيلع ناك انف لوطا: ةرعش ءاذغمم
 وه .ناك هنا نيح يف . هتالصخ ضعب

 . يرقفلا هدومع يف ريبك عجول ملأتي .هسفن
 رهظلا ىنحم ودبيف ءاصع ىلع دمتعي ناك

 لوقي ناك ربمسيد يف . ازوجعو رثكأف رثكا

 : يل
 !ءاتشلا روبع نم نكمتن ول -

 :رياني يو
 ةصاخ ,.هلامتحا بعصلا نم دريلا

 سقطلا يهتني امدنعو . جلثلاو حيربلا

 . لضفا نوكيس ءيش لك ؛ءيدرلا

 : يننئمطي ناك .رياربف يفو

 مهدهج اوفعاضي نا دوأ .نامع يف

 انصقني نا نكمي ذا ,ةنوؤملا لاسرال

 نودادزي .نييئادفلا ىلا رظنأ .كلذ
 !ةراسخلل اي . لعسي مهنم ريثكلا .افعض

 ءيش لك نوكيس .ءسمشلا غوزب عمو
 | . لضفأ

 هاري نكي ملام ءفرعي ناك ول

 يتلا نييندرالا دونجلا ةعلط .بوجحم
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 د 1 1 ف ب وجو ول ططسا

 ا غل

 مساقلا نائفا : ةمح رت

 اديج نوأفدتي اوناك :ةعدلا يف عترت
 . جاجدلاو فارخلا نولكأيو , مهتانكت

 : هتقث تدادزا سرام

 رخا رهش .ناج اي سمشلا تداع -
 .لضفأ نوكيس ءىش لكو .دربلا ليلق
 .دافنلا كشو ىلع ةيودالاف .ظحلا نسحل

 يف ىرج ام ىلع فقو دق بوجحم ناك
 تارتموليك ةدغ دعب لع . ءاقرزلا ةنيدم

 جلاعي قارعلا ةقفن ىلع هؤانب مت ىفشتسم

 بيبطو يلودلا رمحألا بيلصلا هيف
 بلط دقو: :نييئادنفلا نظعي.تاضارفمو
 .ةثالث وا نيموي لالخ هترداغم مهيلا

 اكلم .كلذ دعب ؛ ىفشتسملا مكيصيل

 . ةيندرالا ةموكحلل

 يرجي ام ىرنس .انعم ٍقأتس ؟قفاوم -
 ةليبن نوكتس .يقارسعلا ىفشتسملا يف
 .ةريغصلا ةئحاشلا جرف قوسيسو انعم

 . هعم قيس هباحصا دحا

 روتكدلل اهذيفنتو ةركفلا نا دقتعأ

 يف ينملك نم وه لاح يا ىلعو .وديرفلا
 .رمالا

 :وديرفلا نع لمجلا ضعب لوقأس
 دج ,بطلا سرد ثيح ءابوك يف أشن
 ملكتي ناك عبطلابو .نيينيطسلفلل صلخم
 وه .ةيسنرفلاو «ةيزيلكنالا .ةينايسألا

 ف
 ٍِق

 عسسل ا 1

 نم اينابسا يف دلو هنا يل ليق نكلو :يبوك

 ةسايسل اريبك هداقتنا ناكو . ةستنوك ما

 .ورتساك
 رمحالا بيلصلاب قثي ال وديرفلا ناك

 لالهلل نوعلا دي مدقي نا ضفر يذلا
 .نامع ةكرعم ءانثا ىنيطسلفلا ريمتالا

 ابيبط هتفصب وديرفلأ نا يسفنل تلقو
 بطنلا- لجمرب شيب ةنقررعت لع بوكو
 بطلا ملعتيو ءابوك يف أشني نا .يبرغلا

 :اذه هلوقةحزم ناك له ءانافاه يف

 .دعب ررقأ مل .ودنامتاك وا نيطسلف -

 ؟كيأرب ادام

 .يقارعلا ىفشتسملا سراح انكرت

 اهيلع .ريماسملاب ةقوقدم قيدانص ةعاقلا

 .ضضعب قوف نماهضعب .تاقاطب

 ةادهم ةيحارج تاوداو .ةيودا قيدانص

 صضعبو ناويت وا ةينطولا نيصلا نم

 ريغ دحا كانه نكي مل .ةيبوروالا نادلبلا

 ىف دحا ال .نخدي ناك ىذلا سراحلا
 قباطلا ةيابغ دنع تناك .لوالا قباطلا

 .وديرفلأ :ةليبن اهيلا انبهذ ةفرش لوالا
 ليمح دج رقشأ باش ناكو .اناو جرف

 ةاتف بعادي فشانم ىلع ددمن امامت راع

 .اهسفن فشانملا ىلع هلثم ةيراع ءارقش

 ع داا#ةةدم .افاكوو## و دو لااا تا داو اا

 يلا ةناوطسالل تصني امهدحا نكي مو

 .امهعرق فارغونوفلا ىلع رودت تناك

 ثيلامو .ءامهاجاف لق ةأحف انروهظ ناكو

 ثيح نم اداع نا يئادفلا هيحاصو جرف

 . اينأ
 ةضرململاو يديوسلا بيبطلا حار

 يف لاف اينيب ايباسإتا قاينتري ةنيدتلوملا
 ١ : وديرفلأ

 ةليبن مجرتتسو .ةيسنرفلاب (مهادبب -
 لمعاس ؛اليوط هدب .ةيزيلكنالاب
 . ىحرجلا ىرال ةلوج

 ةينيطسلفلا ةروتكدلا تناك ام ردقب

 تناك ام زدقبا :ةطقانس سيشانقت ةليبث
 ءاتتكلو :كخحضلاب ةبغر ؛اضيا ىلو ءاه
 وقيقحلا طخسلا ةبعل انبعل ءاناو يه

 قباطلا ين اميرج نورشع كانه»

 انل لاق .(مهم ىنعي دحا الو «لوالا

 خبوي ءاضيا وه .حارو .وديرفلا
 ادب ناذللا ةضرمملاو يديوسلا روتكدلا

 : ةيسنرفلاب يلا هجوت .مث . فوخلاا امهيلع
 . ىرخا ةظح امههلغشا -

 يديوسلا بيبطلل مجرتت ةليبن تذخأ
 داع نا ىلا ةعنطصملا قاباتع كيترملا
 ' : ودي رفلأ

 'ىف ةحصم لك تناك :نيتعاس دعب

 ام اهنيب ايف مستقت ةينيطسلفلا تاميخملا
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 تاودالاو ةيودالا قيدانص هيوسخن

 يئادفلا هقيدصو جرف ناك يتلا ةيحارخلا

 لالخ ةريغضلا ةنحاشلا ىلا اهالمح دق

 .ةيدنلوفاو يديوسلا ةلدبب
 هذبم اه ةقالع ال بابسالو :دغلا يف

 برق يندرالا شيحلا انيلع ضبق .ةقرسلا
 .ةطرشلا ةباقر تحت انوذخأو .نامع
 .يلاطيا بيبط :سبحلا يفانب ىقليل

 . انحا رس قلطا مث :اناو :وديرفلا «ةلبين
 لع رصأ .رمالاب رمع وبا ملع امدنعو

 عم ندرالا ربغ ةفض ىلا باهذلا

 ءاقبلاو .مهتسارح تحن .نييئادفلا
 ىشحي ناك هنال .نامع ىتع عنم . كابه

 ؛«كرابم لوا مزالملا تدمىحو .يلاقتعا

 .نولجع يف .ينادوسلا طباضلا
00 

 تافعسلا عم ءاقرزلا ء ءامسلا قفاوت

 رظنملا اذه 2 يضارأو رضخلا

 ينركذي ناك بورغلا ين يل ودبي ناك يذلا

 نال ..ةعم اضيا نؤقفاوتي نيديظطسلفلا نا
 نيلتاقملاو ىضارالاو تافعسلاو ءامسلا

 تاوصالا .رخآلا لهاججتي دحاو لك
 ةنس نم رثكأ لالخ اهتعمس يتلا ةديحولا
 ةرئاط ريخشو يران حالس تاعقرف تناك

 دعي الا فرعأ مل ينا عم ,رتبوكيليه وا
 دق نكت لب تاجلاسلا ذأ تراجم كرم

 نع تارقبلاو .ةأقوقلا نع تفقوت

 قاهعمسا ترص ىنناامتب «راوخلا

 ١ 6 .ريخالا

 عجرت ول دوت ةقباسلا روطسلا

 اذا 5 انه ىقن لع عرس ولا
 يل ودبي ناك يذلا بعشلا دض لتاقت ملام
 نوكي نأ: ديري هليضا ىذلا ءامالظ رثكالا
 نا ديريو ناك هنأب يداني يذلا .لصالا
 هسفن فصي يذلا تعكلا . لصالا ىقبي

 ةينيطسلفلا ةمواقملا تناكأ .ةنمزالا ليلب

 اذه يحرطب ؟ينتيذج دق ةوقلا كلت لكب

 تيطعأ يندقتعأ ىيسفن ىلع لاؤسلا

 -تاياذبلا ليل قمع ىف زربت نا .باوحجلا

 ةينيطسلفلا ةروثلا تناك  دبالا ىلا اذهو
 لجا نم ةيداع ةكرعم نوكت نا نع فقت

 اعارص حبصتل :ةقورسم ضرا

 ؛ليئارسا» تضرف امدنعو .ايقيزيفاتيم
 تجزتما اهتافارخو اهقالخا ملاعلا ىلع

 ةدحاو ةرظن .ةطلسلا تراص .ةطلسلاب

 رهظت تناك ةعضاوتملا نييئادفلا قدانب ىلا

 نيب اهسايف نكمي ال ىتلا ةفاسملا كلت

 قوملا نم ليلق ةيحان ين :نيحالسلا
 ىرخالا ةيحانلا فو :ةريطخلا حارجلاو

 ممالا هتداراو هتلبق يذلا ءانفاآلا

 .ةيبرعلاو ةيبوروالا
 ينانهتلا «ليكارسنالا ةليوطلا يثارملا

 قرشلا قف ةديحولا ةيطارقميدلل ةهجوملا

 «ةبصخملا . ةيقسم ا ءارحصلا .طسوالا

 ةلوتب وا حافت ةرجش لك ىتلاو ؛ةرجشملا

 - نا ملا يحط مات نات -7

 نكلو ةموتحملا تاعارصلا .ءامسا لمحت

 :داراحسلاو ءترسالا نيكأ ةحإلا
 .ةيجولويكرالاو .ةيملعلا تافاشتكالا

 نكي م يذلا دلبلا اذ .ةيجولويبلاو

 ةنس يف . ةلود هسفن يمسي نا الا هناكماب
 نا نود انه ءىش انئلصي ناكاف ٠

 كانه نا ىنعمب .ةلتحملا ىضارالا زاسجي
 نيزيمتم انكرتت تناك ةباقرلا نم اعون

 ةلودلا اهتدارا ةهوشم ةروص لثم ىللاتلاب

 ملكتت مل ,رشابم لكشب .ةيدوهيلا
 ناك :اهعمسن مل اننا ءوا ءادبا (ليئارساب
 انل نوملكتي نيذلا مه نولتحملا 0

 طسوالا قرشلا ىف «ليئارسا) 1 هيف

 ىلع اهؤاقب لاط ةمدك .قاقرزا نع ةرابع

 رخآ ببسب ظقف سيل ؛ىمالسالا فتكلا

 .تحمس اهنال نكلو - ةئس - ةضع

 هيف قنشلاب مادعالا مكح ذيفنتو .نهوك
 يبرع لكو ينيطسلف لك نظيل .قشمدب
 للستلاب .ةيدوهيلا ةسسوخلاب ددهم هنا

 مايا ةدنع كه ككل للستلاو , نكمملا

 عزوت داسوملا نا يسفنل تلق )١198(

 ةقطبم نابش ىلع شيشحلاو نويفالا

 . نانبل بونج
 ةيكريمالا ةطرشلا اومبتا دقل -

 .دوسلا نابشلا ىلع تاردخملا اهعيزوتب

 تارودب موقت داسوملاف .فرعا.د

 فادخلا ناك انعو هيا .. نس ويلا قف يرد
 نكلو ءادحاو سيل عضولا نا امب ءافلتخم
 ئمتي ءانه ..لئاسؤلا ىف فالعخا اال

 لك اودقف دقو نابشلا ىلع داسوملا لاجر
 .مهوهز ةرمغ يف . مهولدي نا «ةدارا

 نع .نييئادفلاو ةحلسالا ءىبلاحم ىلع

 مهقئارطبو . مهتاعاذاو مهتفاحص قيرط

 115 يتلاو ءاضيا سمها يف

 (نويليئارسالا» مظع .اديج ةراتخم نكلو

 افوخ نا ىتح مهتارباخم زكرم بجي ايك

 3 . برعلا تشي لزي امل ابعرم

 أس يذلا لجرلا اذه اوفرع نوديدع

 يذلا مسقلا اذه يف .تو ريب يف .هنع

 ةصاخ ىنعي 0 ل

 ةديؤم بيرقتلا ىلع اهلكو .ةملسم
 .لجر رهظ هذه توريب يف « . نيينيطسلفلل
 دقل .هروهظ ةظحل ركذي دحا ال نكلو

 دحا ال !انه ىلا ىأي نا نود ةأجف انه رهظ
 لجرلا اذه ناك !ىأر دحا الو فرع

 ةأجفو .ةينئيطسلف ةجهلب ةيبرعلا ملكتي
 نا ام تقول ديرت ىتلا ةهآلا لثم هلثم انه

 سائلا لعج .؛ضرأالا ىلع دحا اهفرعي ال

 نيذلا دالوالا فرط نم هنع ثيدحلا

 الا هنم نوكتشي نيذلا ءابآلا وا هب نوأزه
 ام ردقب نونخلا .نونحملا : مساب هتوعدب

 ضعب هيف دحاو لك نا امبو . يحرسم
 ظفلتي ناك يذلا لجرلا اذه .سملا
 لكب هسفنل حمسي ناك ةفاطلب تاقامحلاب

 طسو يف قثبني نا الثم .ةبيرغلا ءايشالا

 هحابصم هوجولا ىلع ابوصم ليللا
 ريغ ةبيتر ةينغا اينغم يئابرهكلا

 مهو .نولوقي اوناك !نونجملا -
 ةهجوم ةبيط ةماستبا عم .مهفاتكا نوعفري
 هل

 نم : هيف ناكم لك نم ةبيرك ةحئارب حوفي
 هيدي نم  ةعاظفب  همف نم :هيمدق

 ءا اان ل

 هداقرف الاو . حيرلا نم يمتحي نا مهملا

 ناك .ءاطغب فوفلم ؛:ناكم يا قف

 لوقي ناك نعلي ناك امدنعو .دحشي

 .(نييليئارسالا» يف ةريثك ةئيس ءايشا

 حاببضلا .يف .7//194 ريمتيس ١5 موي

 يف (ةيليئارسالا» تابابدلا تناك .ركابلا

 تيأر ةيتا اهيلا رظنا اناو . ةيبرغلا توريب
 ءىرخالا تابيايدلاو تابيابدلا ىلوأ

 ,ةيسنرفلا ةرافسلا ماما نم ترم امدنعو

 «نييليئارسالا» دونجلا ريغ شهدي ام را م

 نكلو .ةيبرغلا تو ريب نولخدي و

 ةبابدلا يف نونحملا اوأر نييتوريبلا

 .ساق هجو هل ناك ةرملا هذه يف .ىل والا

 لينولوك ةلدب يدتري ناك .ىنغي نكي ملو
 .«قيئارسالا» شيلا يف

 دكأتم ىنكلو ةتع رثكأ ايش .فرخعأ ال

 ةغدس :ةليخب ثناك ةبيركلا ةتخئاز نا
 . هنم بارتقالاب دحا هئجافي ال يك ةليمح

 ىلا ١417١ نم 1 .ةرتفلا هذه قال

 ةدقم سيما لانقل تاداسلا روبع

 طقف .ةدوجوم دعت م (ليئارسأ» ١ ا

 . ةلتحملا يضارالا تاهاو .تاخرص

 نم ةنيمحلملا نناغالا ىلا برقا يه يتلا

 ءانلصت لزت مل تناك .يقيقحلا حاونلا
 . دعاوقلاو تاميخملا اريثك رّدكت نا نود

 مل ندرالا رب : ءارو نم ملأت وا دحا تام اذا

 كلذ عمو ٠ .يئاع دادح ىوس كلذ نكي

 فراع دج .قلق دج ناك دحاو لك

 نا مهفيل ةجاح هل سيلو .عضولاب
 َق (ليئارسا» يل ا را

 نا ملعن انكو .ندرالا لالتحا
 ةيمهأ دكؤت تناك نييسامولبدلا 0
 . ةيمها الب اهيف انك ىتلا نكامالا هذه

 يدتري يبرع .برتقي ءاسملاو «تارم

 برشي ناكو هركعسملل تاي ناك ةيبالج

 ضعب لكأيو .ةوهقلا وا ياشلا انعم

 .ولح توصب ةمالسلا عم انل لوقي .ءزرلا

 ؟افقاو ىقب اذامل فرعتأ» . م

 لوط ىلع .سولجلا هنكمي ال . جرف ينل
 وه ا. هتيف ند  ىبحي , ةيبالحلا تحن ةقاس

 لك قلطيس .«ليئارسا)» ىلا بهاذ

 امبرو «ءتقولا هفعسأ اذا :هتاصاصضر
 فصتنم يلاوح «:ىليئارسا» توميس

 , ءاحابص ادغ .وا ؛ليللا
 [11[لال

 ززحم .دوسأ ءامود تالضعلا ءىلتمن

 يئادفلا .كرابم ناك ,ببضم .ههجو يف
 نكأ لو + يبئاج ىلا ريسي :يادوسلا
 كلذ رمع وبا ىل لوقي نا نودو .هعمسا

 نوكيس» :انه يرود نع ينربخا ءامامت

 .(اًئيش لعفت ال نا :ادج ايعص كلمع

 ءانه نوكأ نأ :تسمهف دفق تتنك

 وأ ,قفاوأ .رظنأ تكس ءعسمسأ

 كاذ نوكا نا .مهفلا مدع منطصأ
 نيينيطسلفلا عمو «نييئادفلا عم زوجعلا

 ناك دحاو لك .لامشلا نم مداقلا كاذ

 ةملك بتكأ .ةرم لوأل ءانه .يلثم اموتك
 للستملا ةأرملا وا لجرلا ىلع ةلادلا دلخ
 ةدع يل ادبو .ودعلا تارابختسال 665

 يف نيراملا نييئادفلا ضعب نا .تارم
 دج ةلئسأب ّىلا نوهجوتي 0

 يبضي لع اهنححرطأ تنك ةقيق
 ؟دلخ ينأ نوركفي اوناكأ معي
 .كلذ نوشخمي مهنا تدقتعاو لصح

 نال ةعرسب هاسنأ تنك يجاعزنا نكلو
 ناك ءكشلا ضعب مهيدل نوكي امدنع

 صضعب لاسراب نولجعي نولوؤسملا
 بابشلا نم ةريبك ةجرد ىلع يل نييئادفلا

 ةرم لك يفو .ةحيلم دج هوجوب .لامجلاو
 تنك يذلا رايتخالاب اجهتبم يندجا تنك

 .ءىرحالاب ريدقتك ديكأتلا ىلع هلبقتسا
 هجولا اذه لمأت» : لوقلا ديرت ةيده

 .«اديعس نكو نيتعاس لالخ

 ديصقلا تيب ىلا بهذي كرايم ناك
 : ةحارص رثكأب

 بعتتس كنكلو ءاناسك نيكيس

 . برعلاب نومتبي ال نويسنرفلاف .هرشنل
 كانه نال اليلق نييئيطسلفلاب اومتها امبر
 بونج يف دوهيلا ةدابا مامتاب انمهتي نم
 ناتمالا ءارتلكناو كدلب نامتكلاب . نائبل

 ءانئاديؤت ملاعلا يف ةيماسلل ءادع رثكالا

 ردت ظح كل ةوكيس < ءافخا يف نكلو

 ةيحاحلإ يف ظحلا اذه دج نكلو .أرقتل
 :ةروص كيلع حرشقأ .كللفع ةنعرسباو

 ,«كمس تيز برشي نا هيلع نهاو لفط
 هما توص نال امساب ةجاجزلا غرفيف

 ةقعلم عرجي اهلفط اه ةبسنلاب .هرحسي
 كؤارقو .هيركلا تيزلا نم ةقعلم دعب

 . مهمأ ترص ام اذا كنوعباتي فوس

 . ساقو ولح توصب ملكت
 ؟ لمحل نم زافق يف ديدح نم توص

 ءيش برعلا نع ائيش مهفت ال نا -

 نعائيش مهفت ال نا اما ؛ يعيبط

 ب . .ةفيانيسنرفلا

 537.117 نوتتا/ 4-4 هدعلا ب ةييرعلا ةعيلطلا
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 نيودنلاو 8-5 برعلا ا

 لئاسر و . ميركلا نارقلا نونودي
 نبا نب يلع لثم ا كولملا ىلا يبنلا
 نا حصيو ؛تباث نب ديزو (ضر) بلاط
 ناويد ءاشنا و ةوطخ لوا لمعلا اذه دعت

 ركب وبا ىلوت الف . ةيبرعلا ةلودلل يمسر
 املو .هل ابتاك نافع نب نامثع ذختا ةفالخلا
 نيالا دبعو سباق نب ديؤ راتخا رمع لون

 نب ناورم هبتاك ناكف قامفعا كو مث

 لا دبع هبتاك نيع ىلع ىلوت الو .مكحلا

 يتلا نيواودلا تبرع دقلو . عفار نب

 كلملا دبع دهع يف ماشلاو سرافب تناك
 دهع يف رصم نيواود تبرعو .ناورم نب
 نميو برعلاب تألتماف .ديلولا هنبا
 ميلاقالا هذه ءانبا نم ةيبرعلا اوداجا

 اهسرامي ىتلا هلامعا ناويد لكل راصو
 . هلاجر

 - ةيبرعلا ةعيلطلا 1585 زومت ؟56- ١١8 ددعلا

 ىومالا رضعلا و ةجاحلا تدادزا املف

 أشن ةفيلخا نم ةرداصلا لئاسرلا ةباتك ىلا
 وه لعشس نب ناميلس ناكو لئاسرلا ناويد

 كلملا دبع مايأ اهتباتك ىلوتي يذلا
 ناورم

 اوفرع سرعلا نااذه نم حصضتي

 سرمفلل سيل ناو ءاهماظنو نيواودلا
 . ناديملا اذه يف لضف يبا مهي

 نأ ديدفرشتسملا نضعب , ىعدا دقو

 ينأى اوفرعي مل برعلا

 ىريف .نانويلاو سرفلا نع هولقن مهعاو
 ةيب رعلا ةغللا يف بتاك لوا نا هيسرم
  لصالا ىمرافلا  عفقملا نب هللا دبع
 مل برعلا نا ىلا قرشتسملا اذه بهذيو

 بطلا ريغ رثنلا نم نوفرعي اونوكي
 كلذ للعيو .لاثمالاو ناهكلا عاجساو

 يهو «ةيئادب ةيلوا ةايح نويجحي اوناك مهاب
 لقعلا ةغل رثنلا نال ءاينف ارثن : يضتقت ال
 .رعشلا ةايحلأ هذه مثالي امناو .ةفاقثلاو

 .لايخلاو ةفطاعلا ةغل هنال

 ةيبرع ةأشن أشن ىنفلا رثنلا نا قحلاو
 وا نانويلا نع برعلا هلقني ملف ؛ةصلاخ
 اريثك اولقن مك .دنحلا وا سرفلا وا مورلا

 هذه نكل .ءارآلاو بهاذملاو مولعلا

 انل دب ال انه نم .نئارق ىلا جاتحت ةقيقحلا

 يف هيسرم قرشتسملا معازم ةشقانم نم
 نبا رهظ نا ىلا ىنفلا رثنلا برعلا لهج
 : عفقملا

 ةدعب ةوعدلا هذه دنفن نا عيطتسن

 : ةلدا

 ةزحعملاوه ميركلا تارسفلا د

 ناسلب لزن دقو ا( يرعلا نايبلا يف ىمظعلا

 نم اذهو .ىلاعت هللا هفصو | نيبم يبرع

 دق مالسالا ليبق برعلا نوكي نا يعيبطلا
 نال مهتدعا ةسرامت ينفلا رثنلا اوسرام
 هناف .ميركلا نارقلاب ىلاعت هللا مهبطاخي
 الا لوسر نم انلسرا امو: :لوقي هناحبس

 - ميهاربا ةروس) (مه نيبيل هموق ناسلب

 نئمظن صوصن ىلا ةجاحب اننكل .(5

 ينفلا رثثلل برعلا ةفرعم ىلع ةلالدلل اهيلا
 يور ام رماخي كشلا نال .مالسالا لبق

 ناو .لئاسرو اياصوو بطخ نم مهنع
 نكوطت ىقلا نصوصنلا مله :قاذاقف ناك
 ةلاهج ىلع اليلد ضبني نا حصي ال اهيلا
 موق ميغا ةصاخيو , ىنفلا رانلاب تيرعلا

 نم ررحتلاو نيبتلاب نورمأيو :ةق

 دقلو .يأرلا للز نمو مالكلا للز
 لاقف .كلذب ميركلا نارقلا مهفصو
 :لاقو «لوقلا نحل يف مهنفرعتلو» : ىلاغت

 ةايحلا يف هلوق كبجعي نم سائلا نمو»
 وهو هبلق يف ام ىلع هللا دهشيو . .اايثادلا
 عيمس امل ِةي يبنلا لاقو ؛ماصخلا دلأ
 نيو مامسأ هوا دع

 . ارحسل نايبلا نم نا : هحدقو هحدم

 لاثما مهتيلهاج يف برعلل ناك ١
 يقبو ءنايسنلا نم اهضعب ملس « ةريثك

 هذه رداصم مدقا نمو «نود نأ نك

 لضفملا بلاط يبال رخافلا تباتك لاثمالا
 لاثمأ هبو ه 7941 ةنس يفوتملا هملس نب
 ىلا اهتبسن يف باترن ال . ةيلهاج ةريثك
 بطخلا يف باترن امك .يلهاجلا رصعلا
 لفكي ام لاثمالا ةعيبط يف نأل «لئاسرلاو
 لهسي راصق اهتارابعف ءاليوط انمز اهءاقب
 نوفلك سانلاو ءافوادتو اهؤاقبو اهظفح

 لشمت اهنال ءاهب داهشتسالاو اهديدرتب
 .مهماكحاو مهءاراو نيضاملا براجن

 ام اريثك ةقباس ثادحاب ةطبترم ابخالو
 اناولا روصت اهنا مث ءرئاظن اه نودهشي
 داص تناك مهعابطو رشبلا قالخا نم

 يف لازت امو .تليق |انيح اهريوصت يف
 .اهوددرم اهم لثمتي انيح اهريوصت

 ؟ىنفلا رثنلاب لاثمالا ةقالع ام نكلو
 عفترت تافص لاثمالا هذه نم ريثك يف

 ىلا ةداتعملا ةايح ا يف ةفولأملا ةغللا نع ابع
 يف ةلسرم يهف :نانتفاو ةعارب اهيف ةغل

 . ةغايصلا .تادرمملا راتخم ريبعت

 نزاوتلاو سرملاب ةيائع اهضعب يفو
 يف الئامت و اعجس اهيف دجن اذه . عاقيالاو
 ةلجع تر : لشم انايحا تاملكلا ددع
 .اثيل ىعدي ةقورف ترو ءاثير به

 وا ةيانك وا زاحجم ىلع انايحا دمتعت ىهو
 ,ةكيبلا نم ةدمتسم ةراعتسا وا هيبشت

 .لايخلا نم بوث يف دارملا ىنعملاب يحوتل

 .اهييدثب لكأت الو ةرجلا عوجن مهوقك

 : مهوقو ,ةبجعم اهيبأب ةاتف لك : مهوقو

 .دسي الخلا ىف رجم لك : رورغملا فصو يف

 عدخني اديحو هسرف يرجي يذلا نال
 نيبت امبر هريغ هب قباس اذا هئكل , هتعرسب
 . هقعضو هؤطب هل

 وا هيف قلخ نم لصنتي نميف مهوقكو
 ءىراط هنا ىعديف .ءهل تباث فصو نم

 هنا معزيو انابج نوكي نأك هيلع
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 ةأشنلا ريقح نوكي وا .هب لزن ضرمل
 لبق :هئابا دجم ىلع ىنخا رهدلا نا ىعديف
 ىلا ةأرملا نال ءةرفضم تنك سافنلا
 معزت ةبحاش ةلوزهم لمخلا لبق تناك
 راثا نم اهيوحشو اهوحن نا عضولا دعب
 . سافنلا

 « صيخشتلا ىلع لشملا دمتعي دقلو

 وا .دامجلا ىلع ءايحالا تافص ىفضيف
 ءالقعلا ريغ ىلع ءالقعلا تافص يفضي
 لثم ءرومتو ةنازرو لقعتو كاردا نم
 يف تبنت ابغال .ةلجر نم قمحأ :مشوق

 يأر ةبحاص اهنأك .اهعلتقيف ليسلا ىرجم
 تراتخا ىلا يهو «.رايتخاو ةداراو

 كلذكو هيف تبنتل ناكملا اذه اهسفنل

 ةشق نم سيكاو ..رامح نم رفكا :مهوق
 .صضرالا نم متكاو (ةريغص ةدرق)

 رصعلا ذنم ةباطخلاب برعلا ىفتحا * 

 ةعاربلاب اوحدمو اورختفاو .لهاجلا
 ريتتشلاو ةنئاطتملا تناك ىح ,ءادهق

 : ديبل لاق

 هتجرف قيض ماقمو
 لدجو ناسلو نايبب

 : هموق فصو

 مهمنال موقي نيح ءابطخ

 نسل عقاصم هوجولا ضيب
 يف ةوقو ةعفر ةباطخلا تدادزا مث

 بطخلا نم ريثك ناكو .يمالسالا رصعلا
 .بيترتو ديوجتو قنأت هيف ادادعا دعي
 . بوتكم ريغ ما ابوتكم ناكا ءاوس

 دعص (صضر) نافع نب نامثع نا يور

 رمعو ركب ابا نا لاقف هيلع جتراف ربنملا
 متناو .الاقم ماقملا اذه نادعي اناك (ضر)

 ماما ىلا مكنم جوحا لداع ماما ىلا
 اههجو ىلع بطخلا مكيتأتسو . بيطخ

 . هللا ءاش نا

 رمعو ركي ابا نا يف حيرص اذهو
 لقالا ىلع وا ءامهبطخ نادعي اناك (ضر)
 ءىجوف نامثع نا فو .امهيبطخ ضعب

 هنا ممل عوق عاق ةيس رش ةياطيلاب
 يذلا قسنلا ىلع ءيجتل ةبطخ دعيس
 : .هنوضريو هاضري

 هللا دبع نم اوبلط جراوخلا نا يورو

 يارلاو اناامو :لاق مهيف بطخمي نا
 لصاو رهتشاو . بيصقلا مالكلاو .ريطفلا
 هبطخ يف ءارلا بستجي ناك هناب ءاطع نب
 .اهدعي ناك هنا اذه ىنعمو .هتغثل يفخيل

 يف اندجو ةباتكلا ىلا انلقتنا اذاف -

 ىلا ةجاح يف نكت مل اهنا ٍكَي يبنلا نمز
 غالبا ىلا ةروصقم اهغم ةياغلا نال .قيمنت
 . قيرط برقا نم ىنعملا

 .هلئاسر ترثك رمع دهع ناك |(لف

 .لافتحالاو ريبحتلا اهضعب ين ادبو

 يف يرعشالا ىسوم يبا ىلا هتلاسرك
 يف رثكا قويمتتلا حضتا مث :ءالبقتلا

 . ةيواعمؤ ىلع نيب ةلدابتملا لئاسرلا
 ناويِد انقئاق ةيواعم ىلا رمآلا لاو

 تبرع مث .متاخلا ناويدو .لئاسرلا

 كلملا دبع دهع ف جارسخلا نيواود

 .اهلك نيواودلا ةغل ةيبرعلا تراصف

 نوب رعتسم وا صلخ برع اهيلي ناكو
 نب ماشه ىلوم ملاس لثم ةيبرعلا اوقذح
 . ىحي نب ديمحلا دبعو كلملا دبع

 وا لئاسرلا نولمي نمت ربثك ناك دقل

 لبق هنوقمنيو ريبعتلا نو ريختي اهنوبتكي
 ةغيتب مهلئاسر تءاحف .عفقملا نبأ

 يف دحن مك .لايخلا ةفيرط ةغايصلا
 نيبو ؛ةيواعمو ىلع نيب ةلدابتملا لئاسرلا
 نب يرطقو حاجحلا نيبو .دايزو ةيواعم
 . ةءاحفلا

 رثنلا ةسارد نم دب ال اذه دعب  ه

 ظحالن .ىبحي نب ديمحلا دبع دنع ىنفلا

 ءانا زجويو انآ ليطي ناك ديمحلا دبع نا
 هبلطتت امو .ماقملا هيضتقي ام ايعارم

 . عونتلا اذه عدتبم نكي مل هنكل .ةبسانمل
 .انايحا لوطت هلبق لئاسرلا تناك دقف
 وا :عوضوملل ةاراجم ءانايحا رصقتو
 دبع لئاسر يف دجنو .ماقملل ةاعارم

 يناعملا ديلوتو راكفالا طسبب ةوافح ديمحلا
 اذه ىلا هقبس دقو ,فدارتلاب اهديكوت وا

 وا يومالا رصعلا يف لئاسر اولما نم ريثك

 دبع رثن يف انهابتنا يعرتسي دقلو
 هب قوفي لايخلا ىلا انايحا حنجي هنا ديمحلا
 يف نال ,ديدجب سيل اذه نكلو .راكفالا
 نم اناولا هلبق تبتك تلا لئاسرلا ضعب
 دبع ةليخا نع الامحو ةفارط لقت ال لايخلا
 . ةلاصاو ءابم اهقفت مل نا ,ديمحلا

 اهب درفت ةيلكش رهاظم ضعب تيقب
 ماتخلاو ءدبلا يف هقنأت لثم .ديمحلا دبع
 يف هتلاطا لثمو .ماقملا بسح امهعيونتو

 ديحمتلا تارابعب صاخ عوني ءدبلا

 اهضعب ادلومو .ةرات يناعملا ار ركم ءانثلاو

 ضيبني ال اذهب هدرفت نكل «ةرات ضعب نم

 ارثن ةيب رعلا يف بتك نم لوا هنا ىلع اليلد

 نع يفنيل دحا هب هومي نا حصي الو نايئف

 دبع لبق ينفلا رثنلا مهتفرعم برعلا
 نا يغبني مكحلا نال . عفقملا نباو ديمحلا

 ال .رهوجلاو ةينبلاو لصالا ىلع بصني
 رثثلا نالو .رهظملاو ةيشاحلاو لكشلا ىلع

 هنا ول ةميق تاذ ةزيم دقفيل ناك ام ىنفلا

 علاطم يف قنأتلاو بانطالا نم الخ
 دقفي ناك امناو ءاهمتاوخو لئاسرلا

 نم اولخ ءاح هنا ول ةليصالا هصاوخ

 لامجلا يخوتو قيمنتلاو ديوجتلا
 .ريثاتلاو

 وأ تلخد

 .(ٌدعب نمو لبق نم رمألا

 ؟كبيوت

 . بوثلا نمث نع اال غبصلا ةرجا ,

 عمو ىلإ

 َمَدَقَو ثدح

 جا اذإ (مُدَق) لاد

 هيلع وا هل وعدملاو ءاعّلا

 . (اريخ هللا ِهْرَجيِل ارمع)و 5

 يب رعلا ةغلللا رارعأ

 : يأ ةفاضالا ريدقت ىلع ”مضلا ىلع (ُلوأو ءانب لَو يلاولا ىلع ٌتْلْخد) :لاقي
 هلل :لاقي امك .تاياغلا ءامساك ْىنْب ةفاضالا نع عطق الف .(سانلا ٍلَوأ تلخد)

 :كلوقو .(؟اغوبصم كّيوث مكب) :كلوق نيب ةيبرعلا يف فيعضلا قرفي ال
 تلق اذا كنا وهو ىنعملا يف فلتخي اقرف نيلوقلا نيب نا عم (؟غوبصم كبوت مكب)
 اذاو . غوبصم وهو بوثلا نمث نع عقاو لاؤسلاو لاخلا ىلع هباضتنا ناك (اغوبصم)

 نع لاؤسلا :ناكو (كبوث) وه يذلا أدتبملا ربخ هنا ىلع عفرلا ناك (غوبصم) تلف

 ٌلكاشتل (ثدح) لاد اومض مهنكلو .(َمَدَق) ضيقن لادلا حتفب ءيشلا (ثّدَحخ)
 تاثداح نم نالف ذخأ) : مهوقك ةدحاو ةلمج يف نالعفلا )

 .نيلعفلا عامتجا دنع الا (ثدح) لاد مضت الو (ثدَح امو ْمُدَق ام رهدلا

 ءايلا ةروصب فلألا 11 نا لاعفالا نم امهلثام امو نيلعفلا نيده ف لصالا

 | نافرح عمتجي اليك (اًيزتيو ايحي) اذكه بتكت نا اوبجوأ مهنكلو (نيزتيو نيحن)
 | ةروص ين فلاب (ىيجي) ملعلا مسالا بتكي هذه لاحلاو اذامل ليق اذاف .ءايلا ةروصب
 . . لعفلا نع ملعلل ازييمت كلذ نولعفي مهنا باوجلاف :ءايلا

 بسن ىلا ميرك عاجش اًديزثإ) تلق ولف ءامهيينعم يف نالخادتت (عم)و (ىلإ)

 اقلعتم ٌراجلا نوكي نا زوجيو .فيرش بسن عم امركو ةعاجش هل نا ىنعملاف (فيرش
 . فيرش بسن ىلا (نيفاضم) هريدقت فوذحمب

 يحب

 1 هنأل ءاعد لوقت ائِإَو .ىبغلاو رمألا ةلزتمب ءاعدلا نا :هيوبيس لاق |
 (ُهّنأش حلصأف اديز مهللا)و (هَبنَذ رفغاف اديز مهللا) :كلوق كلذو .يبنو رما لاقي

 دوسالا وبأ لاق (ٌشيعلا هيلع هللا ْرَمأ اديز)و (هَدَي هللا عطق اديز) :لوقتو
 0 ْ لوَدلا 0

 امههالك ينايخا اناك نا ريمأ ١

 ديمحلا دبع لبق برعلل افورعم ناك ىنفلا

 لبق ةينف لئاسر اوبتك مهال , عفقملا نباو

 اذهو , عفقملا نباو ديمحلا دبع بتكي نا

 ةنسلا ىلع ىقرتيو روطتي ذخا ىنفلا رثنلا

 برعلا مالقا ىلعو .اولما نيذلا برعلا
 ةيومالا ةلودلا تبراق الف .اوبتك نيذلا

 ىلع فراش دق رثنلا اذه ناك اهتيابن

 يف بتاك لوا ديمحلا دبع ناك مث .هجضن

 .هتيص عاذو .هتباتكب رهتشا ناويدلا رثنلا نا ىلا نانئمطالا اننكمي اذكهو

 اَعَف م 1 ريخخ هللا هأ زح كف
 - .٠

 ا هيلع وعدملاو هل وعدملا تسي ب كلذ لك

1 

 .هوقبس نم صاوخ هملق راثا يف ترهظو

 .ةذل انسوفن يف ثدحي ىنف رثن رهاظمو

 . ةعتم هتءارق ىف دحنو

 انبدأ يف ىنفلا رثنلا نا اذه ىنعمو
 يسراف الو ءةأشنلا ينانوي نكي مل يبرعلا

 ,ةيورعلا صلاخ ايبرع أشن امثاو .دلوملا
 راوحلاو ةباطخلا تأشن امكو رعشلا أشن امك
 [ل .لاثمالاو
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 3 اا ا 7 1 7 0 0 1 0 1 0 افا 1
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 1 اذإ 1 ايتالطتا يتاديس  ةرذعملا وجرأ '

 بدنك انالؤه لمي وح ابنك ليال رقكا انا :مع مك

 لجرلا اذه ةايح ىلع افوخ . مهرثكأ و *ي «يناجنس اجنسفر

 2 ماو دازا هنحل ملا اهح عراخ او ٠ ,ريطخلا ٠

 ليرول) عم حرماو حرسا يتلوفط تشع ينثا كلذ
 راص ىتح (وليتساكو 9 ينكحضا 3 (يدراهو

 (نلباش ىلراش) يب القمل امدنع' .ةرشاعلا قوف' يرمع

 03 ودا) ىلا اهدعب يناطعا ,ةدئافو ًاككض ينعيشأف ّ

 ..كحضلا نم ينكهناف (يروبنطلا مساقلا دم

 انآوة ةداعسلا تملعت . هور يتلوفط ندمو

 ينتلعج يتلا (نيتنوفال) تاياكحو (احج رداون) ارقآ
 5 .نيملعملا 7 ىتح كحضلا ِق قرغا ٠

 نا «يتداس يتاسنآ يتاديساب د - هللاو - فرتعا

 باكي رجا ناو اج يلو الكتل ذل ١ ىف نيكحضملا

 ةخدقا اجو لاعتلا 29 يتودستم نك تحب 0

 رتيب)و (مامإ لداع)و و (بوه بوب) تيبحاف 5

 فئا رظلا 9و تاكنلا فالآ تأ رقو ايا

0 

#4 
 يسفن تبأر ؛يلوح ملاعلا ربك وا تربك نيح ينذنكل

 ملو .ةباتكلاو ةلئاعلاو تيبلاو ةيلوؤسملا قوط لخاد

 ةءارقلا ف هيضما ت تقولا نم ليلقلا الإ يتايح يف دعي

 نيبو ينيب راصو .يلافطا لبقتسمو يمايا ةساردو
 تيسن ىنح :مومهلاو خمسا ريفلأ تائم (كحضلا)

 دقف .ينوكحضا نيذلا سانلاو يتابركذو يتلوفط
 ىلا مهذخأيو يتايح نم مهبلسي ناك توملا نا تملع

1 
 مفعل 1

0 1 

4 

 راما ا

 سكعن نا ةرورضلاب سيلو
 .ةلجلا ةسايس مهر

 يرانا 1 وا 1
 اكان

 ةقايدتلا ل1 نحل ١ نامل لي ري ل ا و

 ا

 ىرأ ناو .اريخ ينضؤع ًايدتحا سنا قه هتمحر 31
 اج يفشاهن انالوم هب ءاجام عباتأ و عمسأو

 ١> ىتح .مهيلع رصتناو ,لب .مهلك نيكحضملا بلغ يذلا
 يف ةلجسم ريغ ةكرام درجم يدراه وأ ليرول مسا راص
 ءازإ (نيساب ليعامسإ) راص لب ,رخاسلا نفلا خيرات
 .!ةعيساتلا .ةجردلا نم لثمم درجم يناجنسفر يمشاه

 ديسلا ةبهومل حدملا اذه مكدحا برغتسا ام اذاو
 نارهط ةعاذا واما ءودهب هكرتاسف ا

 | ةفيرطلا بطخلا ارقي تح | تاعالطإ) ةديرجو

 لامش نم قارعلا ىلع ًالماك 0814 .نا دعب وهف
 هلبقتسا نا فا .ةرصسبلا بونج ىلا نيوجتب

 .حادقلاو بيقابقلاو لهالهلاو روهزلاب نويقارعلا
 (تارامالا) مضو (تيوكلا؛) لوخدب ركفي راص
 ..ةعساشلا هتيروهمج ىلا (نيرحبلا)و (ةيدوعسلا)و
 سدقلا ىلا هقيرط يف :تارملا تارشع ددر امك ءوهو

 .ريدكلا قارخلا رصنلا اذه ىلع هللا ىلا لهتبي ىتح
 انا ءيتيب يف (يناجنسفر يمشاه) انالومب الها

 .اهمسإ وه اذه لاَ امو (ةيسداقلا) يف نكسا
 هفرعي يناوتعو ؛ .ةحفصلا 0 يف بوتكم يمسإ

 6 طي هرفك هل اسي خلا رذعا
 ىتح ينكحضي لاز امو تاونس ا تنس ذنم ينكحضا

 .نآلا

 ىثتح مُكرايو نم ادب ل ارك .ينافيتسافر يمشام
 لضفا .كتوم يف وأ كتايح يف تنأ .ةدماه ةثح تئجح نا

 [1.قارعلا لهأ اهعمسب (ةتكن)
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 00 و

 ا

 ةعيبطلا رحسو لبحلا حيرو ناسنالا سافنا لمحت ةيبارتلا
 تح رصقألل ىونألا رسأا لا ةلولا ةيرق نمراحم كعمل
 .ةيونلا

 .ديعب رئاطل عباتلا .رصم ةبرت ىف ًامئاد لمأتملا هنأ

 ةيديرجتلا هتاحول ضعب ؛زيمج ةرحش عذج تحت سلاجلا

 دعب ةملاح وأ ةريهظلا تقوك ةنخاس وأ حابصلاك ةقيقر
 . بو رغلا

 ددحي ىنحنملاو ٠ .ءايربك يف فقت ةماق يدومعلا طخلا

 بوذت نوللا تاجرذ . زارضألا نم ارس لمحت ةيتحن ةلتك
 يف ةيجاجز تاحاسم اهنأك وأ اهنم عبني رونلا نأك ةي ةيفافش يف

 . دبعم وأ ريد ةذفان

 . ةطنح لقح رفصالاو .دسج وأ رادج يدرولا نوللا

 وأ يمط وأ لبج قرتحملا رحألاو .ءاهصو رون ضيبألاو

 . ناسنا ةرشب

 ينوعرفلا بارتلا نيب ام عمجت ةيرصملا نينح نينح مدا لامعا

 ىلك لوبي ارورم ثيدحلا يبرغلا نفلا تاروطتو ميدقلا

 مدقتي هنا . .يسورلا فوكايلبو يسنرفلا كاربو يناملآلا
 (ل . ةيملاعلا وحن

 يروجبب جروج

 ةريخألا لامعألا نم

 4 . نيتح مدا يرضملا نانفلل 20 / ريخألا فالغلا
 6 قارتع لأب

 ذي

 د

09 5 5 
 دضنند ا

 ( 14 ) نيوكت . يروجهب ةسدعب نينح مدأ

 اناا اا ل ا ا ا ل اللا ل ل ل لل
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