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 ريرشخلا ةرعا نب
 ضعب تمص نع لءاستت نيح .انايحأ كل لاقي

 اياضق نم مهدالب تاموكح فقاوم لايح بازحالا
 ةيطارقوميدلا نم طيسبلا ردقلا ىلع صرحلا» :ىربك
 اهتيجاوم مدعو ؛تاطلسلا ةرياسم ضرفي .حاتملا

 نا ةيسايسلا تاكرحلاو بازحألل حاتي ىتح .فنعب
 .«أدودحم ناو .ةيرحلا نم وج يف لمعت

 يتلا ةيداعلا اياضقلا ضعب يف لوقلا اذه زاج ولو
 ةهجاوملا ليجأت وأ .نمزلا عم اهلوح ةيوستلا نكمت
 هنا ملعلا عم .ىربكلا اياضقلا يف ازْئاج سيلف .اهيف
 ىتمف .بابسالاو فورظلا تناك امهم لوبقم ريغ
 لاجملا ف تحسفأ .رمأ يف ائطاخ وأ ًارئاج امكح ترياس
 نم حاتملا ردقلا ىلع صرحلا قطنم ةدايسل
 ةريبكلا نع يجيردتلا لزانتللو :ةيطارقوميدلا
 .ةردغصلاو

 ىوتسم ىلع اريبك ًارطخ ناك تاداسلا هب ماق ام

 بازحألا ضعب تصرح كلذ عم .اهلك ةيبرعلا ةيضقلا
 ترّرمو .دوهعملا ةيطارقوميذلا ردق ىلع تاكرحلاو

 .مالسيب ديفيد بماك
 ةمظنألا ضعب هديؤت ؛يناثلا نسحلا هب ماق امو

 امم رطخأ .رتتسا نمو .هسفن نع نلعأ نم ,ةيبرغلا
 ظفلي نا ىلع ديفيد بماك كشوأ نيحف .تاداسلا هب ماق

 بماك نم رثكال اباوبا حتفو .لصملاب هنقح .هسافنا
 ا

 نيح ةيرحلاو ةيطارقوميدلا نم ردقلا اذه ةميق امف
 دافتسي نا بجي ىتمو ؟هاياضقو بعشلا ريصم كهتنب

 فورظلا هذه لثم يف نكي مل نإ .ردقلا كلذ نم
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 امك برقم كلم نم ةيدرذ ةردابمب نارفيإ ءاقل ناك ءاوسس ا

 نيلوؤسملا نم ددع نبد قافتا ةحيتن وأ .هباطخ يف ءاج لذه

 مظعم دقتعي امك .اكريمأ مهتمدقم قو ٠ ,تئاجألاو برعلا 2

 :ينويهصلا ودعلل ريثكلا ىطعا نادم ءاقللا اذه نإف .نيدقارملا

 فشك هنأ برخلا نم ءاقللا اذه هذخأ ام رطخأو لوأ لعلو

 درايف وأ اكش ًايدحش .ءاقللا نم دكوم فقوم ذاخّتا نع مهزجع

 ليتعي هنأ عم ٠ :ةددحم ةيسايبس تاءارجاو ةنادإ لوقف ال ىتح

 .ميمصلا يف اندحح
 ربانملا نم ديدعلا حضف ءاقللا اذه نإف .كلذ نم رثكأو

 ثدح و هنأكو هعم تلماعت ينلا ةيبرعلا مالقإلاو ةيمالعالا

 : 0 ًافصو هتعيشاف ءريثم فيرط

 ىدرعلا لدقتسملاو ةينيطسلفلا ةيبضقلا ىلع هرطاخم نم رذحتو

 وه اهينح 75 هناكو ةهديدع مالقاو ردانم هتلهاحت ناس ٍِق .هتمرد

 اهل ٌمَه الو :ةلقت دسم اهنا لع ديكأتلا لمت ال اهعيمح اهنأ عم ءع يشن

 !!ةمألا اناضق ةرصئنو ةقدقحلا ةمدخ الا

 درعلا اهب لماعتي يتلا ةديحولا ةرملا يه له .نكلو
 ةيريصم رثكألا يه نيطسلف ةيضق تناك نإ و ةيريصم اياضق

 ريانملا اهب لماعتت يتلا ىلوألا ةرملا يه لهو ؟لكشلا اذهب
 ؟ةقيرطلا هذهب .ىرخأ ةيريصم اياضق عم .مالقالاو ةيمالعالا

 ءىراق لك دنع وهو ...يبرع نطاوم لك هفرعي باوجلا
 .يبرع

 عيمجلا ىأرم ىلع ايموي حيذُت ةينيطسلفلا ةيضقلاف

 عب 0 يار ىلع دراطتو براحُت رسرحتلا مل مه ماسم و

 أرم ىلع نوقّسنُي وأ نوحيذي هلهأو رّمدُي نانبلو .مهعماسمو
 انرح > تاونس تس ذنم ضوخم قارعلاو .مهعماسمو عيمجلا

 ودعلا عامطا نع هعامطا فلتخت ال ودع دض ًاسورض

 ال كلذ عمو .مهعماسمو عيمجلا ىارم ىلع .ينويهصلا
 ف اهبجاو ةيدأتل مالقالاو ةيمالعالا ريانملا يردذت الو :نوكرحتي

 .!اهترصنو ةقيقحلا لوق
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 ليمجلا مالكلا هنم عمستف .دارفنا ىلع مهنم دحاولاب يقتلت
 رارسا نم هكلمي امي ةملع كديزيو ...ميلسلا فقوملا هيدل دحتو

 .اهحدتمب يتلا تاهجلا نم كلت وأ ةهجلا هذه قؤطاوت نع

 .هرود يلاتلاب لطبأ و .هتيناسنا هدقفا ناسنالا ىلع ىلوتسا

 هررض نوكد ؛يآرلا لاحم يف اميس هل رود ال يذلا ناسنالاو

 .مانألا هذه ىرذ امك ...ًارمِدَم
 ىلا ةبضفملا باوبألا عسوأ وه فوخلا نا .كلذك حيحصو

 ! !ةينطابلا نم هللاب نابعلاو ,ةينطادلا
 :«تايفصتلا نم فوخلا هييس .هل ملاتنو هارن ام لك له .نكلو

 لضانلا ىلع ييدحلا لا مالا تسل ةيدسحلا تابيفصتلا

 بازحألا تماق كلذ عمو .يبرعلا نطولا يف يأرلا باحصضاو

 ترسشتناو ,ءادهشلا تمدقو .ةيموقلاو ةينطولا تاكرحلاو

 ناك لهف .تاراصتنالاو تازاحنالا نم ديدعلا ققحتو .زاكفألا

 وه ,رطخا ناك امبرو .فوخلا لماع ىلا فيضأ يذلا ديدجلا

 ملحب .كاذ وأ نادمملا اذه يف .ءىدتنم «لضانم» نم مكو ؟نيالملا

 ؟سوؤرلا ةأطاطو ةنداهملا ةسايس نم .نذإ .بجعنففأ ؟نييالملاب

 ثادحألا 0 0 دقف .نارفيإ 0

 ى ددفلا رلختتم ثتنحو .هنلا 1 كوت و اسوبلا

 .مهتاسام لاول هويحاو ام بعصا و ىعقا بونجلاو ةيحاضلا

 ,ةيبرعلا مالقألاو ةيمالعالا ريانملا دنعو ,نرعلا دنع دحن اذامف

 ؟؟!!عجوملا توكسلا ريغ

 تودبل يناربا فصق ؟عمسن اذامف .قارعلا ىلا انلقتنا ام اذاو

 نم كاذ وأ لوؤسسملا اذهل تاحيرصتو .اهريغو ةرصملا

 ةكرعملا, دعوم بارتقاب .ناربا ىلع نيطلستملا نيدزوعشملا

 ةكرعملاو . بئاتكلا ليكشتو دوشحلا دشح دعب ,ةلصافلا

 دحن اذامف .قارعلا لالتحا يه .نيذوعشملا ءالؤه دنع ةلصافلا

 ىوس .ةيبرعلا مالقالاو ةيمالعالا ربانملا و «برعلا دنع

 !؟؟عجوملا توكسلا

 دومصو .نيبقارعلا ةلوطب الولو .عجوملا توكسلا رصع هنإ

 [1.لتاقلا لذلا رصع ناكل .نيينيطسلف

 4 - زمن مرت نوصمزحع مامات
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 ا وااو تت اا تم جمد عج جم ابا ا ع رج جوجو جرحت د جوجو

 !طسوألا قرشلا ىف ةيكريمألا ةقرشمل
 هموت منكم همنا نجا جو طفلا دن جوج يدا جا تا ماا جا 1 1 تك ا كا اة طا

 ع ِ : ريدر كو دب ءاوهلا ف ةنطوتسم ىلا ةفضلا لوحت ةيتاذلا ةرادالا لوح زيريب ةف
 ..لدطانملاد اهيف طودهل دملاب اهيف طوبقلا

 ايا . »و .

 م ا ا ةماعلا قف

 لاملا عفسو قلطملا لوسنلا ةفسلفو فدارتب ىقلطملا ىدوبهصلا نمألا

 ..يبرعلا مدلا حفسو قفارتب يكربمأا
 و وا متانة ت ب جا ع دج عوفر تدوين حس ججسجا» جت نسج جم سن ع دج دعم ون تت جا جة ا تق جا ا

 نوينيطسلفلاو نوينانبللا
 3 ثا و (غع ٍِ

 شوب عورشم يف لئاس دوقو
 مو مس هوو دو وندوات تن حت من بان بحمد جا دج مخ جس نجا جنا نا هون جووم» حجج رماد جسوم جن تح ولذا ا نجت

 نم عونلا اذه ىلع نوقلطي ةيسنرفلا ةيجراخلا ةقورا : حانصلا ريثم بتك
 مهنأل .ةقيفخلا ةيزخالا باحتصا» ةيمست لاجرلا أ سس حس شل
 .ءودهلا تامالع لكب نوظفتحي مهو قئارحلا نودقوب ثينبك نوح يسايسلا ركفملا ناك ذح يأ ىلا| ب |

 عونلا نم يهو .ةروظنم انايحأ قئارحلا نوكت ال دق | يف عارصلا نا لاق امدنع اقيقد تياربلاغ |
 امدنعو .مدلاو رابغلا عم ناخدلا اهيف جزامتي يذلا نم نيعون ىلع مويلا زكرتي ةيكريمألا ةرادالا 0.
 بتي اوي ف مظني اميفو .ةيفارغجلاو ةيخيراتلا ::لوقعلا»
 نابقلا يف شوي جروج :يقريمألا سيئرلا بتاتطخ | جك كح هن لع طسوألا قرتخلا ىلا نويهيراقلا

 ايحا ىف لوزنلاب هحصني نم كانه ناك .ينويهصلا 0 3
 سا د وو اريحس ينس و ب يبرم علطتي ,بيغرتلاب الا اهعم لماعتلا نكمي ال .ةدقعم
 مكحلا عورشم نأب هركذيل .داطنملاب ةيقرشلا سدقلا | حيىؤت نكمو ىتلإ ةئاحلا هرابتعاب نويفارغجلا هيلا
 نسيرسكت دعب. :ةقطنملا يف ةقيوست ديري يذلا يناذلا | رزعع .ةبوزما ةوشلا عاقيال اعيت اهليكشت ةذاعاو
 نقلعم سانل ةطخ ىوس سيل .ةليلبلل ةديدج .سسأ نيد نم .ةظيلغلا تاوارهلا تباحصا فرصت

 دوعت نويكريمألا ديري امك ضرألا كص مادام ءاوهلا يف | رجنسيك يرنهو سالاد رتسوف نوج ىلا نوسيشتا
 يف ًاينويهص ءيش لك أدب دقل عبطلاب .ةنياهصلل هتيكلم | رغرينياو رابساكو زرجور درانربو غيه ردنسكلاو
 ةوسنلقلا نمف .اضيأ اينويهص ىهتناو .شوب ةلوج | يقفو .ريرحلا تازافق اوسبل مهنا ولو .شوب جروجو

 - [ "مامات ينتاب معه مذ

 لوكوتورب اذهو .ىكبملا طئاح ماما اهرمتعا يتلا

 ةلبقملا ةيسائرلا تاباختنالا ةبنع ىلع هتيمها بستكي
 ةلجم ماما فخي مل يذلا سشويو .ةدحتملا تابالولا ِق

 تايالولل لبقملا سيئرلا» هنا ةيكريمألا ؛فيال»
 ,طسوألا قرشلا نم عقاوملا قايس اديب ؛ةدحتملا
 تاماخاحلا ىحل ثيح .ىكبملا طئاح نم ًاديدحتو
 عارتقالا قيدانص يف ينويهصلا توصلل ةنامض

 تاظحل ثالث نم رثكأ نمازتت نا ريثملاو .ةبكريمألا

 يباختنالا توصلا يه .ءشوب ةبيقح يف ةيدوهي
 ريرمتل لخادلا يينيطسلف هب زتبا يذلا طوسلاو

 نع الضف .يتاذلا مكحلاب صاخلا ناغير عورشم
 لوص نم لك اهعضو .هب ةقحلم صوصن ةعومجم
 تاضوافم يف يكريما كراشم لوا وهو ,شتيفونيل
 نابلاطيو نايدوهي امهو .سوارتشو .يتاذلا مكحلا
 ةفيلحلا ةيبرعلا ةمظنألا عم ىتح .ةقرطملا ةسايسب
 يسايسلا شماهلا كلذ صلقتي» يكل .ةدحتملا تايالولل
 .ءاهل ىطعملا

 ! ةلعتشملا تافلملا ةلحر

 دقو .ءشوب ةلوج يف ةيدوهدلا تاظحللا نا ريغ

 فرطتملا «هايحتاه» بزح ةبئان .نيهوك الوئيغ تلعج
 يبنلا دافحا دحأ وه يكريمألا سيئرلا بئان نا لوقت

 يتلا ةلعتشملا تافلملا ارهاظ الا لزتخت ال .ىسوم

 عينصت ىلع صرح هتاذ شوبو .اهيلع توطنا
 لتو نامع ىف امك .ةرهاقلا يف :ةطاطملاو ةّئداهلا تاملكلا

 ىلع ةيلوكوتوربلا تايلكشلا نم ردق ربكأ ةلاحال ؛بيبا
 ذنم ,ةيكريمالا ةبعللا .اساسا .يه يتلا :هبقل

 يف .ديفيد بماك تايقافتا ىلع ىلوألا فرحألاب عيقوتلا
 تارادا تيقاعن عيطلاب .ربيهشلا يكريمألا عجتنملا

 ىلع اهيف مكح يتلا ةعاسلا كلت ذنم ةفلتخم ةيكريما

 ريغ ةقفصلا ةريسا نوكت نأب ةينيطسلفلا ةيضقلا
 جيسن يف ترمتسا توبكنغلا طويخ نكل .ةئفاكتملا
 نمالاب ينويهصلا نايكلا ةطاحا :ريغتي ال دحاو

 ىلا ةيبرعلا ةطيرخلا ليوحتو .قلطملا يكريمألا
 ةيضقلا بيوذتبو ينانبللا مدلا عقنتسمب اءدب اياظش
 ,سلبارطو توريب نم ريبكلا جورخلا) ةينيطسلفلا

 ةنزود نمضو ؛دسا ماظنو ةينويهصلا ةادالا دي ىلع
 ىلع ةمجهلاو نامع يف بتاكملا لافقاو ,ةكطاوتم راودا

 نقحو (ةيسمخلا ةيمنتلا ةطخ مساب ةلتحملا ضرالا
 ةلصاومل ةيئادعلا تاعرجلاب يناريالا تايآلا ماظن
 لاعشاب يقارعلا يركسعلا لقثلا ديبحتو هراحتنا

 تاناهرلا هذه ...ةيقرشلا برغلا ةياوب دنع برح

 يف اهنا طقف ءدنا كيو» تسيل ةينودهصلا  ةيكريمألا

 يفو .تلفزور لاق ذنم ةيسايسلا ةينثولا ميمص
 - ا/ ىف اطلاب ةحارتسا دعب .تاذلاب ةيبرعلا ةريزجلا

 هترئاط نتم ىلع ناكو .1445 (طابش) رياربف ١
 ةدكريمألا اننيحاض وه قرشلا اذهد :«ةسردقملا ةرقدلا»

 .يفصن للشب ًاباصم تلفزور ناك اهموي ....ةليمجلا
 .ةيدسجلا هاوق لماك يف ناك يسايسلا هعورشم نكل

 وه .ًايفارفجح ءاعو ةنياهصلا حنم ىلا عراس ام ردقبو
 ىلع هتاذ تقولا يف فكع ؛نيرخآ نيلواقم عم .نيطسلف

 ةيلاملا ةيطغتلا اهل نمؤت يتلا صوصنلا ةغايص
 حفس عم يكريمألا :.. لالا حفس قفارت اذكهو .ةمزاللا

 فدارت قلطملا يد ويهصلا نمألاو .يبرعلا مدلا

 .قلطملا لوستلا ةفسلفو
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 دوني ةعفرأو ناتقرو ...نارفيا

 يكربمالا م وربشملا ةيكيناكيم
 ماما ةنياهص طابض يضاملا عويبسألا فقو امدنعو

 ةدعاسملا عفرل ابلط (سرغنوكلا رقم) لوتيباكلا ةلت
 رالود تارابلم ” ىلا . 141/5 ماع يف رالود رايلم 7, ؛ نم

 تناك ولو .عنطصم نابكلا نا ينعي اذهف . ١13441 ماع

 .همساب ةديحولا ةقطانلا يه افاكريملا

 يقب امو .شوب ةلوج يف لصألا تناك قئاقحلا هذه

 ةيكيناكدم هيضتقت تاراوسسكا وأ تاعرفت وه

 تسيلو .ةيبرعلا ةقطنملا يف يكريمألا عورشملا

 شوب تاطحمب نارقيا دعب ام ةلحرم أدمنت نا ةفداصم

 ضرتفي يتلا ةيبرعلا مصاوعلا يف كلذكو بيبا لت يف

 زكتري فلحلا اذهو . ديدجلا ةدوستلا فلح يف نوكت نا

 ةمق يف اهيلع قفتا طاقن رشع هتمحل ,يرس ىقاثيم ىلا

 نا «ةيبرفلا ةعيلطلا» دكؤتو .يناثلا نسحلا -زيدردب

 ,لمع يتقرو مدق ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر
 عبرا لمشتو :نارفيا ءاقل نم ىلوألا تاعاسلا يف ىلوألا

 ةدملطسوألا قرشلا يف فنغلا لامعا فقو يه .طاقن

 نابكلا مازتلا .ةالس تاضوافم ءارجال صصخي ماع

 ةفضلا يف ةلتحملا يضارألا مض مدعب ينويهصلا

 ةلواط هقرفتست يذلا ماعلا لاوط .ةزغو ةيبرغلا

 مهل ةقالع ال نيينيطسلف عم ثحامتلا ءضوافتلا

 لوح يلود ىدتنم دقع ىلا ةوعدلاو ءريرحتلا ةمظنمب

 .طسوألا قرشلا

 ..ناتقروو ةعيرا دودي
 اهريتعا ىلوألا ةقرولا يف ةعبرألا دونبلا هذه

 ةنماثلا ةعاسلا يفو .ةيفاك ريغ يناثلا نسحلا

 يقالتلا طاقن فاشكتساو ثحابتلا نم نيثالثلاو

 هسيزامتتسم عم زيوس ىوط «فارتقال ا مساوقو
 لهاعلا قفاو يتلا ةيناثلا ةقرولا اهنمضو .هتاروصت

 ةرتف ىلع ددشت ةقرولا هذه .اهنومضم ىلع يبرغملا

 ة435:نآ + ١59 ددعلا -:ةينرعلا ةعيلطلا- "أ

 ريغ ةرخف يهو .ةمئاذلا ةرادالا عورشم ٍِق ةيلاقتنا

 ىلا اهتيقاوم ريدقت يف تبلا رمأ دوعيو .نمزب ةددحم
 يتاذلا مكحلا نا يف كشالو .اهتاذ ةينويهصلا ةطلسلا

 لوحي يناثلا نسحلا هب ملسو زيريب هحرط امك
 يف ةلود يأ ...ءاوهلا يف ةنطوتسم ىلا ةلتحملا يضارألا

 ءضرألا اما .اهتموكحو اهشيجو اهملع اهل .ءاوهلا
 بعشلا اهب هللا دعو يتلا «ليئارسسا» ضرأ يهف
 سوؤرلا» نم ديدعلا ةقفاومب ىظحت .ةقطره !!راتخملا

 ام رخآ اذه نأب اقيضم .ءشود عاشا اذكه .ةيبرعلا
 ةدحتملا تايالولا يف ىلوألا ةجردلا لوقع هتجتنا
 نم ةقطنملا فيظنت فدهلاو .ينويهصلا نايكلاو

 بلاق يف نيينيطسلفلا بيلعتو ,ةيتايفوسلا ..ماغلألا
 نا ينعي اذه :ةكرتشم ةيندرا  ةينويهص ةرادا
 طقف نسل .:ةعونمم تحبصا ةينيطسلفلا ةلودلا

 نيذلا ؛,اضيأ برعلا ضعب نم لب ,ًاينويهصو ايكريما
 ىلع شوب لمعي يذلا ديدجلا فلحلا باكر يف نوشمي
 ..رشعلا نارفيا ةمق طاقن نم اقالطنا هبيكرت
 ةيضقلل يفارغجلا كيكفتلا :ةحضاو ةلداعملاو

 كيكفتلا ىلا ,ايكيناكيم .يضفي نا دب ال ةينيطسلفلا
 ةفضلا يف موينمودنؤوكلا ماظن ناك كلذل .يخيراتلا

 موقيو .نارفيا ةلواط ىلع فرشلا فيض وه عاطقلاو
 متي اميف ءينويهصلاو يندرألا ,نيسأارلا مكح ىلع
 يف اصوصخ .:مه ثيح .تاتشلا يينيطسلف نيطوت
 امك :فارغجلا ضئافلاو يخيراتلا أطخلا ثيح .نانبل

 نيينانبللا مادختسا متي اذكهو .رنيرا يشوم يعدي
 رامثتسا ةيلمع ةبا ىف لئاس دوقوك ًاعم نيينيطسلفلاو
 دسا ماظن عفري نا ةفداصم تسيلو .ةقطنملا ف يسايس

 مد ةعبق .بيبا لت ىلا شوب لوصو مويو .نانبل يف
 يفو .اجلي مث .ةيقرشلا توريب ةيحاض يف ءايربالا
 ءامد كفس ىلا ةفينعو ةظف يه ام ردقب ةفيخس ةنزود
 نيب سامتلاف .ةيبرغلا توريب يف ىرخا ةئيرب
 بجي يفئاطلاو يولقآلا ماظنلا سوماق يف :نيتوريبلا

 .مدلا نم ايلاع ارادج نوكي نا

 ةينانبللا ثثجلا تيلور
 تالوكوتورب ف أدنب نوكت دق نوينانبللا موحل نا

 يف مقر هناب شوبل حول سها ملون فيرست صارخا
 ةينانبللا ..ثثحلا تيلور يف ًافرتحم لاز ام .ةلداعملا
 اهدحو يفكت ال دق امد رطقت يتلا ديلاو .ةينيطسلفلاو

 تقلطا .ةيزاوم ةوطخ يفو .ةقفصلا ىلا لوخدلل
 ًاعيتو ,.وكنيج بألا .ةيكريمألا ةنيهرلا قشمد
 ةيجراخلا ريزو ىلع تاشالفلا طلست :هتاذ ويرانيسلل

 لظ يف :ةيرحلا ىلا نئاهرلا ديعي وهو عرشلا قوراف
 .ةيعصلا ةلمعلاب افلس عوفدم نمثلاو .دسأ ةروص

 لاقيو .ةديدج ءاهلب ةيحرسم يف نويكريمألا قفصيو
 نا دعب :لمعلا نع الطاع دعي مل عرشلا نا قشمد يف
 .ةيجراخلا ءاوضألا لك مادخ ميلحلا دبع فطخ

 ةملظ نم ةادحلا ...ىلا نيدناعلا ةبكاوم ديدحلا هرودو

 .لئاهلا زازتبالا لافنرك طسو ةزملا ةيبقا

 جروج دي يف عمجتت نارفيا .دعب امطونخ نا اه
 يدامر ىلا ةنايخلا رغصا نم «ناولألا لكب يهو .شوب
 الو ...ةقيتعلا توريب ةقزا ف ةميرجلا رمحاو راعلا
 كاح ةرئالا هذهيو .ينودهص ةردالا مرخ نا ٍِق كن

 اهنمو .ةيراطشنالا عاضوألا يناثلا نسحلاو زئربب

 قفاوو :ةيشاثلا ساف ةمق هترقأ يذلا ين ودلا لحلا نا

 لك ةكراشم ظحلت :اهنم دب ال ةنامضك برعلا هيلع
 سمخلا لودلا نع اضف ةمزآلاب نيدنعملا فارطألا
 نيبارعلاو :نمألا سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا
 هلادبتسا ىرج لحلا اذه ..يكريمألاو يتايفوسلا

 رصي ينويهصلا نايكلا نا يأ .ةيميلقالا ةيوستلاب
 ىلع ةيبرع ةلود لك عم ةحوتفملا ةيئانثلا ةقفصلا ىلع
 ندري ةعلاطمو .. ديفيد بماك بولسأل ًاعبت .دارفنا

 «دحألا ةيموي» تلقنو .«فيراعم» ةفيدحص اهتفشك امك

 بماك لقن تالواحم» نا ىلع دكؤت .اهنم تافطتقم

 يكريمألا سجاهلا لظتس .ىرخا ةيبرع لود ىلا ديفيد
 اليوط ءاقيلا نوعيطتسي ال نييكريمألا نآل .دحاو مقر
 طقست فوس ةئقافتالا نا لوقا ال اناو .ءارعلا اذه ِق

 نم عونلا كلذ نم يهف .بطعلل ةلباق اهنا وا
 ,ءاهومربا نيذلا لاجرلا زواجتت يتلا تايقافتالا
 طيحت يتلا فورظلا نم ىوقا نوكت نا لواحتو
 . 1 اهتم

 تاذفلاو غارفلا ةظحل

 كرحتت ال طسوألا قرشلا يف ةسايسلا نا يف كش ال
 :ىلوألا شوب ةمهم يه هذهو .عفادملا يود ىلع الا

 أدنم ىلاو .رشعلا نارفيا طاقنل قيرط قشل ةحشرملا
 ةرورض ىلع اضيأ زيريب رصأ ,ةحوتفملا تاقفصلا
 يرجي يتلا ةمزحالاب ينويهصلا نمالا نيسحت
 وه ام رارغ ىلع ,ةرواجملا لودلا طئارخ نم اهعاطتقا
 .اينويهص نالوجلا ىقبي انه نم .نانبل ف هب لومعم
 .تالارنجلاو تاماخاحلا نابكل ةيدبا ةمصاع سدقلاو

 .؟تاتفلا ىوس برعلل ىقيب اذامو
 تالوادمل ةيلافتحا ةلمكت شوب ةلوج نا حضاولا

 عورشم يق يضمو «:نارفيإ عجتتم يف نيغبرألا تاعاسلا

 مكحلا ةقرحم ريرمت لجأ نم ريرحتلا ةمظنم راصح
 لالخ نمالا ًايناددم راصحلا ةمجرت متن ال دقو .يتاذلا

 طابرلاو بيبا لت مضي ,ينويهص - يبرع فلح
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 لمحت يتلا ةعفارلا رودي علطضيو .نامعو ةرهاقلاو

 تذختا تاطوحتلا لكو .ةقطنملا يف ةيكريمألا ةيوستلا
 توريمب ىلا ديسأ تاوق لوزن لثم .ةدحاو غارف ةظحل يف

 ,عاطقلاو ةفضلا يف ةيندرآلا ةيندملا ةرادالا قالطاو

 ةصروبلا يف زيريب مهسأ زيزعتو اباط فلم لفقو
 قارعلا ناك اذاو .دوكيللا ةهجاوم ىف .ةيباختنالا
 دارفتسا ناف .ةيئاقولاو ةيعافدلا برحلا يف اكمهنم
 ,خانملا اذه ىفو .ارسيتم ًارمأ حبصي ينيطسلفلا مقرلا

 لجأ نم .زيريبو كرابم نيب ةمقلا ءاقل ىلع شوب لمعي
 مهنا رابتعا ىلع :نييلامعلا ةلس يف قاروألا لك عضو
 .ناغير دعب ام ةلحرمو نارفيا دعب ام ةلحرم ةنصحأ

 |عربسناهوج يف اجونر اوسيل
 لاجملا يف ةيلاع ةينقت ةريخي عتمتي يذلا شوب نا

 لك نم يتآلا لجرلا هنا نم مغرلا ىلع .يساموليدلا
 فرعي ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ةافطملا فرغلا

 يف اذخأي مل اذا ارمي نل ةيوست ةياو لح يأ نا
 اهزربأو .ةينيطسلفلا ةيئدبملا تباوثلا رابتعالا
 .ريرحتلا ةمظنم هلثمت يذلا يسايسلا نايكلاو ضرألا

 برعلا جري ينيطسلفلا مقرلل بييغت وأ دارفنسا يأو
 عنص نع ًاضياو يكريمألا مالسلا عنص نع زجعلا يف
 «نارفيا» ةشاشه ىلع لدأ سيلو .ةبيكريمألا برحلا

 ةعقوتم ةيكيتامارد تاجاجترا نم اهب قحلي فوسامو
 ريفسلا ءسيول ليئومص هبتك ام وه ؛ةلبقملا ةلحرملا يف
 هئاكم لح) ينويهصلا نايكلا ىف قباسلا يكريمألا

 ةيجراخلا ةرازو ىلا هعفر ريرقت يف (غنيركيب سامون
 تاطلسلا ناد وهو يضاملا (ويام) رابا يف ةيكريمألا
 يضارآلا ف عضولا ءاوتحا نع ةزجاع ةيليئارسالا
 ىلا ةيسنلاب رومألا ديقعت ىلا يضفي يذلا رمألا ,ةلتحملا

 بابسالو .اهيلع بجوتي يتلا ةدحتملا تايالولا
 لوقي ال .:ةيليئارسالا ءاطخالا لك ةيطغت ؛ةفلتخم

 لحلا اهنا نم مغرلا ىلع :ةينيطسلفلا ةلودلاب سيول
 - لمعلا تاروصت لك نا ظحالي هنا ريغ ...ديحولا

 ىلع ضرفت ةيربج ةماقا نع ةرابع الا تسيل دوكيللا
 ريفسلل اعبتو .برعلا ءالؤه ةلكشم .يبرع نويلم
 جونز نوهيشي ال» مهنا يف .هتاذ قباسسلا يكريمألا
 قارحاب مهعيورت نكمي نيذلا ايقيرفا بونج داحتا
 برعف .غروبسناهوج وأ تيبازيلا تروب يف مهخاوكا
 يفرحو يفاقث عضوب نوعتمتي عاطقلاو ةفضلا
 اوأدب مهدم نيريثكلا نا ثدحبي .زيمتم يراضحو

 نوارقي مهنا .فواشتو لاعتب ةنياهصلا عم نولماعتي
 نوضاقتي اولاز ام نيذلا ؛مهنيب نيفظوملا ىتحو .مهنب
 تالاوحلا نورظتني ال ؛ةيندرألا ةموكحلا نم مهيتاور
 لوصو نوبقرتي لب .رهش لك ةياهن يف مهيلا لصت يكل
 نم فعاضت ةءارقلا نا اصوصخ .مهيلا بتكلا

 .«..روذجلاب مهطاينرا

 !ينيطسلف  يندرا  ينويهص تلونموك
 امك .سيول ليئومص ريرقت ةقد يف ارق شوب جروج

 ويمولوثراب دلانيجير هعضو رخا ريرقت يف نعمت هنا
 هفصنو بيبا لت يف نميالا هفصن يذلا نانيل» نع

 لثم نارفيا دعب ام ةلحرم ودبت كلذل .ءقشمد ىف رسيالا
 ىلسع اهبراقع زكرتت يتلا ةيكريمألا ةعاسلا
 ,ةينيطسلفلا  ةيندرألا  ةينودهصلا ةيلاردفنوكلا
 ثلونموكلا» ايناطدرب ءارزو ةسيئر هيمست ام يهو
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 اذهل ىلوألا حمالملاو .ءطسوألا قرشلا يف ديدجلا

 ةحوتفملا روسجلا لالخ نم ًايناديم ترهظ عورشملا
 ةيرح قالطاو :نيتفضلا نيب طبري يذلا رهنلا قوف
 هئاقل فو .ةيندرآألا ةيرادالا تايلكيهلا ءامحاو :لقدتلا

 شوب حول .ةفضلا يف ةيسايسلا هوجولا ضعب عم
 قايس ف .اريثك لوطت نل يتلا ةيلاقتنالا ةلحرملاب
 ع ورشم ةيمها ىلا تفلو .يناذلا مكحلا تايمانيد

 عاضوألا نيسح كلملا طيض نا دعب .ةدحتملا ةكلمملا

 رشع ةعستلا ةرئف يهو :1951 ىتح 1514 نم اديح

 ًاماع ةرشع ةعسنلا ةرتف اهنبقعا مث .ةيندرا ًاماع

 قلطا ام اذهو .«14/5 ىتح ١951 نم :«ةيليشارسالا»

 نا وهو .«نارفيا ةمق يف 14 مقرلا ريسر نويقارملا هيلع

 تاعاقيا لك يف لصاحلا مغانتلا ىلعف :ءيش ىلع لد
 كلذل ..ةدحاؤلا ةبكريمآلا ارتسكروألا نمض نيفزاعلا

 موقت نا بجي» ةروينس انح ىلا هثيدح يف شوب عبات
 بجومب موقت فوس يهو .ةدحتملا ةيبرعلا ةكلمملا

 تالامتحا ةمساح ةروص ىف يهنت .ةديدج طورش

 يه امك ًامامت :«ليشارسا»و ةديتعلا ةلودلا نيب برحلا

 رضصم نيب دئاسلا عضولا ىلا ةبسنلاب لاحلا

 .«ليتاريسادو

 | ويكي ال يكريمأ داوج زيريب
 «يروصلا» يتاذلا مكحلا نا ىلا راطالا اذه يف ريشن

 نا دعب شوب هكرابو نارفيا ةمق هيلع تقفاو يذلا
 يتلا ةيرسلا تاررقملل دادتما وه ةرارح يف هنع عفاد

 ,ريخألا هرمتؤم يف ينويهصلا لمعلا بزح اهرولب
 ,ةيكريما تايصخش روضح يف ؛بيبا لت يف دقع يذلا
 .يموقلا نمألا سلجمو ةيجراخلا ةرازو ىلا يمتنن

 ةيلامع  ةيناغير ةنجل رمتؤملا ةياهن ف تلكشتو
 يتلا قاروألل ةضيرعلا طوطخلا تغاص .ةكرتشم

 نامع ىلع ًاراودا تعزوو :نارفيا ةمق يف تحرط
 ديدجلا ع ورشملا ليومت ساسا ىلع ؛ةرهاقلاو قشمدو

 ةقيثولاو .يكريمألا «لاشرام» حنمو ضورق نم
 ,ةلبقملا ةرتفلا ف يكريما «:ناصح» يه ينلا ةيلامعلا

 طوطخلا مسرت .ناغير دعب ام ةلحرم ةبتع ىلعو
 ةيكرتمألا - ةينوبهصلا ططخلاو كرحتلل ءارمحلا

 ينويهصلا  يبرعلا عارصلا تابلا ىلا ةبسنلاب

 داوجك زيريب ىلع نهارن ةيناغيرلا ةرادالاو .هماغلاو
 .ةيرهجملا ةينيدلا بارحألاو نييدوكيللا ماما وبكم

 كرتشم رود نع ةينويهصلا ةقيثولا ثدحتت نا ريثملاو
 لالخ نم :جيلخلا برح يف بيبا لتو نطنشاول
 ةفصرألا نمأ ناك اذاو .لماكتملا قيسنتلا تابلمع

 ءاقطنا دعب رشابم لكش يف ينعملا وه سيل ةيطفنلا
 عباصآألا نم فدهلا ناف :«يلورتبلا دنا كيولا»

 نكل ...قارعلا كايزاو نانلا ماربضا وه ةينودهصلا
 ...ةسلخادلا ناتهبجلاو .راصتنالا تررق دادغب
 برعلاو .ةزجعملا ةعانص يف نارفاضتت ةيركسعلاو

 ...ةياهن ال ام ىلا اوتومي الا ةرم لوأل اوررق
 ةيسامولبد نم ةديدج ةعبط ماما أذإ نحن له

 ؟طسوألا قرشلا يف ةيكريمألا ءاوهلا نيحاوط

 رثكا ةقرحملا ةسايس قلطا شوب جروج نا تباثلا
 يذالوفلا رايخلا اذهو .ةيوستلا ةسايس هقالطا نم
 ةلسلا يف اهعضوو ةعئاضلا ةظحللا ىلع ضبقلا هفده
 ظحلب هنا ماد ام قيقدلا رايخلا هنا .ةينويهصلا
 هذه نكل . عاطقلاو ةفضلا ىلا توريب نم مدلا رابتخا

 ةينلع وأ ةيرس تاءاقل لالخ نم تمربا ولو ,عيراشملا

 ثثجلا ىلع الا رمت نل .ةنياهصو برع نيلوؤسم نيب
 نم لوقي تافرع رسايو ...ةينانبللاو ,ةينيطسلفلا
 ىلع سلجي ناك يذلا ؛ديشرلا نوراه لثم هنا سنوت
 رمت تناك ينلا مويغلل لوقيو ءزعلا مايا .هرصق ةفرش
 يتآلا ريخلا) كجارخ ناف .تثش ىنا يبهذا» :هماما نم

 عيراشملا لك نا ينعي اذه .:لا دوعي فوس (رطملا نم

 بعشلا «جارخ» يف بصت نا دب ال ةيلودلاو ةيبرعلا
 60 ..ةينيطسلفلا ةيضقلاو ينيطسلفلا
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 :يواميرلا دهف نم  نامع
 نوعمش ةرايز يندرالا ماعلا يأرلا لبقتسا ْ

 نسحلا كلملا ىلا هعامتجاو .برغملل زيريب
 .راكنتسالاو طخسلا يناعم لكب .يناثلا | -

 يأر اهيف يقتلي يتلا ةليلقلا تارملا نم هلعلو
 لوح يندرالا يمسرسلا يآرلا عسم يسابسلا عراشلا

 ضفرو ء.اليصفتو ةلمج ةرايزلا هذه قطنم سففر
 .اهنع ةضخمتملا جئاتنلاو اهداعباو اهتارريم

 نع تربع دق ةيندرالا ةيمسرلا تناك اذاو

 نم .اهتيقوتو ةرايزلا عوقول اهتشهدو اهبارغتسا
 تائيهلا ناف .:مالعالا ةزهجاو ةفاحصلا لالخ
 ىلا ترداب دق ةيباقنلا تاسسؤملاو ةيبزحلاو ةيبعشلا

 يتلا تاركذملاو ضئارعلا عيقوتو تانايبلا رادصا
 .اهن ددنتو ةرايزلا نيدت

 اديرخت ةرابزلا ربتعت ةسشدرالا ةموكحلا تناك اذاو

 هراطا يف يرجي ينود رمتؤم دقعل يندرالا ىعسملا ىلع
 امك ءانعامج طسوالا قرشلا ةيضق لح هلالخ نمو

 ملع ىلع نوكت دق ةينيطسلفو ةيبرع تاهج نا ىلا حملت
 يناثلا نيسحلا كلملا تعجش لب .ةرابزلا رمان قينسم

 تايصخشلاو ةيباقنلاو ةيبعشلا ىوقلا ناف .اهيلع
 اهربتعتو أدبملا ثيح نم ةرايزلا ضفرت ةيسايسلا
 .مالستسالاو طيرفتلا قيرط ىلع ةعساو ىرخا ةوطخ

 نيب ةيطسوتلا هدوهح نا ودبي يذلا نيسح كلملا

 تقولا لغتسا .ةريسك تابقعي مدطصت قشمدو نادغب

 زيريب ةرايز داعبا ثحب يف .قشمدل هترايز نم ربكالا
 ابراقت نا ودبيو ..ةديعبلاو ةبيرقلا اهجئاتنو برغملل
 دق يروسلا سيئرلاو كلملا نيد ءارآلا يف  اقياطت لي

 ,ةعلطم ةيندرا طاسوا تدافا ثيح .ةرايزلا لايح مت
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 ,ةرايزلا هذه راثا ةمواقم ىلع اقفتا نييناجلا نا

 فداهلا ططخملا قفو ريسلا مث نمو اهجئاتن ضاهجاو
 فارطا عيمج هرضحت مالسلل ىلود رمتؤم دقع ىلا

 لودلا ىلع ةوالع ريرحتلا ةمظنم كلذ يف امب عازنلا
 اصوصخ ..نمالا سلجمب ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا

 قيقحت برق ىلع ةعجشم ةيلود لئالد ةلمج كانه ناو
 يسنرفلا  يتايفوسلا براقتلا اهزربا .فدهلا اذه

 مذه لايخ يكريمالا - يتايفوسلا براقتلا ىنحو
 .ةطقنلا

 دصر ىلع نوفكعي اولاز ام .نامع يف نويقارملا
 يف فالتخالا مغر مهو .ةرايزلا جئاتن ليلحتو
 ىلع نوعمجي ايبعشو ايمسر . اراسيو انيمي تاقلطنملا
 :ةيلاتلا طاقنلا

 شوب ةرايزل يباختنالا يتاذلا عباطلا مغر ١
 :طسوالا قرشلا لود نم ددعل يكريمالا سيئرلا بئان

 فدهتسي ايمارد اديهمت تلكش زيريب ةرايز ناآلا
 ةدلح لوخدل ندرالا ىلع طوغضلا لالخ نم اهحاجنا
 ىلع طغضلاو .,ليئارسا» عم ةرشابملا تاضوافملا

 لاسرا قيرط نع اهعم «درابلا مالسلا» نيخستل رصم
 نيدبينايس عامتجا دقعو تعا لك ىلإ يربصت ريقت
 .زيريب نوعمشو كرابم يثسح

 لكشب تمت يتلا ةرماؤملا  ةرايزلا تلكش  ؟

 ةلودبن ايناجم اييرغم افارتعا ..ينلعو يمسر

 نا  تارملا تارشع تبث امك  اددحم تبث “ 

 اهتايلجتو اهتباوثو اهقطخم ةينيطسلفلا ةيضقلل
 اهئابعاو ةيموقلا اهتيصوصخو اهتيخيراقو
 اهتاديقعت مسحي سيلف هيلعو ..ةيبرعلا ةيعامجلا
 ةزفق وا :ةيدرف ةردابم وا :ةيسايس ةروانم ةنمزملا
 .هداعباو عارصلا قئاقح لهاجتت :غارفلا يف ةيئاوشع

 .يسابسلا مهجلطصم ةنياهصلل نا اددجم تيث امك

 ءيجينارتسالا مهططخمو .يخيراتلا مهعورشمو
 يف يدامتلا نع مهينثي ال يتلا :ةيتاروتلا مهمالحاو
 وا ءيسايسلا لوستلا وا «ءىحللا سوبم» .اهقيقحت

 وا .لزانتلاو نواهتلا تايلاونم وا :ةيريربنلا ةكلذفلا
 . عارصلا مسح لدن :ةمزالا ةرادا بيلاسا

  يبرعلا ضقانتلا نا ديدح نم دكأت دقل

 امدنعف .ةيعص تلداعم ققرطب موكحم .ينودهصلا

 امدنع نكلو .«نويليئارسالا» لدتعي برعلا فرطتي

 .يماردلا ديهمتلا ...زيريب
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 فرطتلا تاعزن لحفتست .يبرعلا بناجلا لدتعي
 .ينودهصلا ودعلا ىدل ةيرصنعلاو

 - يبرعلا عارصلا مسح نا ديدج نم دكأت دقل

 ةسايس لب .ةسايسلا ةوق لعفب ىتاتي ال ءينويهصلا
 ةسايس ىلا ةوقلا ةمجرت لهسلا نم ذا ,ةوقلا
 ةيسامولبدلا ةمجرت بعصلا نم نكلو :ةيسامولبدو
 نا عيطتست ال كنا» لشرشت لاق اميدقو ..ةوق ىلا
 ..كعفادم هيلا لصت امم رثكا ىلع ضوافتلاب لصحت

 ةيزكرملا ةيضقلا ىرن نا اعم ملؤملاو نزحملا نم-

 ,دوقع ةثالث ذنم ةسادقلا ةلاهب تطيحا يتلا
 تارايتعالاو تافالخلا لك قوف يلاتلاب تعفتراو

 عضوتل تاونس رشع ةبارق ذنم تردحنا دق ..ةيبرعلا
 ةيميلقالا تاباسحلاو يكريمالا عورشملا ةمدخ ُِق

 انهار اهفيظوت يرجيل رثكا ردحنت مث ..ةريغصلا
 ةيسايسلا ةسفانملا سيراضت يف ريثأتلا حلاصل
 ةيباختنا ةقروك اهمادختسا يرجي امك .«ةيليئارسالا»
 رصتني وا ؛دوكيللا» عمجت ىلع «لمعلا» بزح اهب زوفي
 !نوراش ىلع نامزياو اهبجومب

 ررضلل ةحشرملا ةيبرعلا فارطالا رثكا لعل  ه

 ,ريرحتلا ةمظنمو ندرالاو ةيروس يه .ةرايزلا ءارج
 رادجلا يف ةديدنج ةرقث حفلا يذلا ييرتغملا كلئاق
 يكريمالا طغضلا حاير نم ديزمل حاتا ,يبرعلا
 ىلع برستت نا .«يلدثارسالا» ناودعلا فصاوعو

 ,ةدرفنم وا ةعمتجم اهلمحل .ةمظنملاو نامعو قشمد

 ,نسحلا كلملاب ءادتقالا ىلع .بيغرتلا وا بيهرتلاب
 كلملا ناو اصوصخ .رشابملا ضوافتلا برد ىلع ريسلاو

 نع زجاع هنكلو ؛طيسولا وا ليكولا رود بعلي دق
 عم ادودح كلمي ال هزابتعاب :كيرشلا رودب مايقلا
 .برعلا ىلع اذوفن وا ,«ليئارسا»

 زواجتي ال :يليئارسالا» ضرعلا نا اددجم تبث - *
 بازحالاو ماكحلا فلتخا امهم «يتاذلا مكحلا» دودح
 امك ؛:تاداسلل همدق نا نغيسل قدس دقف :تاموكحلاو

 سيئر يا هحرطيسو ,يناثلا نسحلل زيريب همدق
 ,لبقتسملا يف يبرع بناجح يا ىلع «يليئارسا» ءاررو

 تارثؤم وا ةيغالب تانسحم نم كلذ بكاو امهم
 !ةينوص

 ملاعلا عضو :زيريب - نيسحلا تاثداحم لشف - ا/
 ديحوت يرجي نا اماف ..نيبعص نيرايخ ماما يبرعلا
 قيقحتو فقاوملا بيلصتو ىوقلا دشحو فوفصلا
 ضفن متي نا اماو ...ودعلا عم يجيتارتسالا نزاوتلا
 وا اهب طابترالا كفو :ةينيطسلفلا ةيضقلا نم ديلا
 ىلع سيل ةليقثلا اهتعبت ءاقلا عم .اهنع لاغشنالا
 ةيبرغلا ةفضلا ناكس ىلع لب .اعيمج نيينيطسلفلا
 عالتقا ىلع مهعيجشت متي ثيح .مهدحو ةزغ عاطقو
 ام ذاقناو ,مهتايح فورظ نيسحتو ,مهيدياب مهكاوشا
 - ةضوافم لوقن الو  ةرياسم لالخ نم .هذاقنا نكمي

 .ودعلا تاطلس

 :: كيقايد و
 ةمحازتملا ريهامجلا لتك نيسحلا كلملا دهاش امدنع

 دمحم دفاجملا كلملا هيبا نامثح عييشن يف كراشن

 ..«يئارو ليقتسم تاب دقل» هلوح نمل لاق .سماخلا

 رسج ىلا برغملا ليوحت زيريب عاطتسا نا دعبو مويلا
 دقل» لوقي نا كلملا عيطتسي ,ةيباختنا ةقرو وا .روبع
 .«ماما يخيرات تاب

 00؟؟خيراتلا لوقيس اذامف
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 ةقالع نع نارفيا ىف زيريبو يناثلا

 ينويهصلا نايكلاب يروسلا ماظنلا
 اهددع ْق «يبرعلا نطولا» ةلجم هتدروا امك

 ىلا جاتحي هنظن الو ,با 1١-7 خيراتب 15

 روحا وجا وتحل ني دج يلب م

 يروسلا ماظنلا كلاسم تناك نذلو

 حضفت .؛ةيبرعلا اياضقلا لك نم هفقاومو
 ماظنلا اذه تاقالعب حملع ىلع انك دقف ,هتقيقح

 .ينويهصلا نايكلاب
 هعضن نا :مالكلا اذه رشن نم انثش امنا

 ةداقلاو تازحالاو :ةيبرعلا ريهامجلا مامأ

 دسسا ظفاح ةقدقح لوح مهناهذا ىف سمبل

 .هماظنو

 ةنورم ىدم ىلع فقوتي هلك اذه :ىناثلا نسحلا 8#

 اناو .يقيقحلا مالسلل هدادعتساو يليئارسالا بناجلا
 نم ردع عم مكل ةدئاملا تحت تالاصتا كانه نا فرعا

 دعاستس تالاصتالا هذه نا دقتعاو .ةيبرعلا لودلا
 .مالسلا وحن ةيلمعلا عفد يف اضيا
 انل نا مبدص .مكحراصا يدع ل :زيريب نوعمش اه#

 .رمالاب ةلسعملا ةيربرغلا لودلا نم ندع عم تالاصنا

 راهظا يف نوبغري ال لودلا هذه يف نيلوؤسملا نكل
 يف اريثك نوشقاني مهنا .ملاعلا ىلع مالسلل مهاياون
 يف رذحلا ىهتنم يف انلعجت ةلأسم هذهو .مالظلا

 .ةيدجب نايحالا مظعم يف مهذخان الو ,مهعم لماعتلا
 تيار اهلوقت يتلا تارابتعالا هذهل : يناثلا نسحلا ا

 ام اذاو .ءافخا نودو نلعلا ُْق مكعم يناقل نوكي نا

 ةدئاملا تحت نوفتخي نيذلا نا قثف انتاثداحم تحجن

 اضيا مهو .مهفقاوم نونلعيسو ءوضلا يف نورهظيس
 ارما راوحلا لعجب لدايتملا ةقثلا مدعو مكب نوقثي ال

 الوا اهداجبا نم دب ال ةيضرا كانه .ةيوعصلا ةياغ يف

 يف نوكيس كلذ دعب قالطنالاف مث نمو ءاهيلع فوقولاو
 وحن قيرطلا نع نآلا ثحين نا مهملا .نكمملا دودح
 هاجت رذح ينناب مكحراصا ينعدو .يقيقحلا مالسلا
 .مكعم ءاقللا نم يروسلا فقوملا

 ةطيسب ةلأسم هذه .ةيروسب كيلع ال :زيريب نوعمش ا#
 بسانملا تقولا يفو نييروسلا عم اهلح ىلع ردقن نحنو
 قحللو .ديج لكشبو نوعمسي مهو مهل لوقن نحن
 نحنو .فقوملا اديج نومهفتي نييروسلا نا لوقا
 مهعم انيدلو مهتكرح دودح فرعنو مهعم امئاد ملكتن
 .دودحلا هذه ىلع قافتا

 عم مكل تالاصتا كانه نا مهفا :يناثلا نيسحلا 8#

 عباطلا تالاصتالا هذه تذختا له نكلو .ةيروس
 ؟ءاطسو ربع راوح درجم اهنا ما .يمسرلا
 .ديعب نمز نم راوحلا ةلحرم تدعن :زيريب نوعمش ا#
 نيبو اننيي ةعقومو ةبوتكم ةيمسر تايقافتا كانه
 نآلا حمسي ال دق لاجملا نكلو .ةماه اياضق يف ةيروس
 .عوضوملا اذه ليصافنت يف لوخدلاب
 ىوتسم ىلع نئمطا نا طقف تدرا :ىناثلا نسحلا ا

 ١ .تالاصتالا

 تالاصتا يه .امامت مكتلالج نئمطا :زيريب نوعمش ا

 .ةيروسو «ليئارسا» نيب ةمقلا ىوتسم ىلع تاقافتاو
 نحنو .مهقح اذهو ؛نالعالا نوديري ال نييروسلا نكل
 يف ايمسر ةيروس لوخد انمهي دق امناو نالعالا انمهي ال
 وحن ايعامج اكرحت انادب ام اذا تاضوافملا راطا
 [0.طسوالا قرشلا ف مالسلا
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 ةردابملل نيمثتو ..ةيلوؤسملاو رصبنلا ىلا ةوعد

 :«ةيبرعلا ةعيلطلا»ب صاخ  طابرلا

 85/1/954((2- 77) ينويهصلا نايكلا ءارزو
 دودرو :ةيلاعفنالاو :ةيسايسلا هعباوز راثا

 ءأادحج ةلدلق يشو .ةيبرعلا مصاوعلا نيب هلعف

 عقوتي ال ادحأ نكل ..ةريثك يهو .ةيبرغلا مصاوعلاو
 ,نآلا أدب ءيش لك نا لب ؛دحلا اذه دنع فقوتيرمألا نا
 تاساكعنا يف دسجحتيل تقولا ضعبل رمتسيسو

 يبرغملا ديعصلا ىلع مث ,يبرعلا ديعصلا ىلع ,ةددحم
 .هسفن

 ةرايز ربخب نونطاوملا ملعي مل اديدحت برغملا يف
 ةعاذا نم) يمسرلا مالعالا قيرط نع زيريب نوعمش
 ردخلا تطقتلا دق ناذآلا بلغا تناك ناو :«(نويزفلتو

 ١« يديم, ةعاذا نمو لب .ةيبنجألا تاعاذالا نم

 نم ًاقالطنا اهجمارب ثبت يتلاو .ةرحلا ةطسوتملا

 لاصش عومجم يف ديج لكشب طقتلتو .ةجنط ةنيدم
 .ادقيرفا

 بلغا تعلط ((ويلوي) زومت 14) ءاعبرالا موي
 ىلا اهلك ةدنتسم نارفيا ءاقل ءامناب ةينطولا فحصلا

 ةلاكو تيقب نيح يف :ةيملاعلا ءابنالا تالاكو هتلقانت ام
 مومعلا ىلعو .ءيش يأ ركذ نع ةتماص ةيبرغملا ءادنالا

 لب :ثدحلا نع نييئاغ اونوكي مل ةيراغملا ناف

 .هبلق يف اوحبصا تاعاسلا يلاوت عمو .ايجيردت
 رحلا بهل نم مهجرخي نا .تقولا ضعبل .عاطتساو
 لحاوسلا يف سمشتلاو مامجحتسالا نم وأ يفيصلا

 ةينيطسلفلا ةيضقلل نا .ةيسلطألاو ةيطسوتملا

 هذوفن يبورعلا يموقلا روعشللو ,سوفنلا يف اهتناكم
 مالعالا ضعن هروصتي امل افالخو .لخاودلا يف قيمعلا

 طبترا يبرغملا بعشلا نإف .رظنلا رصاقلا .يبرعلا
 عسريااع نكي نطفلا عطقتم ىاروقويو كاتففاو
 ةيعرشلا قوقحلاو .هتمورا نم ءزجب ساسحالا
 ةينادجولا تاعانقلا نم ينيطسلفلا بعشنل
 تاونس ذنم ةرولبتملاو ,برغملا يف ةتباثلا ةيسايسلاو
 تالمح يف دسحجملا نماضتلا نم لاكشا يف ةديدع

 يفو .ةيفاقثلاو ةيسايسلا تارهاظتلاو .عربتلا
 يف ًاريخأو .ةيطارقميدلاو ةينطولا بازحألا تايبدأ

 ةيعمجلا» هلثمت يذلا ريبكلا ينماضتلا نايكلا

 ي وضنت يتلاو «ينيطسلفلا حافكلا ةدئاسمل ةييرغملا

 سمئرو يناثلا نسحلا كلملا نيب نارفيا ءاقل هب
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 ةيفاقثلاو ةيباقنلاو ةيسايسلا تائيهلا لك اهيف
 بلق يف ناك يبرغملا بعشلا ناف نذاو .ةيبرغملا
 هنكلو مهآجافو عيمجلا زه يذلا يسايسلا ثدحلا

 مزجلا نع اديعبو .لؤاستلا و رذحلاب ابوشم ناك عقوت
 كلملا نا ةعاذالا تنلعا نيحو ..قيسم نيقب يأب

 دادزا «ةمألا» ىلع اباطخ يقليس يناثلا نسحلا

 ملع ىلع عيمجلا ناك كلت ءاعبرألا ةليل يفو .بقرتلا
 .نارفيا ءاقل تايفلخو ليصافتب

 هءادصأ ذخأي باطخلا أدب ءاعيرالا ةحيببص

 تدرو ةددحم تارابع لوح ءارآلا لدابتو .ةعساولا

 عسضو» رارمتسا برغتست يتلا كلت ةصاخو .هبف

 ,راوحلا ىلا ءوجللا ةرورضو ..ملساللاو برحاللا
 ةيلاعفناب اذوخأم تاب يبرغملا عراشلا نإف امومعو
 :باطخلا نم ةنبعم تارقف ىلا ًادودشمو :ثدحلا

 يتلا ةيقبلا نع ةلئاستم ةيسفن تارطخ يف اعزوتمو
 نكمي أدكؤم اًنيش نا ريغ .لسلسملا اذه ولتتس

 تظقيتسا دق ةينطولا ةيمحلا نا وهو هب حيرصتلا
 تلواح يتلا لعفلا دودر ضعب هجو يف تججأتو لب
 هاجت ةصاخو .الدصفتو ةلمح برغملا ىلا ةءاسالا

 اهقرحو توريب يف ةيبرغملا ةرافسلا ىلع موجهلا ثداح
 ام ججاأتلا اذه دجوو ..هللا بزح» ةعامج دب ىلع
 رارغ ىلع برغملا ةعطاقم ىلا ةوعد تالامتحا يف هرردب

 نايكلل :تاداسلا ةَرايز بقع ربصم عم ثدح ام
 .19١ا/ا/ ةنس ينويهصلا

 بازحألا تادابق تناك رشابملا روعشلا اذه لداقم يف

 نع ًالضف ذا ءرافنتسالا ةلاح هبشبي ام يف ةيسايسلا

 يأر نع ريدعتلا ةرورضي سحت عوضوملاب ةينعم اهنا

 تفرصنا دقو ؛ةيسابسلا اهدعاوق هاجت فقوم وا

 امن مايقلاو ءعوضوملا سرادتل نيلماك نيموي لالخ
 عالطتسا ةلواحم ىلع ةدايز .يأرلا ءاتفتسا هبشبي

 ةباتك ىلا .نآلا دحلو ,نارفيا يف ليقو ىرج ام تايفلخ
 نيفقوم ليجست نكمي .رهشلا ةياهن يف روطسلا هذه
 يسايسلا بتكملا نع رداص لوألا .نييسيئر نينثا
 يف رداصلا ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالا بزحل
 نع يناثلاو .(61/1/10) خيراتب بزحلا ةديرج
 ةلاسر» هتديرجب رداصلا .يروتسدلا داحتالا بزح

 دنع فوقولاب يفتكن نحنو :(85/10/7) ,ةمألا
 وأ فقاوم ىلع عالطالا راظتنا ىف نيفقوملا نيذه

 نييارلا نإف لك ىلعو .اهدورو لاح يف ىرخا تاحيرصت
 يبرغملا يسايسلا عقاولل ةلماكتم ةروص نالثمي
 فقومو ةضراعملا فقوم ىلع امهلامتشال رظنلاب

 يف .دحأ ال هنأب املع ,ةموكحلل يلاوملا يمسرلا بزحلا

 .يكلملا فقوملا ىلع ضرتعي نا نكمي .نيتلاحلا الك
 مل يليئارسالا فقوملا» نا يكارتشالا داحتالا ىري

 حاتفنا لكل يجهنملا ضفرلا ةسايس مازتلا نع دحب
 لمعي لظو .لداعلاو يقيقحلا مالسلا لسلسم ىلع

 قحلا رارقإ فدهتست ةردابم لك طابحا ىلع رارمتساب
 ةيبرعلا يضارألل ةيسنلاب ءاوس ةيلودلا ةيعورشملاو

 .!ةيموقلا ةيلوؤسملا تابلطت
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 ريرقت ف ينيطسلفلا بعشلا قحل ةيسنلاب وأ ةلتحملا

 ةبيسنلاب ,«ةيولسملا هضرا ىلع هتلود مايقو هريصم
  يبرفملا ءاقللا روحم تناك يتلا ساف تاررقمل

 اهديفنت نا يكارتشالا داحتالا ربتعت «يليثارسالا»

 فضلا :ةدخوب مستب يبرع خانم ريفوتي» نيهر
 ةئيعتو ةيشماهلا تافالخلا زواجتو ةيلعفلا ةدارالاو

 .«ةيريهامحلا تاقاطلا

 ءاقل ءازاو ةفلتخملا ةيبرعغلا لعفلا دودر ماما

 ةيلاتلا ةرقفلا ىف ةيراغملا نويكارتشالا ربيعي نارفيا

 ةيضقلا ةحلصم نا» ىري يذلا مهفقوم رهوج نع
 يف يعدتست امومع ةيبرعلا ةيضقلاو ةينيطسلفلا
 ةلوؤسملاو ةرصمبتملا فقاوملا مازتلا نهارلا تقولا

 نم ديزملا يبرعلا نطولا بنجت نا اهناش نم يتلا
 هسفن قايسلا اذه قو «ماسقنإلاو فعضلاو تتشنلا

 ةطورشماللا هتدناسم يكارتشالا داحتالا ددجب

 يعرشلا لثمملا اهرابتعاب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل
 اهدوجو ةرورضو .ةينيطسلفلا ةروثلل ديحولاو
 .طسوألا قرشلاب ةلداع ةيوست ةيأ يف كيرش فرطك

 ةيبلغألا» ىلع لصاحلا .يروتسدلا داحتالا بزح

 لجس ديبعوب يطعملا ديسلا هميعز ةسائرب :ةيناملربلا
 ريخألا اذه هب ىلدأ حيرصت ربع نارفيا ءاقل ىف هفقوم

 تناكو ..ةمألا ةلاسر» هيزح مساب ةقطانلا ةفيخصلل
 ترشن يتلا ةديحولا يه ,ةيسانملاب .ةفيدحصلا هزه

  ةنربرغملا تاقالعلا تايفلخل ةلماكلا ليصافتلا

 درس نع ةفكنتسم ريغ ,نارفنا لبق .«ةيليئارسالا»
 .ينويهصلا نايكلاو برغملا نيب تمت ةيرس تاءاقل
 فحصلا يقاب هل ضرعتلا ىلع ٌؤرجت مل يذلا ءيشلا

 كلملا ةردابم نأب ديبعوب يطعملا ديسلا ىري
 نابكلا نع ةعنقألا ةفاك تطقسا» يناثلا نسحلا
 ينطولاو يبرعلا ماعلا يارلا تلعجو .ينودهصلا

 ميعز نمثيو ,ةيليئارسالا معارملا ةقيقح ىلع فقي
 ىلع ليلد هنا ًارينعم نارفيا ءاقل يروتسدلا داحتالا

 «ةيموقلا ةيلوؤسملا تابلطتم» عم مجسنمو ةيحضتلا
 مستي» هنأب يكلملا كلسملا يروتسدلا ميعزلا فصوو

 ةيقادصمو رظنلا دعبو تاذلا ناركنو ةعاجشلاب
 نأب لوقلا ىلا ديبعوب يطعملا ديسلا صلخو :؛ىعسملا
 ينلا تابستكملا ىلع ظافحلل ةوعدم ةيبرعلا لودلا»

 ف ريكفتلا ىلا لاقتنالاو «ةيخيراتلا ساف ةمق اهتققح
 مالسلل ىلودلا رمتؤملا دقعل» ةمزاللا فورظلا ةئيهت
 لح سيركتل قئاللاو يعيبطلا جرخملا هربتعن يذلا
 راطا يف طسوألا قرشلا ةمزأل يئاهنو لداعو يملس

 .«ةيلودلا ةبعورشملا

 داحتالا حيرصت يف ةريخألا تارابعلا تئرق دقو
 نييسايسلا نيظحالملا ضعب بناج نم يروتسدلا
 .نوكي دق يمسرلا برغملا نا ديفت ةيفيكب ةبراغملا
 مامضنالل أدعهتسيم .مولعملا يليئارسالا ضفرلا ةجيتن

 يذلا ينيطسلفلاو يبرعلا يارلا ءارو ديدج نم
 لحل نكمملاو مئالملا راطالا ةباثمب يلودلا رمتؤملا ربتعي
 .طسوألا قرشلا عازن

 ىرخأ ةيسايس فقاوم لجست نا رظتنملا نمو ؛اذه
 ةنئيه لكل ةمزاللا تاعانقلا نم ًاقالطنا برغملا يف

 يذلا تقولا يف كلذو :ةيفاقث وأ ةيباقن وأ ةيسايس
 اهيلع مدقتس ةيلمع تاوطخ ةيأ ةبراغملا هيف رظتني
 0...نارفيا ءاقلي تددن يتلا ةيبرعلا فارطأالا
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 :ةيسايسلا نوؤشلا ررحم بنك

 نيعوبسالا يف تانهكتلاو تاريسفتلا تبراضت 0
 كلملا تلعج يتلا يعاودلا لوح نيمرصنملا |
 اهنا نيت نك مل رماسنم لع منقل نينا.

 لعفلا دودر ضعب وا ديدشلا ظفحتلا اما ريثتس

 ةيسايسلا طاسوألا يف ةديدشلا ةيراكنتسالا

 .؟ةيبرعلا ةيساموليدلاو
 دق ةيبرغلا ةفاحصلا نا اندحو يذلا تقولا فو

 مامتهالا ربكأ «يليئارسالا  يبرغملا» ءاقلل تطعا
 كولسو ةعاجشلاب برغملا كلم تفصوو ,ءافتحالاو

 نع ربعي يبرعلا فقوملا نم مسق ناك .ميلسلا جهنلا
 يذلا كولسلا اذه نم هئايتساو هديدنتو هيجش

 ةيضقلل ةنايخلاو فارحنالاب ,انايحأ .فصو
 .نييبرعلا عامجالاو قحلاو ةينيطسلفلا

 عيمج نإف ءيبرعلا قرشملا وا برغلا يف ءاوسو

 ءاوشع طبخ طبخي ال برغملا كلم نا اونيبت نيبقارملا
 تاباسح بترو ؛افادها تبث دبل هناو .هيلع مدقا ام يف
 .ةراسحلا وأ حيرلا يتلاح يف

 نسحلا نا نيبقارملا ءالؤه نيب ددرت ام ةلمج نمو
 فيثك .يكريمأ ىلامو يركسع معد ىلع نهاري يناثلا
 ةقئاضلا يلححت ىلع هدعاسي .برغملل ديازتمو

 .نهارلا تقولا ىف اهنم يناعي يتلا ةيداصتقالا
 ةيويح ةيداصتقا ةقالطنا فانثتسا نم هنكميو

 ةشيعملاو روجألا ىوتسم نم عفرلل هئيهت ةرمثمو
 هل رفوت هتاذ تقولا يفو .ةلاطيلا ءبع نم ففختو

 تراشاو .ءارحصلا برح رارمتسال يرورضلا حالبسلا

 يظعي نا دارأ برغملا كلم نا ىلا تامولعملا ضعب
 :ماظنلا رارقتسا ىلع ةلدألا عطسا ضيبألا تيبلل
 همعزت زربت تاردايم ىلع مادقالل ةيصخشلا هتردقمو

 يف بغارلا ,ةيبرعلا نادلبلا لك نيب يلادتعالا رودلل

 .راوحلل يعاسلاو ملسلا جهن
 نم دعبأ عفاودلا ىلا نورظني نورخا نوظحالم

 قرشلا ةمزا راطا يا ,ةرايزلا هب يحوت يذلا راطالا
 ,«ةيليئارسالا» ةيندرألا تاقالعلاو .طسوالا

 قوقحلا ةلافكو "17 دعب ةلثحملا يضارألا ةلكشمو

 كانه نا نوردقيو .ينيطسلفلا بعشلل ةيعرشلا
 .ةيولوألا فق اهعضو يقدم هقيقد تاناسح

 اقالطنا يأ .اهنع فشكلل هتياهن نم رمألا نوملتسيو
 نم هتلاقتسا ميدقتب يناثلا نسحلا كلملا رارق نم
 نيتيلاتتم نيترتفل هب تطينا يتلا ةمقلا رمتؤم ةسائر

 ادع ,نيرشابم نيفده نوظحالملا ءالؤه ددحي
 :طاسوألا فلتخم ْق ةلوادتملاو ةفورعملا فادهألا

 نا أديج رّدق دق برغملا كلم نا نوربتعي مهنا . ١
 هاباو هطبرت يذلا يفاذقلا ديقعلا ةدشب ريثيس هاعسم
 در ناو .1984 ةنس فيص ةعقوملا ةدحجو ةيقافتا
 يفاذقلا نالعا يف لثمتيس اذه ىلع ءانب يبيللا لعفلا
 فقوملا وهو .انبنلو برغملا نيب مئاقلا داحتالا ءاهنال

 لب .ءيش يف مويلا ةيبرغملا ةموكحلا جعزي نل يذلا
 هبشبي تاب امم اجرخم اهل دجوأو اهحارأ امبرو
 .ةريبرغملا تاقالعلا لالتخا بسسبو .ةطرولا

 ناغير سيئرلا اعد دقل .داحتالا اذهل ةجيتن ةيكريمالا
 ةيقافتا عيقوت دنم يموقلا نمألا سلجم ىل وؤسم
 دوربلا بدو .«رهجملا تحت» برغملا عضو ىلا ةدحو

 فرظضلا ءيهب مل يذلا ءيننلا طايرلاو نطنشاو نيب

 ىلا ةررقم ةرايزل يناثلا نسحلا لذيقتتل ببسانملا
 حيضوت تالواحم مغرو .ةيكريمألا ةدحتملا تاسالولا

 ةلودلا ةباتك ناف يبرغملا بناجلا نم رطاخلل بييطنو
 دعاصت رثاو .داحتالا نم اهفقوم ىلع تلظ ةبكريمألا

 بارتلا ىلع ناودعلا دعيو .يبيللا  يكريمألا فالخلا

 ًآينمضو .طسوتلل ةيبرغم ةلواحم يأ دجن مل .يبيللا

 ةدقافتا ءاهنا باسح ىلع الا أيهتت نا نكمي ال نطنشاو عم ,لسعلا رهش» ةدوع نا ةبراغملا نيلوؤسملل نيبت
 2 هو

 لثمتب .نيظحالملا ءالؤه بسح .يناثلا فدهلا

 رييغت وحن عوزن ؛ةريخألا ةنسلا نوضغ يف ةيبرغملا ةموكحلا ىدل يدج لكشب أرولبتم ىسما يوق ع وزن يف
 ةهج نم برغملل يجيتارتسالا قمعلا عيونت وا
 فافضلاو يبوروألا لامشلا ةهج ىلا يبرعلا نطولا

 ,يسنوت لب طقف ايبرغم اعزنم سيل وهو .ةيكريمألا
 تاز ةيطسوتم ةسايسل رهظم وهف ًامومعو .ًاضدأ

 .ةيبرغ ةيبوروأ لويم
 اصاخ ًايرازو ايصنم برغملا ثدحتسا دقل

 يقف ' .ةكرتشملا ةيسوروألا قوسلا نادلب عم تاقالعلاب
 هترود ف دقعنا يذلا ةينوفكنارفلا ةمقلا رمتؤم
 يدذانلا يف أوضع برغملا حيصأ سيرابب ةريخألا
 ةنفاقثلاو ةيوغللا ةيجاودزالاو ,ينوفكنارفلا
 يف جاردنالل ليسلا لك هماما حّتفن برغملا ىف ةدئاسلا
 ءاوجألا ادع .يبرغلا يفاقثلاو يسايسلا ءاضفلا
 .ةيلاملاو ةيعانصلا ' ,ةدكردمألا

 اذا برغملا كلم نأب مهتاريدقت نوظحالملا متحيو

 يبرعلا يسايسلا بصحنخملا نم هتلاقتسال همد دقند ناك
 ,دهملا يف اهقنخيو هنوطحل ةضراعملا فقاوملا قيتسب
 وه هريتعت ام ق٠ كلذ نم دعبا باهذلا يف ددرتي نل هنإف
 م. دتعمو اميلس ًاجهن
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 هقيلاطعالا ةيسئاشا نا

 " ضكالغلا عوصوم

 ةيروسلا ةطخلا ليفنت ءدب عم
 وح م د جة 0 ا ة ةت ةمت

 ىوم» لارلز
 مدة دوج موو ما مسج تام تا جا ا جوس حس عا نا تا د حجج ب وح مجول ا جتا عج مدس طة اجا جت

 ةدحاضلا تاباويب مدطصي ينمالا عورشملاو ...ةهحاوملل دعتسي ليمجلاو .ايهم لايتغالا ويرانتس
 جس مس و متس ججحح معن حجج محسن هج جاو عج جنح جعما»» تن م وو حوت ماجا »جما تن هج ناجاس حبت تا

 ماظنلا ةنميه تناك اذا امع نوينانبللا لعاستي اكيا
 .ةينطولاو ةيسايسلا مهتدارا ىلع يروسلا
 برض يذلا يومدلا لازلزلا كاذ ىلا جاتحت

 يف ءيبرغلاو يقرشلا اهيقشب .ةينانبللا ةمصاعلا
 ؟ىحرجلاو ىلتقلا نم تائملا دصحو ,يضاملا عوبسالا

 نيب ,.مهاحرجو مهالتق نع نيثحابلا دهشم ناك دقن
 نيع يحب .ةقورحملا تارايسلا اياقبو .تايانبلا ماكر
 ًاعجفم .توريب نم يقرشلا حانجلا يف ةنامرلا
 دعب ,ةعيرذ وا ًارريم هل دحا دجي ملو .ايواسأمو
 خيسرتل ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع
 !!رارقتسالاو نمالا

 «لوالا دهشملا لوه نم نوينانبللا قيفتسي نا لبقو
 ةقطنم يف .يومدلا لاَزلزلا نم يناثلا دهشملا مهمهد
 تارباخملا زاهج سيئر ناكو .ةيبرغلا توريبب ريبربلا
 قيشمد ىلا لقتنا دق .:ناعنك يزاغ ديمعلا ةيروسلا

 ةطخلا رثعت بابسأب ءاهيف نيلوؤسملا عم ثحابتلل
 ةركاذو .ةيبونجلا ةيحاضلا باوبا دنع ةينمالا
 لايتغا ذنم ةيروسلا تاعاطقلا ىلع ةحوتفم ريبربلا
 كلت ف 158١. ماع رامالود يول يسنرفلا ريفسلا
 .ةقطنملا

 ةنمدهلا ةطخ
 بولسأب نوريبخو نوينانبل نومقارم دقتعيو

 نا :نيينانبللا نيب ةوهلا قيمعن يف .يروسلا ماظنلا

 ةقطنم ف ةخخفملا ةرايسلا عضوب :قيزمتلاو برضلا
 ةهج نمف .اهنم فده نم رثكا ققحت يه نا .ريبربلا
 مهتت امدنع ,ةيبرغلا توريب يف لعفلا ةدر ققحتت

 يتلا ةخخفملا ةرايسلا ىلع درلاب ةيقرشلا توريب
 دعبتست ىرخا ةهج نمو .ةنامرلا نيع يف تعضو
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 يذلا تقولا يف ..ةيروسلا تارباخملا دض تاماهتالا
 برض وهو .دارملا يساسالا ضرغلا تققح دق نوكت

 ال ام ىلا ماسقنالا قيمعتو .نيينانبللا نيب شياعتلا
 ءارو نوكي نا ء,مهسفنا نوبقارملا دعيتسيو .ةياهن

 .ةيفئاطلا تادشيلبملا

 ىلع ةنميهلاب ةيضاقلا اهتطخ ذفنت قشمد تأدب دقل
 .فورعملا نم سيل نكل ,ةيسايسلاو ةينطولا ةدارالا
 ,نانبل برضي أدب يذلا يومدلا لازلزلا ناك اذا ءدعب
 .ةنميهلا ةطخ ذيفنت ءاهتنا عم .يهتنيب فوس

 ةيماظنتلا اهتاوقي تلخد ةيروسلا ةمصاعلاف

 يضارالا مظعم ىلا :1975 ماع ,ةيتارباخملاو
 «ليئارسا» اهتريتعا يتلا قطانملا ادع ام :ةينانبللا

 ةيومدلا ةماودلا تلظ كلذ عمو .ءقشمد ىلع ةمرحم

 هوجولا لاتغت تارياخملا ةلاو :نيينانبللا دصحت

 ةينطولا اهتارامتو اهتاءامتنا فالتخا ىلع ةيسايسلا

 .ةيموقلاو

 توريب نم ناعنك يزاغ ديمعلا لقتني نا لبق
 يروسلا شيجلا يف ديقعلا دفوأ ,قشمد ىلا ةيبرغلا
 ميعز هللا ليضف نيسح.-دمحم خبشلا ىلا دومح لع
 ةطخلا ذيفنت يف ثحبلل :ناريا نم موعدملا ؛للا بزح#

 يذلا عامتجالا فو .ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينمالا
 يف ديعلا رثب يحب هلزنم يف هللا لضف عم دومح هدقع

 ةينمالا ةطخلا ىلع هظفحت ريخالا فخي مل :ةيحاضلا

 يف اهذيفنتل عئارذ الو .بابسا ال نا ىأر يتلا

 يتلا هتاظحالم هللا لضف داعأو .ةيبونجلا ةيحاضلا

 شيعت ال ةيحاضلا نا :هبطخ يف اهنلعا دق ناك
 توريب اهشيعت يتلا ةيفئاطلاو ةيسايسلا تافالخلا

 سيئر بئان نم مهف هللا لضف يا  هناو .ةيبرغلا
 سمش يدهم دمحم خيشلا ىلعالا يعيشلا سلجملا

 سيئرلا بئان اهدقع يتلا تاعامتجالا نا ,نيدلا
 ةيروهمجلا يتفم عم مادخ ميلخلا دبع يروسلا
 ةموكحلا سيئرو نيدلا سمشو دلاخ نسح .خيشلا
 طالبنج ديلوو ناريسع لداع :ءارزولاو يمارك ديشر
 ىلع اهيف ةقفاوملا ترصتقا ءقشمد يف ؛ يرب هيبدو
 نأو .طقف ةيبرغلا توريبب ةينمالا ةطخلا ذيفنت
 مل ةيحاضلا ْق نمالا عوضوم نا هعلبا نيدلا سمش

 يه امف .ديعب نم وا بيرق نم هيلا قرطتلا متي
 ةيروسلا ةدايقلا وعدت يتلا ةيسايسلا بابسالا
 ؟ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينما ةطخ نيفنتل

 الوخم سيل دومح ىلع يروسلا شيجلا يف ديقعلا
 نآلا يف ًارداق سيلو :ةيسايسلا بانسالا نع ةباجالل
 تاظفحتو تاظحالم لقنب ىفتكاف .بيجي نا .هسفن

 مالسلا دبع ديقعلاو ناعنك يّراغ ديمعلا ىلا هللا لضف

 تارباخملا طابض عم ناميقي نيذللا يناتسغدلا

 فخف ...ةيبرغلا توريبب جافيروب قدنف يف ةيروسلا
 .ناردا ىلا نيدلا سمشو .ةيروس ىلا ناعنك

 سيئرلا ناك .توريب نم ةيقرشلا ةفضلا يفو
 .ةيفرشألاب هلزنم يف .دقعي نوعمش ليمك قبسالا
 .ةيحيسملا تادايقلا نم ددع هرضحي اعامتجا

 تاوقلا لوخد» نا هيف نونلعي انايب هرثا ىلع نوردصي
 .ينوناق ريغو يعرش ريغ ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا
 قحي يذلا ةيروهمجلا سيئر ةقفاوم نود نم مت هناو
 روتسدلل اقفو تادهاعملاو تاقافتالا مريد نا هدحو هل

 .«ينانبللا
 مويقلاب ,ةينانبللا ةمصاعلا ءامس تدبلت اذكهو

 تاوقلا سوؤر قوف لطهت تأدب يتلا راطمالاو
 هنا ءدسأ ظفاح يروسلا سيئرلا سحاو .ةيروسلا
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 ررقف , ةدقعملا ماغلالا لوقح يف و خاخفالا يف لخدي داكس
 ماذقا تحت .,ةخخفملا تارايسلاب ضرالا زهب نا

 .هيمدق تحت زتهت نا لبق .نيينانبللا
 ؛ةيمويلا ةيسنرفلا «نويساربيل» ةديرج يفو

 امع ءسنفارك كرام فورعملا يسنرفلا يفاحصلا لءاست
 توريب يف .تعقو يتلا ةعبسلا تاراجفنالا تناك اذا
 ,ةقطنملا كلت يف تادايقلا عانقاب ةيفاك تسيل .ةيقرشلا

 لخدت نا يا :هظفحتو نمالا ىعرت نا ديرت ةيروس نا

 ينانبل شاطكند ... يفارك

 - 1" مامزإ نمزج مهمات - 3

 توردب ىلا اهتلخدا املثم .ةيقريشلا قطانملا ىلا اهتاوق
 ؟ةيبرغلا

 ,ةيموبلا ةيسنرفلا ةديرجلا .اضيا .«ناتامول»
 هنا ,.ايصخش دسا ظفاح يروسلا سيئرلا تمهنا

 ملعملا نوكي ناو :نانبل ىلع هترطيس ضرفي نا ديري
 .ةينانبللا ةحاسلا ىلع دحوالا

 ةيروسلا تارباخملا زاهج سيئر لقتنا اذامل نكل
 هبقل وه اذه ؛يتوريبلا ميعزلا  ناعنك يزاغ ديمعلا
 راجفنا لبق قشمد ىلا ةيبرغلا توريب يف نآلا
 ؟ريبربلاو ةنامرلا نيع يف نيتخخفملا نيترايسلا

 تارادسلا لسلسم نا لوقت ةدكؤملا تامولعملا

 .ةقطنم ىلا ةقطنم نم لوجتيو .رمتسي فوس ةخخفملا
 يتلا فوشلا ةقطنمو اديصو ةيبونجلا ةيحاضلاف

 ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر اهيلع رطيسي
 لزالزلاو تازهلا لوصو نع ىأنمب نوكت نل .طالبدج
 ةلحز اتنيدم رفوت نل ءاضيا امبرو ...اهيلا ةيومدلا
 ذنم :ةيروسلا تاوقلا امهيلع رطيست ناتللا سلبارطو
 هجوتت نا ماهتالا عباصا ىلع بعصي يك .يضاملا ماعلا

 مدلا رامثتسا يف لواقملا ...مادخ

 نم ,ةيقرشلا ةقطنملا يفو .يروسلا ماظنلا ىلا

 تاوقلا» سيئر دوجو نا نولوقي .ةينانبللا ةمصاعلا
 اربص رزاجم لطب ةقيبح يليا قباسلا :ةينانبللا
 ةمصاعلا يف «نوتاريش» قدنفب .19/7 ماع يف اليتاشو

 تارباخملا ىلع لهسي .هعابتا نم ددع عم ؛ةيروسلا

 توريب ىلا اهلاصياو تارايسلا خيخفت ةيروسلا
 ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر أدب دقو .ةيقرشلا
 تاوقلا» دئاقو نوعمش ليمك قبسالا سيئرلاو
 ىلع امدن مهعباصا نوضعي .عجعج ريمس «ةينانبللا
 ١١ بالقنا يف ايح مهيديا نيب نم جرخي ةقيبح كرن
 . 19/86 ماع نم رياني / يناثلا نوناك

 ةينلعلا تاماهتالا ظلتخت ةيبرغلا توريب يفو
 سمهت يذلا تاوصألاب :ةدلدئارسالا» تارياخملل

 «هللا بزح»و ةيروسلا تارباخملل جمربمو يفخ رودب
 لازت ال ,ةيروسلا ةمصاعلاف .ةقيبح يلياو ...يناريالا

 شيجلا برضو .ةيقرشلا ةقطنملا تيتفت ىلع نهارت
 .نوعمشب ليمجلاو ,«ةينانبللا تاوقلا» ب ينانبللا
 توريبب تلعف دق تناك ام رارغ ىلع .عجعجب نوعمشو

 «لمأ»و ء..لمأد ب ةيسشيطسلفلا تاميخملاو

 اهتايابد اميف ءانيش رسخت ال يه ذا ,«نوطبارملا» ب
 ثْتِح قوف نومدقتي اهئارباخم طابضو اهتاوقو
 مهتوم نورظتني نيذلا ءايحألاو :تاومالا نيينانبللا
 .لجؤملا

 ماقتنالا

 مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان غلبا دقل
 . مقتنت فوس قشمد نا :ةينانبللا تادايقلا نم اددع
 نوناك نم يشع سماخلا موي شيعي مادخ لازي الو
 نم ةقيبح يلبإ جرخأ امدنع :؛6١./194 ماع رياني / يناثلا

 هاعر يذلا ؛قشمد قافنا» طقسأو .ةدقرشلا توريب

 يف هيلع عيقوتلا متو .رهشا ةثالث لاوط ايصخش مادخ
 لوقيو .1486 ماع نم ريمسيد /لوالا نوناك

 توردب طوقس عم مت «قشمد قافتا» طوقس نا مادخ

 متت هئايحا ةيلمع ناو .عجعج ريمس يدي نيب ةيقرشلا
 ةيروسلا تاوقلا يديا نيب ةيقرشلا توريب طوقس يف
 ةهجاولا ىلا اهعم دوعيل .اهتدوع ةقيبح رظتني يتلا
 .ةيسايسلا

 ةرايسلا ريبجفتب قشمد تمهتا :ةينانبللا تاوقلا»و
 خيخفتلاو ريجفتلا نإ» تلاقو .ةنامرلا نيع يف

 ثداحلا تربتعاو .«يروسلا قطنملا يف نايرورض
 .«ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينمالا ةطخلا رثعتل ةيطغت»
 ينثا لالخ .يروسلا ماظنلا بيلاسا اوربخ نيذلاو

 تارباخملا نوكت نا نودعيتسي ال «نانبل يف اماع رشع
 ءوض يف اصوصخ .تايلمغلا هذشه ءارو ةيروسلا

 ,مكحلا ةزهجا يف تاعارص نع ثدحتت ينلا تامولعملا

 دبع هيئانب دسأ ظفاح يروسلا سيئرلا صبرت نعو
 يف ةيركسعلا تارباخملا سيئربو .مادخ ميلحلا
 نع ؛ةيروس ريراقت ثدحتت ذا ءابود يلع ءاوللا ةيروس
 ايودو ؛«يسايسلا لشفلا مادخ لمحبي فوس دسا نا

 هقيقش ةداعإو امهتحاطال نانبل ف يركسعلا لشفلا

 .يمسرلا هبصنمب ظفنتحي لازي ال يذلا تعفر
 ناثبل يف لشفلا نا قشمد رينعت .قايسلا اذه يفو

 بيلاسالا فلتخم يلا أجلت فوس اذهلو .عونمم
 نييسايسلا ضعي ءارا بسح اهنمو .لئاسولاو

 :نيلعطملا

 ةلبقملا ةلحرملا ويرانيس
 اهب لاقتنالاو .ةخخفملا تارايسلا بولسا ريوطت ١
 تامجار ىلا ةدوعلا عم .ةدع ةينانبل قطانم ىلا
 .تالايتغالا مادختساو :فئاذقلاو خيراوصلا

 عراوشلا نم ةخخفملا تارايسلا ةلحرمب لاقتنالا - ١"
 ىوهت نا دعيتسملا نم سيلف .ةيمسرلا تاسسسؤملا ىلا
 ةرازو ةمدقملا يفو .ةينانبللا ةلودلا تارازو ىدحا

 :اهطابضو اهيفظوم سوؤر ىلع .هزريلاب عافدلا
 -- ْق «نييساسالا نيقئاعلا نا ريتعت ةيروسلا ةمصاعلاف
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 :ميسقتلا قيرط يف وا .ةينانبللا ةلودلا ءاغلا قيرط هح
 .ةيروهمجلا ةسائرو ينانبللا شيجلا

 سيئر اهيلع رطيسي يتلا فوشلا ةقطنم جاردتسا -
 لوخدلا ىلا طالينج ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا
 ,ةيقرشلا قطانملا دض .فئاذقلاو خيراوصلا ةكرعم يف

 نيبو هنيب ةمئاقلا لاصتالاو راوحلا روسج عطقل
 .نوعمش يناد رارحألا نيينطولا بزح سيئر
 اديصو فوشلا لثم قطانملا ضعب قارتخا - ؛
 لايتغاو :تارباخملا رصانع ةطساوب .ةيفرشإلاو
 نكمي يتلا :ةيحورلاو ةيسايسلا تايصخشلا ضعب
 ,ةعساو ةيومد تامادص ىلا اهلايتغا يدؤب نا

 .ةينانبللا ىوقلا نيب ةوهلا قيمعتل
 ؛ليمجل | نيما ةيروهمجلا سيئر نا ارس سيلو

 توريب يف ةيروسلا تاوقلا دوجو نيب ةنراقم يرجي
 .صربق نم يكرتلا ءزجلا يف ةيكرتلا تاوقلاو :ةيبرغلا
 نورجيو :كلذ نم دعبا نيينانبللا ضعب بهذيو
 فوؤر نيبو .يمارك ديشر ةموكحلا سيئر نيب ةنراقم
 نم يكرتلا عاطقلا لالقتسا نلعا يذلا شاطكند

 ؟ةيمسرلا ةصربقلا ةلحرم نانبل لخد لهف ...صريق
 :يساسا لاؤس ,دقعملا عضولا اذه لظ يف ؛ىقبي

 ؟ةميزهلاب ةديدجلا ةيروسلا ططخلا تللك اذا اذام
 ةقطنملا يف ةيوق ةضراعم ىقلت قشمد نا ارس سيلا

 ةيحاضلا يف اظفحت هجاوتو :توريب نم ةيقرشلا
 :ةيبرغلا توريب يف ةتوبكم ةضراعمو .ةيبونجلا
 يمدقتلا بزحلا سيئر نا ذا ,فوشلا يف ةينلعو

 اهيأر ىلع فوقولل وكسوم ىلا ةأجف لقتنا يكارتشالا
 .ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع نم

 اناحتما هحاوت قشمد نا ءاضيا ءارس سملو

 تاريغتم لظ يف .ةيلودلاو ةيبرعلا ىوقلا ماما ءابعص
 ءاقل دعب ,اهب ؤبنتلا بعصي .تاروطتو .,ةيميلقا
 نوعمش ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر نيب نارفيا
 .يناثلا نسحلا يبرغملا لهاعلاو زيريب

 فوس .نانبل ذاقنال ةيروسلا ططخلا تناك اذاو
 تالايتغالاو ةخخفملا تارايسلا لسوتت ىقبت

 .اهنم لقا نوكت ال دق .ءاهيلع دودرلا ناف .تالاقتعالاو

 ةجوم ركذتت ,ىرخالا ةيروسلا ندملاو قشمد لازن الو
 يف تامولعملا ضعبو ...اهنحاتجا ينلا تاريجفتلا

 فوس ةجوملا هذه نا» لوقت :ةينانبللا سيلاوكلا
 درلا لمحت فوس ةليقملا ةلحرملا ناو ؛:ةيروس ىلا دوعت

 ضععمب نكل ...«توريب برض يذلا يومدلا لازلزلا ىلع
 نا» نولوقي .نانبل يف يروسلا ماظنلا نم نيبرقملا
 لوه نم قيفتسي ادحا كرثت نل ةنروسلا تارباخملا
 ,.مظعا ينآلاو ...ءاهيلا ةبرض هجويل توملاو مدلا
 ةيروهمجلا سيئر لايتغا ويرانيس نا» لوقي ضعبلاف
 ...«ناعنك يزاغ ديمعلا بيج يف زهاج ليمجلا نيما
 لازا يذلا ليمجلا نيماو ..ءاّيهب هنا» لوقي ضعبلاو

 «ةيليئارسالاو» ةيروسلا تارباخملا لجر ةقيبح
 طاقسا نم قشمد رأث ةكرعمف .ةهجاوملل دعتسي
 يروسلا سيئرلاو .تادب .«يثالثلا قافتالا»

 تاروضتلا نا ما ؟ ُنَم قبسيس نمف ...لجعتسم
 تابو .قابسلا ةلحرم تزواجت . ةيلودلاو ةيبرعلا
 تقولل ةعيضم ةيروسلا ططخلاو .ارخاتم تقولا
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  يبكلا ناثلا زاظتناب...ينموهلا :فيضقلا عمن شياعتلا ..:ةزضبلا
 9 لا ايكو 225

 ةرذقلا برحلا ةسرامم ىلا نارهط تداغ
00 

 :نسسح دمحم مساج نم دادغب

 اددجم هلالظ يقلي أدب ندملا برحل ديدج لصف
 تذخا تقو يف ةيناريالا ةيقارعلا برحلا ىلع كبي

 حالس تابرض ةاطو تحت نئت نارهط هيف | ...٠
 لاتقلا ةهبج يف يركسعلا فقوملا امنيب يقارعلا وجلا
 يه ةروصلا هذه ةلصحم .ايناريا قلقلا ىلع ثعبي

 لكشي تاب نمزلا ناب يناريالا كاردالل ةيلوا ةجيتن
 ماظن ناف كلذل .كانه مئاقلا ماظنلا ىلع اداح ارطخ

 ديعصت لالخ نم قاروالا طلخ نآلا لواحي ينيمخ
 فقوملا اذه ةهجاومل ةيباهرالاو ةيومدلا تايلمعلا

0 0 0 0 0 
 0 ا كا 0

 دود هل نأذغإ ريق
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 يناربالا ل

 قوفت ةهجاومل ءندملا برح نم ىرخا ةحفص حتفل
 ةدع ارخؤم ذفن يذلا يوجلا هحالس ةصاخو .قارعلا

 ُِق ةيوبحو ةيداضتقا فادها دض .ةرثؤم تايلمع

 ٍّق موينملالاو نئاكملا لفاغم اهنم «يناربالا قمعلا

 بونج رتموليك 7٠٠١ ةفاسم ىلع عقت يتلا كرآ ةنيدم
 ُْق دوقولا تانازخ برضو «نارهط ةمصاعلا برغ

 .اضدا زاوحالا

 فردعت ناردا

 ةيوجلا تايلمعلا لكب تقرتعا اهتهج نم ناريا
 14 1 ما مرور ناجل خطخلت ا -



 ةيوج اروص دادغب ترشن نا دعب ةصاخ .ةيقارعلا
 تارئاطلا اهتفدهتسا يتلا ةيناريالا تآشنملل تطقتلا

 ءاحضاوو اريبك رامدلا مجح اهيف ادبو .ةيقارعلا
 ماهتاب اذه حيرصلا اهفارتعا تفدرا نارهط نكلو
 مدقت نا نود ,فرص ةيندم افادها برض هناب قارعلا
 ماهتالا اذهل ةجيتنو .اهءاعدا معدي سوملم لبلد يا
 ةنيدم ىلع طقاستت ةيناربالا ةيعفدملا فئاذق تأدب
 ,ايموي نوكي داكي لدعمب ؛ةيدودحلا ةيقارعلا ةرصبلا
 ندملا قوف ةيناربالا تارئاظلا للست ىلا ةفاضا

 يف ةيناميلسلاو بونجلا يف ةرامعلا لثم .ةيدودحلا
 ىلا ىدا امم اهيف ةيناكسلا تاعمجتلا برضو .لامشلا
 مهنيب ءايربالا نينطاوملا نم ديدعلا حرجو داهشتسا
 يف ةيداملا رارضالا بناج ىلا ؛:خويشو ءاسنو لافطا

 .ةينكسلا تودبلا

 حتف ىلع يناريالا رارصالا اذه هجاوي وهو قارعلا
 اذه ةباتك ةظحل ىتح ىفتكا اددجم ندملا برح حرج

 ,باقع نود رمت نل مئارجلا هذه نأب ديدهتلاب ريرقتلا
 ىحواامم .بسانملا تقولا يف اهيلع درلا متيسو

 ناكمالا ردق لواحت ةيقارعلا ةدايقلا ناب نيبقارملل
 نا ىلع .ةفيفط رئاسخ ةبسنب لوبقلاو ربصلاب يلحتلا
 حيتف اهتلواحم ىف ناريا ترمتسا اذا فقوملا دعصت

 ول اميف برحلا هذه نا مغر .ندملا برح ةحفص
 كلذو :ناردال ةثراك ةباثمد نوكتس ىرحا ةرم تعلدنا

 ءاوس .ريمدتلا لقح ىف قحاسلا يقارعلا قوفتلل
 ةمخضلا ةيخوراصلا هتناسرتب وا يوجلا هحالسب
 .ةلعافلاو

 هو ىنعرحإت دودنع- [5

 ةلاسرلا طقتلت لادقب

 رارصالا ىلع درلا نع يقارعلا ماجحالا اذه
 امازتلا هنوك بناج ىلا ,ندملا برح حتفب يناريالا

 وه :ةرذقلا برحلا هذه ضوخ مدعب ايناسناو ايقالخا
 ناريال ةصرفلا حنم مدعب ةيقارعلا ةدايقلا نم ةلواحم
 طغضلا نم ايئْرَج ولو صلختتو قاروالا طلخت نال
 ةيداصتقالا تاشنملا برض تاب يذلا ريبكلا

 حضفيو ينيمخ ماظن ىلع هدلوي قمعلا ف ةيويحلاو
 لك تاب دقف .تاونس تس ذنم ةرئادلا برحلا يف هرجع
 ىلع ةطقاسلا فئاذقلا نا يعي برحلا هذهل بقارم

 ىلا ةنونعم ةيناريا ةلاسر ةباثمب يه ةرصبلا ةنيدم
 ةيداصتقالا فادهالا برض نع فكلاب دادغب

 ليدبلا يه نوكتس ندملا برح ناف الاو .ةيويحلاو
 .ةلاسرلا تطقتلا يتلا دادغب عم ةهجاوملل

 رارصالا اذه لايح قارعلا فرصت نوكيس اذام
 كانه سيل ؟ءامدلا تامامح ىف ضوخلا ىلع يناريالا
 ةبا ريمدت نع فقوتي نل قارعلا نا يف دحا ىدل كش
 معدب :«ناريا ءاحنا لك يف يويح فدش وا ةاشنم

 يف ينيمخ ماظنل حمسي وا ؛يناريالا يبرحلا دوهجملا
 هنلعا ام اذهو .اليقتسمو نآلا هداصتقا ريسسب نا

 ةفاضا .نييركسعلا هتداق ناسل ىلع ةحارص قارعلا
 ةشقانملا ليقي ال تباث يقارع يجيتارتس فده هنا ىلا

 .ارمتسم يناريالا ناودعلاو ةمئاق برحلا تماىدام

 جيلخلا لود ديدهن
 اذهل قارعلا ةهجاوم ةيفيك نع لاؤسلا ىقبي نذا

 صانم ال هنا ودبيو .ندملا برح ىلع يناريالا رارصالا
 تدامت اذا ةصاخ ةهجاوملا هذه لخدت نا نم دادغبل
 ,.اهدنع .ةيقارعلا ندملل يشحولا اهفصق يف ناريا

 ,حاورالاب رئاسخ نم قارعلاب قحليس دق ام مغرو
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 ؛برحلا عيسوتب ديدهتلا يفخي اذام ..يناجنسفر

 اهيلا ىعسيو ىعس .ةيقيقح ةثراك ناريا دهشتس
 لب بسحف ةيدودحلا ندملا هفصقب ال ءينيمخ ماظن
 برحلا هذه ةحفص حتفل هاجتا نم رثكا يف طغضلاب
 حصفا ام اذهو .امومع يبرعلا جيلخلا ةقطنم معتل

 تاحيرصت يف ةيراوم نود يناجنسفار ةحارص هنع
 فداضملا دحالا موي ةيسرافلاب نارهط ويدار اهعاذا

 جيلخلا راطقا اهيف مجاه يضاملا ويلوي /زومت
 لاقو .ةيداصتقالا اهتاشنم برضب ددهو يبرعلا
 اننكلو :نآلا مهتفس برضن نحن :دحاولا فرحلاب

 .مهفقوم رمتسا اذا مهتآشنم برضنس

 افارتعا ةرم لوالو اضيا نمضت نلعملا ديدهتلا اذه
 انفس تبرض نارهط ناب يناريا لوؤسم نم احيرص
 جيلخلا ءىناوم برق ةيتيوكو ةيدوعس ةيراجت
 .مدلا مامحي ةقطنملا ناريا قرغت نا لامتحاو يبرعلا

 ادراو تاب ءيناجنسفار ديدهت اهذيفنت لالخ نم
 ال مالكلا اذه لثمف ىضم تقو يا نم رثكا ًالمنحمو

 يناريا لوؤسم نمو .هب هوفتلا درجمف ءافازج قلطي
 عضخ دق نوكي نا دب ال .يناجنسفار ىوتسمب
 ناف اذه بناج ىلا لاع ىوتسم ىلعو .ةيناريا ةشقانمل
 ينبت ىلع عجشت يلخادلا يناريالا عضولا تارشؤم
 عضولاف .برحلا قاطن عيسوتب لامتحالا اذه لثم
 هفصد امك , ميحجلاب هيشا تاد يلخادلا يناريالا

 تادلمعلا تمقاف دقو ,جراخلا ىلا ناريا نم نويراهلا

 ةمزالا نم ةيويحلا تاشنملا برض ْف ةيقارعلا ةيوجلا
 يتلا برحلا فيلاكت ىلا ةفاضا ةيناريالا ةيداصتقالا
 تايوتسمل لورتبلا راعسا ضافخناب نآلا نرتقت

 رعسي اهطفن ليمرب عيب ىلع ناريا ربجا امم ةيندنم
 رطاخم تاعبت ةفاك لمحت دعب طقف تارالود ةعبرا

 تالقان رمتسملا قارعلا برض ةجيتن نيمانلاو راحبالا
 رخآ ناكو .اهتناوم .نم ناريا طفن لمحت يتلا طفنلا
 نوك يلوي ةقالمعلا ةينانودلا ةلقانلا تالقانلا هذه

 ةجيتن ادج ةميسجو ةغلاب رارضاب تبيصا ينلا
 موي جرخ ةريزج برق ةيقارع حيراوصب اهتباصا
 كلذ تنلعأ امك .ويلوي /زومت 74 يضاملا ءاثالثلا
 زديول ةكرش رداصمو .,ةمانملا يف ةيحالملا رداصملا

 لامآلا رادهنا

 يذلا لمالا نا ودبيف يركسعلا ديعصلا ىلع اما

 ضارا لالتحا نم ناريا نكمتو وافلا كراعم هتنيحا
 قلقلاو .سأيلا هلحم لحو .امامت نآلا راهنا دق :ةيقارع
 ةرماغملا نا عيمجلا كردا نا دعب يبعشلاو يمسرلا
 نم كلذ يف ام لكب ةديصم ىلا تلوحت دق ةيناريالا
 وافلا قناخ يف ةدجاوتملا ةيناردالا تاوقلا ناو ,ىدعم
 اذه لك .رخآو موي نيب برتقي دوسا ريصم راظتناب
 ام وه نآلا ناريا لخاد يف رئادلا ديحولا لاؤسلا لعج

 يف دكاتي ام اذهو ؟ىتم ىلاو ؟برحلا ىودج
 يف ينيمخ ماظن باطقا اهقلطي أدب ينلا تاحيرصتلا

 لمحي يذلا لاؤسلا اذه ىلع ةباجالل ةحضاو ةلواحم

 ادب دقف .اهتاطوو برحلا نم اديدشو احضاو ارمذنت
 ناريا نا ,ةريخالا ةنوآلا يف ءالؤه تاحيرصن يف رركتي
 الا فرعي دحا الف فيك اما .ةنسلا هذه برحلا يهنتس

 هذه يف ديكالا نم نكلو :نارهط ماكح ةنقاهد
 وه نمزلا نا امامت كردي تاب ينيمخ نا .تاجاذسلا

 0نآلا لوالا هودع
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 مستعد سته تسد
 ا م تاو جادا اا تت جنو ف نا طا تق وامن ل دو افلا نا جاور تناول ني

 انالعلا يف علتلا رك
 ناهرالاو ....نانبلولا جلخلا نيجم

 2مل ا د فلا لا بنس م

 هيروسلا ؛ ماقول
 اخ جسوم حاجا نا جا ب جنز حج متت جو جنج عجوة مج طن ةجنجوت ا ا جالا

 ةسيلقالا هداعبا يروسلا يعويشلا بزحلا قاقشنال :ةينانبل ةيصخش
 .هسفن ريصملا ينانللا يعويشلا بزحلا ىقلي نا دعدتسا الو ,ةيلودلاو

 يعويشلا بزحلا يف ريخالا قاقشنالا ناك اذإ |[ ا

 رهظا هنإف ؛ًادكؤم تأد انش رهظا دق يروسلا هب

 يذلا «يروسلا  يتايفوسلا فالخلا ىدم |

 ميعزلا لوصو عم ترهظ دق هتارشؤم 0
 ملو .نيلمركلا ىلا فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا
 ,ىلوالا ةبترملا يف يتأي يذلا ضراعتلا نا ايفاخ دعي
 برح نم امهنم لك فقوم يف وه .قشمدو وكسوم نيب
 ردع :ةيتانبفوسلا ةمصاعلا دديشت نيبح يفف .جسلخلا

 تاناييلا ربعو .اهيف نيلوؤسملا رابك تاحيرصت
 برح ءاهنا ةرورض ىلع .اهنع ةرداصلا ةيمسرلا
 دق تناك يتلا اهتسايس ةيروس لصاوت .جيلخلا
 عم فلاحتلاو طروتلا يف ,برحلا عالدنا ذنم اهتأدب

 تايفوسلا نولوؤسملا برغتسيو .قارعلا دض ناريا
 .انيدلو ةيروس ىلا ءادن نم رثكا اوهجو نيذلا رابكلا
 ماق يتلا ةريخالا ةرايزلا لالخ بيناتلاو موللا دح غلب
 ىلا دولج مالسلا ديعو مادخ ميلحلا دبع نم لك اهب
 ىلع قلطنت يتلا تابغرلل ةباجتسالا مدع .وكسوم
 قرسشلا ةقطنم ىف ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا اهساسا

 <١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_- ١55  4تآ ١945

 و معو ا اد لا وخل دوو كفوا اعد رو وم ومو م دس هوجو

 تاس دقو .الوا جيلخلا برح فقو :يهو طسوالا

 نييسامولبدلا ضعب تامولعم بسح .احضاو
 نم جيلخلا برح ءاهنا نا دقتعي نيلمركلا نا :برعلا

 ةهبجلا نم ززعيو . مهنماضت برعلا ىلا ديعي نا هنأش
 نا ريغ .ةيداصتقالاو ةيركسعلا قارعلا ةوقب ةيقرشلا
 تاوقلا ةدوع يا :نانبل يف ةريخالا تاروطتلا
 مدع بابسا ترهظأ .ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا
 نا ذا .ةيتايفوسلا ةبغرلل ةيروسلا ةباجتسالا
 - ةيكريما ةلظم نع د يروسلا سدئرلا

 يف عجارتملا ةرود ىلا ددعت ٠ ةيليشارتسا»  ةن ةنن ةيسسوروأ

 سشافعتنالا ضعد .« قيشمد قافتا+ طوقس ذنم :نانبل

 .يمالعالاو يلكشلا

 ؛يروسلا  يتايفوسلا فالخلا تارشؤم ترهظو
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم فقوملا يف .ةيلج
 نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا اهقلطا يتلا ةردابملاف
 هترايز باقعا يف .ريرحتلا ةمظنم ديحوت ةداعال :ديدج
 نكت مل نا .يتايفوس فقوم يه .وكسوم ىلا ةريخالا
 .اهقلطاو يرئازجلا سيئرلا اهانبت ةيتايفوس ةردابم

 ؛بيلاودلا يف ىيصعلا عضو ىلا قشمد تدمعف

 تادايقلا ضغمل ديدهتلا بيلا سا تمدختساو

 ردقلا يف و اهنداوو .,ةردابملل بيجتست ينلا ةينيطسلفلا

 :نونلا ئرتش:نا لبق
 بهذي نيا ىلا :وه حورطملا لاؤسلا ناك اهمويو

 فقاوملاو تاردابملل هتضراعم يف ىيروسلا سيئرلا

 - ؟ةيتايفوسلا
 فقاوملا ف ضراعتلا رسفت يتلا تاداهتجالا تن

 فقاوملا ضعب نكل .ةريثك قشمدو وكسوم نيب
 .ةرتفلا كلت يف ترهظ يتلا ةيبوروالاو ةيكريمالا

 يتلا ةيرسلا تالاصتالا ىلا تراشا .رخآ ىلا تقو

 سيرابو: نطسشاو عم يزووشلا سيئرلا اهبرجي
 ةيروسلا تاوقلا ةدوع تءاج مث .بيبا لتو ...نوبو
 لك ىلا دسا ظفاح تارايز باقعا يف :ةيبرغلا توريب ىلا

 سيئرلا نا بيجتل :ندرالاو نانويلاو ايفالسغوي نم
 - ةيبوروأ  ةيكريما ةلظم نع ثحبي ناك يروسلا
 ذنم :ناندل ىف عجارتملا هرود ىلا ديعت :«ةيليئارسا»

 يلكشلا شاعتنالا ضعب .«قشمد قافتا»١ طوقس

 مدع بابسا هسفن تقولا يف رهظتو :يمالعالاو
 ليطعت بابساو :ةينايفوسلا ةيغرلل ةباجتسالا
 نا ودبي الو .ديعولاو باهرالاب ةيرئازجلا ةردابملا
 ةمظنم نم فقوملا لوح :قشمدو وكسوم نيب قافتالا
 نا نا .ةايحلا هيلا دوعتس :ةينيطسلفلا ريرحتلا

 كلذبو ءوكسوم رظن ةهجو نبتت مل ةيروسلا ةمصاعلا
 يف بيبأ لتو نطنشاو رظن ةهجو ىلا برقا تناك
 ةرايز تءاجو .؛هيرضو ينيطسلفلا رودلا ليطعت
 لتثو نطنشاو نا تبثتل .فرغملا ىلا ةريخالا زيريب

 قاروالا قيزمتو .تاياسحلا ةطبرخ ىلع ناترداق بيب
 ةينيطسلفلا ةيضقلا نآش ىف .ةيلودلاو ا

 لعفب ةّبّيْغُم ريرحتلا ةمظنم نوكت امدنع ؛اهلح قرطو
 ماظنلا :ةعيلطلا فو .كانهو انه نم اهيلع رمآتلا
 .يروسلا

 لوالا ةيروسلا :تازياملا ةدوص».نشادك
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 :ةيساسألا وكسوم ةحلصم ديعص ىلع .اذه

 ةيسامولبذلا اهيلا زكترت يتلا تاباسحلاو
 ةقطنم يف فوشتابروغ اهدوقي يتلا ةيتايفوسلا
 .طسوالا قرشلا

 نا دكؤت ؛تارشؤملا عيمج ناف .نانبل ديعص ىلع امأ
 ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوعل ةرورض رن مل وكسوم
 ,ةدوعلا هذه نم افقوم نلعت مل يهو .ةيبرغلا توريب
 ىلع هل حاتت ةيسانم لك يف ددشب :ينايفوسلا فقوملاف

 مدعزلا نلعا نا ذنم :هلالقتساو هتدايسو ناندبل ةهدحو

 بناج ىلا فقت وكسوم نا فوشتابروغ يتايفوسلا ٠
 نا عطتسي مل نيلمركلا نكل .«هلالقتساو نانبل ةدايس»
 ةدهاعم نم مغرلاب .لاجملا اذه يف حاجن يا ققحي
 داحتالاب ةيروس طبرت يتلا نواعتلاو ةقادصلا
 عضي رمتسا يروسلا ماظنلا نا ذا .يتايفوسلا
 ةحاسلا ىلع ةيتايفوسلا ةسايسلا بيلاود يف يصعلا
 وا :ةيتارباخملاو ةينمالا هتزهجا ربع ءاوس .ةينادبللا
 .ةينانبل ىوقو فارطا دض اهحتف يتلا هبورح ربع
 .نانبل يلامش يف سلبارط ةنيدم دض برحلا اهلقا سيل
 .ةعبرالا تايفوسلا نييسامولبدلا فطخب اهجوت يتلا
 يف ةيضايرلا ةنيدملا ىنبم برق هيمرو مهدحا لتقو
 .14468 ماع رخاوا يف ؛ةيبرغلا توريب

 ىلع ةعلطم ةينانبل ةيسايس ةيصخش لوقتو
 ذختا نيلمركلا نا :ةيروسلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا
 توردب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع نم اضراعم افقوم

 ةمزألا ديقعت نم ديزت ةدوعلا هذه نا ربتعاو ,ةيبرغلا
  ةبكربما ةياعرب تمت اهنا اصوصخ .ةينادبللا

 نوينانبللا فرتعيو ...«ةيليئارسأ»  ةيبوروأ
 نع ةزرجاع ةيروس نا .يتايفوسلا فقوملاب نويسعملا

 قفاوت نا ريغ نم ,ةيبرغلا توريب ىلا اهتاوق ةداعا
 ىشخت كلذلو .ةدوعلا هذه ىلع بيبا لنو نطنشاو

 هتعفد دق ةيروس نوكت يذلا ظهابلا نمثلا نم وكسوم
 اذه نوكي نا حّجرملاو .اهتاوق ةدوع باسح ىلع امهل
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 ةيوستلا نم ةيناثلا ةوطخلا قيقحت ىف نمثلا
 .طسوالا قرشلا ةمزأل :ةيليئارسالا»  ةبكريفالا
 امم ءاهرودو ةيروس عقوم نع ,نآلا .وكسوم ثحبتو
 نطنشاوو نامع نيب تابينرتو تالاصتا نم يرجي
 سيئرلا نا ذا .بيبأ لتو ...ةرشهاقلاو طابرلاو

 رثا برغملا نم يبلسلا هفقومب ىفتكا يذلا يروسلا
 نيب طيسولا ندرالا نم افقوم ذختي مل .زيريب ةرايز
 هيرست امو :تامولعملا ىلا ادانتسا :نطتشاوو قشمد

 يعاسمملا نع مالعالا ةزهجا ىلا .ةيكريمالا ةرادالا

 .ديدجلا يروسلا فقوملا مهفتل ةيندرالا
 يف درطتست .ةينانبللا ةيسايسلا ةيصخشلاو

 يليساف يتايفوسلا ريفسلا ةرايز ىلا ريشتو .ثيدحلا
 رقم يف عجعج ريمس «ةينانبللا تاوقلا» دئاقل اشتولوك
 .ةيلج ةيتايفوس ةلاسر ةرايزلا نا :لوقتو هندايق
 ديرت :ةديدجو ةنيعم ةسايس وكسوم ىدل نا ىلا ريشت
 اهفقوم ىلا زكترن يهو .ةينانبللا ةحاسلا ىلع اهريرمت
 دقو .«هلالقتساو هتدايسو نانبل ةدحو» ىلع ددشملا

 عم ثحب هنا .هترايز ءاهتنا دعب .هسفن اشتولوك نلعا
 . .هلالقنساو نانبل ةدحو عوضوم عجعج

 ةبقارملا ةينانبللا ةيسايسلا ةيصخشلا دقتعتو

 ,نانبل يف يروسلاو يتايفوسلا نيفقوملا يف ضراعنلل
 ,1917" ماع يف اهتيرجت نم اقالطنا فرصتت قشمد نا
 ةقفاوملا رثا..ىل والا ةرملل نانبل ىلا اهتاوق تلخد امدنع

 اهموي وكسوم تضراع دقو .«ةيليئارسألا»  ةيكريمالا
 يف نأل ؛هعنمت نا عطتست مل اهنكل ءيروسلا فقوملا
 ال يتايفوسلا داحتالا نا يروسلا سيئرلا يأر
 يف لولح ىلا يضفت ةيباجيا تاردابم قلطي نا عيطتسي
 نيتقفاوم بيبا لتو نطنشاو نوكت امدنعو ,ةقطنملا
 ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع لثم :ةنيعم ةوطخ ىلع
 ىقلنو كرحتت ةوطخلا هذه ناف :ةيبرغلا توريب

 ديعصلا ىلعو .طسوالا قرشلاو نانبل يف اهادص
 .ةيبلسلا دودح يف وكسوم ةضراعم ىقبت اميف ؛يل ودلا
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 دقتعتو .يروسلا سيئرلا يارل اقفو .لقا الو رثكا ال
 تارياخملا عباصأل نا .اهسفن ةينانبللا ةيصخشلا

 ارود ءدسا ظفاح يروسلا سيئرلاب ةطيترملا ةيروسلا
 بابسأل .ءيروسلا يعويشلا بزحلا برض يف ايسيئر
 :اريخا اهذختا يتلا فقاوملا ةلسلس اهتمدقم ف ,ةدع
 تاميخملا دض برحلل هتناداو جيلخلا برحل ةيسنلاب

 هداعبا قاقشنالا اذهل ناو ء:توريب ِق ةينيطسلفلا

 دض هجوم هنا نع الضف وهف ,ةيميلقالاو ةيلودلا
 سشادكي دلاخ بزسحلا نيما فقاوم نا ذا .وكسوم

 ,يتايفوسلا داحتالا عم رمتسملا اهفطاعتب ةفورعم

 جروج يكريمالا سيئرلا بئان ةرايز ةيشع اضيا يتأي
 .برغملاو ...رصمو ندرألاو «ليئارسا» ىلا شوب
 بزحلا يف قاقشنالا نيب اهسفن ةيصخشلا تطبرو
 يف يروسلا ماظنلا ةوطخ نيبو .يروسلا يعويشلا
 ,يكريمالا زجتحملا وكنيج سنرول بالا نع جارفالا
 لئاسرلا هذه ىلا !ادانتساو .اضيا شوب ةرايز ةيشع

 نود لوحي ءيش ال .نطنشاول ةينلعلا ةيروسلا
 ريست .ةيروسلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا .نا داقتعالا

 ,ةينانبللا ةيصخشلا لوقتو .رتوتلا نم ديزملا وحن
 نم يتايفوسلا فقوملا نع ةدكؤم تامولعم كلمت اهنا

 نييناطيربلاو نييسنرفلاو نييكريمالا فاطتخا
 عم ةلاسملا هذه تشقان وكسوم ناو :مهزاجتحاو

 هترايز نابا مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان
 راطا نم يتايفوسلا شاقنلا جرخو .اهل ةريخالا
 ةوعدلا ىلا .مالكلا رايتخا يف رذحلاو لوكوتوربلا

 وأ ةمواسم نود نم نيزجتحملا حارسس قالطال ةدشب
 ةمصاعلا دي ف ةقرو ىلا لوحت مهزاجتحا نآأل ؛ددرن
 .«ليئارسا» و نييب وروالا اهئافلحو ةيكريمالا

 نا» :لوقلاب اهثيدح ةينانبللا ةيصخشلا منختو
 ناو .هرمتؤم دقعل دعتسي ينانبللا يعويشلا بزحلا
 بزحلا ظح نم لضفأب نوكي نل قاقشنالا نم هظح
 يعويشلا بزحلل ماعلا نيمالاف .يروسلا يعويشلا

 ماظنلا ىلع بوسحملا يواح جروج ينانبللا
 ةمصاعلا يف نوتاريش قدفف يف ميقم .يروسلا
 تاوقلل» قياسلا دئاقلا ميقي ثيح .ةيروسلا

 الو .اليتاشو اربص رزاجم لطب ةقيبح يليا «ةينانبللا
 يتايفوسلا ريفسلا هلوقي ام ىلا يغصي يواح نا ودبي
 تارداخملا زاهح ريدم ىلا يغصي ام رادقمب :توردد ٍِق

 .«ناعنك يزاغ ديمعلا نانبلب ةيروسلا
 نا نكمي امع ؛«ةدبرعلا ةعيلطلا» ل لاؤس ىلع أدرو

 نا :ةينانبللا ةيصخشلا تباجا ؟وكسوم هلعفت
 داحتالا نا ىلا ريشت .اهيدل ةرفوتملا تامولعملا

 درلا ناو :نانبل يف ةوقو مخزب كرحتي يئايفوسلا
 ةحاسلا يف نوكي فوس .ودبي ام ىلع .يتايفوسلا
 بزحلا سيئر لثم هئافلح ةطساوبو .ةينانبللا
 روسجلا ربعو ,طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا
 ,ةينانبللا ةيمسرلا ةظلسلا عم اهدم يتلا ةديدجلا

 يا لبق برحلا فقو ىلا قوتت يتلا ىوقلا ضعبو
 ةينانبللا نوؤشلا يف يروسلا لخدتلا فقوو .ءيش
 .ةيلخادلا

 ام ايلاغ وكسوم نا ذا :عقي فوس ام دصر بعصيو

 نوكت انايحاو .يتأت اهنكل ,ةرخأتم اهدودر يتأت
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 يبرعلا ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدابقلا تردصا |
 عاضوالا هيف تلوانت انايب نانبل يف يكارتشالا | 40)
 :نارفبا ءاقل نم اهفقوم تنلعاأو .ةيبرعلا 0

 :نايبلا صن يلي اميفو
 مكاح مدقيو ةيموقلا تامرحلا كهتنت ىرخا ةرم

 ةينويهصلا ةكرحلا لوؤسم لابقتسا ىلع رخآ يبرع
 ةعيماجلا قيدشاومو ةدموقلا تامازتلالا طسال اركنتم

 اهتمدق يتلا ةريثكلا تايحضتلا قوف ازفاقو :ةيبرعلا
 لخاد يف لالتحالا مواقت يهو انتما ريهامج لازت الو
 .اهجراخو ةلتحملا نيطسلف

 ةيئايخلا هتوطخ ىلع مدقا يذلا برغملا مكاحو
 ال يهو .ديعي دما ذنم هيلع راس اجهن جوني امنا :هذه

 .ةلتحملا سدقلل تاداسلا ةرايز نع ةروطخ لقت
 لعافم ىلع ناودعلاو ريرحتلا ةمظنم رقم فصقو

 لكف .نانيل بونج يف ةقورحملا ضرالا ةسايسو .زومت
 ,ضعبلا اهضعب اهجئاتنب لمكت امنا تاءارجالا هذه
 ددمتل ةيديفنتلا تاوطخلا راطا ىف جردنت يهو

 .ةيبرعلا ةمالا بلق ىلا ينويهصلا عورشملا
 هعمو يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح . انيزح نا

 مكاح هيلع مدقا اميف نوري ؛ةمالا هذه نم نيينطولا لك .
 ريهامجلا يناما دض اديدج ايناودع اديعصت برغملا

 يتلا جئاتنلا ناو ؛ةيموقلا اهتاعلطتو ةيبرعلا
 ةروطخلا ةديدش نوكتس ةوطخلا هذه لع بترتتس
 ذا بزحلل ةيرطقلا ةدايقلاو .هتمرب يبرعلا ريصملا ىلع

 يف ريسد رخآ يبرع مكاحل كولسلا اذه ةدشب بجشت
 ول لصحيل ناك ام اذه ناب اددجم دكؤت ,ةنايخلا قيرط
 ضعب هدقب مل ولو .ةيموقلا تاناصحلا َكهَننَس مل ّ

 ين ودهصتلا ودعلا عم حلص تاقافتا دقع ىلع برعلا

 بصانت ىوق عم تافلاخت حسن ىلع رخآلا ضعبلاو ٠
 لعفلا اهفرصتب لمكتو ءادعلا ةيبرعلا ةمالا
 تائنالولا نم دودحماللا معدلاب دنتسملا ينويهصلا

 .ةبكردمالا ةدحتملا ْ

 مكاح ةروطخ ىلع درلا ناف .ساسالا اذه نمو

 يالا ميقتست د ال .اهجئاتن طاقساو ةرصاحمو .نرغملا

 ةيناودعلل ىدصتب لماش يموق فقوم راطا .
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 ةيناربالا ةيناودعلل امك ةدعاصتملا ةننوبهصلا
 يتلا بيرختلا لاكشا لكل ادح عضيو .ةرمتسملا
 اوعفدنا نيدلا ناو .ةيبرعلا ةحاسلا ىلع سزامُت .

 مهب رمالا لصوو يموقلاو ينطولا مهفارحناب اديعب
 مهفقاوم نع غالقالل ةريخا ةصرف مهماما ةنايخلا دخ
 هيلع وه ام ىلا يبرعلا عضولا لاصيا ف تمهاس يتلا

 يذلا يكارتشالا يبرعلا تعبلا بزح انبزح نا .
 تاططخم يف ريسلا رطاخم نم ركبم تقو ىفو رّذح
 ةيموقلا اهتاساكعنا نمو ةيمالستسالا تايوستلا

 يسايسو يبعش كرحت عسوا ىلا وعدي .ةريطخلا
 .يمالستسالا جهنلا اذه ةهحاومل نييبرع

 تاساكعنالا نم اوناع نيذلا مهو .نييناننللا نا

 نولازي ال نيذلاو .ودعلا عم ةيوستلا راسمل ةيبلسلا
 مهضرال ينويهصلا لالتحالا رارمتسا نم نوناعي ١

 ىلع نيرداق مهلعجي يذلا ىوتسملا ىلا ةيلخادلا
 يف مزرشتلاو ماسقنالاو قزمتلا نم ديزملا نود لوؤحلا
 ناو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا مهعاضوا

 مساوقلا ىلع ءاقثلالا وحن نيينانبللا عفدل .
 ةمواقملل ناضتحالاو معدلا لك ريفوتلو .ةكرتشملا ا

 ةينطولا

 ىوقلاو ودعلا دض يلوطيلا اهلاضن يف ةينطولا
 .هب ةطبترملا

 يبرعلا ثعبلا برحل ةيرطقلا ةدايقلا نا
 .مواقملا لمعلا دعاصت ايلاع ردقت ذا نانبل يف يكارتشالا
 ريهامج نأب ةقثلا ءلف اهل نيطسلفو نانبل يف لالتحالل ٠
 ةفّرشملا ةيموقلا فقاوملا تذختا يتلا يبرعلا برغملا .

 سئدن ناب حمست نل .ءيبرعلا لاضنلا اياضق لك نم
 اهكرحت يف يهو .يلاضنلا اهخيرات هوشب ناو اهضرا
 ةبورعلا رصم ريهامج ةمواقم نع ةلوزعم تسيل
 نيطسلفو نانبل يف انريهامج دومص نع الو :عيبطتلل
 :تاونس تس ذنم لتاقت يتلا ةمالا ناو .ةلتحملا ٠

 دسجتتو .ةيقرشلا ةباوبلا ىلع تاراصتنالا ققحتو
 يهل :ردتقملاو يوقلا قارعلاب ةيراضحلا اهتيصخش
 نم اهنابك ةنايصو اهسفن نع عافدلا ىلع ةرداق

 جهنل ًاعطاقو ًاحضاو ًاضفر نا .ةيداعملا تاقارتخالا .
 قارعلا بعش عم ةيموق ةفقوو ةيمالستسالا ةيوستلا 0

 ةداعتساو هضرا ريرحت يف نانبل ةدناسمو .هشيجو
 هلاضن ىف ينيطسلفلا بعشلا ريهامج داذنساو .هتذحو
 لكل دح عضوو هنع ةيدسجلا ةيفصتلا فيس عفرو .

 لعفلا در يهو .برغملا مكاح ةوطخ ىلع يعوضوملا
 ددهت يتلا ةيناودعلا تاططخملا لك ىلع يعيبطلا .

 ظ .اهلخادمو اهلخاد نم ةمالا
 ةرح نيطسلف تشاع ًالقتسم ًايبرع ًارح نانبل شاع

 .هبرغمو يبرعلا نطولا قرشم يف انتما لاضن شاع
 بصاني نم لكو نيرمآتملاو ةنوخلل راعلاو يزخلاو
 مءادعلا ةمألا

 بزحل ةيرطقلا ةدايقلا

 ىكارتشالا ىبرعلا ثعيلا

 ١981/1٠/55 نانبل يف

 18 1 مالا نرخ اجرتإت ماجه



 ا د ماب:

 .ل دونجلا ةيفاع وزع نيدرمتملا هل راحل ةساسلا 1 ةنركسلا ريذاحلا
 ا ا ا

 ةديرعلا ةعيلطلل صاخ :موطرخلا

 شيحلا دئاق عغنراغ نوج ددقعلا راتخإ : ظ

 ناكملا ,ةقدب نادوسلا ريرحتل يبعشلا هد
 هتيوه نع راتسلا ةحاّرال مئالملا تيقوتلاو !

 ع وبسالا يف ررق امدنع .ةيقيقحلا ةيسايسلا ع
 هكسمت ءازا نيقيلاب كشلا اعطاق ءابوح» وزغ يضاملا

 حالسلاب يارلا ضرفو .تنعتلاو ةغوارملا بيلاسأب
 ةلكشم لحو يطارقميدلا راوحلا نع اليدب .باهرالاو
 !انملس بونحلا

 سلجملا رقم يهو بونجلا ةمصاع يه ءابوج»
 ررق دقو :ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدابقلاو يذيفنتلا

 ,ةقيقد ةيسايس تاباسحل اقفو اهوزغ غنراغ
 نم سيل يجراخ معدو ,ةفثكم ةيركسع تادادعتساو

 !لاح يا ىلع هداعبتسا وا هراكنا لهسلا

 حرسم ىلع رايخلا اذه ءارو يسايسلا ىزغملا :نذا
 مل ةكرعملا نا مغر .بونجلا يف ةيركسعلا تايلمعلا
 لينلا يلاعا ةيريدم يف درمتلا تاوق حلاصل دعب مسحت
 «برحلا ملع راطا يف اهنا ءلازغفلا رحب ةيريدم وا
 ,ةيكيتكتلا» ططخلا راطا يف الا اهمييقت ليحتسي
 ديعصلا ىلع اظهاي انمث فزنتست يتلا ةدودحملا

 ىلع كلذك يكيتكت فده قيقحتل .يداملا وا يرشبلا

 !يسايسلا ددعبملا

 :نادوسلا ريرحنتل يدعشلا شيجلا نا حيحصو

 يلاعا ةيريدم نم هتاوق مظعم وا هتاوق لقن نم نكمت
 هتاركسعم نم ةيركسعلا هتايطايتحا اذكو :لينلا
 ةاجافملا ققح يذلا رمالا .ايبويثا يف ةيسيئرلا
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 نكل 5 ِق ةرتحلا تاوقلا ىلع « ,ةيكينكتلا»

 دنع ةطخلا نايسح ىف عضوب مل يذلا اطخلا وا للخلا

 ةيركسعلا موج ويحصل ضف .اهعضو

 راوحلاب ةلكشملا لحل ةديدع تاردابم ...ىدهملا قداسلا

 طوطخ دم ءابوج» وزغ ةطخ تعدتسا :ايركسع
 نم ءزج صيصضختو لايمالا فالا نيدرمتملا تادادما

 يبرحلا مهدهج تتش يذلا رمالا .اهتيامحل مهتاوق
 لالتحاو .ةطخلا حاجنل ةيولطملا نارينلا ةوقو
 ةدجنلا لوصو لبق .مساحلا نمزلا يف بونجلا ةمصاع
 ةردابملا مامر ةداعتساو .ةيموكحلا تاوقلل ةيركسعلا
 !اهحلاصل

 لوح ةكرعملا ءدب ىلا ةطخلا تأجل ىرخا ةهج نم
 ناك اميف .الوا ةيئاوتسالا لئابقلا ةهجاوم فو ءابوج»
 ةهجاومل كلذ دعب غرفتلا مث الوا ءايوج» ماحتقا
 دوهحملاو تقولا نم ريثكلا رفود ةيلبقلا تانبشيلبملا

 ءاوس .ةكرعملل يسيئرلا فدهلا زاجناو .يبرحلا
 هنآش نم يذلا يركسعلاو يمالعالا و يسايسلا فدهلا

 فقوم يف موطرخلا يف ةيزكرملا ةموكحلا عضي نا
 طورشل ةياجتسالاو عقاولا رمألاب لودقلاو «ناع ذال ادب

 ؛ةلماك غنراغ

 يف تاباصعلا برح ىنبتت درمتلا تاوق نآلو
 بولسالا اذه نإف .ةيموكحلا تاوقلا ةهجاوم
 كفو ىضوفلاو بارطضالا ةعاشا يعدتسي يركسعلا
 .هكابراو رخآلا فرطلل يلاتقلاو يميظنتلا كسامتلا
 كلذ ققحت دقو .يسيئر فدهك ضرالا لالتحا نود
 امدنع .ءابوج» وزغ ةيلمع نم ىل والا ةلحرملا يف حاجنب

 ةليبقب ةصاخلا يضارالاو ىرقلا ماحتقاب تادب
 عفد امم .مهتاكلتممو مهراقبا ىلع ءالبتسالاو .«ودال»

 تاوقلا ةيامحل ابلط ابوج ىلا رارفلا ىلا اهدارفاب
 !ةحلسملا

 ايونعم ةطخلا يف بولطملا كابترالا ثدحو
 تمسق يتلا ,ةيموكحلا تاوقلا فوفص يف ايركسعو

 ايوج ىلا نيرافلا نيمأت نيب ام يبرحلا اهدوهجم
 تاياغلا ىلا قالطنالاو .ةنيدملا نع عافدلاو مهتناعاو

 بقعتل ةييونجلا ةمصاعلاب ةطيحملا تاعفترملاو

 نيقيلاب كشلا عطق ...غنراغ

 ١9 _١ةوم5 بآ 4 ١54 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 !مهتهجاومو نيدرمتملا ©
 ةحلسملا تاوقلل ماعلا يطايتحالا نا كش الو

 ةيلاتقلا تاليكشتلا ثيح نم ناك .ابوج يف زكرمتملا
 نامرحو ةكرغملا مسحل الهؤم نارينلا ةفاثكو
 ةصانق نأل نكل ءوزغلا تارمث ينج نم نيدرمنتملا

 نم ةلوهسب مهنكمت يتلا تاعفترملاب اومتحا نيدرمتملا
 ةماعلا ةدايقلا رارق ناك :ةنيدملا يف يسيئرلا راطملا
 اذه نالعاو هقالغا بونجلا يف ةحلسملا تاوقلل
 نيدرمتملا بويج ةيفصت نيح ىلا ؛ايمسر ءارجالا
 !ةيوجلا ةحالملا نيمأتو

 يقلت نم ةيموكحلا تاوقلا مرح ءارجالا اذه نااالا
 اميف ءوجلا قيرط نع يركسعلا معدلاو تادجنلا
 تالاكو هتلقانت يذلا راطملا قلغ رارق ةعاذا تناك
 ةيسيئرلا فادهالا مها ,.هتاذ دح يف ةيملاعلا ءابنالا

 .اضماغ ايوجح ريصم تاب دقف ءوزفلا ةطخل

 ةيركسعلا هتالضع غِنراغ نوح ضرعتساو

 هسفن ميدقتل ادادعتسا ,صيخر نمثي ةيسايسلاو

 يف داقعنالا ىلع كشوا يذلا يقيرفالا ةمقلا رمتؤم ماما
 قحتست ةيضق بحاصو .يبعش ميعزك ابابا سيدا
 يف ةيزكرملا ةطلسلا ىلع طغضلاو لخدتلاو رظنلا
 !موطرخلا

 ىل وطلا ددلا ةيحاض ةيبيللا ةيردهامجلا تناك اذاو

 يداملا هئانبو نادوسلا بعش ريرحت شيج معد يف
 ةقالع نأف :لتاقم فلا نيرشع ىلع هددع براق ىتح
 ةضافتنا باقعا يف تنهو غنراغ نوجب يفاذقلا ديقعلا
 ١1986. ليرنا نم سداسلا

 علط دق ءارزولا سيئر يدهملا قداصلا ناكو
 راوحلاب غنراغ نوج عانقال ىتش ةيسايس تاردابمب
 يف تلثمت ءايملس بونجلا ةلكشم لحو يطارقميدلا
 يفو :ناكم يا يف هعم ءاقلل هدادعتسا نع هنالعا

 ابابا سيدا يف هيلع ضرعي ةمالا بزح نم دفو ليكشت
 هطورش مظعم عم بواجتو .ةموكحلا يف ةكراشملا

 عم ةيركسعلا تايقافتالا يف رظنلا ةداعاب ةصاخلا
 ةيسيسأتلا ةيعمجلا ىلا مدقتلاو ءايبيلو رصم
 !خلا ...ةيمالسالا نيناوقلا ءافلا فدهتسي عورشمب

 يدامتلا هتلواحم يف مدطصا يدهملا قداصلا نكل
 تايلقالا بازحا ةبغرب :غنراغ نوج ىلا برقتلاب
 يف :ةيئاوتسالا ةيريدملا يف ةصاخو ةيبونجلا ةيلبقلا
 ىلا بونجلا ميسقتب قباسلا يريمن رارق ىلع ءاقبالا
 !ميلاقا ةثالث

 لحل يسايسلا هجوتلا زيكرت يف ىرت لئابقلا هذهف
 بلاطمو طورشل ةباجتسالا ىلع بونجلا ةلكشم
 ةيمارلا ةيسايسلاو ةيبعشلا اهتدارال ارادها .غنراغ
 اهبلا يمتني يتلا ءاكنيدلا» ةليبق ةرطيس نم دحلا ىلا
 يسايسلا رارقلاب اهدارفناو مكحلا نوؤش ىلع غنراغ
 !لالقتسالا ذنم بونجلا ةلكشم ءازا

 ميظنت ىلا لئابقلا كلت هجوت ناك كلذل امبرو
 يف مهتاكلتممو اهدارفا نع عافدلل ةيركسع تايشيليم
 درمتلا ةسراممل ادادعتساو ءالوا نيدرمتملا ةهجاوم
 طورشل موطرخلا تخضر ام اذا لبقتسملا ف حلسملا
 نوؤش ىلع ةيسايسلا هتنميهل تنعذاو غنراغ
 !بوذجلا

 ةمواقملا رسو يسايسلا فعضلا نمكم وه كلذو

 يف ةاجف اهسفن نع ترفسا يتلا ةلسابلا ةيبعشلا
 0!اهنايسح يف وزغلا ةطخ اهعضت مل يتلاو ءابوج»
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 عبارلا رمتؤملا تايصوت
 6 ولأ اقسان ع

 كرايم ةلاسر
 دفولا برح ىلا تلصو

 ناموش دمحم ةرهاقلا

 ينطولا بزحلا رمتؤم لامعا تهتنا هنا
 نم ةعومجم رادصاب عبارلا يطارقميدلا 1

 يتلا لكاشملاب صتخت ةماعلا تايصوتلا !
 ةمداقلا ةيسمخلا ةطخلا حمالمو ءنينطاوملا هجاوت
 .يموكحلا ءادالا ريوطت بيلاساو 1437 - م1

 يرصملا داصتقالا ةردق معد ىلع تايصوتلا تدكا

 ,ىداصتقالا للخلا حالصال لمعلا رارمتساو ةيتاذلا
 عمججشت و هيلع ظافحلاو ماعلا عاطقلا ريدوطتو

 ىلع يبنجالاو يبرعلا لاملا سارو صاخلا عاطقلا

 .ةيمنتلا ةطخ راطا يف رامثتسالا
 دقف ريمامجلا تاجايتحاو لكاشمل ةيسنلاب اما

 ىودج لوح رصم يف رئادلا لدجلا رمتؤملا مسح
 ذا :ةحلسملا تاوقلا تاصصخمو ميلعتلا ةيشناجم

 ناو ءسمي ال قح ميلعتلا نا ىلع تايصوتلا تدكا
 ةيامحل يرورض رما ةطرشلاو ةحلسملا تاوقلا ريوطت

 .جراخلاو لخادلا ىف هحلاصم نيمأتو ,نطولا
 عيسوت رمتؤملا حرتقا ناكسالا ةمزا ةهجاوم فو

 ةدمها ىلع دكا امك .ةمزالا لح ْق صااخلا عاطقلا رود

 ططخ لامكتساو .ةيحصلا تامدخلا ريوطتو ةدادز

 معد يف رارمتسالا ىلع رمتؤملا دكاو :تالصاوملاو لقنلا
 زكارم ةماقاو .ةدمالا ىلع ءاضقلاو ةئماعلا ىوقلا

 باعيتسال . اتلدلاو يداولا جراخ ةديدج ةينارمع

 20) - 1" حان خلال" ن هزت 015 خه خلت -



 ءا>
 ةيناكسلا ةدايزلا سمخلا تاونسلا لالخ ةعقوتملا

 .ةمداقلا

 اهيلغلا يف تءاج تايصوتلا نا ظحالم لاو
 ليسو ةيداصتقالا ةلكشملا ىلع تزكرو .ةعضاوتم

 ةماهلا اباضقلا نم ريثك ىلا قرطتت ملو .اهتهجاوم
 راسمو .رجأتسملاو كلاملا نيب ةقالعلاو معدلاك
 ءانبلا اريخاو .ةضراعملا رودو ةيطارقميدلا ةيرجتلا

 ناجللا نوكت امبر نكلو :بزحلل يميظننلاو يركفلا
 نأشب تايصوت ىلا تلصوت دق ةصصختملا نيرشعلا
 .نآلا ىتح اهنع نلعي مل هنا ريغ .اياضقلا هذه

 تاسقانملا مهأ
 كراش رمتؤملا تاشقانم ناف تايصوتلا تناك ايا

 ةنجل ٠١ ىلع اوعروت يدايق وضع ؛١٠٠ نم رثكا اهيف
 ,ةصاخ ةيمها تيستكا كلذل .ةصصختم ةيعون

 ةيدجلاب تمستاو ضم يف ةعاسلا اياضق تلوائتو
 ضعب هاجت ةعراصتم تاهاجتا روهظو حوضولاو
 ةيلاملا ةنجللا يف يعارزلا حالصالاك .ةماهلا اياضقلا
 ريزو ديعسلا ىفطصم .داهيف فقو يتلا ةيداصتقالاو

 حاتفنالا ديشرتل هتسايس نع عفادي قبسالا داصتقالا

 ةنجللا سيئر همجاه دقو .يداصتقالا راسملا حالصاو
 امم ...شاقنلا مدتحاو .ءاضعالا ةيبلاغو ةيداصتقالا

 نم ايناج رضحي ناك يذلا كرابم سيئرلا عفد
 ! حيرجت نود ءارآلا لدابتب مهتبلاطم ىلا عامتجالا

 ليدعتب ءاضعالا ةيبلغا بلاط ةعارزلا ةنجل يفو
 دقو ؛لوالا حلاصل رجآتسملاو كلاملا نيب ةقالعلا نوناق
 بزحلا ماع نيماو ةعارزلا ريزو يىلاو فسوي.د ءدر
 بازحالا عيمج ىعدتس عوضوملا ةيمهال ارظن هنأب
 .بعشلا سلجم ىلا هتلاحا لبق هتشقانم يف ةكراشملل

 ىلع ءاقبالل اعساو ادييأت تاشقانملا تسكعو
 جردتلا عم .ةيساسالا علسلل ةبسنلاب ينيعلا معدلا

 1: ماب مزور نما مهفقتت :١ ض1

 ةسايس ىلع ةيعامجا ةقفاوم كلذكو .هضيفخت يف
 .مالسلا ةيجيتارتساب اهمازتلاو ةيجراخلا ةموكحلا
 ءارآلا يف ابراضت اضيا تاشقانملا تسكع دقف كلذ عمو
 نم فقوملاو .يسايسلا مالسالا رايت ةهجاوم ناشب
 ءاضعالا ضعب بحر دقف .ةيلامعلا تابارضالا
 ناوخالاو ةيمالسالا تاعامجلا عنمل ةعيرشلا قيبطتب
 لمعلا ىوعد تحت ريهامجلا لالغتسا نم نيملسملا

 ةرورض ىلع تاشقانملا تدكا كلذك .ةعيرشلا قيبطتل

 مهبلاطم نع ريبعتلا لامعلا ضعب تالواحمل يدصتلا

 .بارضالاك ةضوفرم بيلاسابو ةيعرشلا رطالا جراخ
 عفاود مهفت ةيمها ىلا تراشا تاوصالا ضعب نكلو
 ةهجاومل مهروجا عفر ىلع لمعلاو بارضالل لامعلا
 .ءالغلا

 ةحص ةمالع نوكت دق ةقباسلا تافالخلا نا مغرو
 الا ,رمتؤملاو بزحلا لخاد ةيطارقميدلا ىلع ةلالد يهف
 ,عراشلا يف هءادا قوعتو بزحلا ةدحو ددهت دق اهنا

 .هل ةددحم ةيوه ال بزحلا ناو ةصاخ

 اذه رطاخم كردت بزحلا ةدايق نا ةقيقحلاو
 نع رمتؤملا داقعنا لبق تنلعا دقف كلذل .عضولا
 .يركفلا راطالا ريوطتل رمتؤملا اهذختيس تاءارجا

 ضعب رارقا لالخ نم بزحلل يميظنتلا لكيهلاو
 ماظنلا ةحئال ىلع تاليدعت لاخداو ةيساسالا راكفالا
 .يساسالا

 ءادودحم ناك لاجملا اذه يف رمتؤملا دهج نا ودبيو
 ةروثب بزحلا ةقالع ديكأت ىلع ركفلا ةنجل ترصتقاف

 نوناقلا ةدايسو ةيطارقميدلاب هكسمتو ؛ويلوي ١"
 ركفلا ةنجل ىصوا رمتؤملا نا امك .جاتنالا هدايزو

 ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس تاسارد دادعاب

 .نينطاوملا نيب هرشن يف مهاستو بزحلا ركف سكعت
 امير :ةمداق ةلحرم ىلا لجا عوضوملا نا اذه ينعيو

 عوضوم نال وا .رمتؤملا لخاد تافالخرجفت نم افوخ
 ادهج وا ةصرف كرتي ملو عيمجلا لغش ةيمنتلا

 ويلوي ةروثو ...بزحلا نيب طبرلا ةلواحم ...كرابم

 .ةيجولويديالا ةشقانخ

 ىرح ام لاضح

 ذنم ةرم لوال رمتؤملا داقعنا نا :ىرج ام داصح
 ينطولا بزحلل ابسكم هتاذ دح يف دعي تاونس ثالث
 ةضراعملا بازحا تاداقتنال ضرعن املاط يذلا .مكاحلا

 الو .هلخاد ةيطارقميدلا سرامي ال هنا ىوعد تحت
 لظ ف رمتؤملا جارخا ناف كلذك .ةيبزح تارمتؤم دقعي
 رمي يتلا ةبعصلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا
 لمعلا رودب مكحلا مامتها ىلع لدي عمتجملا اهب
 ىلا ةفاضالاب .بعاصملا هذه ةهجاوم يف مظنملا يبزحلا
 اهنم ذختا يتلا جاتنالا ةدايزو ةيمنتلا ةرورض

 .هل اراعش رمتؤملا
 سيئرلا باطخ اهمهاو .رمتؤملا لامعا تفشكو

 ,ىداصتقالا فقوملا ةقيقح نع هحاتتفا يف كرايم

 نا لاقو ةمزالا بايسا نينطاوملل كرابم حرشو
 داجلا لمعلا نم اديزم بلطتي اهلح يف حاجنلا
 كرابم دكا امك .كالهتسالا نم دحلاو جاتنالا ةفعاضمل

 ةثالثب هكسمن .ينطولا بزحلل اسيئر هفصوب
 ةراهط خيسرتو ةيطارقميدلا ةيامح يه تايساسا
 .سسالا هذه ةداع فصوتو .نوناقلا مارتحاو .مكحلا

 ةيعرش رداصم ويلوي ةروثو ربوتكا برحو اهنأب
 .رصم يف مكحلا

 لافتحالا ةبسانمب ةريصق ةملك ىقلا دق كرابم ناكو

 دهش امك ءويلوي 77 ةروثل نيثالثلاو عبارلا ديعلاب
 ىريو .ينطولا بزحلا رمتؤمل ةيماتخلا ةسلجلا
 نيب طبرلا رارصاب لواح كرابم سيئرلا نا نويقارملا
 ةيحتلا هجو دق هناو .ويلوي 77 ةروثو ينطولا بزحلا
 هقافرو ويلوي ةروث دئاق رصانلا دبع لامج ىلا هنملك يف
 . 199/1١ ويام ١٠5 ةكرح نع ثدحتب نا نود نم لاطبالا

 ىلع يوطنب يذلا رمالا .تاداسلا رونا سيئرلا رود وا

 ضعب دو بطخ اهلقا نوكي دق ةديدج تالالد
 عم نواعتلا وا ينطولا برحلا يف لوخدلل نييرصانلا

 دفولا بزح ةلمح ىلع درلا كلذكو .كرابم سيئرلا ةرادا

 اهناب اهفصي يتلا 1107 ويلوي ةروث دض ضراعملا
 ىلا كرايم راشا دقل .رصم عايض ىلا تدا ةيبالقنا ةكرح

 قمع راكنا نكمي ال ميظع يخيرات ثدح ويلوي ةروث نا
 ,روتسدلا ليدعت دفولا بزح ةوعد دقتنا امك .هراثآ
 .يضاملاب ثبشتلا وا ...رانلاب بعللا نم رذحو

 سيئرلا ثيدح بعوتسا دق دفولا برح نا ودبيو
 تجرخ ذا :لادتعاو هنورمب لماعتلا ىف أدبو :كرابم
 دق دفولا نا ىلع ريخالا اهددع ىف دكؤت دفولا ةفيحص
 تاسرامم ضفرب هناو .اهنالعا ذنم ويلوي ةروث ديا

 ديؤيو .ءارولا ىلا رظني الو .ةروثلا لبق زيلكنالا و كلملا
 يف ويلوي ةروث هتثدحا يذلا يرذجلا رييغتلا ةوقب
 ةروث ةيحنت ضفري هنا الا .ةيعامتجالا ةطيرخلا
 .ةليوطلا اهتريسم لالخ ةيطارقميدلل ويلوي

 دفولا بزحو نيميلا ىلا كرابم ةلاسر ناف اذكهو
 اهلثمد يتلا ويلوي ةروثي ساسم الف .ةحضاو تناك

 ةينازيم يف ضيفخت وا روتسدلا يف رييغت الو ,مكحلا
 درو اهداعبا مهف دفولا بزح نا حضاولاو .شيجلا
 سفن تلصو له لاؤسلا ىقبي نكلو .لادتعا ف اهيلع
 لهو ...؟ةصاخ نييرصانلا ىلاو ءراسنلا ىلا ةلاسرلا

 نا يف ينطولا بزحلا ةيعورشمب نونطاوملا عنتقا
 [1.؟ويلوي ةروث دسجيو ثري

 1١" 1547 بآ [ ١79 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 رهاوط ...ةقأ

 .نامكحتسم رقفو ةلاطد ...فنغ
 1 ص ا ا ستل متت هات مج طتططا اسست جحا دوال ج15

 .فيصلا اذه ادج ةيحاش ءارضخلا سنوت
 اليوط ترهتشا يتلا اهحمالم بوحشو

 لوبذ ىلا لوحتي داكي ,ةراضنلاو رارضخالاب ! -
 .اهيف ةادحلا امالخ لك ددهب

 اذه مهقهرب نيذلا نينطاوملا ةماع هب رغشي ام اذه
 ىّمحو ,.هراعسا ءالغو .هتحانم ةرارحبي مسوملا

 يقدصلا غارفلا ماكر ثدح .هيهاقم ظاظتكاو .هتاعاشا

 .ةمئادلا ةلاطبلاو

 فارتعالا نم ارفم نودجي ال مهسفنا نولوؤسملا
 .اهعاجواو اهضرم نماكم ةيمستو داليلا بوحشي

 ةلاح هبشب ام ىف شيعت مكحلاو ةلودلا ةزهجا

 تاوعد اهنع مجرتت : يلكلا رافنتسالاو ةئبعتلا
 بافهذلاو :عوطتلل» يمسرلا مالعالاو فحصلا

 ةيداصتقالا ةمزالا ةهبج ىلع ةيريصم ةكرعمل ةعاجشب
 .ةلحفتسملا

 لوالا ريزولاو ةموكحلا ةدابق تحت اهتاذز ةزهجالاو

 سيئر نم يموي فارشابو .رفص ديشر ديدجلا
 دادعتسالاو ةكرعملا تامزلتسم دادعا ددصب .ةلودلا

 لبق اهميدقت نييسنوتلا ىلع بجاولا ,تايحضتلل»
 .ةجاجزلا قنع نم جورخلا

 داكت ضرغلل ةنوكملا ةصتخملا ناجللا تاعامتجاف
 اهتاداهتجاو اهتاروصت ضرعتو .ةيموي حبصت
 ةبيقروي سيئرلا ماما .لوأب الوا ءاهيعس جئاتنو
 لوالا ريزولا مضيو .ايلعلا ةعباتملاب فلكملا قيرفلاو
 ةيلاملاو طيطختلا ريزو ليلخ ليعامساو رفص ديشر
 .يزكرملا كنبلا ظفاحم يريخسلا دمحمو

 ةقئاخلا ةمزالا حمالم
 سئوتب رمت يتلا ةقئاخلا ةيداصتقالا ةمزأللو

 مث اساسا يل ود ماع راطاو :ةصاخ نيوانع وا حمالم

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١١9  4بآ ١5253

 ىدم ىلع اهعم لماعتلل ةموكحلا هتذختا نيعم بولسا
 .ةريخالا لحارملا

 ددلجبلا ةقنويدم عافترا ةرينكلا اهنيوانعم نم
 كلذ نم رثكا لب .فقوتب ال يدعاصت ملس ىلع جراخلل

 اهغلبت مل دودح ىلا ةقحتسملا ناويدلا دئاوف عافترا
 نويدلا دئاوف عفدل ةرطضم ةنيزخلاو .لبق نم
 لوالا ريزولا اهب ماق ةرايز رخآ يف مت املثم ضارتقالاب
 ةموكحلا عم اهيف قافتالا عقو نا .اسنرفل يلازم قباسلا
 سنوت ضارقا ىلع يسنرفلا يزكرملا كنبلاو ةيسنرفلا
 اهنويد دئاوف ضعب دادسل رانيد نويلم 1٠١ غلبم
 ىتح .ةيبوروالا فراصملاو تاسسؤملا نم ددع ىدل
 دفولا نوكب ردنتلا نم لجخي ال نييسنوتلا ضعب نا
 روف هبقحتسمل غلبملا عفد ذا :بهذ امك داع يموكحلا

 !سنوتل دحاو رانيد هنم لخدي ملو .هيلع لوصحلا
 .ريبك رخآ ناونع ةبعصلا ةلمعلا يطايتحا ذافن

 دوجوملا يطايتحالا نا ةريخالا عيباسالا يف عاش دقو
 نم نيموي ةجاح دسي ال يزكرملا كنبلا ةنازخ يف
 !رثكأ ال تادراولا فيراصم

 لمعلا بابرا يفخي ال .يبنجالا دقنلا ةردن مامأو
 يف ةيعانصلا تاسسؤملاو ةطسوتملا لماعملا باحصاو
 لوقح يف امك .كيناكيملاو جيسنلاو ءاذغلا تاعاطق

 لوصحلا ةيوعص نم مهرمذت .يلآلا يعارزلا جاتنالا
 .ةمددق ةصخر ديدجت وا داريتسا ةصخر ىلع

 اهضعب لمعي يتلا مهتاسسؤم عضو ءوسب نوفرتعيو
 اهضعب ددهتي نيح يف .ةيداعلا هجاتنا ةقاط فصنب

 داوملا ف صقن .نارودلا نع ماتلا زجعلا رطخ رخآلا
 تاءارحالا ءطب .رانغلا عطق .دامع ,ةدروتسملا ماخلا

 يتلا ةيئابجلا تاقييضتلا :ةصتخملا ةيرادالا
 ام مها كلت :لاملا نم ديزم نع اثحب ةلودلا اهاخوتت

 .مهيواكش يف راجتلاو نييعانصلا بلغا هب كردابي

 نع نيلطاعلا ددع ديازتب نا كلذ دعب يعيبطو

 نع ةزجاعلا ةصاخلا تاسسؤملا نم نيحرسملا .لمعلا

 .مهباعيتسا يف رارمتسالا

 راهنم يحايسلا عاطقلاو
 ةموكحلا هيلع تلوع يذلا يحايسلا عاطقلا ىتح

 أويسسأب ةنسلا هذه ءيجب ةمزالا فيفخت يف اريثك

 تاثئم وا تارشعف .تاونس لبق اهفرع يتلا روصلا

 مهلابقتسا سنوت تدوعت نيذلا نييرئازجلا نم فالآلا
 ةفاثكلاب ماعلا اذه نوتأيال ء:ةريخالا مساوملا ىدم ىلع
 اهلكاشمو ةيطفنلا رئازجلا ةمزآل ارظن .اهتاذ

 فيراصم لك مغرو :نويبوروالاو .ةيداصتقالا
 زايتجا لبق اريثك نوددرتي ؛ةيسنوتلا ةياعدلا
 موقي ةئجافم تارماغم نم افوخ .سنوت ىلا طسوتملا
 دق جاعزا يا نم افوخو .يبيللا :روصانيدلا» اهب
 يليكأ ١ فطخو .طشلا مامح فصق ةقيرط ىلع ثدحي
 اهلكو .يكريمالا سداسلا لوطسالا تاوزنو :«وروال
 .ناهذالا يف ةيح تلازام

 ميسوملا الا ةءادر يحايسلا ميسوملا قوفد الو

 عاطق ىف ةصاخ .هيف جاتنالا عجارتي يذلا يعارزلا

 فافج دعب !ةثاملاب نيسمخلا براقت ةبسنب .بوبحلا
 .ماعلا اذه

 ءارمحلا تاراشالاب ةدابقلا ةحول لمتكت اذكهو
 .ةيداصتقالا ةايحلا بصع نييارش مها يفو :ةهبنملا

 حضاو امهالك دقنلا قودتصو يلودلا كنبلا

 دب دم نع عانتمالا فقومل مزالم امهالكو .طورشلا

 .اهضرفي نا لواحي يتلا هطورمش ذيفنت لبق ةدعاسملا
 يتلا ةضيرملا نادلبلا نم ددع ف لب اهدحو سنوت يف ال

 ىئرخا ةرم عالدنالل ةحشرم ؛زيخلا ةروث
 نسا
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 .نادوسلاو رصمو برغملا اهبرقا
 قيقدلاك ماعلا كالهتسالا علس نع معدلا عفر

 ريرحت ىنعمب قوسلا ريرحت مث .ركسلاو تيزلاو
 ,بلطلاو ضرعلا ةدعاق ىلع ةبقارم لك نم اهراعسا

 يلامكلاب يرورضلا ىواستي ذا داريتسالا ريرحتف
 حاقفنالا نم ديزم اريخاو .يكالهتسالاب يجاتنالاو
 ىلع دودقو .صخرا ةلماع ديب يبنجالا رامثتسالا ىلع

 رسيا نيناوقو ةيكرمك فورظو .لقثا يباقنلا لمعلا
 ةلودلا تاقفن يف (ديدش ضيفخت) ديشرت عم اعبط
 .ةماعلا اهتامدخو

 ىسافلا مسشنملا

 تددرت ضرملا ةجلاعمب ةينتعملا ؛تايلمعلا ةفرغ»

 ىلعو . ردخم ريغ نم ةحارجلا رايتخا لبق اريتك
 ْيف تددرت .يساقلا عضبملا تازخو لمحت ضيرملا
 طورشلل ةباجتسالا نع تعجارتو 84 يناثلا نوناك

 ةليط عراشلل بضغلا ريهامج تلزن امدنع ةروكذملا
 .قئارحلا ناخدو صاصرلا تاخز تحت لماك عوبسا

 دعب هتدع رمألل تدعأ اهنا وديدف ةرملا دذه اما

 .ةيسايسلا ةضراعملا ميجحتو .ةيباقنلا ةوقلا تيتشت
 لارنج ةمذ يف .ةرطيسلاو رارقتسالا ةناما عادياو

 نيز ةيلخادلا ريزو وه ةمراص ةيديدح تامسب ردتقم
 :يلع نب نيدياعلا

 ةيلوؤسم تارم ةدع ىلوت يذلا ليلخ لدعامساو

 يف يملاعلا كنبلاو يلودلا دقنلا قودنص عم ضوافتلا
 بهذ. .ةيلاملاو طيطختلل اريزو حبصي نا ليق .اكريمأ
 نوع نم اقتاو ةرملا هذه ةدحتملا تايالولاو ادنك ىلا
 عفادملا هنأ اديج اهرودب فرعت ينلا تاسيسؤملا كلت

 . (:مانمحب نرماعاتات ميخاتات - 3

 .اهذيفنتل نيسمحتملا رثكاو اهطورش نع لوالا

 ةدايز ةيا نع نالعالا لبقو .لعف در يأل اقابتساو
 يف ةيسنوتلا ةموكحلا ترداب .راعسالا يف ةررقم
 ىندالا رجالا ةدايز نع نالعالل يضاملا عوبسالا

 نويسنوتلا مهف ؛ريئاند ةرشعب يحالفلاو يعانصلا
 ردقت نل ءراغسالا يف ةبهال ةدايزل ةمدقمك ةدايزلا اعبط
 يفكت داكت ال يهف اهتقحالم ىلع ةرشعلا ريناندلا
 ! ادج ةفشقتم ةلئاع ىدل مايا ةتالث فورصم

 ةمزألا نع الا نوثدحتي ال سنوت ْف ماكحلا

 فارتعالا نع نولفغي وا نولفاغتيو ةيداصتقالا
 .دالبلا اهشيعت يتلا ةلصتملا تامزالا يقابب

 مراتم يسايسلا عضولاو
 ةغلابم الو ةمزاتم ىرخالا يه ةيسايسلا ةايحلا

 برغلا دنع ءاودلا :رفص ديسنئر

 يف ءىطبت نل اهنإف .ةنده ف تلخد ناو ةفالخلا برحف

 نيب تارايعلا فلتخميو .ميدقلا قشارتلا فانئتسا

 .مكاحلا برحلاو ةلودلا يف ةذفانلا ةحنجالا

 بزحلا ةدايق لخاد ديدح لكده ثادحتسا يف لعلو

 مئادلا بتكملا» ميسأب ,ةريخالا مانالا قف ,يروتسدلا

 ندعلا ةريفولا ةيروتسدلا ةلئاعلا لكاشم ىلع ليلد

 نس نيديباعلا ندز :ةعاسلا موجن مصل «مئادلا بتكملا»

 اذ يرمبخحسلا روصنمو ,ةيلخادلا ريزو يلع

 ضصاخلا سيئرلا بيبط يلذاشلا رمعو :«نيترارولا
 نيمالا رفص ديشرل ةفاضا ,يلاعلا حدلعتلا سزوو

 .بزحلا ريدم شوكيلا يداهلاو :ماعلا

 طيبض يه ةيساسالا مئادلا بتكملا ةمهم نوكت دق

 ةيروتسدلا ةدعاقلا تاعاقبا هليقو .عراشلا عاقيا

 .نيديلا رفص ريخالا سمتؤملا نم تجرخ يتلا
 ةلدلقلا عيباسالا نم مئاد فوح ةضراهعملا قو

 ةيعيرشتلا تاباختنالا دعوم لبق ةلصافلاو ةلبقملا
 تاباختنا دعب «يسايسلا حاتفنالا» لظ يف :ةيناثلا

 .ةردحملا اهجئاتنو 8١ فيرخ

 اعيط ةنلعملا اهيارزحا فلتخمب ةضراعملاو

 ؛بسانملا رارقلا ذاختا يف ةددرتم تلازام :ةينوناقلاو

 رظتنت يهو .تاباختنالا لايبح عانتمالا وأ ةكراشملا

 دمحم بهذ نا دعي دوعوملا بازحالا نوناق ريصم

 .دعولاو ةركفلا بحاص يلازم

 ,اهتامظنم نيب ةديذشلا ةعقرفلا نم وكشن يه مث

 ضعب يف تالاقتسالاو ةيلخادلا اهتاماسقنا نع ةدادز

 .اهتادابق

 ةقرمم بازحأ

 مزالي نيح يفو . نويكارتشالا نويطارقميدلا
 ,ةيربجلا ةماقالا قفو هتيب يريتسملا دمحا مهميعز

 باطقا نيب تاماسقنالا يسايسلا مهبتكم عزانتت
 .امهريغو «ناضمر نب» و «يزاجلا يلاذلا»

 ىلا قرطلا رصقأل دعب يدتهي ال يعويشلا بزحلا
 يف ريسالا وهو .لامعلاو نيلطاعلاو نايشلا عومج
 ال يذلا ديعبلاو بيرقلا هخيراتو هتيوبخن ةرئاد
 .صالخلل اليبس هتامصو نم كلمي

 ةفيص هب رضت يمدقنلا يكارتشالا عمجتلاو

 بزحلا ءءامدق» نيب ىتش عزانملاف اهتاز «عمجتلا»

 .:هلعشلا» و «يسنوتلا لماعلا» ؛ءءامدق» و يعويشلا
 ةيددعلا هتوق مغر ىقييف يمالسالا هداجتالا امأ

 ,دالبلا تاهج ىوتسم ىلع يقفالا هراشتناو
 .عمتجملا حئارش فلتخم ىوتسم ىلع يدومعلاو

 ,لدتعملا «وروم خيشلا» نيب هتدايق ماسقنا نم يناعب

 ناتلفل ةفاضا بلصتملا ,يشونفلا دشار خيشلا» و
 ,طد!وض الب ةسئاي لئادب ىلا انايحا اههجوتو هتدعاق
 .يدرفلا فنعلا ثادحاك

 ,.اغم مكحلاو ةضراعملا ديزت ال لماوع .مدقت ام لكو
 عمتجملا نع ةلزعو ادعي الا ,يسادسلا عمتجملا يا

 رطاخم اعبط كلذ يفو .ةعساولا هريهامجب يندملا
 ىلع ةضراعملا وا مكحلا ةهج نم نا يسايسلا غارفلا
 يتلا ةبيرقلا ثادحالاو ةلدالا يه ةريثكو .ءاوسلا
 ةيا ةضبق نم عساولا تالفنالا ةلوهس حوضوب تنيب
 يك ةريفغلا دادعالا جرخت ذا .ةيسايس ةسسؤم
 نوناك يف عقو املثم .اهتقيرط ىلع جاجتحالا سرامت
 وا ةدايق وا ضيرحتل ةجاح نود 74 رياني /يناثلا
 .هيجوت

 ةديدجلا رهاوظلا

 يف يسايسلا زجعلا دح دنع فقتاال ةيسايسلا ةمزألا
 كلذ زواجتت لب بسحف ةضراعملاو مكحلا تاسسؤم
 ,ابيرقت اهل ةقباس ال سنوت يف ةديدج رهاوظ ةدالو ىلا
 .اهتاروطتو ةينمالا ةلأسملا ةرئاد نمض عقت

 بابشلا نم ةعومجم تمكوح مايا ةريشع لبق
 ديدهتلاو ةقرسلاو حلسملا وطسلا» ةمهتب نييسنوتلا
 .«نمالا لاجر ىلع دماعلا ءادتعالاو ,لتقلاب

 ةمظنم ةعومجم مايق يف ةيضقلا تايثيح تلثمتو
 غلابم ىلع ءاليتسالاو كونبلا نم ددع ىلع وطسلاب
 زكارم ىلع موجهلاب تماق اهتاذ ةعومجملاو .ةماه ةيلام
 ةحلسا ىلع ءاليتسالل ,ماعلا نمألا» دونجو نما
 - | يف عقت نا لبق تارم ةدع كلذ نم تنكمت د دقو .ةريخذو
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 نم ردقلا اذهب انيفتكا ول .مكحم نيمك يف نمالا ةضبق ع
 لثم فارحنا ةرهاظ ةبئأك ةلأسملا تدبل تامولعملا

 .اسنرفو ايلاطياو رصم يف تاعمتجم ةدع اهشيعت يتلا
 «يواضلا بيدحلا» ةعومجملا ةداق نا اهمف ريثملا نكلو

 ةبترب يركسع رخآو «يسلبارطلا باهولا دبع» و
 نم ةيضقلا ليوحت ىلع اورصأ «يناليكلا» لوا مزالم
 ىلع ةيسايسلا نوؤشلا ةرئاد ىلا تايانجلا ةرئاد
 طاقسا ىلع نولمعي «نييمالسا نيلضانم» مهرابتعا

 يا ,مهرظن يف نكمملا ديحولا بولسألاب مئاقلا ماظنلا
 دنع ةظحل رخاآ ىتحو .,«حلسملا يروثلا فنعلا»

 ىلع ءالؤه لظ دبؤملا نجسلاو مادعالا ماكحا رودص
 حرش يف ةضافتسالا ىلا «يواضلا» بهذ لب مهفقوم
 تاحورط نع اريثك دعبت ال يتلا ةيسايسلا هئارا
 !نييمالسالا

 ةيضق اهرابتعا ىلع ةيضقلا ترمو مكحلا ردص
 نكلو .ةلصب ةيسايس ةهج ةيا ىلا تمن ال تايادج
 ةيوه ملعلا مامت نوملعي اهناكراو ةيلخادلا ةرازو
 .نيمهتملا

 عمقلا رابخ
 ةرازولل قياسلا ىف ةعباتلا ةينيدلا رئاعشلا ةرادا

 ةيلخادلا ةرازو تاصاصتخا نم اًءْزَح تراص .ىلوالا
 كلذ هرارقب ةبيقروب سيئرلاو .لقالا ىلع نيرهش ذنم
 فلم ةعيباتم ةمهم دانسا حوضوب راتخا

 ينعي ام وهو .ديدجلا ةيلخادلا ريزول «ةيجناوخالا»
 .ةرصاحملاو ةقحالملاو عمقلا رايخ

 هذه عم لماعتلا ىف بسانملا بولسالا وه له
 ينيدلا رايتلل نوئوانملا ىتح ؟سنوتك دلب يف ةرهاظلا
 بهذي لب .بولسا أوسا وه كلذ نا نولوقي كانه
 يف يلازم هب ءاج يذلا ةيرحلا ردق نا لوقلا ىلا مهضعب
 اليفك ناك «ةيليصأتلاو ةيبيرعتلا: هتاوعد عم هتيالو
 مهديصر نم َءزج بحسو مهجارحأب .رمتسا ول
 !امير .يونعملا

 نآلا مستري امع هلوق نكمي ام كلذ . ادج ةمتاق ةحول
 ديشر ديدجلا لوالا اهريزوو ةيسنوتلا ةموكحلا ماما
 .رفص

 نع هدعبو هتهازنو ةيرادالا هتفاظن هدعاست لهف
 هل دهش ام كلذ ؤ_ ةطلسلا لخاد ةذبانتملا رواحملا ةبعل
 ىلع لعف در لوا يف ةيمسرلا ةضراعملا سوؤر هب
 رطاخم نم دالبلاب جورخلل قيرط مسر ىلع  هنييعت
 !؟ةمج

 ءىنهي نا هنكما امبر :حوضولا نم ديزم راظتنأب
 ىلع هئيجمل راحلاو عيرسلا يسنرفلا معدلا ىلع هسفن
 ريزو «نومير» ةرايز يف لثمت دقو :ةموكحلا سأر
 هدالب دادعتسا ديكأتو ,سنوتل سيراب ةيجراخ
 وهو ؟ال فيك .هتيالوو هتموكحل ةلجاع ةنوعم ميدقنل
 هعقاوم ةداعتسأب طبتغملا .يماسلا هدلب ثوعبم
 !بيرعتلا تاونس يف اهدقتفي نا داك يتلا ةميدقلا

 وه ديدجلا لوالا ريزولا ىدل ديكألا ديحولا رمالا
 تافلم ثيح ابرغ سنوت ةلصوب هجتت نا «ةرورض»
 كنبلا ىدل نيخارجلا رهما عيقي ثيحو .دوعولا
 ىسنوتلا دسجلا «ةاوادمب نوليفكلا» مهدحوف .يلودلا
 0.ةعجانلا مهتافصو قفو ضيرملا

 ديعلا وبا يداه
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 او ا ا ا اا ا خنت نوط وسل لك جت

 ةيالحلا دمحم

 تت جة نا ماا جت بت فلا ل حسا

 ىلع تاءادتعالا تدتشاو تلاوت نأ دعب كيب

 مهمومه اولمح .اكريما يف مهتاسسؤمو برعلا لب
 هخيرات يف ةرم لوال قفاو يذلا سرغنوكلا ىلا | ٠

 ١985/1٠/١5 يىفو .ةيبرع ىوكشب مامتهالا ىلع

 سلجم يف ةينوناقلا ةنجللا نم ةعرفتم ةنجل تدقع
 ترمتسا زراينوك نوج بئانلا ةسائرب ةسلج باونلا
 اكريما يف برعلل ةيداعملا ةلمحلا يف رظنلل مويلا ةليط

 نع نوربعي ةيبرعلا ةيلاجلا نع نيلثممل تعمتساو
 .مهبلاطمو مهفواخم

 نم دوهشلا نم ددع ةنجللا ماما تاداهشم ىلدا دقو

 وهو برعلا عم هفطاعتب فورعم دوسا بئان مهنيب
 كن امه يبرع لصأ نم نارخا نابئانو يلمياد نفريم
 ددع اضيا دوهشلا نيب ناكو .راكوع زور يرامو لاحر
 وضع مهنم ةيكريمالا ةيبرعلا تامظنملا ءاسؤر نم

 سأري يذلا قزر وبا سميج قباسلا خويشلا سلجم
 .زييمتلا ةحفاكمل ةيكريمالا ةيبرعلا ةيعمجلا ايلاح
 ةمظنملل يذيفنتلا سيئرلا دعس دقيد ديسلاو

 يبغز سميج ديسلاو :نييكريمالا برعلل ةيموقلا
 كلذك مهنم ناكو .يكريمألا يبرعلا دهعملا ريدم
 ةدوع ردنكسا موحرملا ةلمرا ؛:ةدوع امرون ةديسلا

 هولاتغاو هبتكم نوششودهصلا نويباهرالا فسن يذلا

 ,يضاملا لوالا نيرشت رهش يف اينروفلك ةيالو يف
 اهنأل ةقياضملل تضرعت يتلا نومياس امير ةسئآلاو
 ددعلا .ةيبرعلا ةعيلطلا) نيطسلف نع اباتك أرقت تناك

 غون(
 ةنجلل دوهشلا اهمدق يتلا ق 5 حا

 دندهتلاو فنعلا لامعا صخلت ةقشو سرغنوكلا

 اكريما يف مهتاسسؤمو برعلا اهل ضرعت يتلا فنعلاب
 نيسمخ نم رثكا ىلع توتحا ةيضاملا ةنسلا عيبر ذنم

 هدع قرحو فسنو ةدوع ردنكسا لايتغا اهنيد ةثداح

 نم ريبك ددعو ةيمالساو ةييرع تامظنمل بتاكم
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 لتقلاب ددهت ةيفتاه ةاكرقو ا ةيوعشلا ثداوح

 .برعلا دض ةيباهرالا تافرصنتلا نم اهريغو

 فاثئصا دوهشلا ضرعتسا كلذ ىلا ةفاضالاب

 يذلاو .مهتامظنمو برعلا ديض سرامب يذلا زييمتلا

 ةيلقالا اكريما يف برعلا هعم حبصا ادح لصو
 وا عدار نود اهدض باهرالا سرامي يتلا ةديحولا
 ةطرشلا نع ردض ريرقت ىلا انه ةراشالا ردجتو .باقع
 لالخ اكريمأ يف باهرالا لامعا لوح (1131) ةيلاردفلا

 24 - 1 مام نرحزجرد زن حفلت ات -



 مل تعقو ةبياهرا ثداوح عيس نا لاق ١986 ةئس

 ةيدوهي ةيباهرإ تامظنم نا لب ءاهنم آيأ برعلا بكنري
 ةمظنملاو .اهنم ةعبرا تبكترا (ريرقتلا ةغل هذهو)
 يتلا ةيدوهيلا عافدلا ةبصع يه ةينعملا ةيدوهيلا
 رجاهي نا لبق اناهاك ريئام يرصنعلا اكريما يف اهسسا
 .كانه ةيباهرالا هلامعا سراميل ةلتحملا نيطسلف ىلا
 ,اكريما ف يدوهيلا باهرالا اناحض مه برعلا نا عمو

 .باهرالا ردصم مه برعلا نأب ةروطسالا رمتسنت
 امب سرفنوكلا ةنجل نم برعلا دوهشلا بلاطو

 برعلا اهل ضرعني ينلا ةقياضملا لامعأل 59
 ةطرشلا لاجرو ةينيميلا ةينويهصلا تامظنملا لبق نم
 .ىرخالا ةيموكحلا تاسسؤملاو ةيلاردفلا

 ديدهتلا وا فنعلا لامعا اوبكترا نم لك ةقحالم ١
 مهتناداو ,.مهتاسسؤومو برفعلا دبش فنعلاب

 .مهتدقاعمو

 ءارجاب ةيندملا قوقحلل ةيموقلا ةنجللا ضيوفن -
 يناعي يتلا ةلكشملا ىدم ىلع فرعتلل لماش قيقحت

 ةيندملا مهقوقح ةفلاخم ىدمو .اهنم برغلا

 .ةيروتسدلاو
 عوضوملا اذه داعبا رظخا نا ىلا ةراشالا بجيو

 يف اهبجاوب مايقلا يف نمالا تاطلس سعاقت وه
 اهنا لصحي مل هنا ذا ,ةيبرعلا يواكشلا ىف قيقحتلا
 برعلا ءاذيا ةمهتب دحا ةيقاعمو ةناداب تماق

 نم نيديدعلا نا كلذ نم اوسا وه امو .مهتاسسؤمو
 ةيروهمجلا سيئر لثم  ةلودلا يف نيلوؤسملا رابك
 ءادعلا نم وح ةعاشا ٍِق اومهاس . ةيحراخلا ريبزوو

 ينودلا باهرالا» هنومسي ام ىلع زيكرتلاب برعلل
 ىلا «باهرألا ريدصت» نم ريذحتلابو «يبرعلا
 امدنع اكريما ىف رعذلا اورشنف .ةدحتملا تايالولا

 زجاوحب ةيجراخلا ةرازوو ضيبالا تيبلا اوطاحا
 يف خيراوصلا اوبصنو تنمسالا ناردج نم ةكيمس
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 نم ضيبالا تيبلا ةياقو ةجحب ةيكريمالا ةمضاعلا
 ىلا كلذ لك ىداو .ةموعزم ةيباهرا ةيوج تامجه
 برعلا عم ةنلعم ريغ برح ةلاح يف اكريما نأب داقتعالا

 دح ىلا تلصوو يبعشلا ىوتسملا ىلع تسكعنا

 ناب حرصي ةيزكرملا ةطرشلل ماعلا ريدملا تلعج
 .«رطخلا ةرئاد يف نوشيعي اكريما يف برعلا»

 يريتسهلا دملا اذه ةيذغت ىلع ةفاحصلا تلمعو
 ةطرشلا بتكمل ديدج ريدم نييعت من مايا ةعضب لبقف
 ةيلاجربكا شيعت ثيح- تيورتيد ةنيدم يف ةيلاردفلا
 نم نا وه هل حيرصت لوا ناكو ...اكريما يف ةيبرع
 .ةعيشلا نم ريبك ددع مهنيب نال برعلا ةبقارم هبجاو
 ههجاو امدنع ينلعلا راذنعالاو مجارتلل رطضا مث

 هنا لوقلاب هسفن نع عفادف ؛ديدش جاجتحاب برعلا
 هآرق ام ىوس ةيبرعلا ةيلاجلا نع ائيش فرعي ال ناك
 تسوب كرويوين ةديرج هترشن مهنع لاقم يف
 .!ةينودهصلا

 يف ةيفخ ادي بيبا لتل نا نيبت ةبسسانم نم رثكا يف و
 ءاكريما ِق برعلا دصض ةيريتشتسيلا ةلمحلا هنجوت

 ةلاكو نيب قيشولاو رمتسملا نواعنلل ةحيش

 تارايختسالا زاهجو ((:1ه) ةيزكرملا تارايختسالا

 نولوؤسملا هلوح ىلذداو تاعاذالاو فحصلا

 نم قيرف للست لوح تاحيرصت نويموكحلا

 راصو .نيدكريمالا ءامعزلا لابتغا ةمهمب .ةيكيسسكملا

 تانحاشلا نم زجاوح فلخ مانيب ةيروهمجلا سيئر
 ضيبالا تيدلا لخادم ىلع تفطصا بارتلاب ةادعملا

 فحصلا ترشنو .رودعلا نم ةموغلملا تارايسلا عملا

 نا نيبن مث .نيموعزملا ؛برعلا نييباهرالل» تاموسر
 ةينويهصلا تارايختسالا ةلاكو اهتقلتخا ةصقلا

 ىلع دقحلاب روعشلاو رعذلا نم وج قلخل (داسوملا)
 نيرفاسملا ةقباضم ثداوح كلذ دعب ترئاكتو . برعلا

 .برعلا ىلع ءادتعالا ثداوح

 ةييرعلا ةيلاجلا يلثمم ادح يذلا عضولا وه اذه

 اذام : وه لاؤسلاو .سرغنوكلا ماما ةدضقلا ةراثال

 ؟ةجيتنلا نوكتس

 نم أزجتي ال ءرج يه اكريما برع دض ةلمحلا نا

 نأو دب ال كلذل .ةبيرعلا ةمالا ىلع ةينودهصلا برح
 لياق ريغ عضولا نا ةرورضلاب اذه ينعي الو ..صمتست

 نا نكمي ام مهاو .ديدجب دغلا يتأب نأو دب الف .ريغتلل
 : وه ليقتسملا هب ينأي

 ةبورعب ةرهاجملا ىلع ةيبرعلا ةارجلا دايدزا ١
 كرتشم رطخ ةهجاومل اهنماضت ةدايزو ةيلاجلا

 ةيلقألا دض ةلمحلا ةعيبطب .مهنيب نيفظوملا راغص
 اهيف ديازتت تقو يف ينأت اهناو اصوصخ  ةيبرعلا
 ةيركسعلا ايجولونكتلا ةقرسو سسجتلا حئاضف
 يتلا .اكريما يف ينودهصلا لغلغتلا ىدم فشكت يتلا

 ةزهجا لواحت امنيب اهيلع ةيطغتلا ىلع ةساسلا لمعي
 .اهتمواقم و اهحضف نمالا

 نأب ةيكريمالا ةسصاعلا ٍِق داقتعالا ديازتيو

 0.عنقت الو عبشت ال اهنال ءاهسفن ودع يه ةينويهصلا
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 [.' خا“ خخ عقلا 4نظفلا#
 هبال جنوب جر نوم توا هش تسوس ونت ناو انج 1 نق و ترنج وج ترو نين 7+ يب نطخ

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 1 سم دا 1 تدشا قفرا

 3 ل كب ١ سي سس 0 هك

 يونسلا كارتشالا ةميسق

 ةققرع ةميسقلا هذه 2 0

 كترفلاب) ييونسلا كارتشالا ةميقب

 ةعيلطلا» مسإب (هلداعي ام وأ يسنرفلا
 :يىلاتلا ناونعلا ىلع «ةييرغلا

 1: نك ىذا - يذ1101 خل

 31 8انو لاي مورزإ 92200 - ةلعنأأ|ال ٠ ىال؟ -

 5عارع - ةمقملعم

 71م1 عرج: خ1 طخ ج85 613347 1

 ذرفلا كنرفلاي يونسلا كا رتشالا ةميق

 (يوجلا ديربلاب اسنرف جراخ)
 م٠٠ انوروا © . اسئرف

 50٠ يبرعلا نطولا راطقأ
 ٠٠١ انقيرفا

 ءايلارتسروا ,ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 ايسآ قرش لود «نيصلا
 نا ملاعلا نادلب رياسو

 ؟م _اةراك بآ ؛ ١39 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا



 سس 7 ا

 هيرهإ .. برغف يلاشلا .. وادخ
 .ةينمأ ةيرود نا ءقشمد نم نومداق ركذ

 ٍبئان ءانبا اهيف لقتني ناك ةصاخ ةرايس تفقوا
 مهتلزناو .مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا
 لخدتي نا نود نم مهبرضب تماقو .ةرايسلا نم
 .نوققارملا

 نا مهسفنا نومدلقلا دافا .رخآ ديعص ىلعو

 يلوخلا دمحم ءاوللا لزنم يف بش دق اريبك ًاقايرح
 حالس يف ةيركسعلا تارباخملا زاهج ريدم
 .يروسلا يوجلا ناريطلا

 رابخا ةيروس يف نونطاوملا لقانت دقو
 لعج يذلا رمألا :عساو لكشب نيثداحلا
 نولءاستي ةيروس يف لخادلا عضولل نيبقارملا
 مادخ نم يسايس فقوم ةيادب اناك اذا امع

 لثم ءارو فقت يتلا ةهجلا يه ْنَمو ؟يلوخلاو
 [.؟ةيروس يف رركتت تذخآ يتلا ثداوحلا هذه

 نك ىف لقنعم ٠٠١ عاذقأ
 نا يبونجلا نميلا نم ةدراولا تامولعملا ف

 لقتعم 5٠٠ مادعا ىلع تمدقا ةمكاحلا تاطلسلا

 ١ ةعيلطلا دصص)

 :لّيمجلاب لصتي كاريش
 ل 5 م 606 لو مغ ©

 ةيروتسدلاو ةيبعرتلا تاسؤللاو ..ناسجأ ةدابس
 سيئرب كاريش كاج ةيسنرفلا ةموكحلا سيئر هارجا يذلا يفتاهلا لاصتالا

 نيراجفنالا باقعا يف ؛ليللا نم رخآتم تقو يف ليمجلا نيما ينانبللا ةيروهمجلا
 توريبب ةيروسلا ةينمالا ةطخلا نيفنت باقعا ىفو .ةينانبللا ةمصاعلا يف نيعورملا
 داقتعالا اذه ززع اممو .يسنرف فقوم نع اريعم .ةينانبل رداصم هتربتعا .,ةييرغلا

 .ةيروتسدلاو ةيعرشلا تاسسؤملا رودو هتدايسو نانبل لالقتسا» ىلع كاريش ديدشت
 .«ةينانبللا  ةيسنرفلا تاقالعلا ريوطت ةرورضو

 تاثداحملا باقعأ ىف ءاضيا .يتأد لاصتالا اذه نا ,ةيروهمجلا سيئر رظن يف :مهملاو

 نع ةباينلاب :سيراب يف :مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان اهارجا دق ناك يتلا
 .ةيروتسدلا تاسسؤملاو ةيروهمجلا ةسائرل ارواجت ليمجلا هريتعا ام وهو :نانبل
 ,ناهذالا ىلا ديعي ؛يمسرلا ىوتسملا ىلع :ةينانبللا  ةيسنرفلا تالاصتالا فانئتساو
 قياطت نع يفاحضلا هرمتؤم يف نلعا امدنع مادخ مالك لوح تمسترا يتلا تالؤاستلا

 نيبقارملل يحوي نا الواحم :سيرابو قشمد نيب :تاليلحتلاو تاجاتنتسالا»
 .اكرتشم ايروس - ايسنرف ارود .قفالا يف :نا نيعمتسملاو

 اهب ىلدأ دق ناك يتلا تاحيرصتلا ةلسلسو .ليمجلاب كاريس لاصتا ءاج اذكهو
 هنع لوؤسم مادخ مالكد نا ىلا اهمف اوراشا يتلاو .نييسنرفلا نيلوؤسملا ضعب

 اهتسايسو .نانبلب اهتاقالع نا ربتعت لازت ال سيراب نا .ىرخا ةرم .لديل :ءمادخ
 .ةيروتسدلاو ةيعرشلا تاسسؤملا نم ءرخا ءيش يا لبق اديت :ههاجت

 ام لك سيلو ,فطغنملا يف ناندل» :ةينانبل رداصم لوقت .لاصتالا اذه ىلع ءابيقعتو
 ةدحوم ةمصاع نيلبقملا نيرهشلا يف دوعت فوس توريبو ..احيحص قشمد هنلعت
 ال! !«دحوم نطول

 تالئاع رنا رسراقتلا تركذو .ةروصنملا نجس يف

 نمقد نك يتاوللا ءاسنلا ًاصوضصخ .نيلقتعملا

 حارس قالطإ راظتناب ةديدع امايأ نجسلا ماما
 (0.مادعالا ذيفتتب نئحوف دق .نيلقتعملا

 اوتمد بولعا مقاحب علملا
 نيدلا يقت قيسالا نانبل ءارزو سيئر تفل

 تعمجتم ينلا ةيلوالا تاريشؤملا نا ىلا حلصلا

 ةيبرغلا توريب ف ةيروسلا ةطخلا شماه ىلع
 ينانبللا اهناحتما يف قشمد لشف ىلع لدت
 يريجفتلا بولسالا ةروطخ ىلا راشاو .ديدجلا

 فعاضيو اهدض سائلا بلؤد يذلا هعبتت يذلا

 فكعي حلصلا سيئرلاو .عاضوالا يدرت يف
 سيئرلا رارغ ىلع .هتاركذم:ةبانك ىلع انهار
 ةدام يرشت ةدجتسملا ثادحالاو :مالس بئاص
 ىلع ليلد اهنال .حلصلا بقعي امك .تاركذملا

 مايا يف امك دعسلا مايا يف يناذنبللا عامجالا

 : عامجالا نا تاركذملا روحمو .ةيروسلا سحنلا

 اديدحت يروسلاو .دارفتسالا اميف نانبل يحب
 م .هلتقد

 !سرادملا لدي ناجع
 ةمكاحلا تاطلسلا نأ ةيروس نم نومداق دكآ

 فق تادب دقو - تالقتعملاو نوجسلا ءاند نم ددزت

 ةقطخم ُِق لوألا :نسبدبيدح نينحجس ءاند

 .صمح ةنيدم يف يناثلاو . عادي وسلا

 ةينمألا ةضدمقلا نا مهسقنا ءالؤه رشبو

 0.ةريخألا ةرتفلا يف ,دالبلا ف تدتشا

 ةيبك رجأ فاطم

 نا ؛ةلتحملا نيطسلف نم تامولعم ديفت
 ,ةيكريمألا ةيسنجلا لمحت ةيبرع تايبضخش |

 1 ةيمالعا بتاكم حتف ىلا ةريخالا ةنوآلا يف تهجتا
 موقت بتاكملا هذه نا نيت دقو . .لتحملا نطولا يف

 نلعا يتلا ةباغلا ريغ ىلع .ةيسايبس تاطاشنب

 ش يسيئرلا لمعلا نأ وديسو .اهلجحا نم حاتتفالا

 ةلتحملا ضرألا نم بابشلا ريجهت بتاكملا هزهل

 0.لودلا نم اهريغو ةدحتملا تايالولا ىلا

 اساو سلك واتم ٠
 8 ,ةيبرعلا ةعيتطلا» هترشن ربخلا اديكات .

 بودتتم تارايز لوح ,يضاملا ليربا /ناسين
 قشمد ىلا ةيكوكملا ةدحتملا ممالا ىدل نطنشا و

 ةلاكو نم اريتك الوؤسم هياحطصاو

 ,يسياك مايلو نا رهظ .ةيزكرملا تارابختسالا
 ةدعب ماق يكريمالا زاهجلا .يف لوالا سارلا
  ظفاح ىلا عمتجاو نيرجاهملا رصق ىلا تالوح

 قالظا نوكي دقو نئاهرلا ةصقراتس تحت. ديسأ

 | نوثدحتي نوف راعلاو .ثيغلا لوا وكنيج بالا
 ظ علا ةلملا ةلدمقب عوفام ست ع

 ىلا ةدوعلا ناك رخآ يسايس نمثو ةيروسلا 1

 | بونجلا ىلا لوخدلاب ادوعوو .ةيبرغلا تورقف
 ءارمحلا طوطخلا ادبت ثيح ,ينارهزلا ىتح

 1 : 0.مظعأ يفخملاو .ةينويهصلا

 !لاعنك ىزاف منرا نايراحتتا ٠
 ةبلاع ةينقت تاسبيردت نع باقنلا فشك

 نم تادحو دادعال «ةيناندللا تاوقلا» اهيرجت

  ةيروسلا تاوقلا زكارم ىلع موجهلل نييراحتنالا
 ام رارمغ ىلع .عاقبلا لهسو ةيبرغلا توريب يف
 ةنياهصلا دض ةينطولا ةمواقملا تاوق هذفنت
 «ينقتلا فاطعنالا» اذهو . بونجلا ف مهئالمعو
 نم ةلحرم ىلا رشؤي تاوقلا ةيجيتارتسا يف
 نا دعي .دسا ماظن تاوق عم يتآلا فنعلا

 ا نسب قيفوحلا تالواحم لك تطقس :

 556 ندعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا_ ؟ ؟

 :ةصاخ .تايشلمبملا يحلسم نا :ةيبرغلا توردب نم ةدراولا سو ِق 3

 .ةدسيئرلا عراوشلا ىلا ةيفلخلا عراوشلا نم اوجرخ .«لمأدو ؛هللا بزحد»

 .ةيروسلا تارداخملاو نمألا رصانعو تاوقلا لبانب نيحلسملا لياح طلتخاو | ظ

 .بيلاسألاو لئاسولا هذهب ةينمالا ةطخلا ريدت ةيروس نوكت نا نوينانبللا برغتسيو
 نيترايسلا راجفناب :ةينانبللا ةمصاعلا زه يذلا يومدلا لازلزلا باقعا يفو

 تايلمع تزكرتو ,لتقلاو بلسلا لامعأل ةظوحلم ًةطاشن نوبقارملا ظحال .نيتموغلملا
 ىلا يمتند مهتيبلاغ نومثلم اهلقتسي .ماقرا نود نم تارايسب ةسوردملا ةنصرقلا
 .ةيروسلا تارياخملل نيتعباتلا ءدسالا ةبيتك»و ءرمحلا ناسرفلا» ميظنت

 تناك يتلا يبسلا تاظحل نوديعتسي ةمصاعلا نم يبرغلا عاطقلا ناكس ادبو

 ثيح .كبلعب - صمح قيرط ىلع لاسرع ةقطنمو كبلعبو ةروتش اهرقم ايفام اهسرامت
 اذهلو .اعم قانعألاو قازرألا ىلع قيمع رعذ توريب دوسيو .ةيروسلا تاوقلا زكرمتن

 ١ 43:نآ ة

 ةيروسلا رصانعلا نأل :توريب يف ةددجتملا ةيروسلا ةطرولا نع نوفراعلا ثدحتي
 وه امنا ,ءسانلا فيخي ًابئذ سيل نمألا ناف كلذبو ؛مارتحالاو ةيقوثوملا ىلا رقتفت
 ةقيقدلا فورظلا يف هنيمأت نع يروسلا ماظنلا زجعي ام اذهو .ةيسفن ةنينامط
 ةنهارلا

 نع ريبعتلا ىرح ,«يمالسالا ءاقللا» تايلاعف هتدقع يذلا ريخألا ءاقللا يفو

 تتأو .توريب يف ةيروسلا تادحولا «ةيوايفام» ءارج نم سانلاب دبتست ينلا فواخملا
 ,بعرلا نزاوت وا نزاوتملا بعرلا يسرتل ةمصاعلا يعاطق يف ةعورملا تاراجفنالا
 ءاسنك بصتغت يتلا ةنيدملا يف مهروهظ قوف موي لك مهثثج نولمحي نينطاوملا لعجتو
 ...ةفصرألا

 نم ةيبونجلا ةيحاضلا يف راشتنالاب ةيروسلا ةطخلا حوارت .رخآ ىوتسم ىلع
 ىتح ةيبرغلا توريب نم اهترطيس طسب قشمد عورش نا ينعي اذهو .اهناكم توريب
 نيذلا نم رثكا مه ّرسلا يف اهنوضهاني نيذلا نا اصوصخ :«ةبعص ةخبط» اديص
 يذلا يكارتشالا بزحلاو طالبنج ديلو نيضهانملا ةعيلط يفو ...نلعلا يف اهنوضهاني
 ىلع راصحلا قييضتو ةدلخ أفرم ىلع ديلا عضو ناك يروسلا ثيغلا لوأو .همعزتي

 [0.باهللا بآ رهشك ةباهلو ةبعص ينانبللا قشمد فيص يف مايألا نا رهظي انه نم
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 رقم وهو ,جافيروب قدنف نوكي دقو .ةداضملا
 ةقطنم يف نييروسلا طابضلا رابك تارباخم
 فدهلا وه ةيبرغلا توريد ف ءاضيبلا ةلمرلا
 0.ةديدذجلا ةيراحتنالا ةطخلا يف لوالا

 يتابفوملا عاتفل
 ةييف رخل تن ريب ىلع

 توريب نم ةيقرشلا ةقطنملا ف وكسوم كرحتن
 ديدجلا يتايفوسلا ريمعلاو + تفال لكش يف

 نا دعب .(اديج ةيبرعلا نقتي) اشتولوك يليساف
 عشسو ٠ عمحجفج ريس .«ةينانبللا تاوقلار دئاق راز

 ةيحورلا .ىرخالا تادايقلا هاجتا ف هتاقالع
 ,مشاهلا فزوجو نوعمش يناد لاثما .ةينمزلاو

 نمو .مهريغو يمارك ةموكح يف يبئاتكلا ريزولا
 لّيمجلا نيما ينانبللا سيئرلا جوتي نا عقوتملا
 ىلا ةبيرق ةرايزب يتايفوسلا حاتفنالا اذه
 تادعابسم ىلع لوصتحلا يف لمايو .وكسوم

 هيلع ةيروسلا طوغضلا ةهجاومل ةيتايفوس
 .نانبل ىلعو

 ليمجلا ءاقي معدت وكسوم نا ركذلاب ريدجلا
 افالخ ١19484 ريمتس /لولنا "7 ىتح هتبالويف

 0.يروسلا فقوملل

 !عيبطتلا ىلا ةدؤعلا
 ةحايسلا 1 نا ةعلطم رداصم ديفت

 عيباسا ذنم هترايز ىغلا دق ناك يذلا يرصملا
 عم ثحبدل ,اييرق اهروزد فوس ..لدئارسا» ىلا

 عجارت بايسا ؛ «يليئارسالاد ةحايسلا ٍرِيَزو

 باقعا يف 4٠: ىلا افلا ٠5٠ نم رصم ىلا ةحايسلا

 .ءانيس يف ةعبسلا «نييليئارسالا, لتقم
 فوس ايرصم ادقو نا ىلا ءابنالا ريببشتو

 نايكلا يف عيباسا ةثالث رمتست ةرود يف كراشي
 نوؤشلاو يرلا قرط ةساردل ينويهصلا
 ءاشنا ىلع تقفاو دق ةرهاقلا تناكو .ةيعارزلا

 ءاتلدلا ةقطنم ف ةيجذومن :ةيليئارسا» ةعرزم
 ..يرخا ةعرّرم اشنت دقو

 نولوؤسملا لواحي يمسرلا ىوتسملا ىلع
 تاردابم جاتن اهنا ىلع عرازملا ا

 يكربما ناهز
 !ىراعلا سيئرلا ىلخ

 نا ؛ميعزلا وبا اهردصم تامولعم تدروأ

 سيئرلا ىلع نهارت ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 ناذبل يف ددجتم رودب مايقلل دسا ظفاح يروسلا

 ناهرلا نا تامولعملا هذه ديفتو .ةقطنملاو

 هلوبق نم قلطني ءيروسلا سيئرلا ىلع يكريمالا
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلع ةمواسملا
 يف لوخدلاو يتايفوسلا رودلا ىلع بالقنالاو
 ةمزا ةيوستل دع يذلا ةبكريدمالا ةخيطلا

 ظ .طسوالا قرشلا

 لواح دق ناك يروسلا ماظنلا نا هركذ ريدجلا
 ىلا ةفاضالاب ءريرحتلا ةمظنم نع اليدب ءاشنا
 .ةيروس يف نيينيطسلفلا دض تالاقتغالا

 ذاقنالا ةهيج هتدهش يذلا ريخالا قاقشنالاو
 50. ينيطسلفلا

 !برهلا نم نيرافلا لافتما
 ذيفتت ترشاب ةيناردالا تاطلسلا نا ؛ةضراعملا

 نييناربالا لاقتعا فدهتست ةددشم تاءارجا

 شيجلا يف ةيركسعلا ةمدخلا نم نورفي نيذلا
 اضيا نوبرهتي نيذلا نينطاوملاو .سرحلاو
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 رداصلا نايبلا فاضاو .برحلا رارمتسا ببسي

 ةينمالا ةزهجالا نا .لوقي بنكملا نع
 نم اددع تلقتعاو توندلا تمهد ةدركسعلاو

 ناريا يف نا املع :سرحلاو شيجلا نم نيبراهلا
 نع نوعنتمي مهو .اورف دق فلا ١١ نم رثكا
 0. برحلا ةهبج ىلا باهذلا

 1نانس نه ىيرف ريرفت
 ةيبرغ ةلود نا ,ةعلطم ةينانيل رداصم ديفن

 نع ايسايسو ايركسع اريرقت تدعا يربك
 تلاقو .ةبقترملا تاروطتلاو ,نانبل يف عضولا
 ةمظنم 7 نانبل يف نا ديفي ريرقتلا نا رداصملا

 يف ةيركسعلاو ةيسايسلا اهتوق سرامت .ةحلسم
 لصحنتو .اهيلع رطيست يتلا عراوشلاو قطانملا
 «ليئاربسا» اهنيب ةهدع رداصمف نم ةحلسالا ىلع

 نا ءيبرغلا ريرقتلا ريتعاو .ةيروسو نارياو
 يوتحي وهو ؛اريطخ تاب نانبل يف عضولا
 ةرواجم لود يف رشؤت نا نكمي راجفنا رصانع
 نا يغبني هناو .ءليثارسا»و ةيروس لثم نانبلل
 ةحاسلا ىلع اهرود بغعلل ةبيرغلا لودلا دوعت

 (0.لاعفو رثؤم لكشب ,ةينانبللا

 ننهلا ةسف رونو بقا ايسيق روت
 اهددع يف ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» هترشن امل اتيبثت

 ,يىلاحلا يسنوتلا ةموكحلا سيئر نا :قباسلا

 يلازم دعب يلاقتناو يلحرم لجر وه رفص ديشر
 ديتعلا ةفيلخلا نا سنوت نم نومداق دكا
 ةبييقروب ديحولا هلجن وه ةبيقروب سيئرلل
 ةيسايس نيقلت ةرتف تادب جاطرق رصق يف و .نبالا
 لعجل .جرف يلذاشلاو يساسلا ةديعس فارشا يف

 ,ةيسايسلا ةيعللا ايافخب سرمتي ثيرولا
 نا دكؤملاو .ةلدقملا ةلحرملا يف دالبلا ةراداو
 اذه كرابت .يلازم ءاصقا دعب .نطنشاو
 يسنوتلا داصتقالا تدما دقو ....رييغتلا
 6 ...ةينيعلا ةيلاملا تادعاسملاب

 ةمضع ىلع اهات زال
 ينفأ رذهيدلا ليصفملا

 غالب طوشكاونب مرصنملا عوبسالا يف ردص
 تنبت ةيناتيروملا ةموكحلا نا نلعي يمسر
 ةبختنم تاعامج» ليكشت ىلع صني انوناق
 تاسسؤم عضو نا غالبلا ركذو .ءايطارقميد

 قطانملا يف ؛الوا .متدس لكشلا اذهب ةيطارقميد
 دولا وطال لا ركام كلذ يجيد نخل

 كاريشا» وه تاسسؤملا نم فدهلاو .ةيوعرلاو

 لكشب ةصاخلا مهنوؤش رييست يف ناكسلا
 يداسصتقالا ميوقتلا لسلسمب رثكا مهطبري
 .ايناتيرومل ءيلاحلا

 ةيميظنتلا ةقيرطلا نع نوناقلا ثدحتيو
 ايدلب اسلجم مضتس تاعامج لكش ف اهفصيف
 ةينازيملا عضوب نوفلكي اوضع 0 ىلا ٠١ نم
 باختنا عم :ةرئادلا ةيمنت جمانرب ديدحتو
 .سلجملا لخاد نم هيدعاسمو ةدمع

 ةرئاد لكل حئاول عيرا نوناقلا ددحبيو

 اميف .نيترود نم اعارتقا مظني امك .ةيرضح
 ةيبسنلا ةيليثمتلا بسح دعاقملا عيزوت متيس
 ٠١ نم رثكا ىلع تلصح يتلا حئاوللا نيب نم
 تاباختنالا هذه ميظنت خيرات اما .تاوضالا نم
 .تاعامجلا ردع هلثمو .دعب ددحي نلف

 خيرات ف ىلوالا ةرملا اهنا ىلا ةراشالاب ريدج
 جهنلا اذهب رارقالا متي ةلقتسملا ايناتيروم
 دعب دالبلا هيف لخدتس ىذلا يطارقميدلا
 ىلا عياطلا دمحا ديس دلو ةيواعم ديقعلا لوصو
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 ةهجاوم يف يبرع «يبول» ثادحتسا ةرورض نع نوريثك ثدحتي | لني
 .ينودهصلا «يبوللا»

 .اوتام هباطقا ضعب :144/ لبق ام ذنم ايبرع «يبول» انيدل نا عقاولا ٠
 .لاوحالا بلقتو نينسلا رم ىلع فيضا مهضعبو

 هل ناك دقو .تايوتسملا عفرأ ىلع «يبول» وهو
 .ىرخالا اناياضقو نيطسلف ةيزكرملا انتيضق

 اذا الا .اليخد اهيلع ىضرن نلو انضرا ضرالاف .ميسقتلا ضفر ءدبلا يف
 .ميسقتلا ذفنبل اعجارتم براحو .انم دحاوك اننيبب شيعلا ءاش

 .يبرعلا بازتلا لماك ريرحت ررق مث
 بحاص لتحملاب فارتعالاب يضقت ةيناسنالاو .لاغم بعشلا نا دجو مث

 .انقحب فرتعي نا طرش .قح
 .ةزغو ةفضلاو ءاندسو نالوجلا هاطعا مث

 :مث .حالسلا ةعوزنم ةينيطسلف ةليود ةماقاب يضر مث .ىطعا امب بلاط مث
 وحنلا ىلعو ءادج دودحم يتاذ مكحب الا ىضري ال ودعلا نا هل تبث نا دعب
 .هراوح يف هتيغري هسفن ودعلا «ًاجاف» :هتروص هل مسر يذلا

 ةيبرعلا ةعماجلا لعج :نيطخ ىلع لمعي ناك ةليوطلا ةلحرملا هذه لالخ

 لمعتو هل داقنت ىتح ناكم لك يف ريرحتلا ةمظنم دراطو .هل ىوتحم ال الكش

 . بعص مقر ةمظنملا ناف :لوالا قشلا ققح اذاو .هنئيشمب

 رما يف ينويهصلا يبوللا عم قفتي يبرعلا يبوللا نا لوقن نا يقب
 .رخا يف فلتخيو

 .ةينويهصلا حلاصل نالمعي امهيلك نا يف هعم قفتي
 نوكيل .هتاططخمب ملاعلا ةنياهص حراصي يناثلا نا يف هعم فلتخيو

 لذا يبرعلا يبوللا امذيب .ةينويهصلا عيراشم ذيفنت يف الماك قيسنتلا

 الو لوحي ال نامتكلا نم ارادج هنيبو هنيب ماقاو .فرعي ال ىتح هرهقو بعشلا
 هيراح :ةحلاضل لمعلاو ؛بعشلا ةحراصم ىلع ماكحلا نم ورح نمف .لوزي

 اذامل :دعب ؛لعاستن لهف .هسفن ودعلاب هيلع ناعتساو .قيطبي ام لكي يبوللا

 ؟قارعلا ىلع رماتي
 .زيريب لابقتسا يناثلا نسحلا رارق نع اديعب سيل اذه يبرعلا يبوللا

 - ةيرسلا هتالاصتا ىلع ادحا علطي ملو ءادحا رشتسي مل هنا نسحلا لوقو
 نم ناك اميرو ؛رهشا ةثالث ننم :ةنياهصلا ةداقلا عم  ةرشابم وا ةطاسو

 .ةيعللا ظورش

 ةرايزو .ىضرلا حضفت .لوجخلا ةنيللا يبوللا ءاضعا تاحيرصت ضعب
 تقوت مل ءزيريي و نسحلا نيب دوشنملا ءاقللا متي ىنح .ارارم تلجا ينلا شوب

 يبوللا نا قيسملا انملع عم .ءاقللا هل دهم ام عباتتل الا .ةرتفلا هذه يف

 .شقون ام ريغ فشكيس .يبرعلا
 اذه يف ,قشمد ىلا «يإ.يآ.يسلا» ةيكريمالا تارابختسالا سيئر ةرايزو

 يف مكحلا رداضم تنلعا امك ,نئاهرلا ةيضق ثحب ىلا يمرت ال :تاذلاب تقولا
 راوحلا ةازاوم يف .نسحلاو زيريب هادب يذلا راوحلا ةعباتمل امناو .ةيروس
 .تابوتسملا بسح اهيتوعيم راتخت نطنشاوو .شوب هيرجي يذلا

 ْق تاروطت نم ةمداقلا ةلحرملا هدهشتس امب يبرعلا يبوللا حرصي ال

 ىقبب كلذ عم .يرسقلا قارعلا بايغ يف دعت لولح رذن ةمث نكلو .ةقطنملا

 ارداق ؛درهق ف غلوب امهم ءبعشلا ىقبيو .نيرداق ريرحتلا ةمظنمو قارعلا
 0.نيرماتملاو ةرماؤملا ىلع ءاضقلاو :لعفلا ىوتسم ىلا عافترالا ىلع

 روطت يف ربكالا لضفلا
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 اهب رخفن الو ...اهديرت ال برح يف توملا نم نوما
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 ..؟ينيمخ قفاوس ال انامل : .مود للك دادفد نم مالسلا

 ؟فرخ حيشل ءاضرا تومن نا بحد اذاملو

 اح طوف نس بج

 هتخا رفس زاوجب رفاس نيرشعلا يف بان
 .ءأرما يريؤ ركنن نأ دعب

 0 جدو ا مما نو

 ي دعسلا دنعس :نيلرد

 .اريماكلا ةلآ دعنا

 انه ىلا تآن مل ..كتدبرج يف بتكا .ءاحر عمسا

 ةايح نع ماهوا انيدل سيل .ةريبك مالحأب
 يف ادغو ةعاقلا هذه يف ةليللا مانأ دق .ةيرغلاو درشتلا

 برح يف توملا نم نوها كلذ لك .بعلم ةحاس وا كراب
 يف سفنلاب ةيحضتلا راختفاب رعشن الو اهديرن ال
 ءالؤه لكك .عنتقم ريغ ينكلو انابج تسل اهليبس
 برحلا هذهب (هلوح نيعمتجملا ىلا هتبابسب راشأ)
 .«ةنونجملا

 باش يناريا سدنهم :يرزهم اضر اليلق تمص انه
 ضيفخ هينيعب لاج .هرمع نم نيرشعلاو ةعباسلا يف
 ثبت ؛ةعومسم ريغ نوكت داكت تاملك تءاج مث سأرلا
 ةهبح ىلا جاعنلاك قاسن .انلاح هذه» :ةريحو ًايسأب

 انماما نويقارعلا ؛ارايخ انل سبل .قارعلا دض برحلا
 !«ءانفلح نم يلالملاو

 ةلحجملا , ءنريتش» لسارم يليمز ىلا تفتلا

 دجنتسا ينأك راشتنالا ةعساولا ةيناملالا ةيعوبسالا
 :لاق ءاهتادرفم راضحتسا ىلع ىوقأ ال نزح ةيثرمب
 ١ .«مهديرب دحا الو مهنوخم نطولا ...ةلكشم»

 يفحص جاتروبير نومضم دعي اميف تحبصا تاملكلا
 / ويلوي ”4 خيراتب رداصلا اهددع يف ةلجملا هترشن

 يراجلا زومت

 راظتنالا الا نوكلمي ال ...ةماعلا تاحاسلا يف |
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 نم انا» لاق :رخآ باش يدش برتقا ءانثالا هذه ٍِق

 زاوج ىلا رظنا .طقف ةنس نورشع يرمع نارهط
 :هيدي نيب حوتفم هزاوجو روفلا ىلع تلق .«يرفس
 زاوج هنا قحلا كل» لوقدل حستنا «!كزاوج سبل هنكلد

 ترداغو ةيوسن سيالمب تركنت دقل .يتخا رفس
 .ةيدركلا ةقطنملا ىلا نيرفاسملا صاين اريس نارهط

 دودحلا ىلا لوصؤلا ىلع داركالا دالوالا يندعاتشس كانه

 .,ةيكرتلا «ناف» ةنيدم ىلا اهتزتجا ثيح ةيكرتلا
 يناريالا باشلا اذه باجا «؟ايكرت يف قبت مل اذاملو»

 ريصم ىلع افوخ .همسا نع حاصفالا ضفر يذلا
 اليوط ءاقبلا عيطتسي نم انم سيل» .نارهط يف هتلئاع

 .نيمرجملا ميلست ةيقافتا نارهطو ةرقنا نيب .ايكرت يف
 ددرتت ال ةرقنا ةموكح ناف كلذ عم ؟نومرجم نحن له
 يسايس لك ربتعت يتلا نارهط ةموكحل انميلست يف
 توملا .امرجم برحلل ضفار لك لب ءامرجم ضراعم
 .«ناردا ِق دكؤملا انريصم

 ةاسأم حرطت يتلا .اهتاثم لب صصقلا تارشع

 يفو يملاعلا بدالا عئاور مظعا يف اهدجت ال ةيناسنا
 اهعمست ,ةيديجارت يرشبلا خيراتلا لوصف رثكا
 نييناريالا نيدرشملا تاركسعم يف كلاوجت لالخ

 ةيناملالا لغيبش ةلجم .ةيبرغلا نيلرب ىلا نيئجاللا
 زومت /ويلوي ١" يف رداصلا اهددع ىف تبتك ةيعوبسالا

 تاميخم تظتكا يضاملا عوبسالا يف, :هصن ام يراجلا

 يف بيذعتلا نم نيبراهلا نييناريالا فالآب نيئجاللا
 دض برحلا ةهبج نمو ينيمخ هللا ةيآ ماظن نوجس
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 .ةبيرغلا نيلرب تايناكما عيمج تدفنتسا دقل .قارعلا

 ثراوكلا تاعاق ف تبصن يتلا ةرسالاو دعاقملا ىتح
 .«مهب تصغ ةئراطلا لاوحالاو

 فحصلا ىربك «غنوتياست ةشيتود دوزن» اما
 ماما اليوط تفقوت دقف خينويم يف ةرداصلا ةيراسيلا
 اهددع يف تلاقو نييناريالا نيثجاللا رامعا لدعم

 طسوتم نا» :يراجلا زومت /ويلوي ١9 خيراتب رداصلا
 ىلا ةفاضا .طقف ةنس ١ لا و ٠١ لا نيب عقيب رمعلا
 ةهبجلا رابهنا ةمدقم ىرت اد هذه له .لافطالا

 ....«جيلخلا برح يف ةيناريالا

 ينلبقتسا .نيدرشملا تاركسعم ىلا يتارايز لبق
 ريدم :نامفوه زنياه لراك نب مالسالا فيس جاحلا
 ءيداه لجر .هسسارتش كنسال يف نيدرشملا ةياعر ةرئاد
 ىلا هؤامتنا فاضا دقو رمعلا نم نيسمخلا زواجت

 عم هلماعت بولسال ادناسنا اقمع ةنس ١١ ذنم مالدسالا

 ةيموقلا مهلوصا نع رظنلا ضغب .نيدرشملا نوؤش
 زنياه لراك نب مالسالا فيس لاق ,مهدئاقعو مهنئاولاو
 تبأر دقل .ناريا نم نيئجاللا دادعا ربكا ناد :نامفوه

 ءالؤه هل ضرعت يذلا يشحولا بيزعنلا ىسدع مأي

 عيش كانه يرجي ام نا .ةيناردالا نوحسلا ِق بايشلا

 نيلرب ىلا تأجل ةريبك دادعا اضيا كانه . عيبظف

 .«قارعلا عم برحلل اهضفر ببسب ةيبرغلا
 رمتؤملا وضع ,نيدرشملا ةرئاد ريدم عم ثيدحلا يف

 .ةيبرغلا نيلرب ف هعرف لوؤسمو يملاعلا يمالسالا
 ةزيمتملا ةنخملا .مالسالا فيس جاحلا يل حضوا
 .راطقالا ةيقب نم مهاوس نود نييناريالا نيدرشملل

 يتلا :يساسالا يناملالا نوناقلا نم ١١ ةرقفلا نا

 ةمكاحلا بازحالا نيب عساوو داح شاقن يرجي
 برحلا نيضفار ىلا رظنت ال اهناشب ةضراعملاو
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 ةلود لك قح نم ربتعت اهنا ثيح .نييسايس نيئجالك
 نا .ةرورضلا ةلاح ف برحلا ةهبج ىلا اهينطاوم قوس
 وا نيقحالم مهنوك ىلع نونهربي نيذلا نييناريالا
 يف ربكا اصرف نوكلتمي نيذلا مه نييسايس نيدهطضم
 هجاوي اذكهو .يسايسلا ءوجللا قح ىلع لوصحلا
 هرظتني ثيح ناريا ىلا اددجم داعبالا ةنحم مهريغ
 لودلا دقن ناو ةضاخ ,قدللا يدنا نع قفصخلا توما
 دق اكريماو ارسيوسو اسنرفو ديوسلاو كرامندلاك
 اضيا نوضفري نيذلا نيبراهلا هجوب اهتاباوي تقلغا
 .ادكرت ىلا ةيناث ةدوعلا

 ريثكلا داعبالا رارق وا ةيلمع هجاوت ,لاحلا ةعيبطب
 كلذكو ةيسايسلا :ةينوناقلا تاضارتعالا نم

 ىلا نيئجاللا نم دعبم يا ضرعت نا ثيح .ةيناسدالا
 نيلريو ةيداحتالا ايناملا ةعمس نم لاني مادعالا ريصضم

 دلجاعم يف ةقدلاو ريصلاو ينأتلا ناف كلذلو :ةيبرغلا

 بسك وا ديدمت اهناش نم نوكيس نييناريالا تافلم
 .اياوصو ةمالس رثكا جالع ىلا لوصولا ةياغل تقولا

 فصنلا لالخ اهدحول ةيبرغلا نيلريد لخد دقل
 ناريزح رهش يف و . ءيجال فلا ١: ماعلا اذه نم لوالا

 ةدقب قلغ نا .درشم ١٠٠١ نييناريالا ددع غلب هدحو

 ايناملا ىلع ايئانتتسا اطغض دلو اهدودح نادلبلا

 ٠١8 نيرجاهملا ددع علب ٠ ١ ماع ْق .ةيداحتالا

 ١9/5 ماعلا يف مقرلا اذه زواجت عقوتملا نمو فالآ
 ماع لالخ فلا ٠٠١ لا ىلع ديزي ام هغولبو .يلاحلا
 ةرشايم نيمداقلا نييناربالا ةيسن تغلب دقل .1/

 نم اهب ناهتسي ال ةبسن كانهو :/186 ينيمح ةنج نم
 .ةيروسو نانبل قيرط نع ةمداقلا 5١/ لا عومجم
 نويلم ؛, ؛ ايلاح شيعي ةيداحتالا ايناملا مومع يفو
 فرتعم 548٠١ درشم فلا "10 مهنيب نم ؛يبنجا
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 يداسسلا: مهثوجل ىدد جب
 نا ىلا ريشت يداحتالا بتكملا تايئاصحا نا

 سوق نادلد اهدهشت نيرجاهملل ةديازتملا بسنلا
 نييبسلا ناو :نانبلو ناريا ةصاخ .رتوتلا
 .يسايسلا داهطضالاو برحلا امه ةرجهلل نييرهوجلا
 ةلوجح ةبا لالخ ةقيقحلا هذه نم دكأتلا نكمي لعفلابو
 بايش .نيثجاللا تاركسعم ىدحا لخاد ةطيسب

 اباطخ ىقلا ::ينيمخ هللا ةيآد ناب انغلبا درشملا نارسا

 قوس يف هقح دكاو ءانبالا ىلع نيوبالا قح هيف رداص
 تاهمالا ناف كلذلو ,برحلا ةقرحم ىلا نييناريالا
 ىلا مهئانبا بره ريبدتل ليحتسملا نآلا نولعفي ءعامآلاو

 نورخأ .ينيمخ رما يف هللا رظني امثير ناريا جراخ
 يناردالا عراشلا ىف ترس ةيوق ةعاشا كانه نا :اولاق

 ١941 عيبر رخاوا ددح دق نارهط ماظن نا اهنم مهفي
 امك هانعم اذهو .قارعلا خص ايركسع برحلا ءاهنشال

 دادعالا «ةديرغلا نيلربب نويراهلا ناريا بايش لوقي
 :اهاودج يضاملا يف تبثت مل يتلا رزاجملا نم ديزملل
 نييناربيالا ةعانق مدعو ؛الوا نييقارعلا ةوق ببسي
 .«ايناث مالسلاب مهتبغرو برحلاب

 :دادغب ةعاذا نم مالسلا تاءادن انموي عمسن انناد
 تومن نا بجي اذاملو :نذا ينيمخ قفاوي ال اذامل
 ةئنئاربا ةياش هتلاق اد اذه «!!؟فرخح حبشل ءاضرا

 اثيدح ىهنا يذلا .باشلا اهجوز بناجب فقت يهو
 امهنبا وه . الفط كانه ناك امهيناج ىلا .بطلا ةسارد
 هذه تناك .ارمع تاوجس عيرالا دعي واجي جل نعجلا

 يف بوصنملا «نولوك يوس» ميحم يف تضما دق ةلئاعلا

 .قلقلاو فوخلا نم لخت مل ةليل مدقلا ةرك ةحاس

 نويعلا ُِق ةاسأملا
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 يتلا ةديدجلا ةيزانلا تامظنملا تازازفتسا ببسب

 يتلا عون نم «ةيران بعل» و ؛تاقرط» تقلطا

 .ميخملا نم برقلاب .ةنسلا سآر دادعا يف مدختست

 .«يبنجالا ناضيفلاب» هيمست امل اهضفر نع اريبعت
 نم قلقلا عني مل ةيبرغلا نيلرب ىلا مودقلا نكلو» تلق
 لذ الو ناملالا لذ: :ةقثو ءودهب باشلا در .«مكتايح

 لب ءاهفصو بعصي ةريثك ةيناسنا تالاحو روص
 براقي امل عستت ةينكس ةرامع ٠١ ليحتسي لوقا داكا
 ةيضاينرلا تاعاقلا ىلا ةفاسضا رحاهم ٠٠٠" لا

 ةمظنم تعاطتسا ةصاخ ةئندأ و ةماعلا تاحاسلاو

 فيس جاحلا ةرشاد ةصاخو :يناملالا رمحالا بيلصلا

 فرصت تحت اهعضو .نامفوه زتياه لراك نيب مالسالا
 رظنلا رما ةليوط ريباوط يف نورظتني نيذلا نيدرشملا
 ةبوشملا نويعلا يف .مهنازحا ْف ةيناسناو ةمحرب
 :ةبثتكملا ,ةرهفكملا هوجولا ىلع .لؤاست قلقلاب
 زفقلا ملاعم وديبت .ةريحلاو تاناعملاب ةنوكسملا

 رثكا سيل كلذ عم هنا .لوهجملا ملاع ىلا ةرماغملاو
 لذ الو ناملالا لذ» :ةحرايلا ملاع نم اطاطحناو ةوسق

 .«؟فرخل ءاضرا تومن نا بجي اذامل» :«ينيمخلا

 ىقبيت تاملكلا هذه لك :«جاعتلاك قاسن :انلاح هذه»

 ٍْق هسفن قمعلا قمعي ديداخا رفحتل ناذآلا ْق نرت

 ةلثام ىقبت ريبعتلا ةلئاهلا روصلا كلت لكو .ةركاذلا
 .ةيح

 اريماكلا ةلآ تدعبا .اريماكلا ةلآ دعبأس .معن
 اقف سيل يهف .هريغ تارشعو اضر ثدحت امدنع

 فرتلل ةليسو ىل تدب امناو :مهنازحا طاقتلا نم زجعا

 (]!ةاسآملا ريغ فرعي مل ملاع يف

 انغلبأ ءانه روشنملا قيقحتلا دادغأ نم ءاهتنالا دعب 2

 تمجحاه ةديدجلا ةيزانلا تامظنملا نا .نيلرب يف انلسارم

 تمرضاو « لبق نم انلسارم امهراز :نيئجالل نيركسعم

 نيدوجوملا نيئجاللا ىلع تدتعا نا دعب نارينلا امهيف
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 قياسلا ددعلا يق تراشا دق تناك «ةيبرغلا ةعيلطلا»
 نيهرافه لأ ةييرعلا تيلرمناكتم ماسلا نا (153]
 نمالا تاطلس ةيشخ ىلاو .نيديؤمو .نيرجاهملاو ةرجهلل
 فنع ثادحاو تامداصم عوقو نم ةنيدملا يف ةطرشلاو

 ةتاعامجلا تعدت نعب :نيثجاللا سخروا :نييتاجلا نيب
 ميظتت ىلا -ةديدجلا ةيؤانلا تامظتملا -ةزجهلل ةضراعملا

 تاميخم برق ةرجهلل ةضراعم ةيسايس تاعمجت
 تاراعش اهلالخ تعفر :عوبسالا ةياهن لالخ .نيدرشملا

 :فتعلا ىلا ءوجللاب جا ديدهتو::ةيرصتم
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 :ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ةمقل 1١ ةرودلا

5000 

 انابأ سيدا ةيبويثالا ةمضاعلاب تحتتفا |[ ١
 ةيناثلا ةرودلا )87/170/١8( خيراتب لا
 :ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ةمقل نوريششعلاو + 2.

 نيذلا ةراقلا ةيجراخ ءارزو سلجم داقعنا بقع كلذو

 .ماعلا اهراسم اومسرو ةرودلا لامعا لودح اودعاأ

 :ةيلاتلا ةيزكرملا اياضقلا لامعألا لودج نمضتيو
 لئاسو ةساردو ةيقيرفالا ةراقلل يداصتقالا عضولا ١
 تانيداضتقا يرضت قتلا ةقئاهلا ةمزآلا ىلع .بلقتلا
 ْ . اهنادلب
 ايقؤرفا يرتح ل يرصتعلا يللا ةطتفاكم الاتتسم ح7
 اير رو مانظكا لع ةيكاستقالا' كاب وحلا" ةكسارنابل
 .هعم ةلماعتملا ةيبوروألا نادلبلاو

 .؟نيفتلا لخ ةامتعالا ةسايس !نبت له. ةيقيرقالا ةذحولا
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 ملاعلا

 ا ا

 ىلعو :؛ةقباس تارود نم ةقلعملا ةيسايسلا اياضقلا
 .داشت ع ازن اهسأر

 ,أوضع 5٠ ةكراشملا ءاضعالا نادلبلا ددع غلببو

 تنلعا يتلا ةيبرفملا ةكلمملا بايغ رارمتسا عم
 ىمسي ام لوبق رثا ةمظنملا نم اهباحسنا

 وبضعلا ناكم يف «ةيوارحصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا»ب
 1 .لماكلا

 ودبع يلاغنيسلا سيئرلا نا اضيأ مولعملا نم
 ةمظنملا ةسائر .ةمق رخآ ذنم .سأرت يذلا وه فويض

 سيئرل ةديدجلا ةرودلا يف لوؤنس ينلا ةيقيرفالا
 تلشف نا دعب كلذو ءوسيغن وساس سيند وغنوكلا
 .هنسائر ديدجتب يلاغنيسلا سيئرلا عانقال تالواحم

 ءاهتنا بقع ابابا سيدا نم ةدراولا ىلوألا ريراقتلا
 لامعال دهمملا ,يقيرفالا يرازولا سلجملل 44 ةروذلا
 تاررقملا نم ددع ىلع ةقداصملا نع ثدحتت ةهمقلا

 ايقيرفا يف عضولا ىلع اهبلغا بصني تايصوتلاو
 .ةحلملا ةيداصتقالا لكاشملا ىلعو .ابييمانو ةبيونجلا

 ةمظنم ديدنت سلجملا ددح ىل وألا ةطقنلل ةنسنلابف

 بونج يف يرصنعلا ماظنلاب ةيقيرفالا ةدحولا
 تايالولا ةصاخو .ةيبرغلا نادلبلابو ءايقيرفا
 طورشماللا امهمعدل ايناطتريو ةيكريمألا ةدحتملا

 ةدناسمل :كلذ ىلا ةفاضا ,ةوعدلا هجوو ..ايروتئردل
 يداملا معدلا ةيوقنو .ةقطنملا ف ةيبعشلا ةمواقملا

 ىفو .يقيرفالا ينطولا رمتؤملا بزحل لاكشالا ددعتملا
 ةرود دقع بلطب نا يرازولا سلجملا ررق جهنلا اذه

 صصخت مداقلا فيرخلا ٍْق نمآلا سلجمل ةصاح

 ماظنلا دض اهذاختا بجاولا تابوقعلا ةساردل
 نع اونلعا ةمظنملا ءارزو ضعب نا امك .يرصنعلا
 راطا يف ؛:ةيناطيربلا ةموكحلا عم رظنلا ةداعا ةيناكما
 ةعطاقم درجم نم دعبا باهذلاو .ثليونموكلا ةمظنم
 تاقالعلا عطق ليبق نم كلذو .ةيضايرلا باعلالا
 سلجم ررق ادديمان صوصخيبو .ندنل عم ةيساموليدلا
 (ربمتبس) لوليا ةيادب يف اوعدي نا ةقرافالا ءارزولا
 ةماعلا ةيعمجلل 4١ ةرودلا داقعنا ليبق يأ :مداقلا

 بصنت .ةمظنملل ةيئانثنسا ةرودل .تةدحنملا ممآالل

 عمجأ دقو 475 رارقلا قيبطتو ايبيمان لالقتسا لوح
 سيئرلا هاقلا يذلا باطخلاب ديدنتلا ىلع نوكراشملا
 هضارتعا أرخؤم نلعا يذلا ناغير دلانور يكريمألا
 .ايروتيرب ماظن دض ةيداصتقا تايوقع ةيا قيبطت ىلع

 ًاضيأ لشمي ةيقيرفالا ةراقلل يداصتقالا عضولا
 ,سلجملا اهيلا فرصنا يتلا ةيساسألا اياضقلا ىدحا

 نوكيس ةيئاهن تارارق ذاختا عيطتسي نا نود كلذو
 نا قحلاو .اهيف تبلا لودلا ءاسؤر ةيلوؤسم نم
 .ةريخألا ةرئغلا ْق ؛تاب يداصتقالا عوضوملا

 ياكل ةساكو دب ووك نشقو >>
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 ىدحا .موبلا يهتنت دنت ينلا ةرودلا نا اصوصخو 2

 ودبع اهسيئرو ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ماهم ربكأ
 ةيفارفج اداعبا ذختا عوضوم وهو .فويض
 حرط نيح ةصاخو .اهسفن ةراقلا دض عيسوا ةيسايسو

 ثحبل تدقع يتلا ةدحتملا ممألل ةيئانثتسالا ةرودلا يف
 رايا يف :يقيرفالا داصتقالل ةلجاعلا لولحلا حارتقاو
 ماع جمانرب حرط ةرودلا هذه لالخ ذا :يضاملا (ويام)
 ىلع ءانب ىربكلا ةيلاملاو ةيعانصلا نادلبلا ماما
 هيف بلطو .رالود رايلم ١18 ىلا لصي يلام معدل روصت
 نا ىلع عبرلا ةميقب ةمهاسملا ةيعانصلا لودلا نم
 يفو :ةيسمخ ةيداصتقا ةطخ ليومتل صصخي
 ءانثتسابو .ةيمنتلاب ةصاخو ةيدودرم تاذ عيراشم

 نالعا ىلع ترصتقا لودلا يقاب ناف ادنك هب تدهعت ام

 اهنم ىجرت ال ةيمومع دوعو ميدقتو ءيونعم فطاعت
 .ةدئاف ةبا

 سيدأ ةمظنم راطا يف :ةيقيرفالا لودلا تنابا دقو
 ,يلاغنيسلا سيئرلل يدجلاو ميكحلا رييستلابو .ابابأ
 يف يداصتقالا لكشملا ءاطعال ماعلا اذه ديكأ مزع نع
 لبسلا عجنا نع ثحبلاو :تايولوألا ربكأ ةراقلا
 دامتعالا ىلع ثحب ًاجهن ةرملا هذه تذختاو .هتهجاومل
 ىوقلا ىلع ليومتلا يف رارمتسالا مدعو يتاذلا
 ةيتحتلا تاينبلا معدت ةيومنت قرط مازتلاو .ةيبنجالا
 تقولا ٍق اذهو .يئاذغلا نمألا نامض ىلع دعاستو

 نيدلا نا ىلا يمللعلا كنبلا ريراقت هيف ريشت يذلا
 رايلم 1١ اهنم رايلم ١5 ىلا لصي ايقيرفال يجراخلا
 ,ءارحصلا بونج ةيقيرفالا نادلبلاب ةصاخ رالود
 تانازخلا قهريو دعاصتلا نع فكي ال نيد وهو
 .نويدلا دئاوفو تامدخ عافترا ببسب ةيقيرفالا
 ةيلوآلا داوملا راعسا رابهنا عضو ًضيأ كانهو
 ءافولا ةيناكما صيلقت ىف ببستي يذلا ةيقيرفالا
 ضورق بلط ىلا ةنيدملا نادلبلا عفدي امم نويدلاب
 ءاقولل ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا نم ةديدج

 ,كلذك .ثعبت ال قارغميدلا ومنلا ماقرا .اهتامازتلاب
 غلبي ذا :ملاعلا يف ماقرألا ىلعا نم اهنا ذا :حايترالا ىلع
 7,٠08 ةبسنب طسوتملا يف ةقرافالا ناكسلا ديازت
 نويلم ه1“ ىلا ايلاح ناكسلا دادعت لصيو .ايونس
 يف و .تاونس عبرا دعب ثلثيس يذلا مقرلا وهو ةمسن
 نويلم 841/ ىلا ايقيرفا ناكس ددع لصيس ٠٠٠١ ماع
 حرطي تابام وهو 7١. 55 ةنس رايلم ١ ,” ىلاو ةمسن

 يدرفلا لخدلا ناو ةصاخ .ةيذغتلا بعر نآلا نم

 ءافولل يرورضلا ردقلاو وه صقانتلل ضرعم
 .يئاذغلا نمألا تاجاحب

 :ةصاخ داشت لكشم ,ةقلعملا ةيسايسلا لكاشملا اما
 يف رارمتسالا نولواحيس ةقرافألا ءاسؤرلا نا ودبيف
 ,نيعزانتملا نييداشتلا ءاقرفلا نيب مهيعاسم لذب
 ةداعاو .ءامدلا نقحل ىطسو لولح نع ثحبلاو

 .ةيدنجألا ىوقلا ءالجاو :ةينطولا ةدحولا
 ةمظنملا عيطتست الو ؛اتلاف لازي ال ءارحصلا لكشم

 .ينعملا لوألا دليلا ناو ةصاخ أديدج ًائيش لعفت نا

 لمألا رمتسي نيح يف .بحسنم وضع .برغملا وهو
 ةدحولا ةمظنم نيب ةكرتشملا ةطاسولا ىلع اقلعم
 أدب مل يتلا دوهجلا لظ يف ةدحتملا ممألاو ةيقيرفالا
 [.راليوك يد بيليف ماعلا نيمأآلا اهنم

 يواوزلا ناميلس
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 ةيلمعلا تاوطخلا ىلا تاردابملا نم
 تلا جما مننا جا جفا ومنا اا قنا جا جم شاش تنل دج اقلام

 .  ةيويسألا فرشتاي روف ةمابع
 ا ا قا ا اح دج تاو هند حوا مونت ا ا عطوان تت ف ا ا

 ايلوفدم يف ةبوسن . ديلا سما ومم نيصلا عمروسجلا م

 يتايقوسلا يبرحلا لولعسلا عطقاتئاعامثيب' |
 يف ةيرحبلا حالس يف قالمعلا روظتلا ضرعت

 يتايفوسسلا ميعزلا ناك كوتسوف يدالف +.
 دعاوقلا ديكأت ىلع صرحي فوشتابروغ ليئاخيم
 ةسايس يف ةءانبلاو ةيباجيالا ةيملسلا سسألاو
 رابتعا نكمي انه نمو .ةديدجلا ةيويسآلا وكسوم

 زومت 76 فداضصملا نيدثالا موي داقلا يذلا هبناطخ

 تاحرتقم نم ةعومجمل ٌداماكتم ًاعورشم :يراجلا

 ةقطنمو اسسسا يف ةدقعملا تالكشملا نم ديدعلل لولحلا

 .يدنهلا طيحملاو كيفيسابلا
 لكشت ةينيصلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا نا بيرالو

 ةراقلا مومع ىلع وكسوم ةباوبل سيئرلا حاتفملا
 يف ال حضاو وحن ىلع ًاكردم ودبيرمألا اذه .ةيويسآلا
 نيلمركلا ديس باطخ تادرفمل ماعلا يباجيالا خانملا

 .ةسوململاو ةددخملا هنيماضم ف ًاضيأ امناو ,.بسحق
 ةيدودحلا قطانملل لولح نع ثحبلا أدبي ال

 ةلاعف ةروصب نيكبو وكسوم نيب اهنأشب عزانتملا
 نم ددعل ةلوبقم ةيوست ىلا راضي امدنع الا ةرثؤمو
 تاقالعلا لهاك ىلع ةمئاجلا ةليقثلا تالكشملا
 دوجولا نا لوقلا نكميو :ةينيصلا ةيتايفوسلا
 كلذك .ايلوغنمو ناتسناغقا ف يتايفوسلا يركسعلا
 نالكشي .ايدوبمك يف يمانتيفلا يركسعلا دوجولا
 اذكو ةميدقلا ةينيصلا ةدايقلل ةينمألا مومهلا رهوج
 .ةدندجلا

 لتسنافذا نم ةدنايفوس تا وقف نحس

 فوشتايروغ نلعا عئاقولا هذه نم ًاقالطناو
 ةيعفدملل بئاتك تس بحسل وكسوم دادعتسا

 وا ةتسب اهدارفا ددع ردقب تارئاطلل ةدعاقو عوردلاو

 نم مغرلا ىلعو .ناتسناغفا نم .يدنج فالآ ةعيس
 ددع ردقي ذا .يئزجلا باحسنالا اذه مجح ةلاض

 اق ا طا ا تيوس بعمان و تحجب 1 + 2 لا ااا نت

 ا فس دو ل اجا و قت و هن ننتج فدا جفا كس اج هجمت

 ربتعي ,ًابيرقت يدنج فلا ١١0 ب ةيتايفوسلا تاوقلا
 نم هينعد امل ةقئاف ةبمها اذ ةيسايسلا ةيحانلا نم

 تايوست ةبا يف ةمهاسملل يدح يتايفوس دادعتسا

 .ةيناغفالا ةيضقللا ةلوقعم ةيسايس
 نع نالعالا ىلا تدمع كلذل ةلاسرلا هذه تمهف نبكب

 أوحن تحنو يتايفوسلا ميعزلا تاحرتقمب اهمامتها
 دب الو .اهعم دابآ مالساو نطنشاو لماعت نع افلتخم
 لحلل ةيتايفوسلا تاروصتلا نا كلذ عم لوقلا نم
 نمألا ةدعاق ىلع ةمئاق تلاز ام يناغفالا يسايسلا
 ساسحلا عباطلا تاذ ةريشابملا ةيتايفوسلا حلاصملاو

 نع وكسوم ثحب موهفم ىلا ةفاضا .ناتسناغفا يف

 .ةنثلا نه تاكل تاما ..ناتسنافقا,لإ ةتتايفوس تاؤق
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 .ةيحان نم ايجيردتو ًافرشم ًاباحسنا نمؤن ةيوست
 لوباك ماظن ةينبل دودحم رييغت ىلع ةقفاوملاو
 قا ةضراعملا ىوق ةكراشم دودح ىدح ,يسايسلا

 نمألا تايضنقم عم ةقفتملا ةيفيكلاب نكلو :ةاهضعب
 .ةلباقملا ةيحانلا نم ةيتايفوسلا حلاصملاو

 لبقت ال ةروصب فوشتابروغ هدكأ رمألا اذه لثم
 وكسوم نا لاق ذا كوتسوف يدالف باطخ يف سمللا

 ىلع ىتح قفاوتو (ةينطولا ةحلاصملا) يعاسم ديؤت
 ةدوجوم ةيسايس ىوق مضت ةديدج ةموكح) ليكشت
 نيب ةقثلا رصانع ةدايز فدهبو .(جراخلا يف ايلاح

 | "مانا نمر مطاع معمل 3

 لكشب اهينعي يتلا مصاوعلاو ةيتايفوسلا ةمصاغلا
 لدق باحسنالا ةوطخ تغلمبأ .ناتسناغفا رمأ رشابم

 نالعالا نرتقا دقو .اهنع ًايمسر فوشتابروغ نالعا
 لبقتسملاب فقيس يتايفوسلا داحتالا) نا ىلع ديكأتلاب
 لخدتلا رارمتسا ةلاح ُِق هناريج بئناح ىلا اآضنأ

 .(ناتسناغفا نوؤش ُِق يجراخلا

 فيزنلا فو
 ةديدجلا فوشتايروغ تاهجوت نا ًاحضاو ودبيو

 فقول ةيتايفوسلا ةبغرلا نم يدج ردق نع فشكت
 ال يذلا فوشتابروغ ودبيو .ناتسناغفا يف مدلا فيزن
 دلبلا اذه يف يتايفوسلا طروتلا رارق ةيلوؤسم لمحتي
 ءاوس ىرخألا ءارآلل اضيأ الايمو لب امهفتمو اكردم
 ديعص ىلع وأ ةديدجلا ةينايفوسلا ةدايقلا لخاد

 عيطتست يتلا .يكارتشالا ركسعملا نادلب ةيقب تادايق
 لخدتلا رارقل ةسمحتم نكت مل اهنا ىلع ديكاتلا
 ةينلعلا ديياتلا تانايب مغر :ناتسناففا يف يتايفوسلا
 نع أرس تلءاست املاط يتلاو .كش نود ةموهفملا

 ةيتايفوسلا ةقيرطلا تناك اذا اميفو رارقلا اذه ىودج
 .يناغفالا ثدحلا ةجلاعمل ةديحولا يه

 بايسالا نم يفكي ام نطنشاو ىدل ناك اذاو

 .مامتهاب ةلاسرلا تليقتسا نيصلا ..غنيب وارسه

 ةبغار ودبت نيكب ناف ,يتايفوسلا مدلا ىرجم قيمعنل
 نزاوتلا ةلداعم اهل ظفحت ةيوست ىلا راصي نا يف
 حلاصملا ىلع ايباجيا سكعنتو يجيتارتسلا يلودلا
 .ىندالا قرشلا يف ةينيصلا

 ناصلا مه تافالهلا ناسحت

 يتايفوسلا هجوتلا تاقلح لامكتسا فدهبو
 نع فوشتابروغ نلعا ةييعشلا نيصلا ءازا ديدجلا
 تاوقلا مجح ضيفختل ةيدج تاثحايم دوجو
 بلطملا وهو ءايلوغنم يف ةيتايفوسلا ةيركسعلا
 انكمم نوكي امدك ,ةينيصلا بلاطملا ةلسلس يف قيرعلا

 داحتالا عم اهتاقالع يف جارفنالا ةلاح قيقحن

 لمجم ىلع نيكي تاضارنعا ددصب اما .يتايفوسلا

 ,ايسآ قرش بونج ةقطنم يف ةيمانتيفلا ةسايسلا
 تويلوب ماظن دض يركسعلا اهلخدتل ةيسنلاب ةصاخ

 باطخل ةيليلحتلا ةءارقلا نأف 214104 ماع
 لوقلا ةيناكما رفوت ال يويسآلا فوشتابروغ
 طغضلا نم ردق يا ةسراممل وكسوم دادعتساب
 يتايفوسلا ميعزلا نا .يوناه ىلع ًاينيص بولطملا
 ةينيصلا تاقالعلا عيبطت ةيمها نع ثدحتي
 ةلباق ريغ قئاوع دوجو مدع ةقيقحو ةيمانتيفلا
 أدودح ةكرتشملا امهدودح لعج قيرط ىلع زواجتلل
 ديكاتلا ىلع اصيرح هسفن تقولا يف ودبي هنكل .مالسلل
 يف ةدايسلا يتاذ نيتلودلل) عضخي رمألا اذه نا ىلع
 .(رارقلا ذاختا

 فوشتايروغ ىدل نا لوقلا نكمي لش هلك اذه ءازا

 كيئازوملا ءاني ةداعال ةسوملم أاظوظح ىويسآلا
 !؟؟ةينيصلا ةيتايفوسلا تاقالعلل دقغملا

 راكفا نم ديدعلا يتايفوسلا ميعزلا ضرع دقل
 تاقاطلا رامثتسا ناديم يف نواعتلا تاحرتقمو
 لماعتلا دجي ال يذلا (رومآلا) رومآلا رهنل ةقالمعلا

 ةقطنمك امناو ,فاشتروك لوقي امك (يئام قئاعك) هعم
 يتايفوسلا داحتالل ةيداصتقالا تاطايتحالاب ةينغ

 طخلا ءانب ةيمها كلذك .ءاوسلا ىلع ةيبعشلا نيصلاو
 ةينيصلا غنانيس يتنيدم نيب ريبكلا يديدحلا
 مهف ةرولب ىلا ىعسو ,ةيتايفوسلا ناتزخازاكو
 مهفلا ضاقنا ىلع (نيدلبلا نيب ةطبارلا دودحلا)
 دادعتسا دكأو (امهنيب ةلصافلا دودحلا)ل ميدقلا

 نيدايم يف و ءاضفلا يف نواعتلل بحر باب حتفل وكسوم
 .مولعلاو ةفاقثلاو داصتقإلا

 ناقلطاملا خياطت
 حور ةعاشا يف .بير نود مهاست راكفالا هذه لثم

 تاقالعل سوملم روطت عم يتأت اهناو ةصاخ لؤافتلا
 نادلب نم ريثك عم ةريخألا تاونسلا لالخ نيصلا
 نأل ةحشرم اهنا لوقلا نكميو .ةيكارتشالا ابوروا
 قباطت ببسل ةينيصلا ةباجتسالا نم بولطملا ىقلت
 ىلع .نيكبو وكسوم ةسايسل ةنهارلا تاقلطنملا

 تاعلطتلا نا .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا دعصلا

 ةيداصتقالا ىنبلا ثيدحتل ةحومطلا لامآلاو
 يكارتشالا ءانبلا ةيلمعل ةيجولونكتلا ةيملعلاو
 ةييعشلا نيصلاو يتايفوسلا داحتالا بوعشل

 تالكشملا ددصب ديدج مهافتل ةديدجح ةدعاق سسؤن

 تاز ةقطنملا مومعل ,يموقلا نمألا مومهو ,ةيدودحلا

 .امهب رشابملا لاصتالا
 ىلا اضيأ يويسآلا فوشتابروغ عزنيو اذه

 ايسآ ءازا ةيتايفوسلا تايلوؤسملا ريوطتو قيمعت
 تءاج انه نمو .يدنهلا طيحملاو كيفيسابلا ةقطنمو
 ةعوزنم قطانم اهلعج نأشب ةلماشلا هتاحرتقم
 ةدايز مدعل وكسوم دادعتساو :يوونلا حالسلا

 ىدملا ةطسوتملا ةيوونلا اهخيراوص نم ىيلاحلا ددعلا
 ىلع أضيا ضوافتلاو ةيويسآلا رزجلا يف ةطبارملا
 يف ةيوونلا ةيبرحلا ليطاسالا تايلاعف ضيفخت
 يف تاوقلاو ةيديلقتلا ةحلسالا ضيفختو .كيفيسابلا
 ىلع نواعتلاو نمألل يويسآ رمتؤم دقع دييأتو .ايسا
 []1.يكنسله رمتؤم رارغ
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 نسما قرف
 ١" هحيضوت متي يسايس باطخ لك .نانبل يف دائما 

 لبانقلاب لاقي لاقي ام لك :نانبل يف ...ثثجلاب ل .

  5اياحضلا امنأاك تاشاشرلاو حبراوصلاو .

 ...لجؤم تومن ءابحالا ريبكذتل ةيرورض ١

 عم انمازتم ةاقبأ لع مشم ىذبلا بعرلا اذه |

 سيلا اذه ...ةيبرغلا توريد ىلع ةيروسلا ةدايسلا
 ديس الا ديس ال نا عيمجلل حضوي نا ديرب يذلا |

 يذلا بعرلا اذه دسالا ظفاح يروسلا سيئرلا :دحاو | 0

 لوح مهماهوا نع اوعلقي نا نيينانبللا ىلع متحي -

 يتلا ةخخفملا تارايسلا كانهف ...الاو .. . مهلدقة سم . 0

 مهنأب نيدحيسملا مابا ةيومد ةطاسب اههحوت |

 ةفرغم اودارا اذا قشمد قيرط كولس ىلا نورطضم |

 .«ةحارلا»

 ملاغلا لك ىلغ انهتوتاق: صرف لواضت ةيروسف |
 نع نتلضاولا رييضتك اهدي ةقطتاام لك قعو يبرعلا |

 نيرخاو ناكريماو .نييسنرف 0
 المتعألا نوهيطتسي ال مها نييحيسملا ىدل موهفم |

 ف «نييليئارسالا» نا امبو .ةيبرغلا ىوقلا ىلع اريثك |
 يف نآلا اولخديل ىلتقو ىحرج ينانبللا خفلا نم اوجرخ |
 لاش وف اللا :طسوالا قرشلا ىف ةدقعم تاضواغفم |

 .نيدحتسملا بناج ىلا ةكرعمب مهمازتلا ْ

 مهالتق اودعب نا :نانبل يبحيسم ماما ,نذا ىقبس .

 مهلامآ ةبيخو مهتدحوب اوعنتقب ناو 0 ١

 يي وح

30 

0 

 ا و

 لمعلا دوكيللا نيب قرن 8
 هيبلجتوت يدع ملهي

 نع نآلا ئتح ءيش لك فشكي مل هنا فورعم

 نوعمشو يناثلا نسحلا نيب نارفيا عامتجا ظ

 .ريريم 3
 هانبت يذلا فقوملا نع فشكلا فعاضت .عقاولا يف

 مدع دكؤي يذلا نارفيا يف «يليئارسالا» ءارزولا سيئر

 «ةيليئارسالا» تايرظنلا نع زيريب ديسلا يلخت
 عوضوملا نم بارتقالا مدعب مازتلالا يأ .ةيديلقتلا
 .ضرالا : فالتئالا ةموكح هرظحت يذلا

 ىلا هتلحر لوح زيريب ريرقت يف احضاو كلذ ناك
 | دحالا موي ءارزولا سلجم ةسلج يف همدق يذلا برغملا

- . 

3 ١ 3 . 
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 تكلا

ِ- 

 اذمح نآ

 هنا

 ىلع اوضرتعي مل دوكيللا ءارزو نأ لوقلا نكمي
 ايبضار ناكزنيرا يشوم نا لب «نارفيا عامتجا تابرجُم

 هل يذلا سمالا يضارالا مض مدعغب زيردب مازتلا نع

 اكرابم ةموكحلا نايب ءاجف .فلاحتلا صوصن فلاخي
 .مالسلا دوهح ةعباتم معد ىلع اقفاومو برغملا ءاقلل

 ءانثا فشك زيريب نوعمش نا ءهركذ ريدجلا نمو
 لهاست دق برغملا لهاع نا نع ءارزولا سلجم عامتجا

 دنبلا كلذ ءساف ع ورشم نم ركذي ملف , غيصلا ضعب يف
 ةلودلل ةيلبقتسم ةمصاعك سدقلاب قلعتملا
 دق  برغملا كلم هنا عم .ةلقتسملا ةينيطسلفلا
 ةنما دودح نمض دوجولا يف ءليئارسسا» قحب فرتعا

 .اهب فرتعمو

 ضعب برغملل ةرايزلا تراثا .ىرخا ةيحان نم
 يردا يفار ديسلا دكا دقف .لمعلا برح لخاد ةلئسالا

 امو .بزحلا فقاوم ةعجارمل ناح دق تقولا نا ىلع الثم
 فار نا .صاخ لكشب ةينيطسلفلا ةلأسملاب اهنم قلعتي
 يناثلا نسحلا عم تالاصتالا لجر طقف سيل يردا '
 :نارفبا تاعامتجا ىلا زيريب قفار يذلا دفولا وضعو

 .ناملربلا يف «لمعلا» بزح ةعومجم سيئر اضيا وه لب
 دقف  «لمعلا» بزح نم  نومار ميباح بئاذلا اما

 بعشلا قح» ةشقانمل بزحلل عامتجاب روفلا ىلع بلاط
 ددع هضراع يذلا رمالا .ءريصملا ريرقت يف ينيطسلفلا

 رظن ةهجو كش نود نوسكعي نيذلا باونلا نم
 دعب نحي مل تقولا نأب نودقتعيو زيريب نوعمش
 [1.بزحلا قيزمت اهنأش نم ةعجارم يف لوخدلل

 يدق اح

 يوازم ىسوم :ملقب

 ةمظنمب ةقالع هل نم لك رعشي .مايالا هذه يف
 تافرع رساي اهسيئرب وا ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .لمالا ةبيخو طابحالاه - ١
 ةحورطملا ةلأسملا نأك ودبي :سئايلا وجلا اذه يفف

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلع ءاضقلا يه
 نسحلا ءاقلل يلوالا لشفلا نم مغرلا ىلع نا .اهسيئرو
 ءنيريب نوعمش «يللدئارتسالا» ءارزولا سيئرب يناثلا

 .ءاقللا اذه هنع ضخمتي نا نكمي امم امئاق قلقلا لظي
 يف لئاصفلا ربكا يهو حتف هئاق تافرع نا .كشاال

 عاطتسا دق  ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم راطا
 جرخي مل هنا نم مغرلاب ةمظنملا كسامت ىلع ةظفاحملا

 .هتساكر ةرتف ةليط تايمومعلا يق كيدحلا نع

 هنم ذخا نا عطتسا ملف ةرم تاذ هئلا تثدحت دقل

 .«ةعورشملا مهقوقح» ىلا نوعسي نيينيطسلفلا ناالا
 نا عقوتملا قوقحلا يه امو ؟سايق يأب ةعورشم

 :ظانواقللا :ةلواظ.اهتنت نضتشست
 ءايشنا قد نويبغرب نيينيطسلفلا نا ريغب بجي مل

 ا طا ا ف نو
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 متد ةلئحملا ضرالا نم ءزح يا ىلع ةينطولا مهتلود

 يباجيا ضرع يا ةساردل ادعتسم ناكو .«هريرحت

 تاداسلا عم راوحب مزتلا نا ناكف .صوصخلا اذهب

 ارخؤم ٌنيسح كلملا عم مث :نيينيطسلفلا لبقتسم لوح
 نم ابولطم ناك ام نأل ةعيطقلاب رمالا ىهتنا ىتح
 نم لقا» وه ام لودقل هدادعتساب فارتعالا وه تافرع

 .«رفصلا

 ؟«ليثاربسأ» هددرت ىذلا ام ع

 قباسلا «يليئارسالا» ءارزولا سيئر :نغيب ميحانم
 دماك» يتيقافتا عنص يف كراش يذلا دوكيللا ميعزو

 نا تاندعيرالا ىف نلعا دق ناك .تاداسلا عم «دئفيد

 بادتنالل عضخت تناك يتلا «نيطسلف ضرأ»
 ةيندرالا ةكلمملا نم ءازجا ىلا ةفاضالاب ,يناطيربلا

 ضرا» لماكلاب يه .رصمو ةيروسو نانبل نمو
 .ظفحت نود دوهبلل هتلا اهبهو «ليئارسا

 .ةلأسملا هذه يف نغيب نداهي مل ١941/8. ماع يف
 يف برعلا ناكسلل «يتاذلا مكحلا» نا تلاق ٍتايقافتالاف
 ضعب يا .سردلا ديق نوكيس «ةرماسلاو ادوهي»
 ةنميهلاءاقبا عسسف ةيردثدنلا نوؤشلل ةرادالا

 ةيرحو :ضرألا ىلع ةبلماكلا ؛ةيليئارسالا»
 .ةيبرغلا ةفضلا يف رارقتسالا يف «نييليئارسالا»

 نيح زيريب نوعمش هلاق ام اذه ركذتن نا نم ساب ال
 ةديحولا ةغيصلا» هنا «يندرالا ضرعلا» فصو

 .«لح نع ثحبلل
 ةعرطقلا دعب اذه زيريب لوق ءاج . لاح يا ىلع

 دوعي يتلا نيسح كلملاو تافرع رساي نيب ةيئاهنلا

 يف نيينيطسلفلا رود لوح فالخلا ىلا يسيئرلا اهبيس
 نم كلملاف .ةيندرالا ةلظملا تحت ةلمتحم تاضوافم

 ةراشا «نييليئارسالا» ٍطعي مل امك ,ءيشب دعي مل هبناج
 ال زيريب نوعمش نأل عوضوملا اذه لوح ةعجشم
 قحسا ةموكحلا يف هتفيلخ ماما لزانتي نا عيطتسي
 لك ىلع ةرطيسلا نا ريتعي يذلا هبزحو .ريماش
 . .ةيرهوج ةلأسم نيطسلف

 اضيا يه تضفر دقف ةدحتملا تايالولا اما
 .تاضوافم ةيا يف فرطك نيينيطسلفلاب فارتعالا

 نع ١97 ماع ناغير يكريمالا سيئرلا ثدحت نيحو

 ١ يف ددرتي مل ؛«ةعورشملا هقوقحو ينيطسلفلا بعشلا»

 .مالسلا ةريسم
 اديكأت لقأ ءاهلدعو اهتيعقاو» يف ايناطيرب نكت ملو

 يقتلت نا 14/5 ماع رشتات ةديسلا تضفر دقلف : كلذل

 نع الثمم مضي ناك اذا ةيبرعلا ةعماجلا نم دفوب
 .ةيئيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ناوه همهفتيب نا برغلا عيطتسي الام نا

 ذا ءاهوسانتي وا مهقوقح نع اولختي نل نيينيطسلفلا
 ساسحا قمعت ؛لح داجيا نود :نمزلا لاط املك
 .ملظلاب نيينيطسلفلا

 ,الدتعم تافرع رابتعا نكمي .مويلا ميهافمل اقفو
 نيذلاف .افرطت رثكا رخآب الا نوكي نل هلادبتسا ناو
 ,«ةدمازهئالاب» هنوفصي تافرعل دقنلا نوهجوبي

 هنيمهتم ؛حلسملا حافكلا فيثكت مدع ىلع هنوموليو
 .ةيطفنلا ةيبرعلا تاموكحلا ضعب ةنداهم يف ةغلابملاب
 ةدحنتملا تايالولا ةقيدص ةيدوعسلا ةيبرعلاك

 .ةيكريمألا
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 قرتشلا ف نايلغ كانه نوكيسس .فرطتلا داس اذا

 وه هيف نييسيئرلا نيرساخلا دحا نوكيسو .طسوالا

 نيينيطسلفلل مدقي نا برغلا عطتسي مل ناف .برغلا

 نا لقالا ىلع هيلع نإف :يقالخا سانسأ ىلع امهم انيش

 0.ةدرجملا هتحلصم عفادب ولو كلذ يف ركفي
 ايام فشلا

 (ندنل يف كينكتيلوبلا دهعم يف نوناقلل ذاتنسا بتاكلا)

 كودوب هينور :ملقب

 سيئرلا بئان شوب جروج ءانثل ةباجتسا | , '
 ءارزولا سيئر ةمكحو ةعاجش ىلع يكريمألا لنا

 «برغملا ْق «؛ةيملتسلا» هنمهم ِق «يليتارسالا»

 .نارفيا تاثداحم ةنمها نم للقب ال هنا زيريب حرص

 قيمعت وه هتموكحل يسيئرلاو رشابملا فدهلا نكل
 رصم عم تاقالعلا عيبطت

 ققحتلا ىلا هقيرط يف هنا ودبي يذلا عيبطتلا اذه
 .اباط لوح ميكحتلا قافتا ايلمع مت نا دعب

 ١ ريفسلا ةدوع هعبتتل مداقلا رهشلا يف زيريب نوعمش ' | - كرابم ينسح ءاقل متي نا نوبقارملا عقوتيو
 ىلا ادئاع اهرداغ دق ناك نا دعب بيبا لت ىلا يرصملا

 .نانبل وزغ ىلع اجاجتحا ةرهاقلا
 ءنيريبد ءاقل يناثلا نيسحلا رارق نا حضاولا نم

 ةعماج نع رداص رارق يا دوجو مدع لوح هباطخو
 ,«يلدئاريسأ» دئاقب يبرع دّئاق ءاقل عنمب ةيبرعلا لودلا

 - 1 م17 ل1 حا: مهح مرت 05

 تاردايم ترهدزاف .كرابم سيئرلا عقاوم ززع دق

 جروج ةرايز باقعا يف بيبا لتو ةرهاقلا نيب عيبطتلا
 .ةيداصتقا تادعاسمب هدوع وو رصمل شوب

 ةنهاولا لعفلا دودر رابتعالا نيعب انذخأ اذاو

 ِق حضاولا ريغتلاو :نارفيا ءاقل ىلع ةيبرعلا لودلل

 ىلوالا موجهلا دعب ةيتايفوسلا ةفاحصلا ةجهل
 نا داقتعالا اننكمي ,برغملا تاعامتجا ىلع فينعلا

 نا نكمي مالسلا ليدب نال .رييغتلا ىلا هقيرط يف ام اًئيش
 ليلدب ادهج رفوت ال «ليئارساف» .ةديدج ابرح نوكي
 موجه لك دعب نانبل يف يركسعلا درلا ةعرس
 0.ةيردعلا ةلودلا دودح ىلع ينانبل قا ينيطسلف

 يلا فل

 نويساريبل

 0 رشلا «ثأرأ» ريسفب

 زتيفارك كرام :ملقب

 نارفيا ءاقل جئاتن مييقت هناوأل قباسلا نم

 تاماهتالا نم مغرلاب ةعضاوتم نوكت دق يتلا مب
 نمو يناثلا نسحلا دض تهجو ينلا ةنايخلاب ( 8:

 .تاداسلا دض هلبق

 ؟نالجرلا هلعف يذلا ام

 برعلا ةيبلس» ىلع امهجورخب ةرئادلا ارسك دقل
 ةمق رمتؤم يف ١1517 تسركت يتلا «ثالثلا مهتاءالو
 .(تاضوافم ال .حلص ال ,فارتعا ال) موطرخلا

 نولوقي برعلا ةداقلا نم اريثك دجن ال ءارس
 .«ليئارسا» اومسي ال نا لجا نم «ينويهصلا نايكلا»

 يتلا ةباقرلل ةبسنلاب ريغت دق ءيش الف ؛نلعلا ف اما
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  قرشلا ةطراخ نم «ليئارسا» ةملك داعبتسا ىلع رصت
 يف دكا نيح بضغلا يناثلا نيسحلا راثا ءاذل .طسوالا

 | .ودعلا عم ثيدحلا نم راعلاب رعشي ال هنا قباس تقو

 ' نع برعا دق ناك يذلا تاداسلا انه ركذن

 ١ يف مدقتاا لجا نم ملاعلا ةياهن ىلا باهذلل هدادعتسا
 بلطت ول ىتح» يبرعلا  «يلدثارسالا» مالسلا ةيلمع

 .:تسينكلا» ىلا باهذلا كلذ
 ١ نسحلا اما .انمث هتايح عفدف هلاق ام تاداسلا لعف

 هب ماق يذلا نال ةيقيقح راطخال ضرعتي دقف يناثلا
 ١ نود كرتشملا زمرلا ىلع ىدتعا دقف .ديكأتلاب ريطخ

 .ضرالا ىلع يقيقح مدقتب دوعو
 سدقلل تاداسلا ةرايز نيب ةلصافلا ةنسلا تناك

 لصفنتم مالس :لشف ةنس «ديفيد بماك» تاقافتاو

 الا ىحمُي ال ام لمالا ةبيخو ثراوكلا نم لمحي نلعمو
 .تاوبلاب

 :تباث «يليئارسأ» فقوم

 رشع ةئالث ,ةتسلا مايالا برح ىلع ًاماع نورشع

 «ناندل وزغ ىلع ماوعا ةعيبرا ءريوتكا برح ىلع اماع

 | تاءاللا ىلع اهساقن يف «ليشاربسا» اهيفق تدمنعا

 | ريرحتلا ةمظنمل قلطملا اهضفر رريتل ةيبرعلا

 ١ ةيسايسلا ةقيطلا هيلع ممتد فقوم ةينيطسلفلا

 «باهرالل اليد عنقت ناو ىنح .« «ليئارسا» يف ةمكاحلا

 نود ةينيطسلفلا تايصخشلل «نكلو ...معند» ب وا

 راكنا .ىرخأ تاملكي .ةلتحملا يضارالا لوح راوح

 .يديطسلغلا ينطولا قحلا

 نم لك ماق 1185/17/77 يفو 9١1الا//١٠/١١ يف
 يا تامرخملا كاهنناي يناثلا نسحلاو تاداسلا

 .ىرخا رجحت ةوطحخ .ثالثلا ةيبرعلا تاءاللا تدنفتي

 يناثلا نسحلا عم قفتي مل زيريب نوعمش نا حيحص
 3 دق «؛ةيسسئر ةوطخ» نارفيا عامتجا نكل

 [!!اهزذاختا

 ل و
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 لكاشمو .ةددجحتم تاثحايمو .رخآ غاطتجلا 1

 ىلا لصوتلا ىف رخآ لشف امبرو :ةقيمعو ةريثك | هل
 اياضقلا نم ديدعلا ف مسحلا ليجأتو قافتا 52 1

 لدزب ديدجحب ينأن اهلعل ةمداقلا رهشالا راظتناو

 وه كلذ .ةيطفنلا قوسلا فلي يذلا ضومغلا

 نم ىلوالا مايالا لالخ دوسن ناك يذلا عايطنالا

 طفنلل ةردصملا نادلبلا ةمظنمل يئانثتسالا عامتجالا

 يا .يضاملا رهشلا نم ١8 يف فينج يف أدب يذلا ؛كبوا»
 .نآلا نم عوبسا يلاوح لبق

 ةمظنملا ف ءاضعالا 1 لا نادلبلا ىف طفنلا ءارزوف
 نع نيزحاع .ةليلق رهشا لالخ ا ةرمللو ءاودب

 لوح ام قافتا قيقحت قيرط ىلع ةكرتشم مساوق داجيا
 ىلا ديدح نم دوعت ةمظنملا امنأكو :ةحورطملا لئاسملا

 .رفصلا ةطقن

 نم ةدحاو ىلع ةرملا هذه رصتقيل فالخلا نكي مل
 امئاو .ماعلا اذه ةبادب ندم حاحلاب ةحورطملا لكاشملا

 ءاهتناو ءراعسالاو جاتنالا فقسب ءادتبا اعيمج اهسم
 يتلا ةيسايسلا تاقالعلا ىتحو صصحلا عيرونتب

 .ءاضعالا نادلدلا نيب طبرق

 ةيطقنلا لئاشملاو ةنساينتلا ...انتوا

 1١4583 بآ 4 ١59 ندعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7"
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 اتت نإ بن نو عا ا در تا رسوم اسنان ع هاج وح
 ا اة نا ا فس ا ا

 رثا تررق دق ةيئانثتسالا فينجح تاثحادم تناك

 رسخاوا ىرح يذلا يدابتعالا ةمظنملا عامتجا لشف

 ىلع ؛ةيفالسغوبلا ينويرب ةريزج يف يضاملا ناريزح
 عيزوت لوح قافو ىلا ءاضعالا لودلا لصوتت نا لما
 كلذ نا ريغ .قباسلا ىف كلذ رذعت نا دعب :صصحلا

 خيرات بارتقا عم دعتبيو عجارتي ذخا لمالا
 اذه هنلعي فقوم وا حيرصت لك رثاو ,عامتجالا
 .كاذ وا وضعلا

 نيعامتجالا تلصف يتلا ةدودعملا عيباسالا لالخف

 نوباغفلاو ايبيلو نارياو رئازجلا تنلعا .نيروكذملا
 عفرو رارقتسالا ةداعال ددحولا لحلا نا اهداقتعا نع

 وا ١4 لدعم ىلا جاتنالا ضيفخت يف نمكي راعسالا

 يبيللا سيئرلا بهذو :موي /ليمرب نويلم 5
 .لماك لكشب طفنلا خض فقوب بلاط نيح كلذ نم دعبأ

 عيروت عوضوم صخي اميف لضفأب رمآلا نكي ملو
 ذنم ةيسيئرلا فالخلا ةطقن لكشي يذلا صصحلا

 ىلع نيحلا كلذ يف قفتا نا دعب .ءيضاملا ناسين رهش
 نم رثكأف ,ماغلا اذه نم يناثلا فصنلل .جاتنالل فقس
 ةلودف .جاتنالا نم هتصح ةدايز بلاط وضع دلب

 ١ , ه ىلا اهتصح ةدايز ىلع حلت تلظ ةيبرعلا تارامالا

 نارياو ءليمرب فلا 15١ ب ةنراقم ليمرب /نويلم
 بلطم ةلقرعل اهنم ةلواحم يف اهتصح ةدايزب تبلاط
 ,جاتنالا عومجم نم 1١,١/ ىلا هتصح عفرب قارعلا
 .كلذ ىلع ءاضعالا نم ديدعلا فقاوم سايق نكميو

 ضماغ لدقتسم

 تاثحابملا ءدب لبق مستري ناك يذلا رطخالا رمألاو
 فقسلا نع اديدش اداعتبا ةمظنملا نادلب داعتبا وه

 وهو ةنسلا نم ثلاثلا عبرلا ةرنف لالخ هيلع قفنملا

 ةيرظن ةلأسم قافتالا كلذ امنأكو ليمرب نودلم *, ١١
 كلذ قوفي ةمظنملا جاتنا نا لاحلا عقاوف .رثكأ ال
 ,١4 ه نيب ام ىلا يضاملا رهشلا يف لصو دقف .ريثكب
 .موي /ليمرب نويلم ١٠و نويلم

 راعسا يف داحلا عجارتلا قيس ام ىلا فيضا ام اذاو
 لكاشملا ةيمهاو مجح حضتي فوسق ماخلا طفنلا
 ليمرب رعس طوبهف ,تاعامتجالا لودج ىلع ةحورطملا
 لدعم ىلاو :تارالود 4و ل نيب ام ىلا ارخؤم طفنلا

 ةبسنلاب لكشي ,تانيسمخلا ةرتف يف ةيقيقحلا راعسالا

 ريكا كيوا ةفظنم مهتمدقم يو ملاغلا يق نيردصمفلل
 رهظتس كلذ راثآ ناو اميس : 19177 ةنس ذنم ةبرض
 لالخ ةينعملا نادلبلا عيمج تايداصتقا ىلع ةدحب

 .بيدرقلا ليقتسملا

 عاضوا يف ةمتاقلا ةروصلا كلت لثم نأش نم ناك

 ناورايهنالا فقو ىلا نيردصملا عيمج عفدت نا .ةيداع
 ةلاح ديمحت ىلع كيوا ِق ءاضعألا نادلبيلا ثحت

 نماضتلا > ور ىلا ةدوعلاو .اهنيب اميف قزمتلا
 لحارم يف تداس يتلا مظنملا لمعلاو قيسنتلاو
 .اهخيرات نم ةمساح

 يف ترج يتلا تاثحابملا نم ىلوالا تالوجلا

 نم ديزملا دوجو ىلع رشؤت تناك يضاملا عوبسالا

 اياضقلا لك لوح رظنلا داع دعابتلاو تافالخلا

 راعسالا عوضوم مسح ةيناكما بايغ يف ىتحف ءابيرقت
 ,بقارم لكل ودبد ناك :ةمداقلا رهشالل ام فده ديدحتو

 لوح قافتا يا ضرتعت تناك ةريبك تايوعص نا

 عيزروتب لوبقلاو .ددحم جاتنا فقسب مازتلالا
 . كلذ ءوض يف صصحلا

 ديدج فقس وحن ءاضعالا نادلبلا ةيبلاغ هجوتف
 ةوقب رثعتي ناك .موي /ليمرم نويلم ١7,5 هرادقم
 ةكلمملاك ءاضعالا نم ديدعلا جاتنا يف ةدايزلا ماما
 يلاوح ارخؤم اهجاتنا غلب يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نييالم 4,75 ب اهتصح ردقت امنيب ليمرب نييالم ةتس
 ءاضعالا نم ديدعلا ةيلاطمب مدطصي ناك املثم :ليمرب
 :بيرق قافتا روصت اذا نكمي فيكف .مهصصح ةدايزب
 ؟تافالخلا و تاديقعتلا كلت عيمج رابتعالاب تذخا اذا

 عامتجالا نا لوقلا نكمي .حضاو باوج راظننا يفو
 ْيف ريبك لضف هل ناك تاشاقن نم هيف راد امو ريخالا
 ,ةيطفنلا نادلبلا ةمزا ىلع ةديدج ءاوضا طيلست
 ناربا ةصح لدعم ىلا هتصح ةدايزب قارعلا بلطف
 يطفنلا عضولا طبري امنيح .احضاو افقوم لكشي
 نادلبلا قفتت نا نكمي فيك نا .يسايسلا عضولاب
 كانه امنيب ,ةيطفنلا لئابسملا لوح اهنيب ام يف ءاضعالا
 لكشي :تسلا تاونسلا ةبارق اهرمع ةسرش برح
 نارمتسا رصنع يناريالا ماظحتل ةيسنلاب اهيف طفنلا

 [).يساسالا اهنايرشو برحلا
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 وه نافناو ..
 واج او رك و ارم بوم جم حج يووم منج و البجا وجدت اج هوو حج جو ع وج وو

 » ديرعلا ةعيتطلا» بتكم .:ةرهاقلا

 ةودن ةيلاملا ةرادالل ةيرصملا ةبعمحجلا تدقع

 كراش .رصم يف ةيداصتقالا عاضوالا ةشقانمل هبا

 نورشعو تارازولا ءاسؤر نم نانثااهيف | ٠
 نييداصتقالا ءاردخلا نم ةعومجمو اقباس اربزو

 .ةضراعملا بازحا نع نيلثممو

 سيئر يزاجح زيزعلا دبع .د ةودنلا سارت
 حاتفنالا ةسايس سدنهمو .قبسالا ءارزولا
 هل ندادعالا ف كراش ام نا نلعا يذلا ,يداصتقالا

 ةدايز لحا نم هدارا يذلا حاتفنالا ريغ ايش حيضا

 نيناوق نا فاضاو .يبنجالاو يبرعلا رامثتسالا

 ناو ءبيرهتلاو ةراجتلل نيناوق ىلا تلوحت حاتفنالا
 نم /565 نا ذا مويلا ىتح ثدحب مل يقيقحلا حاتفنالا

 .نويرصم اهكلتمي ةرمثتسملا لاومالا
 اهنا يزاجح .د لاق ةمداقلا ةيمنتلا ةطخ نعو

 نكمي ال ةموكحلا اهتنلعا يتلا ماقرالاف ةفئاز ةطخ

 زيزع .د يأرلا يف هعم قفتا دقو ءلعفلاب اهقيقحت

 ةموكحلا نا ادكؤم .قيسالا ءارزولا سيئر يفقدص

 تارامثتسا نم 25١٠/ صاخلا عاطقلا نفني نا لمأت

 يف فظوي مل صاخلا عاطقلاف نكمم ريغ اذهو .ةطخلا

 ريغ ةطخلا ناو .طقف هينح نويلم ٠١ ىوس ةطخلا

 ةقثلا نادقف ىلاو .ثراوك ىلا ىدؤت ةسوردملا

 بعشلا نبب ةقث ةمزا كانه ةقيقحلا ىفو .ةموكحلاب

 .ةموكحلاو

 شيجلا ةينازيمو معدلا
 ميلعتلا ةيناجمو معدلا اياضق ةودنلا تشقانو

 ةموكحلا نا حضتاو ةيدايبسلا ةلودلا تاقفن ديازتو

 ةيسنب ناكسالا تاقفن يىلاحلا ماغلا ةنزاوم يف تضفخ

 تاقفن تعفترا امنيب /7 ةحصلاو /5ه ميلعتلاو 65

 ٠١/. .//6 نيب حوارتت ةبسنب ةيدايسلا ةزهجالا
 نا» لوقعملا ريغ نم نا.ىلا قينسلا يدمتح..د راتثاو
 فيك لعاستو !!«رجفتم لخادلا امنيب دودحلا سرحت

 بلغا يف 1١ ةبسنب يموكحلا قافنالا ضفخني
 ٠0/ ةيسنب نمالا تاقفن عفترت امئيي .تالاجملا

 طغض سميالا بلاطو .:* ةبسنب ةيدايسلا ةزهجالاو
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 ةيلاما ةرادالل ةيرصملا ةيعمجلا ةودن

 ناو اميسال :ةحصلاو ميدلعتلا يناديم قافنالا

 .تارامثتسالا ةلمح نم /7 نع ديزت ال امهتارامثتسا

 رارمفتسا ةرورض ىلع :نيرضاملا بلغا قفتاو
 عيمجل قح روتسدلا صن ف يهف .ميلعتلا ةيناجم
 ناسنالا قوقحل يملاعلا نالعالا نا امك .نينطاوملا
 يملح دمحم .دراشاو .ةفرعملا و ميلعتلا قح ىلع صني

 ةقالع ةدأ دوجو مدع ىلا قيسالا مدلعجلا رسسزو دارم

 ةيلمعلا ىوتسم فعضو ميلعتلا ةيناجم نيب
 ةقالعلا هذه لثم دوحو نع ثيدحلا ناو .ةيميلعتلا

 .ةيناجملا ءافلا هئارو نم دصقي

 كراش .قبسالا داصتقالا ريزو ديعسلا ىفطصم .د
 ال ةماعلا ةنزاوملا ىف زجعلا ليلقت نا لاقو :ةودنلا يف
 نال ؛معدلا وا ميلعتلا ةيناجم ءاغلاب ققحتي نا نكمي
 ليلقت حرتقاو .مئاقلا يعامتجالا نزاوتلا ددهي كلذ

 بيرهتلاو ةراجتلل نيناوق ىلا تلوحت حاتفنالا نيناوق :يزاجح زيزعلا دبع

 : رآل يف التخا

 ىداصتقالا عضولا ةروطخ ل

 ةيركسعلا تاقفنلا طغضو يدايسلا قافنالا
 ايوق ارايت لثمي ناك ديعسلا .د هحرط ام نا ةقيقحلاو
 تاقفن ىلع ةباقر ضرفب هباحصا بلاط .ةودنلا لخاد
 ةزهجالا قافنا ديازت ةروطخ نم اورذحو .شيجلا
 ةيجراخلا نويدلا ءابعا عافترا لظ يف ةيدايسلا
 .ةنزاوملا زجعو مخضنلاو

 ةينازيم نع نالعالا ىلا يقوسدلا ميهاربا .د اعدو
 مايقو .اهتشقانمو بعشلا سلجم ماما نمالاو شيجلا
 ةينازيم ىلع ةباقرلاب تابساحملل يزكرملا زاهجلا
 ثيدحتب مامتهالا يقوسدلا .د حرتقاو .شيجلا
 ىلع دامتعالا ةدايزو ؛همجح صيلقتو يرصملا شيجلا
 .حالسلا ةعانص يف سفنلا

 ريغ رذح دقف ريبك مامتهاب معدلا عوضوم يظحو
 ىلا يلاحلا ينيعلا معدلا ليوحت وا .هئاغلا نم ثدحتم
 دكأو .ءالغلاو مخضتلا نم ديزيس هنال ؛«يدقن لدي

 ةموكحلا نم ةحنم سيل معدلا نا ىلع نوثدحتملا
 ماعلا عاطقلا ف نيلماعلا روجا نم يتأي هنال بعشلل

 ميلتست راعتسا نيب قراقلا نمو ؛:ةلودلا ةرهجا يفو

 اهريدصت راعساو .ةلودلل ةيعارزلا ليصاحملا

 دنب يف معدلا جاردا ةودنلا تضفر دقو .جراخلل

 نم معدلا ليومت وا .ةنزاوملاب يعامتجالا لفاكتلا
 .يداصتقالا عاطقلا ضئاف

 عراشلا رجفني نا لبق
 لق ةودنلا نم ريخالاو يناثلا مويلا ةباهن يفو

 شاقنلا زكرتو ؛ةيداصتقالا اياضقلا ةشقانمب مامتهالا

 ةماع ةفسلف بايغب قلعتتن ةيسايس اياضق لوح
 ىلع ةيبلسلا كلت راثآو رارقلا ذاختا بولسأبو .مكحلل
 اهتيدودحمو تارارقلا براضتف .ةيداصتقالا ةرادالا

 قوسلا بارطضاو نييليفطلا ومن ىلا نايدؤي انايحا
 .يداصتقالا

 ؛قباسلا نيومتلا ريزو يسرم داؤف .د صخل دقو
 دقل» :هلوقب عضولا اذه عمجتلا بزح يبدابق دحاو

 .يعامتجالاو يداصتقالا اهرود نع ةلودلا تلخت

 لي .اهتاذ ةحردلاب صلقتت مل ةيرادالا اهتزهجا نكلو

 ىمسيام روهظ ىلع دعاس امم ةحعزم ةروصب تمخضن

 ,تاعورشملا لك ىلع فرشت يتلا ةيليفطلا ةيلامسارلاب
 .د فاضاو .ةلومعلا وا ةوشرلا يف اهقحب بتلاطتو

 فيضتو لمعت ةجتنم ةيلامسأر نآلا رصم يف نا يسرم
 رمدت لي لمعت ال ىرخا ةيلامسأرو .ينطولا داصتقالل
 ,ءالغلاو مخضتلا ةيضق هجاون نا انيلع نا .بهنتو
 ةينويدملاةيضقو .يئاذغلا نمالا ةيضقو
 داصنتقالا راهنب ةهجاوملا هذه نوددو ...ةيجراخلا

 .ةفلتخملا اهروصب ةيعبتلل بابلا حتفيو ءيرصملا
 سرج اهنأب اهفصو نكمي يتلا ةودنلا تهتنا اريخا

 لالخ مكحلا يف اومهاس نييسايسو ءاربخ نم.راذنا
 ما مهريذحت لصي لهف ...تانينامثلاو تانيغبسلا
 يداصتقالاو يسايسلا راوحلا جيجض طسو عيضي
 ريزو ناردب ميهاربا .د تاملك نا ...؟رصم يف رئادلا
 ةموكح عيمجلا نع بيغت الا بجي قباسلا ةحصلا
 نا رثؤم لاعفناو قدص يف نلعا لجرلاف .ةضراعمو
 رواحتلا نم دب الو .رجفتم رصم يف يسايسلا عراشلا
 ...مكرذحا يننا ...هعم رجفننو رجفنب هل ىنح هعم

 رظن تفل نم دب الو .دامرلا تحت ران كانهف مكرذحا
 0.تا وه ام ةروطخ ىلا رارقلا عانص
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 نادوتلا 0 ةديدجلا ةركلا :ليكسشت ىلع رشا هقب
 0 يع ا

 هل راوملا ا ليان
 ةمدقملا ىف ةيداصتقالا لئاعملاو ٠

 0 اة جات اا هج سا ا مخول ةونج هتجت اج هج وج

 0 كالا 2 ا

 ا ما 1 م دعم و

 يتلا يمنيتسلا جارفثالا ةلاخ نم مولا ىلع |

 دعب يا ..ماع نم رثكا ذنم نادوسلا اهشيعب
 لازت ال .يريمنلا رفعج ماظنب ةحاطالا |“
 ىف ديدجلا ماظنلا هجاوت يتلا ةدقعملا عاضوالا

 ينادوؤسلا بعشلا ةايح ىلع اهلظب:يقلت موطرخلا
 ةيفيك لوح تالؤاستلا نم ديدعلا حرطتو ةيمويلا
 .ةتوروملا ةيداصتقالا ةمزالا نم جورخلا

 ءارزولا سيئرل ةيسنلاب ةملج تناك ةقيقحلا هذه
 ناملربلا هيختنا يذلا ءيدهملا قداصلا ديسلا ديدجلا
 لكل احضاو اديب ذا .ىضاملا وبام /رانا رهش لئاو َّق

 يف اتناك نيتيساسا نيتلأسم نا ءانثالا كلت يف نيبقارملا
 ؛لالبلا ىلا رارقتسالا ةداعا :امه تايولوالا ةمدقم

 ىلع بلغتلاو .بونجلا يف برخحلا ةلاح ءاهناو
 .ةمقافتملا ةيداصتقالا بعاصملا

 اهنم يناعي يتلا ةريبكلا ةيداصتقالا لكاشملاف
 دحا .:فورعم وه امك : تناك تاونس ةدع ذنم نادوسلا

 ةيبعشلا ةضافتنالا ىلا تداق يتلا ةيساسالا بابسالا

 زجع نا دعب :ىرخالا ندملاو .موطرخلا ةمصاعلا يف
 قيبطت هلوبقو روهدتلا فقو نع قباسلا ماظنلا
 امك ؛:ةيساعملا نطاوملا ةايح سمت ةيداصتقا تاءارجا

 عيلسلا نع معبدلا عفر: عوضول ةيسنلاب لاجلا وه
 .ةيساسالا ةيئازغلا

 ةحضاو كدسالا

 ةحضاو ةيداصتقالا ىعاصملا بابسا تتاب دقل
 لماوعلا نم ةلمج يف صخلتتو .يدهملا قداصلل
 ةهج نمف .ةقيمعلاو ةيفرظلا .ةيجراخلاو ةيلخادلا
 .ةيوجلا لاوحالا ءوسو فافجلا ةجوم تبعل ىلوا
 ف هب ناهتسي ال ارود ةيعارزلا مساوملا ءوس يلاتلابو
 ترمتسا ةلاحلا هذه ناو اصوصخ .عاضوالا يدرت

 .ةيلاتتم تاونس ةدع

 كش ىندا نود لظي تاييسملا كلت يف مهالا نا ريغ

 .اماع ١7 لالخ يريمنلا مكح اهعبتا يتلا ةسايسلا
 هطايتراو نادوسلا داصتقا فاعضا ىلا تدا ينلاو

 :ةيبرفلا ةيداصتقالا ىوقلا هاجت ةريسكلا هتمعبتو

 .ةيكريمالا ةدحتملا تابالولا اهتمدقم فو
 ينغلا رطقلا اذه حيصا نا كلذ ةجيتن نم ناك دقو
 ةندقنلا تاسسؤملل ةننهر .ةدعيبطلا هدراومب ادج

 .ةيبرغلا كونبلاو .ينودلا دقنلا قودنصك ةملاعلا

 ضعب بسح يضاملا ماعلا يف هنويد تغلب نا دعب كلذو
 .رالود رايلم 1 يىلاوح تاريدقتلا
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 0 0 دكا 0 0 ا ا

 ظ .ةديدجلا ةيسايسل لا مكحلا نا ناهاجنا جنا ىلع رات ةك كريما ط وفض
 ا

 .بايسالا كلت يعت تناك يدهملا ةدسلا ةموكح

 بنجتل اثيثح لمعت ىلوالا اهتاوطخ لالخ نم تدبو
 ريست ىتلا ةديدجلا ةسايسلاف يضاملا ةماود يف عوقولا

 ةيآ يتبق مدع :نييسينر نساجتا تذختا اهسدهب
 نم ةضيرعلا تانفلا ىلع ابلس سكعنت دق تاءارجا

 ءارجاو .رثكا لمحتت نا اهعسوب دعي مل يتلا عمتجملا
 مكحت نم عنمي لكشب ةيجراخلا تافلاحتلا يف تالدبت
 .يسايسلا رارقلا يف ةيلودلا فارطالا ضعب

 يف ةرثع رجح فقتل رخاتت مل ةيجراخلا طوغضلا
 يىلودلا دقنلا قودنص ةراداف .ةنلعملا تاهجونلا هجو

 لسشف نع يضاملا رياريف /طابش لوا يف تنلعا ام ناعربس
 يف  نيينادوسلا نيلوؤسملا عم ةيداصتقالا تاثحابملا

 ميدقت فقو نعو ةيلاقتنالا ةيركسعلا ةموكحلا دهع
 هنويد نادوسلا ءافيا مدع ةجحب ةديدج ضورق هيا
 نويلم 55١ ب ةردقملاو :قودنصلا هاجت ةقحتسملا
 .رالود

 كاذ يبلسلا فقوملا داعبا ناش نم نا لوقلا نكميو

 ىوتسملا ىلع ؛كولس ءويس» ةداهش ةباثمب ءاج ىذلا

 ةيملاعلا كونبلا ماجحا ىلا يدؤت نا اهناش نم .يل ودلا
 .ضورق نم هبلطي ام ميدقتو نادوسلا عم نواعتلا نع

 ىلع بلغتلا ددجلا نولوؤسملا لواح دقل
 خانم قلخ لالخ نم ةئراطلا ةيفاضالا تايبوعصلا
 تاحالصالا ءدبل ىساسا طرشك لخادلا ف ىباجنا
 ةيجراخلا تاقالعلا عيونت لالخ نمو .ةيداصتقالا
 ف نآلا ىنح تحجن دقو .ةيبرعلا لودلا عم اهزيزعتو
 .يكردمالا زازتيالل عضخت نا نود دالنلا روفا ريبست

 ةددازردملا نالغا ليجات

 دق بعاصملا نا :ديكأتلاب .ينعي ال قبس ام نا ريغ
 خدع كلذ ىلع ليلدلاو .سوسحم لكشي تفخ وا تلاز

 ةدلاملا ةنزاوملا نالعا ىلع يدهملا ديسلا ةموكح ةردقم

 اهرارطضاو يراجلا رهشلا ةيادب يف ددحملا اهخيرات يف
 لما ىلع مداقلا ربمتبس /لوليا رهش ىتح كلذ ليجأتل
 لكاشملا ىلع  خيراتلا كلذ ىتحو انه نم  بلغتلا
 تادعاسملا ىلع لوصخلاو .ةحورطملا ةيلاملا
 3 رقنكتا ويجعل ةيطغت يف اهدعاست يتلا ضورقلاو
 .ةنزاوملا

 سلجملا ماما ةموكحلا سيئر باطخ ءاج دقو
 نا ىرخا ةرم دكؤيل يلاحلا رهشلا نم / ىف ينطولا
 ىلا ةيفاعلا ةدوع ناو .ةلهس تسيل عاضوالا

 .ةليوط ةرتف مزلتست داصتقالا

 يف ريست تاطلسلا نا روكذملا باطخلا نم لدتسُيو
 تاءارخالا نم ةلمح ذاختا وحن ةنوآلا هذه

 -ةنلاتلا طاقنلاد اهصيخلت نكمب ةيداصتقالا
 ةردقملا ةيجراخلاو ةيلخادلا نويدلا ديمحت ١

 ليلقت نم كلذ هينعي امب رالود رايلم 1, ب ايلاح
 .يجيردت لكشبو نويذلا ىلع دامتعالا

 قافنالا ةنلقعو رامثتسالا نيناوق ةعجارم -
 ةددسم دودق عضوو .قرصملا حاظنلا حالصاو .ماعلا

 تادراولاب قلعتي ام اميس: جراخلا نم داريتسالا ىلع
 هذهو .يسنرضلا ماظنلاب رظنلا ةداعا كلذكو .ةيلامكلا

 ةحيبحص ةئادب لكشت نا نكمد اهعومجمب تاءارحالا

 رهاظم ةيراحمو ينطولا داصتقالا حالصا ةيلمع يف

 .جاتنالا فعضو ةيطارقوردبلاو داسفلا
 لوصحلا موطرخلا لواحت .قيس ام ىلا ةفاضاو

 ةردصملا لودلا ضعب نم ةيطفنلا اهتاجايتحا ىلع
 ليقتسملا يف نكمتت نا راظتنا يف فلس لكشب طفنلل
 ةدع ذنم فشتكا يذلا طفنلا لالغتسا نم بيرقلا
 .تاونس

 يكريمالا فقوملا ةقيقح
 يض رخآ راعشا ىلا ةقلعم لظتس ىتلا ةلأسملاو

 رمتست فوس ةيكريمالا طوغضلا تناك اذا ام ةفرعم
 دق ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو رداصمف .البقتسم
 تقلع دق ضسالا تيدلا ةرادا نا ارخؤم تنلعا

 بايتتسا مدع بيسب نادوسلل اهتادعاسم جمانرب
 ةهجاوص ىلع مكحلا ةزدق مدعو. .بونجخلا يف نمالا
 نا ودعت ال تارردملا كلت لثمو .ةيداصتقالا لكاشملا

 ةيلعف اطوغض اهفلخ يفخت ةهجاو عقاولا يف نوكت
 ةديدجلا ةيسايسلا تافاجتالا ىلع ريثآتلا فدهب

 [].اهتمرب
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 قئاوعلا فرم له

 نع ةيكريمألا
 ةيبرعلا تايوايميكورتبلا
 ةيراجتلا ةفرغلا رداضم تدافا

 سرفنوكلا نا .ةيكريمالا ةيبرعلا
 ماما قئاوعلا عفرل نيناوق ةدع سردي
 اضيسإل .:ةحييريعشلا تاوناسهلا

 ىلا ةيجيلخلا ,تايوايميكورتبلا |
 امك كلذ نم فدهلاو .ةدحتملا تائالولا

 تالدابملاو تاقالعلا ريوطت وه ودبي
 ...نييناجلا نيب ةيراجتلا

 نأشلا اذه يف ةظحالملاب ريدجلا نم

 ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا نادلب نا
 ذنم ةددشتم فقاوم تذختا دق تناك
 تاجتكدنملا لوخد هاجت يضاملا ماعلا

 تبلاطو ةيبرعلا ةيوايميكورتبلا
 نا ةقالعلا ةيحاص ةيبرعلا لؤودلا

 قوسلا ىلا اهتاجتنم ريدصتب موقت
 تاكرشلا نأو اصوصخ .ةكريمالا

 ذيفنتب تماق: يتلا يه ةيكربيفالا
 . يف تايوايميكورتيلا ةعانصض عيراشم
 ال: - 0 لود

 ليزاربلا

 قودنص جماربلال
 يلودلا دقنلا

 يف ةيليزاربلا ةموكحلا تعاطتسا
 قافتا ىلا لصوتلا يضاملا رهشلا رخاوا
 هبجومب تديعا ةنئادلا كونبلا عم

 عومجم نم رالود رايلم ١" ةلودج
 ٠١1 يلاوح ارخؤم ةغلابلا نويدلا
 .رالود رايلم

 - ايليزارب يف نولوؤسملا ربع دقو
 ةنيدتسملا نادلبلا ةمدقم يف يتأت يتلا

 ةرم مهضفر نع  ثلاثلا ملاعلا يف
 اهءالما لواحي ينلا تاهجونلا ىرخا

 لاق ذا .يلودلا دقنلا قودنص ءاربخ

 | ريشارب وانريف يزكرملا فرصملا سيئر
 :ةييسانملا هذه ٍِق

 قودنص رودقمب نا دقتعن اننا»

 ريغ .ايزكرم ارود بعلي نا يلودلا دقنلا
 مسر فودنصلا ىلع نا ينعي ال كلذ نا
 يتلا نادلبلل (ةيداصتقا) جمارب
 فاضاو .:كلذ ىلا ةجاحب تسل

 هدالب نا :يليزاربلا لوؤسملا
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 ةيباجنا جئاتن ىققحت نا تعاطتسا

 ضئاف قيقحتو محضتلا نم دحلاك

 [1.قودنصلا لخدت نود يراجت

 رصم ةياسلا

 ةفحجارمب بلاطت موطرخلا

 يداصتقالا لدادتلا طورش

 ترج يتلا ةيداصتقالا تاثحابملا

 نيينادوسلا نيلوؤسملا نيب ارخؤم
 نا دعب .ةجيتن نود تهتنا نييرصملاو
 قافتا ىلا لصوتلا ىف نافرطلا لشف
 هينجلا فرص راعسا ةلأسم لوح

 دقو .ةينادوسلا ةلمعلا لباقم يرصحملا

 رثا ينادوسلا داصتقالا ريزو فشك

 هدالي بلط تضفر رصم نا.كلذ

 لجا نم يراجتلا اهضئاف مادختسال
 ىف و نادوسلا ىلا تارداصلا ليومت
 .طفنلا اهتمدقم

 تراشا ةعلطم ةينادوس رداصم

 موطرخلا بلطت نا لامتحا ىلا اددجم
 طورش ةعجارم ةيرصملا تاطلسلا نم
 نيب ةمئاقلا يداصتقالا لدايتلا

 قباسلا نسيكرلا ده نْنَم 2

 هدد ووتر رت هن

 ةيتايفوسلا ةيمسرلا رداصملا تركذ
 لالخ غلب طفنلا نم دالبلا جاتنا نا
 7 يراجلا ماعلا نم لوالا فصنلا

 نإ يشم خا ذحنلا! ربسمالا .«نط: نويل
 ىلع رمتسا اذا .يونسلا جاتنالا
 ١ رادقمب لقي فوس ةيلاحلا هتالدعم
 ةطخلا ىف ددحملا فدهلا نع نط نويلم

 نمو نط نويلم 510 وهو ةيداصتقالا
 يضاملا ماعلا لالخ جاتنالا نا فورعملا
 نط نويلم ٠٠١ رادقمب لقأ ناك 5

 نيلوؤسملا عفد امم , ددحملا فدهلا نع

 ىف ضيفختلا هاجتاب رظنلا ةداعأل

 .يلاحلا ماعلل جاتنالا ةسايس
 يف هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو
 تناك اذاام ةفرعم وه كلذ ءوض

 اذه تأترا دق ةيداصتقالا تاطلسلا
 راعسا ضافخنال ارظن ضيفختلا
 لداحتالا ناو اصوصخ طفنلا

 ةردصملا لودلا نيب دعي يتايفوسلا

 [].ملاعلا يف زاغلاو طفنلل
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 ءافلحلا غار
 ويام /رابأ رهش يف ويكوط يف ترج ةيعانصلا نادلبلا ةمق مانخ يف ادي
 تايالولا) ةثالثلا اهفارطأب ةيبوروالا نادلبلا ةلتك ترهظ يضاملا كالا

 رظنلا تاهجو يف ابراقت رثكا (نابايلاو .ةيبوروالا ةعومجملاو ةدحتملا
 نا ريغ ىضم تقو يا نم رثكا ةيملاعلا اياضقلا نم ديدعلا هاجت اماحتلا دشاو

 عقاو نم هلثمي اممو :ةحيحص بناوج نم هيف امم مغرلا ىلعو عابطنالا كلذ
 عارص ةقيقح ءىبخي نا ثدحلا كلذ نم رهشا دعب عيطتسي ال هنإف .يلعف

 اذه نيب ىرخاو ةرتف نيب ثادحالا حطس ىلع رهظد وا رجفني يذلا حلاصملا
 .ةعمتجم ةثالثلا فارطالا نيب وا كاذو فرطلا

 .رالودلا رعس عافتراو ةيدقنلا اياضقلا تلكش .ديعبلا ريغ يضاملا يف
 فالخلا نظاوم دحا .ثلاثلا خلاعلا نادلب لكاشمو نويد هاجت فقوملاو
 .هرواحم نيب ةمئاقلا تاقالعلا زهي داك يذلا ءيبرغلا لتكتلا لخاد ةيساسالا

 حرطت فالخلا لئاسم تداع ةيضاملا ةليلقلا عيباسالاو روهشلا لالخو

 ,نيينابايلاو نييبوروالا نيبو .نيدكريمالاو نييبوروالا نيب ديدج نم اهسفن
 .ىرخا ةهج نم نابايلاو ةهج نم نييب وروالاو نييكريمالا نيب اضيا كلذكو

 تذختا ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا ىلا لاغتربلاو اينابسا مامضنا دعبف
 ةيسنلاب ةمجانلا ةيبلسلا تاساكعنالا هاجت !نديشتم افقوم ةيكريمالا ةرادالا

 طوغضلا ةدابزو زحاوحلا ةماقاب تماقو .ايوروا وحن بوبحلا نم اهتارداصل

 .اهقاوسا ىلا ةيبوروالا تارداصلا لايح

 ليوقو .؛ةعدار تاءارخا ذاختاب تددهو رمالا ءىداب ايوروا تضرنعا

 تهتناو .بوبحلا ةراجت لوح قافتا ىلا لصوتلا مت نا ىلا .ديدهتلاب ديدهتلا
 ةرم لك ىف و ... اذكهو .ريكا وبلاو تاورضخلا ةراجت ةلكشم آدبتل ةلكشملا كلن

  .كلذ لحا نم تالزانتلا ءارجاو فالخلا ظاقن ليلذت نافرطلا لواحي
 عم فالخلا نارين تلعتشا ةيبوروالا  ةيكريمالا ةهبجلا تأده امدنعو

 ةداعا ديعب وبكوط اوبلاط ١؟ لا مهلودب نويبوروالاف «يتابايلا داصتقالا

 ةسوروالا تارداصلا ماما اهباوبا حتفب ينوساكن ءارزولا سيئ سيئر باختنإ

 اهذختت يتلا ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةيئامحلا تاءارجالاب كلذ 3 ف نيددنم

 .يداصتقالا اهقوفت ىلع ظافحلل نابايلا
 نطنشاو يف نيلوؤسملا نم ديدعلا قرؤت تدبصا يتلا نابايلا ةدقعو

 يضاملا رهشلا يف اديدج ادعب تذخت! دق ةيبوروالا قوسلا ةمصاع لسكوربو
 لالخ نم حضتا دقف ,ةدحتملا تايالولا ىلا اسنرف ةراجت ريزو ةرايز دنع
 لالخ ةيدجو ةوقب ناطغضيس يكريمالاو يبوروالا نيبناجلا نا تاثحابملا
 ١١ هردق اضئاف تققح يتلا ةينابايلا ةراجتلا رادج رسكل بيرقلا لبقتسملا
 !هدحو وينوي /ناريزح رهش يف رالود رايلم

 لجاعلا بيرقلا يف فقوتيس ءافلحلا نيب حلاصملا عارص نا ودبي الو
 وحن ىلع قمعلاو ةيمهالا نم يه فرط لك ىلع ةحورطملا تايدحتلاو لكاشملاف

 1 .ح 0. رارمتساب فالخلا ةلاح جحؤب

 دازحلا
 .زاغلا رعس ديدحت يف ةمربملا 0

 تايقافتالا بسح كلذ طابتراو ماخلا

 راعسا ىلع طوفض
 ْي رئازجلا زاغلا

 يف ةيرئازجلا تاطلسلا تضرعت
 طوغض ىلا ةيضاملا عيباسالا نوضغ

 ةيبوروالا لودلا لبق نم ةديازتم
 لجحا نم يرئازجلا زاغلل ةدروتسملا
 لودلا كلت تعرذتو .راعسالا ضفخ
 طقنلا راعغسا يف رمتسملا عجارتلاب

 نا ةيسوروالا رداصملا تركذو

 ةداعاب حاحلاب نابلاطت اكيجلبو اسنرف
 تقولا يف ةريشم .راعسالا يف رظنلا
 دق يتلا ةيبلسلا تاساكعنالا ىلا هسفن
 تادئاعلا ديغص ىلع كلذ نع مجنت

 ماعلل تردق يتلاو زاغلا نم ةيرئازجلا
 عومجم نم تادّئاعلا عيرب يضاملا

 ,١١ ةفلادلا زاغلاو طفنلا تارداص
 [1.رال ود رايلم
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 4.157 غ 836 اناتقلا - ةيبرعلا ةعيلطلا



 لك نم ةيبرعلا ةمالا تامزأ هيف مقافتت يذلا تقولا ُِق اهيا

 نايكلا ءارزو سيئر ةرايز اهرخا سيل .بناج ظ
 باتكلا نم ددع مالقا هجتن .برغملا ىلا ينويهصلا
 اه لالخ نم سوفنلا ْق سيئيتلا ةدايز ىلا برعلا نيفقثملاو

 ضعب نآلا هددري ام ءاضيا .كلذ رخآ سيلو :ءارقلل هنومدقي

 نيتفالخلا مايا يف ترهظ ييلا ةيبوعشلا ةكرحل نا نم ءالؤه

 ىلا وعدت تناك ةيمدقت ةكرح ىوس تسيلا ,.ةيسابعلاو ةيومالا

 ظ !ناسنالاو ركفلا ةيرح

 ةيب رسعلا مالقالا هيف ىدصتت نا يغبني يذلا تقولا يف هنا
 ةيركفلا ب ميدجت تالواحملو .ةرصاصملا مالظلا ىوقل

 ايمالظ اعورشم ررمي نا لواحي نم لك هجوب فوقولاو .ةيب رعلا

 رايت يف ةطشان امزاكا ةمب نا ًاحافن انناف .ةيب رعلا ةايحلا يف

 لون ىلع اهراكفا زن زحنت .ةبولطملا ةيبرعلا ةضهنلل سكاعم

 .مالكلا ىلا ةعلطتملاو ةئهاللا نويعلا ماما اهرشنتو ةميزطلا

 . دحاو نأ يف دسحلاو لقعلا بيصت ةرياغم ىمجبب ةعوفدم

 ارثنو ارعش .يبوعشلا عورشملا يف ةقيقدو ةينأتم ةءارق نا
 ةلخلخ ىلا هعوزنو 0 اذه ةيمالظ دكؤتل ؛ازاحتاو

 نم كلذ ىلع لدا سيلو .برعلا ىدل ةينادجولا ةميقلا

 نم .ةيعاممجلاو ةيدرملا .عورسنملا اذه تاالاجر تاطاشن

 برعلا ميق ىلا ةءاساو هيوشتو مده نم هيف اومهسا ام لالخ

 لقعلا تازاجنال كاهتناو بيرخت نمو .ةيراضحلاو ةيركفلا
 يذلا لباقملا يوضبنلا عورشملا نع دادترالل ةلواحم يف .يبرعلا

 . يوعشلا مالظلا عورشم ةهجاوم يف ةوقب ىمني ناك
 ورقم فل تارتذلاو عفاودلا دحا ىلع ةيفاخ دعت مل

 ةراثا يف اهتالواحمو اهتافلخمو اهروهظ بابساو ةيبوعشلا ةكرحلا

 تدتما يلاو ةيب رعلا ةايحلا ِق ةيوادوسلاو ةيشئاطلا تارعتلا

 يف .ةئهارلا انمايا ىلا ةيبنجالا دادمالا لماوع لعفب اهتاريثأت

 رك .ةيبرعلا ةراضحلا تازاجنا نم لينلل ةسئاي تالواحم
 .برعلا مدق يتلا مولعلا ديعص ىلع امتاو .بسحف ركفلا ديعص
 .نآلا ىتح ةمئاق هتايدم تلاز ام اريبك ايراضح ازاجنا اهيف

 ناسنالا دض كاحت ىتلا ةيتوبكنعلا ةرماؤملا طويخ نا
 يه لب .ءبسحف يسايس لون ىلع ةجوسنم تسيل ؛ يب رعلا

 كراطا و ةيناقثو ؛ ةشئو ةيبدا ىرخا لاونا ىلع اضيا ةجوسنم

 يف رهظت .ةيب رعلا ةينبلا يف ميدهتلا لماوع تناك اذاو .لمشالا
 يف اهناف ٠ ةلتحملا سدقلا ا تاداسلا ةرايز ذنم يبرعلا انعقاو

 سيل .يبرعلا ركفلا يف اهعفاود تابثا ىلا نعت رخآلا بناخلا

 ناميا لالخ نمو لب .ةيقارشاو ةيريونتو ةيراضح لوصا تاذ

 لبق « , مهل ايتايح اكولس هذاختاو « كلذب برعلا نيفقثملا نم رفن

 مهاقلطنمو مهتاليلحتو مهتاباتك يف رهظت ةعانق نوكي نا

 ظ 3 ةيركفلا

 مساج لصيف
  5٠ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١54 -  6بآ 35475

 .؟ةيمالظلا عيراشملا نع عفادي نم

 ةيفاقثت قاروا

 «يونف» ريرفشل اسينر
 يفارعلا ضصاقلا .رصان راتسلا ديع

 دادغبب ردصت ىلا «نونف» ةلجمل ريرخت

 نونقلاو امنيسلاو حرسملا اياضقب ىتعتو
 ةليمحلا نونفلا نم اهاوسو ةيليكشتل محل

 .ةريخاالا

 نيذلا نيفو رعملا نيصاضقلا نم رصان
 تاوبسلا يف ىقارعلا بذالا اودفر
 ثدختت ةيصصق تاغعومجم ةدعن ةريخالا
 نوّدضي نيذلا .رادلا ةامح .نيلتاقملا نع

 .نارهط يف ةمذاقلا راثتلا ةمجه
 راتسلا دبع نوكي ماهملا هذه هملستب

 ريرحم ءاسؤر نيب ارمع رغصالا رصان
 2: ةيقا ملا تفرق

 ويسو#  هنو ل 0

 !جرفملا فشتكي لنمللا

 فاشتكاب جرخملا موقي نا ةداعلا ترج

 ةَغيظ ةيلع تداقغا ام !ًديفوب «قيلقحملا
 ثدحي سكعلا نا ريغ ؛يئامنيسلا لمعلا
 يرصملا لثمملا .فيرشلا رون عم نآلا
 جرخ ميدشتل نآلا دعتسي وهف .فورعملا

 . ةلوطبلا رود هيف وه يدؤي مليف يف ديدج

 راحنلا دمحخحخ وه دييدخلا جرخملا

 .«نارهزلا متاح نمز» هناونع مليفلاو

 لبق نم مدق نا فيرشلا رونل قبس دقو
 دمحو .(ماقتنالا ةرئادا ُّق فيس ريهمس

 آل . «سمش ةبرض)» 8 ناخ

 ..يضظإ اب رهشلا قبض
 لافطألل ميرو كاهن

 يف رشنلاو ةغابطلل ديفانا راد نع
 ةفاقث ةلسلبس يف بانك لأ ردضايسوقين
 هيفو «ىنطو اي ريخلا حابص» ناوئعي لفطلا

 . برعلا لافطالل ةهجوم راعشاو موسر
 دمحمل دئاصقلاو رهظم ينال موسرلا

 ةحول تاتكلا تردصت دقو .دعسالا

 .هل فالغ لكش ىلع .يلعلا يجان نانفلل

 بتك ةعومجم رادصال رادلا دعتستو

 ٍنناغالاو يبعشلا صصقلا يف ىرخا
 . لفطلا ةعوسومو

 اسهر :تاتكلل ةيساسالا ةعوضوملا

 ءامتنالا بح ىلع ديكأتلا ىه .تاملكو

 لفطلا نهذ ةيمنتو ضراللو نطولل
 [ل . ةينطولا ميقلا ىلع يبرعلا

 يلعلا يجانل ةحول باتكلا .فالغ

 ..ةعا رق "قاف

22207 
 ةيركفلا ةيرودلا نم ريخالا ددعلا

 انئمضتم ردص (ةيب رع قافا» ةيرهشلا

 تاللاقملاو تاساردلا نم ةعومجت

 ةيفاقثلاو ةيبدالا صوصتنلاو تاراوتلاو

 . ةمجرتملاو ةعوضوملا
 مس هنا ىلا ددعلا تسرهف ريشي

 ةسائرلا تاباشتلا ِق مياهدلاف 5و ائايمو

 جئاتنلاو تابشالا نع رخاو .ةيواسمنلا

 رود نع ةودنو ع. طفنلا وانعشلا رايبعال

 ٍِق ١824 زومت ١5 ةروث يف يندملا حانجلا

 نع يدسملا مالسلا دبعل ةساردو قاوعلا

 ةينآلا ىلا ةينامزلا نم يوغللا ملعلا جبنم
 ةساردو بند وبأ لامك دقانلا عم ا

 ثارتلا ةسازد ةيمها نع رداحلا ديلول

 نيدفارلا يداو ةراضح ُِق يركفلا

 قاقثلا فلملا ىلا ةفاضآلاب ءاهريغو
 تاودن مضي يذلا (ءاوضاو يرسهشلا

 جرخملا عم راوح اهنم ريراقتو تامجرتو
 يف يبعشلا نفلاو .اواسو ريكا ريك ينابايلا

 ممألا ىنبم ميمصت زغلو .نيصلا
 ظوفحم بيحن ةياورل ادذقنو ءةدحتنملا

 نم اهريغو «ميعزلا لتق موي» ةريخالا
 [] .ىرخالا تاعوضوملا

 40 -نمامج نمرلانا: مهدهظع



 تردضأ ذاقنالا راد تاروشنم نع

 ناونعب اباتك ايبيل ذاقنال ةينطولا ةهبجلا

 عمج «ذاقنالا ةكرعم يف يبعشلا رعشلا)

 وهؤ هلالب يسونسلاو يبرقعلا يلع دادعاو

 بدالا نم اضوضت عسمجي مهم باتك

 ةففاننم ةروص)» مدقت يبيللا نيهتعلا

 هب لح امو نطولا لاوحا روطتل ةلصفمو
 نييبالقنالا ةلابح يف عقو نأ ذنم هئانبأب و

 توك كيتا نأ ىلا نييركسلا

 رايثموب رمعم ىشافلا لاجدلا هتاردقمو

 يه لحارم هن ةثالث لالخ نم :«يفاذقلا

 هةكرح رحفت لبق ةاسأملا ريوصت ةلحرم

 رجفت ةلحرمو يناذقلل يبعشلا ضفرلا
 قيرطظ نع ثحبلا ةيادبو ضفرلا

 لمعلا قالطنا ةلحرم مث نمو صالخلا

 .ةروثلا رجفتو يلعفلا

 زنتكت باتكلا اهمدق ىتلا صوصنلا

 .ةروشلا تالالد ةيبعشلا ةحهللا ربع

 ةلاح ريوصت ىلع اهتردقمو اهقمعو
 احضاو اروصت اضيا مدقت يهو ؛ .صضفرلا

 . هحافكو بعشلا ةائاعمل

 باتكلا َدعُم اهبتك ىِتلا ةمدقملا نيبتو

 بداالا ُِق صوصنل اهذه ةيمها رادقم

 ىلع فرعتلا لالخ نم رصاعملا يبيللا
 ىبعشلا نادجولل ةيساسالا تاقلطنملا

 : [0 . نطولا لاضنلا مذرقب
 انس - د ةننوتت صحم روب ع و

 «ىنيغرسلا دم روثكدلا مدقي
 قبس يذلاو .يبرغملا ثحابلاو رعاشلا
 ةلباقم ترجا نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل
 «ةيبنجالا ةفاقثلا» ةلجمل مدقي .هعم ةلوطم

 ما مايو: نمطصصع هعممع- كل

 طقس لآ وعلا ةساركإو :ةاوتس اضن
 رعاشلا ريزيس يميا نع امجرتم «سأرلا
 دلوبويل عم لكشي يذلا ريبكلا يقيرفالا
 اهرثا اهل ةيجنز ةيرعش ةكرح روغنس
 . رصاعملا يقيرفالا بتداالا يف ريبكلا

 ناتتك ةيواز ىف ةلجملا.هتمددق ضتلا اذه
 هيلع تيد ىروق ديلقت وهو .ددعلا

 اروحم هبناج ىلا تمدقو «ةيبنجالا ةفاقثلا»
 58 مهاس رصاعملا يقيرفالا بداالا يف اماه

 ةياورلا نع نيمجرتملا نم ةبخن هتمجرت
 .ايقي رفا يف ةصقلاو رعشلاو

 زادضاب تأذن ةلحملا نإ فورعلملا

 .ويراتيسلا ةباتك نف اهنم بتك ةلسلس
 ةةقيدخلا)ةياور رادصال دعتستو

 لضاف دقانلا نم ةمح رتبو ارود تيرغرامل

 لاي”-ا بذا نع رسخا باتكو ءرماث
 (ةريسلا ةباتك١ نع باتكو .ىملعلا

 يجان نم ةمجرتبو اوروم هيردنال
 © .ىثيدحلا

 الب بح ا يدجو ةصق نع

 مدقي يطالبنجلا ماصع ويرانتيسو «دودح

 هتاذ ناوتعلاب امليف دادح بحاص جرخملا

 نيرطقلا يف نينانفلا نم ددع ةلوطب نم

 .دادو بح اص

 ءملاس ىذش :نينانفلا ءالؤه نم
 حالص يولع ىيل .رباج نودعس

 لوح مليغلا ثادحا رودتو ,يندعسلا

 ةلواحمو قارعلا ىلا ةلماك ةيرصم ةيرق لقن

 تاداعلا عم جامدنالا 2 هذه .ديارعلا

 . ةيفا

 يذلا يكريمالا ينغملا مايا لبق يوت

 نيد .مالسللو نيطسلفل ىنغ ام اريثك

 مليف يف هل رود ةيداتب همايق ءانثا دير

 2 اورلام ةيردتأ# لمأ

 .ةيقرشلا نيلربب روصي
 ودارولوك ةيالو يف دلو دير نيد

 دقو ؛نرق فصن نم لقا لبق ةيكريمالا
 ةيضقلل اهيف ىنغو ١ ماع دادغس راز

 لك سرك نا دعب .نيطسلفلو ةيبرعلا
 [] . مالسلا لجا نم ءانغلل هتايح

 هيردنا ريبكلا ىسنرفلا بتاكلا ةياور

 ةفاقثلل اريزو ىضم اميف ناك يذلا .ورلام

 ةدارحلا :

 «لمالا» ناونع لمحت ىتلاو ,ةيسنرفلا
 . ةرهاقلا نم ةيناثلا اهتعبط ةيب رعلاب ردصت

 ىف ىلوالا ةرملل تعبط ةياورلا

 ةيلهالا نيرا: لوخ رودتو ..تانيعملا

 داؤف لبق نم ةمجرتم يهو .ةينابسالا
 , لماك

 يتلا يه باتكلل ةماعلا ةيرصضملا ةئيشا

 زربا نم ربتعت ىلا ةياورلا هذه تردصأ

 يف اهعورشم نمض .ورلام هيردنا لامعا
 نم ةدفانلا تاياورلا عبط ةداعا

 اهرودص تقو ىلع ىضم ىتلاو .قاوسالا

 [1 . ليوط نمز ةرم لوال

 نا ها نم دعت يتلا 006

 .سنوت يف ايلاح اهرقمو اني او عل

 . ةرهاقلا نم ىرخا ةرم ردصتس

 ةمصاعلا نم ردصت ةلحملا سناك

 يلا تلقن مث 1418 ماع ىتح ةيرصملا

 ارخؤم اهترادا سلجم عمتجا دقو « سنوت

 ةداعا ثحبب متو ةيسنوتلا ةمصاعلا يف

 تاب متيسو .ةرهاقلا نم اههرادبغا

 ةعابطلا اما ةرهاقلا عباطم يف ىف تالاقملا

 ال صرب يف متتسف
 مم -- وجد

 ينيغرلا دمحم

  ةيبرعلا ةعيلطلا

 بورا يراد يارعمب تيا ءتعر- جدير
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 ا ا وت

 وس و ا ا و

 ىصينرلا ةمطاف ةي غلا ةيعامتجالا خللا
 ا ل ا 0 ا 0

 رشا قلفلا
 رف منجا كَ

 0 ا و ا دس ا حا و

 ا

 ا ا ا 0
 تم لا
0 

 ا ا ا

 ةيعامتجا ةئثحاب يصينرملا ةمطاف

 7" ياناس ِق تفمتها ةيب رغم
 عيجعملا يف يف ةأرملا ةلأسمب اهثوحبو ا

 يف ىساسا فرطك اضيا امئاو طقف قوقحلا

 يرذجو لماش ررحت لجا نم عارصلا
 بلال لوقتزب رسل: يرغلا عمتجملل
 راطا لخاد قالغنالا ضفرت ابنا يصينرملا

 لغفت املثم «ةئونالاب» ضعبلا هيمسي ام

 ىه امناو ةأرملا ررحت ىلا تايعادلا ضعب
 ىلا هلوقتو هبتكت ام لالخ نم ىعست
 نال ..اعم لجربلاو ةأرملاب مامتهالا

 ىلع رصتقي ال اع يف يقيقحلا ررحتلا

 1 باراس نم ةيص

 تردصا نآلا دح ىلاو .هرساب عمتجملا
 :ابنم بتكلا نم اددع ىصيئرملا ةمطاف

 ءاسنو  ءاسنلا تاياكح لالخ نم فرغملا

 اريخاو ةيلامسأرلا ة ةهجاوم يف تايب رغم

 باتك سيرابب «سرايت» راد نع اش ردص
 ةيجولويديالاو سنجلا :ناونعب
 ُِق ' . سي رابب اهرورم ءانثاو .مالسالاو

 ةيظدت رعؤم نوضتلل اكريما ىلإ اهقيرط
 نايدالاو ةأرملا لوح درافراه ةعماج

 نيثحابلا نم ريبك ددعع هرضحي ىربكلا
 ناكو ىصيئرملا ةمطاف ائيقتلا تاثحابلاو

 ْ .راوحلا اذه اهعم
 يف اهتحلاع يتلا راكفالا مهأ يه ام اه

 اهجوتلويشباللاو سنجلا ديدحلا كباتك

 . مالسالاو

 نا عيطتسا الو .ةديدع راكفأ كانه -

 1945 بأ :- ١15 ددعلا  ةينرعلا ةعيلطلا . 5 ؟

 0 ا

 ا ا و ولا و اج جاوا قا ات مز

 001 ا ف

 0 ا

 0 و هرم متو

 1 ت0 3 0 1 0

 5 دوسي يلا اذه ةدوعص نع ةوؤسلا يف راسب ىوقلا
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 يحابصمل ةيونح راوحل ىرجا
 ماو ا ندا و قو تيما قنا جنط وج

 نا ىنتكمي نكلو وم

 لع رطست ينل ةيسيئرلا ةرقفلا نالوا
 يف راكتبالاو قلخلا ةلأسم يه يباتك
 نحن انئا دقتعا ينا كلذ . يرعلا عمتجملا

 وا ةيداصتقا ةمزا ىششيعن ال برعلا

 لع نآذلا نعت للا نيرئاقاربغا عت اقأو

 انهن : ىّيلا انتايناكما كاردا

 .راكتبا يه ايجولونكتلاف .اهطامعتساب

 اهدروتسن نا دب ال اننا (ئاد دقتعن نحنو

 لثم اهعنص ىلع نيرداق ريغ اننال
 انسفنا عنمن نحن اذكهو .نيرخآلا

 ترغلا نا حيحص . .قلخلا نم انسفناب
 نيفلختمو نيزجاع انئاقبال (مئاد ىعسي
 .ةيملاعلا قوسلا ىلع ارطيسم وه لظي ىتح

 قلخلا تايئاكفا لالقتسا لؤاحت
 لكل ناف اعيبطو .انيف ةنماكلا راكتبالاو

 ىلا. دوت ...ةريثق انايشأ رامدلا اذه
 .كلذ ريغو سرادملاو ةلئاعلاو عمتجملا
 مايقلا نآلا يرورضلا نم هناب لوقا اناو

 وه ام لمجمل ةيساقو ةيرذج دقن ةيلمعب
 ذنم انتاعمتجم جيسن يفو انتايسفن يف دوجوم

 . ميدقلا يف اننكلو ا

 نا ثدحن ا نا ديرا ال . .(ىنعطاقت) -

 رضاحللا نع ثدحما ىنعد .ميدقلا
 مكارتت ةريطخ لكاشم كانه . لبقتسملاو

 ديرت اذا . ةلجاع الولح بلطتتو موي لك

 توريب ىف لضح ام . .ءارولا ىلا دوعت نا

 ا بنا او جتا
00 

 ا 300000

 ا مو فو وو جاو د ظحاجلا عت حج لوو تب قاطو بوت عب

 .يرمد اليتاشو بط سلخ
 9 ,ءايشالا نم زيثكب قص ىنلعجو

 املك هب يمتحن نا ديرن يذلا يضاملا اذه

 .ايآليو تاضم اني:تلخ

 كلم انك ميدقلا يف اننا لوقا نا تدرا ا

 .راكتبالاو قلخلا تايناكما

 . مهم اذهو .اهكلتمت ال نآلا اننتكلاو.

 يذلا عقاولا اذه ىلا رظنا نا ديرا اناو
 .هيناعا انآ ام بايسا مهفا يكل يمامأ

 قا رظنإو ييقربومأ يكل بلت ىف حسن
 .ىئاروادعم يذلا ليوطلا قيرطلا

 تنا يل لوقي ضعبلا :كل لوقا ىنغدو

 ىلع حيحص ريغ اذهو . . ةسئايو ةمئاشتم
 ينا ينعي اذهو . .ةيعقاو انا . .قالطالا

 نوكا و اويسلا اع

 نم لضاناو . .عق ةاولاب رقا انا . .ةضيرم

 .:هرييغت لجا

 صالخاو ةهاذلا

 هذه ماما نحنو ضالخلا فيكو ا#
 ؟ . . ةهأتملا

 . حتفتي أدب يبرعلا عمتجملا
 مالعالا لئاسو اهنم ..ةريثك تاودا

 ناسنالا ررحت فوس (نويزفلتلا ةصاخو)
 . . هسفن فاشتكا ىلع هدعاستو . . يبرعلا

 ءاملع لوسقي امك - نويزفلتلا نكلو ا
 ناسنالا ؤيشت ىف ذاز-- برغلا يف ةايتجبالا

 قاسي بنيك . هيالتساو هتيرغ يو

 و رحنو . .ضالخ ةادا برعلا ع عمتحمملا

 بما عمتجملا نع ثدحتأ انا -

 سجل سم هجم

 يف نويزفلتلا نا حيحص  برغلا نع
 ددهت تحبصا ..ةرطخ ةاذا برغلا

 كلذب ىنعاو ةفاقثلل ةيسيئرلا ةادالا
 يبرعلا عمتجملا يف ابنكلو . .هباتكلا

 دا يحل
 نويزفلتلا . . لماشلا رامدلا اذه
 ةلخبرملا يآ ديم ريمدلا اذه نكلو رمدي

 ررحتلا ةيلمع موقت يكل ةنئهارلا

 . . . ىقيقحلا

 برغملا دالب - ةيبرعلا دالبلا ضعب يف اه
 اهقرعاو اهتيفرعت يتلأ صوصخلاب يبرعلا
 ايس لي رح  و |ديح

 ةقرس تايلمع ةديرخلا ىف أرقأ انايحا لب

 .:ويرغلالا ىف دهون ليف يس ةلظنم

 نم بربت تنا . . ةيفالخا ةيؤر هذه

 لك قلقن نا ديرستا ..عقاولا
 تافارح لأ ةونعتو_ ...تاتريوفلعلا
 داحو ملْوَم يخا اي عقاولا اذه .ةدجلا
 انررحتو . هلبقن نا دب ال اننكلو ' . فينعو
 هذه لك نم قلطني نا دب ال هيف ركفن ىذلا

 امك صالخلا روذي نا دقتعا انا ! تايبلسلا
 لكب عقاولا يف نمكت تاظحل ذنم تلق
 . .رخا ءيش يا يف سيلو هبويع
 تنانابكيمست ىلا ةيؤرلا هذه ترثا لهاا

 . رضاغملا انيدا يف . ةيق'الخأ

 ا هيرلا ...اربتق ترا .كانعيط د
 يف ةئيرحلا صوصنلا ددع نا كل لوقا
 ةليلق دقنلاو حرسملاو ةصقلاو قيبعتشلا

 ديرت ال باتكك اننا كلذ : ءادح ةليلقو
 مؤالتلا ىلا ىعسن نحن امناو عقاولا ريغن نا
 , . ةعم

 . كماكحا يف ادج ةيساق تنأ

 . الثم تنا كنا كل لوقا ىنعد

 .كلذي يل حمساو

 .ارخ الجر

 تسلو درمتم لجر :
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 . .مهفا مل ا#

 اهيلغ روثتو . . ةدعاقلا ضقرت تنا -
 . .ىرخا ةدعاق كلمت كلخاد ىف كنكلو

 ةرشت ىلؤالا ةدعاقلا لوزت نيح قبح
 وه اذه : سانلل لوقتو . . تنا كتدعاق

 . .ةمكحلا ىه هذهو باوصلا

 . . يسفن نع عفادا نأ ينربجي عقاولا 1#
 ...ايعمف انايحا نوكأ نأ لع ضرُفيَو
 دجمت آل ابتع نيدحت ىلا ءىشلا ةيرخطا
 .ناسنا يإ نهذ يف

 وه ملحلا يف ريكفتلاو . .ملحلا اهنا

 انا .ريغصو ليلق وه ام ضفر نم عون
 : . ةرح ةأرما تسلو ةدرمتم ىسفن

 ةديحولا ةقيرطلا ىبه ةباتكلا نا دقتعا 8*

 نيثدحتت تنا ام غولبب انل حمست يلا

 . .ضنلا لالخ نم كلذو . .هنع

 وترا نوميارتول  وبمار
 سراب نوج ناس ىيكسيفوتسد

 . .مهريغو
 - ةيوثنالا تاعزنلا هذه يف كيأر امو 1#

 نادلبلا  نضعت قف سهظنت كاده ىقلا
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 دصتقت اذام . ؟ةيوشنالا تاعزنلا -
 .كلذب
 ررحت ىلا وعدت ىتلا تاعزنلا دصقا ا*
 . لجزلا ةاداعم راعش عفرب نكلو . . ةأرملا

 ررجحت عم تنا له . .مهفا نا ديرا

 . .ةأرملا

 , .ةأرملا ررحت عم انا . .اعبط اه

 صوصخ يف اماو . . ليمج ءيشا ذه

 عم حبلا قفتا ال انأف لجرلا ةاداعم راعش

 ةأرملا ررحتب نمؤاانا ..هنعفري نم

 عتجملل ررحت امهررحت يف نال . . لجرلاو

 ولا 6 يسوفس نيل سوو عع

 ىنمبمت ال ةيكريمالاو ةيبوروالا تاكرحلا

 يرغملا يتقاوب طقف متم انا . . .اقالطا

 .ايناث يبرعلا يعقاوب مث . .الوا
 نط لامع ام لذا سبل تناك رج.كاقع اق
 ىلا ةدوعلا ديرتو يي رو د

 قع ةاقنبإو. ...دتازبخا 0-0

 , لدا ا

 .نايلغ ةلاح يف يبرعلا 1

 هذه لثم رهظت نا يعيبطو .بارطضاو

 اهريثأت نا دقتعا ينكلو .. ... ةياكريلعا

 . ,دودحم

 . .ناريا ىف ثدح امو اه#

 دولا فاس هلا له... .قاريأ

 ةلوؤنسملا يه ةيمدقتلاو ةيراسيلا ىوقلا نا
 . .ىنيمخلا هنومسي يذلا اذه دوعص نع

 نيح اهفعضو اهزحع ىلع تدهرب دقل

 هدوجحو . مكحلا يسرك ىلا دعصي هتكرت

 ترفو فيك وه مهملا . .ايهم نيل نآلا

 اذه ةصضرفلا ةيمدقتلاو ةيراسيلا ىوقلا

 [ل . .ناريا ريصمب كسمي يكل لجرلا

 1 مامر ندعم مهممع 3

 ةرئاشلا دادغب
 عيب ر بايد :ىرجشملا رعاشلل

 5 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا 21

 روصحعلا وهز اي دادغب

 نامزالا فيم لاست ال
 نادفارلا| كيعف نضوصخو
 فليتسمم ِق كحضلاو

 نم دادذغب اي كاريو
 ىوه اف عب

 ةودنسيلا مسيل عسب يمض

 نسم دات دون - كحك

 ابها كدالب يذه

 نم تنك كدالب يذه

 نإ“ انننأ ريغ تنا لفه

 قارعللا ى.كربتع :تثنأ وأ
 هكر لتحل رظتا

 اتفقلطنتنا ابندلا هذه نم

 اهلا لع ىربكلا ةيارلاو

 نيحتافلا شويج تشمو
 ينب نم عورأ لك نم

 وهل ..تادنقنجت ؛ نلحع. اذا

 اعمهشتشتلا قف قداس لجر

 هح) روجأم لك نسم

 ذقو مومح لك وأ

 ةييهمفيتسام كرهظ ءاروو

 ةناصع نومرجملاو

 ودعلا عسبم نودواهتي

 ةرالسجلااة ل لة الاق

 نيش ىوحجست ان دالقت

 فكبار ١> تفحجتسلا <”

 نامزلا ىف كدحمي تقشنو

 تيسدتجالا ردنا كتتكول
 سراف نحأو وعدو

 راسحتتسلا الا يبيبحلت ىل

 آلا

 روستسللا :ءاتبأ رقتمو

 روبحلاب (|نفري | كابآ

 روقولا ميا ةمعب
 ٍروغثلا قوف حباس لحد

 رونو ايندلا ىلع ران

 روعشلا ٍِق لفلغو امنو

 روسجلا عم دودحلا ىلع

 روفن بعش نمو مزع
 روهدلا ٍذمأ نم يبرعلا
 روهطلا سدقلا وا رصم

 ؟يروسو يننانبيل :كومس

 روضحلاو كلقهأ نيبو

 ٍروذجلا يف | ٌقيرع

 رودصلا ِق قف تايم

 روصفلا ثيللاك سابعلا

 (رويبعلا لطب» ىلع تمقن

 رورغلاو ةنايحملاو' ةضه

 «يرول» لاقمأ ىلع اروح

 ٍروجألاب ٍليمع ؛«يني
 رودغ هلافأو «يفا

 روحتلا ىفةمومآلا فرش

 روهظلا نعط ىلع تفكع

 رويغلا رظقلا مف تمجل

 روزو بذك ىف كيع

 روفك لجر مكو ىنطو
 روصقلاو سلاتججملا يف

 رورمل  قح نم كيلع
 روخفلا سمالا ةويصو

 روهزلا مامكأب امالحا

 روطعلا رس يف عوضي
 روبقلا نم ليحتسللا

 يروق نع عفشي ءارسعشلا
 روهجلا «ثعبلا» ةوعغد

 .يرولثف .... دعا ني رتاشتلا

 نشماه
 ةيبرعلا ةدجولل ةاعدلا لوأ ؛يبنتملا دمحا

/ 
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 داوجلا دبع لامك :ةرهاقلا

 نع نالعالاارخؤم ىغط "

 يا ىلع ةلودلا زئاوجب نيزئافلا | ©
 نيزئافلا زربا .رخآ ىفاقث ثدح ِْ

 . فورعملا ملاعلا نادمح لامج روتكدلا وه
 ةيصخش» يعوسوملا باتكلا بحاصو
 ةرهاظ نادمح لامح روتكدلاو .ءارضم

 ماع جرت ءابتاذ لوح ف ةيناسناو ةيفاقث

 .ةرهاقلا ةعماحب بادآلا ةيلك نم 155

 ىلع لصح :ثيح ندنل ىلا ةرشابم رفاسو
 اهعوضوم ناكو .هاروتكدلا ةجرد

 ماع .«اثيدحو اميدق اتلدلا صرا ناكسو

 ةيلك يف لمعيل ةرهاقلا ىلا داع 96

 ةيملع تافلؤم ةدع ردصا دقو «تادآلا

 . (رصاعملا يمالسالا ملاعلا) باتك اهنم

 نم نادمح لامح ىناع تانيتسلا لالخو
 نم لاقتساف نييميداكالا هئالمز ضعب

 لدعتبو . يملعلا فيلأتلل غرفتو ةعماجلا|

 نع نادمح لامج بتك ١951 وينوي ةميزه
 حضاولا نس ناكو «ريرحتلا ةيحيتا رتسا

 6 دق ةباتكلا نم ةديدج ةيعون نإ

 ماع نادمح لامج بتك ةميزهلا ىلع لعف درك
 ؛لوالا هلكش يف (رصم ةيصخش) 4

 ةلسلس يف ردص ريغص باتك درجم ناكو

 وا ةاونلا هرابتعا نكميو «(لالهلا باتك)

 تكتردص ييتلا ةمخضلا ةعوسوملا عو رشم

 .ةريخالا ماوعالا لالخ

 نادمح لامح ردصا وا ماع

 نم لمشا ةسارد يف (رصم ةيصخش)

 ربكالا ةاونلا ةباثمب ناكو .لوالا باتكلا

 ءاجلا رذصا ا!ةال/ا/ ماعو .ةعوسوملل

 ء رصم ةيصخش ةهنعوسوم نم لوالا

 باتكلا ءاج ذا .افينع لعف در ثدحا دقو

 ةيفارغج لالخ نمف «هتدام ىف اديدج

 قئاقح ىلا ذافتلا فلؤملا لوا ::رضم
 اذه يف ىلجتو .نهارلا عضولاو خيراتلا
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 ءرصم ةيورعب نادمح لامح ناميا باتكلا
 ةيلزالا قئاقخلا لالخ نماهزربادقو

 ءضرالا ةيفارغج لالخ نمو .ةتباثلا
 ةيضق ةيويح ايملع حضواو ءاهسيراضتو
 نايكلا ةروطخو ءرصمل ةبسنلاب نيطسلق
 ةمدقم ىف احضاو ادب كلذك ,نويهصلا
 قيسعلا ىسلملا ةياردا تابكتا
 يتلا ,ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريغتملل
 ماع ذنم . يرصملا عمتجملا يف يربت تناك
 .«رصم ةيصخش» رودص ىلاوت 1/1

 تادلج ةعبرا ّق يضاملا مقل لمتكا ىتح

 نم رثكا اعاحفص ددع ْهَلَي ءةمخض
 نادم لامح زحنا :ةحفص فالا ةعبرا

 يف ةمخضلا ةعوسوملا كلت وا فلؤملا اذه
 هتيب باب قلغا دقف ,ةيداع ريغ فورظ

 هنا ريغ ءامامت عقاولا لزتعا .هسفن ىلع

 داب حتق ضفري ناك هنا ىتح :هنع لزعني
 دحأي يضرالا قباطلا يف عضاوتملا هنكسم

 ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج .. .ليغامتما نيذلا رع.

 يف .ةزيحلا دنع لينلا نم ةبيرقلا عراوشلا

 ؛ةعضاوتم دج تايناكمابو . ةطيسب ةايح
 ةيصخش) نادمح لامح زجنا , غلاب دهزو

 اينملا ةعماج هتحشر ماعلا اذه يفو .«رصم
 مولعلا ُِق ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاحل

 سلجملا يف تيوصتلا دنعو ,ةيعامتجالا

 تاوصا نادمح لامح لان .ةفاقثلل ىلعالا

 ةقيقح- هزوف دكؤيل .ءانثغسا نود عيمجلا

 اامملاثل نكن ةنيرزتا حق دلل حش
 ىتعا لظ يف هسفن ضرفي صلخملا داجلا

 .اهبعصاو فورظلا

 ةزئتاجلاب.نادخت لا نوف ثدنحا
 ريغ .رصم يف نيفقثملا ىدل اقيمع احايترا
 ام تاشقانم تراثا ىرخالا زئاوحلا نا

 تاحفض ىلع نآلا ىتح ةرئاد لازت

 . فحصلا

 ةيبدالا زنا وحلا

 نع نلعا .بدالا يف
 نيدلا رع روتكدلل ةيريدقتلا ةلودلا

 . رفثلا معتملا دبع خيشلاو :ليغامسا
 ثالث كانه هب لومعملا ماظنلل اقبطو

 .ةدحاو تبححو ناتنثثا تحنم زئاوج

 دومحم موحرملا مسا . نيحشرملا نم ناكو

 ةصقلل لئاواآلا داورلا دحا يودبلا

 يحرسملا بتاكلاو .رصم يف ةريصقلا

 بيداالاو .ةبهو نيدلا دعس ريبكلا

 ةثالثلا ءامسالا هذه نا ضعبلا ىار

 يف حنمت اهنا ةصاخ ؛ ةزئاحلاب قحا تناك

 زع روتكدللو :كقانتل ال ,عدبمل لصأالا

 يعماجو يداقن دهج ليعامسا نيدلا

 ةزئاج

 . ةيهو
 حنم وهف نيفقثملا ةشهد راثا ام اما

 بدالا ُْق ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج

 اطاشن هل نا هنع فرعي مل لجرلاف .رمنلا
 نم ال يداآلا عقاولا يف افرط سيلو ؛ايبدا

 دبع روتكدلا لاق دقو .ديعب وا بيرق
 يف ةلودلا ةزئاج ىلع زئاحلا طقلا رداقلا

 يفيد ملاع رمثلا خيشلا نا . يضاملا ماعلا

 ةزئاج هحئنم بسانملا نم ناكو .ريبك

 . ةيعامتجالا مولعلا يف ةلودلا

 طوغضلاو ذوفنلا نا حضاولا نم ناكو
 ءاريتك اروموتيعلا ةرشابلا ريو ةرشابلل
 نع هقسوي روتكدلا نأ انملغ اذا ةصاخ
 اريدم ايلاح لمعي ليعامسا نيدلا

 نمف رمنلا روتكدلا اما «نونفلا ةيميداكال
 فصتنم ذنم تزرب ىتلا تايصخشلا

 ىوتف ردصا نا دعب ةصاخ .تانيعبسلا
 عم حلصلا ةيقافتال تاداسلا عيقوت نيج

 ! «ليئارسا)»

 يف ةلودلا ز زئاوج بحجحت ةرم لوال

 طاسوالا يف ةجض كلذ راثا دقو نونفلا
 : اه حش ر دقو ةينعملا

 . ةساكع تورث روتكدلا ©

 . ىفطصم دمخ روتكدلا 0

 . (فورعملا حرسملا ناتف) ثيغ يدمح 0
 نانفغلا) ميركلا ديع حالص 0

 . (ليكشتلا

 يعفاش نفطصم سدنهم .د 0

 .(يرامعم)
 يليكشتلا نانفلا) يزوف نيسحلا 0

 .(فورعملا

 تبيعل ءامسالا هذه نإ ظحدلملا نمو

 .رصم يف نونفلا ةمدخ يف اريبك ارود

 فقثملا ةشاكع تورث روتكدلا ةصاخ

 ةيرصملا ةفاقثلا ةرا زو ىلوت يذلاو ءزرابلا

 راثآ ذاقنا اع قيبتو فرشاو «ريفاتكلا

 لافتحالا دنع ةرهاقلا راثا ددجو ءةبونلا

 ىلا ..نوتفلا ةيمداكا ًانشتاو .ءاهتيفلاب
 ىتلا ىرخاللا لامعالا تارشع بناج
 يف ةيرصملا ةفاقثلا لحارم ىهزا تلكش
 هتافلؤم ىلا ةفاضا ؛ةريخالا دوقعلا

 . يمالسالاو يبرعلا نفلا نع ةيعوسوملا
 ناك دقف .ىفطصم دمحم روتكدلا اما

 نملا فحشد- يرصم ريدم لوا

 لوا دعاو هروط يذلا وهو .يمالسالا

 نفلا ءاربخ نم ربتعيو .هل لماش ليلد
 وه هنأ يك .نييملاعلا يبرعلاو يمالسالا

 عئاقو يف روهزلا عئادب» باتك ققح يذلا
 ماع ذنم هيف لمعو « سايا نبال (روهدلا

 وهو .تانيتسلا يف هزجنا ىتحح

 دادعاب موقي  نينامثلا هزواجن دعب  نآلا
 ىلع اهدحا لوصح مدع نا . سراهفلا

 عافترا ىلا ىدا .امامت اهبجح لب .ةزئاجلا

 يف رظنلا ةداعاب بلاطت ةديدع تاوصا

 ةطيحملا فورظلاو .تيوصنلا ةقي 4

 [ل .امومع زئاوجلاب
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 ذنم «سيردا فسوي) ىنشهدأ

 ةريصقلا ةضقلا مهفا تأدب

 لك تأرق . . .اهرارسا فرعأو
 هلامعا ىلا تعجرو اهرشن ةملك

 دعب ةرم ةيئاورلاو ةيحرسملاو ةيصصقلا
 .قئربخا

 بتاك نم يتايح يف دفتسا مل ىننا فرتعأو

 . سيردا

 أدبي ال .بتاكلا اذه ملاع ىلا لوخدلا نإ
 ال هسفن وه . . .ةريصقلا هصصق نم اللا

 ةازاوم ةياورلا وا حرسملا يف بتتك امب يلابي
 اهغا : ةريصقلا ةصقلا عم هموم»و همامتها

 . ءيضي ءىش اال اهنود يتلا (ةرارشلا»

 هعيماجي ىلا ةليلق مايأ لبق تعجر

 نم ءىش ترعش .ةميدقلا ةيصصقلا

 ةرملل امبر  أرقا انأو رذحلاو فوخلا
 ةزخوملا ةضباتلا صصقلا كلت  ةعبارلا

 تقطن ىتلا ةضماغلا ةيرسلا ةحراجلا
 ردن ام الا ةيبرعلا ةصقلا قطنت مل اك نفلاب
 ..اهنف

 يف دقعمو  طيسب يصصق ءانب ةمث
 سيرا فسون:هب ءاج  هسفت تقولا
 باتك نم ديدعلا ركني ال ةسردم راصو

 اذهب رثأتلا ىدم  مهنم دحاو اناو  ةصقلا
 هنكل ,ةطاسبلاب مهوي يذلا .ءانبلا

 .اهاعتشا ةمق ىف رعاشملاب طوبرم

 ةصقلا ملاع ُِق نسب نق ةهيقسلاوت رهظ

 ديزي ام ذئم يا 1954 ماع ذنم ةريصقلا

 هعادبا ةداهش مدق امدنع .ةنس نيثالث ىلع

 صخرأ) نا اهاطعا ةعومجم لوا يف

 . (يلايل

 هم

 - [ نم امج نمط مع ممع -45

 سيرد فيي ىلا ةداف
 ةليوط ةلحر درجم ةلحرلا هذه نكت مل

 ءاشنا ةيلمع تناك اهنكل :نامزلا رمع ىف
 نسفنعي دنعاو ليج نمراكا تقلتت ةمردم

 هعادباو سيردا فسوي ءاوه هباتك

 .ريبكلا قداصلا

 هبشي ال بتاكلا اذه نا :لوقا ةيئاث

 .هليج ءانبا نم ةصقلا باتك نم هنارقا

 نكل .ءامسا ترمتساو ءامسا ترثدنا دقو

 ةمالعلا ناك «سي ردا فسوي) روهظ

 ماع ىتح ةرتفلا كلت يف ةزيمملا ةديحولا

 مدقي مو بتاكلا اذه تمص ثيح 0١
 ةبهوملا ةريقف ةيصصق ةعومجم ىوس
 عوجر ىوس هل ققحم مل (اهلتقا) ناونعب
 ىلا بح ةراشآ :ةقباسلا هلاهعا ىلا ءارقلا
 ةريصقلا ةصقلا بهو يذلا ناسنالا اذه

 مئاد ضبنو ةايحو دحم نم هتبهو ام لثم
 ىوس هب نراقي نا لهسلا نم سيل مساو
 . رابكلا نيعدبملا

 ضعب  ىرخاو ةرتف نيب  ركذتن امبر
 اهيف رهظ ىتلا ةرتفلا يف ةصقلا باتك

 ننوراشلا فسوي لاثمأ .سيردا فسوي

 ىعابسلا فسويو سودقلا دبع ناسحاو

 ضعبو .يواكم دعسو يودبلا دومحمو
 يبدا فتسوي لبك رشتلا ىلإ هاج ءالؤم
 نم (مهريغ) ناكو .ةثالث وا نيماعب
 .ةعجر ريغ ىلا ةصقلا ملاع كرت دق داورلا

 ديت هتاحشو نيشآلا رهاظ ةومتم .لاثمأ
 .رهوج افسوبيو يماحملا لماك دومحمو

 نا نايستلا داكي يذلا ليلقلا الا مهجاتن

 .دبألا يلا همهتلي
 عم (نمزلا) هلعفي ام اذه ءاثسح

 ةريصقلا ةصقلا رارسأ ف

 ةباتكلاب لمتكم ملاع ...سيردا فسوي
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 بهاوملا عم هلعفي امو ةريبكلا بهاوملا

 ةموميدلاو روطتلا نع ةزجاعلا ةطيسبلا

 تاقالعلاب هل نأش ال نمزلاو . . . ءاقبلاو

 اذه رسكي يذلا دقنلاب هل نأش الو ةبيطلا

 .ةيتكلا وا باتكلا نم كاذ يراديو

 ىلع ربضلا مجح نم لوطا نمزلاو
 (ةفولاس) وا عدبم يئاور اهبتك ةياور
 ريخلاو أدتبملا فرعي (ةيوار) انيلع اهرشن

 . ةلوطب الب لاطبا نع ثحبلا نسحيو
 وا ءالثم سيردا فسوي نا دقتعا ال

 جاتحيس .نانف عدبم يا وأ ظوفحم بيجن
 مبنم ةقفشلا ءارشو داقنلا ةارادم ىلا
 ال اضياو ... .بتكي ام ةميق ىلع ظافحلل
 ام هنع لاقي نأ هبعريس امهدحا نا دقتعا

 .هيفا سيل
 درجم ريبكلا عدبملل ةبسنلاب دقنلا نأ

 ام اذاو «قيرطلا ةرانا يف مهاسي (يأر)

 وهن .ايسافو اماظو |تتعم دقنلا اذه ءاح

 مهاسي  رخا كولس نمض  ىرخا ةرانا
 اعم قيرطلاو سائلا ةفرعم يف اضيا

#0 ْ 
 ضعبلا رسكني فيك انه  يردا ال

 ةديرج يف ةريغص ةلاقم (درجم) ماما

 ءانحام اذ ةياتكلا نس تكي فيكو : ةيموي
 ةمئاق ىف همسا بيترتو هفيئضت ىلع دقنلا

 ْ !ىرخأ ةمئاق نود
 ام ةميقو هسفن ةميق (عدبملا) فرعي الا

 اهبو.هيف وه امب يردي آل ناك اذإو ؟بتكي
 ءارقلا نيبالمل ةباتكلا هنكمي فيكف هيطعي
 هب نورينتسي يذلا (رانملا) مهتيب وه

 لوا نم ءىفطني يذلا اذه: (رانم) يأو
 ؟ هيئات ةعيرص

 . . . هلقع يف (قوعملا)

 نوكت نا .بتاكلا لحارم رطخأ نإ

 يف رركتي دحاو لكش :؛لحارم الب هتايح
 اهتاذرعاشملا :كاذ وأ لمعلا اذه

 دهج نم هل سيلو اهسفن صوخشلاو
 .راركتلا دهج ىوس يقيقح

 نم رخاو تقو نيب عمسن اننا كحضملاو
 ,ةبماشتم يبراجت نا» عفترم توصب لوقي

 ةدحاو ةايح شيعا يننأل ءاذه فرعا

 فارغا ال رشي نيب .يرمع تيضققو
 ! .«مهريغ

 نم عونلا اذه عمسن نا نكمي له
 بتاك نال ىلع تاميرصتلاو تاكنلا

 وأ زيكرام ايسراغ لييرباغ لثم ميظع

 ةفيظو نكت لو ء:ةنهم تسيل ةباتكلا
 قلخ اهنا .مايألا نم موي يف ةيمسر
 سودحو ضبنو ضوبغو لايخو راكتباو
 ...ةيوهو فقاومو ثارتو تافاشتكاو

 قلخلاو رهابلا قلخلا نيب قرفلا نكل
 ةركفلا راكتبا نيب قرفلا هسفن وه .هوشملا
 لايخلا نيب قرفلا هسفن وه ءاهراركتو
 اضيا قرفلا وه .ضي رملا لايخلاو زجعملا

 امو «ثهاللا ضبنلاو ىوسلا ضبنلا نيب

 هبشي ال سانلا لجا نم ضوبغلا نع هلوقن
 «تاذلا لجا نم ضوبنلا نع هلوقن اه

 ,لقانلا سودح هبشت ال عدبملا سودحو

 ناك ام ىلا هترظنو هنافاشتكا كلذكو

 ثوروم سيلو :قحاال ثارت بتاكلا

 وه .فولأملاو يداعلل ضيقنلا هنا ,قباس
 1 دودر دنع فقي ال يذلا فقوملا

 ال نم اهخسمي نا نكمي ال يتلا ةيوهلا وه
 .هل ةيوه

 ليلد ىلا جاتحن انارت لهو .نف ةباتكلا

 عيفش ال نا هيف (نف) ال نم فرعي ىتح
 ريغل عيفش ال ناو .هعادبا ىوس عدبملل
 . توكسلا ىوس عدبملا

 لبق اهتأرق ةيساق ةملك ركذا تلزام
 ةاويككو رفا فروت اللا انها.« ل1 لظ :قوتنس
 نا نود هلكأن زهاج ءىش درحم ريمضلا
 . , (ادبأ همضبن

 لوقن نا انرودقم يف نوكي ىتحو
 هذه حرش نم دب ال  ةلماك  ةقيقحلا

 .ةطيسب ةدحاو ةرابعب ةبعصلا ةرهاظلا

 : هيو 2 2 نا يه

 .ماظع. نم

 لمع عادبالا) نا اهئاد ركذتن ىتحو
 انوعد (هلقع يف قوعملا هسرامي ال يحص

 هذه دعب سيردا فسوي ةءارقب عستمتن

 ب .ةيساقلا ةبيفلا

 رصان راتسلا دبع
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 عباسلا نفلا

 ةيملاعلا ةيب رح لا |ميسلا نم 1
 0 ااا ا ا نا ا

 ووقوع خد

 2 سم ما ا هع ا ا

 0 0 تن ا

 1031و و ا ف سك 2000 خرا

 ...«|و رظناو |ولاعت»
 .. عيباغبلا ىلا ةدوعلا

 لا ا تا ات ا لا

2 

 .لبقتسملا لجا نم مهتابحب نونهاريو ةعاجشلا نودسجي نيذلا لاطبالا نيبالم زري

2 
0 

© 7 “7 

 ىئامنيسلا نفلا ىف ؛ ةليدع تاعوضوم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تلغش دقل هقل

 4 هبكلا قايفوسلا جرخملا وه اهو ءاهثادخا ةجلاعم لئاسو - ص |
 همتارو دقي توميك

 : ميق نم هلثمت ام لكب
 :تنوخعا ملاع نم قا اروص «(اورظناو اولاعت)» هت

 ةئاَلباَعَمَو : مليفلا اذه نع ةينف ةيؤر انه مدقي يتزمر لامك يرملا يامتيسلا دقانلا

 رداك دوقي وهو جرخملا ندب فس قي رانيسلا ةكبح لالخ نم ءاوس .ةيماردلا

 . .ريبكلا مليفلا اذه ةلصحملا نوكتل .ليثمتلا

 يف رمز لامك : ةباتك

 فوميلك ميلا يتايفوسلا جرخملا تبثي
 ميق نا «اورظناو . ..اولاعت» همليفب
 لازت ال ةيكارتشالا ةيعقاولا سسساو

 .رثؤملا همليف يف .وهف «ةايحلاب ةريدج
 قرأ ىقلا ديلاقتلا كلتل امامت اصلخم ودبي
 كلذ «يئامنيسلا نفلا ىف ءاهمئاعد

 تايفوسلا نيجرخملا نم قالخلا روباطلا
 نجر حبسو فوميساريج :لاثما

 .يارخوشت يروجيرجو كوشترادنوب
 يذلا عوضوملا كلذ ىلا فوميلك دوعي

 .ةيتايفوسلا مالفالا تاثمل اروحم ناك
 تاثمل اروحم - يعقوت يف - نوكيس يذلاو

 ةيملاعلا برحلا عوضوم :ىرخالا مالفالا

 اتيسو كفن نا ىويدنلا نعفا .ةيئاقلا

 دقف بعش ىلع ترم ةبرجت مها ؛ةمزتلم
 .هئانبا نم ادرف نيبالم ةسمخ نم رثكا

 اذاو .ءمحري ال ساق ودع دي ىلغ اولتق

 اهبجاو نم لب ءامنيسلا نس ب
 ةلديدحلا لايجالا ةركاذ شعنت

 قح نم ناف «ةقباسلا لايجالا دهب
 ائيش اهيف دجن نا مالفالا هذهل دهاشملا

 لهف ءايحورو اينف هعتمت ناو ءاديدج

 158432بآ ؛ - 154 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا-

 ررحملا

 هذه ققحم نا فوميلك ميلا عاطتسا

 ؟فادهالا

 بلق نيم كفا ةباجاللا نا

 :«اورظناو .اولاعت»

 ةيماعلا برخلا نونآ يف رودي يذلا مليفلاف

 :ةايحلا ةانب يءاطسيلا عفاو لمأتي ةيناثلا

 يف ةلثمث توملا حاير مهب فصعت امدنع

 حالسلاو ةوسقلاب نيججدم ةازغ
 (نيسلا ثارتل هباعيتسال ةحيتن . مليفلاو

 تاذ يف ءمتممو ٠ عومج اب متبي  ةيتايفوسلا

 ريصمو ةايح طبري وهو . دارفألاب .تقولا

 ِّق لكلاف . عومجملا ريصمو ةايحب درفلا

 دجوي الف: يلاثلابو .دحاو يخي رات فرظ

 لمأتو .ةضاسلاو درفلا نيب لصاف

 ىلع آرطن ىتلا تالوحتلاو .تاريغتلا

 قامعا يف لمتعي امنع فشكلا ىنعت لاطبالا
 . لكلا

 مل .نسلا ثيدح ىتف فوميلك راتخا

 سكلاه مسا .ليثمتلا هل قبسي

 يبصلا انا عضاولا نمور هوكتشفارك
 كلذ :هرود قامعاو داعبا امامت مهف

 يذلاو .ةراهمب موسرملا ؛عيدبلا رودلا
 .ثباع يبص درجم وهو ةيادبلا يف همدقي
 لالخ .هب يهتنيو :ةءاربب اقلطنم بعلي

 ا قم و اح ا بح جتا

 95 53 30-95 ورع
 ا نوما د وو اونا وجا

 ىلا برقا الجر حبصا دقو ةثالث وا نيتنس
 تلعج ثادحا نم هشياع اف :ةلوهكلا

 لحتل هينيع نم يفتخت ةيلوفطلا ةرظنلا
 ةداراب ةمعفم اهنكل «ةئيزح ةرظن اهناكم
 ةايحلاب ةقفدتملا ةعماللا هترشبو .لاجرلا

 طوطخو ديعاحتلا ماما عجا رتت 4 ةيويحلاو

 دعب اشه حبصا فيثكلا هرعشو . ءانعلا

 ةاسأم رصتخي هنإ . .همظعم طقاست نا

 . ةلماك

 مدقي ال «اورظناو . . .اولاعت» نكل
 ام الحر حبصأ يذلا يبصلاف انساه

 ىلع اهقلطي هتيقدنبب اكسمن ءايح لازي

 دكؤي امك وهف .ةرملا ولت ةرملا رلته ةروص

 يتلا ةيليجستلا دهاشملا لالخ نم  مليفلا
 رايمنا ىنعت ىتلاو .ةيابنلا برق اهمدق
 1 فلا مق يبالي دل رولا

 . مدعلا

 ةيساقلا براجتلاو ةايحلا
 اجلوا رهظت ءىبصلا بناج ىلا

 ديق ىلع لظت .هلثم يهو .افونويلم
 ةيرجت ىلع يوطنت اهتايح نكلو :ةايحلا
 ودبت مليفلا نم لوالا ءزحلا يفذ ةيساق

 بلظت' «كايعرلاو ندبلا ةيوق ةقعارمك
 ءىفطي ناو بحلا اهدابي نا ىفلا نم

 «ضفريو ددرتي يبصلا نا الا ؛اهقاوشا

 .بعاصملا ةهجاوم يفو .مايالا عمو
 اهيقلت ىتلا ودعلا لبانق لباو تحنو

 :(مهيبلق ىلا بحلا للستي .تارئاطلا

 لجا نم همالا هرطاشت امدنع ةصاخ
 فبرقو ...اعيمج تلتق ىتلا هترسا

 .دونجلا دي يف ةسيرف عقت .ةيابغلا

 اهيتفشل عورشم دهشم يف انعلاطتو
 اهيلجر ىلع لاسنت مدلا طوطخو نيتقزمملا
 . .ةمحر الب يزانلا دونج اهأطو نا دعب

 بادو ءانع نم ادعب رصتخن اضيا اهنا

 . بعش
 طويخ .ةراهمب :فوميلك ميلا لدجيو

 همامتها ردق عومجاب متي - وهف ء.همليف

 ةيور, التت نم نادال رظنيو دارفألاب

 اذه يف وهو خيراتلا ةكرح ىزغم كردت

 خيراتلا داتساو خرؤملا تاباتك ىلع دمتعي

 ةصاخلا هتب رجن ىعو ةيحان نم مدا انتملا

 ةيناثلا ةيملاعلا ترخلا لالخ هتادهاشمو

 اودهاش نيذلا نم وهف .ىرخا ةيحان نم
 دارغنلاتس ةنئيدم قارتحا اوشياعو

 دعي نأ نكمملا نم ناك اذاو .اهرامدو
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 ربعت ىتلا ةيوقلا دهاشملا نم ريثكلا جرفتملا
 نيهشلا ناف .هتعاشبو يع مالا نع

 رثكا نم دعي ىذلاو .,نهذلاب قلعي يذلا
 كلذ يف لثمتي .ءاريثأت ةيئامنيسلا دهاشملا
 .ةيرقلا لها هيف قاسي يذلا دهشملا
 . . . ةسيئكلا لخاد اورشحيل ؛فنعب

 لكب :ةروعذملا :ةرئاحا عومجلا لواحتو
 اهعرذأب .راضخلا قرتخت نا ءاهاوق

 ةسيئكلا لخادو .اثبع نكل ؛ةيراعلا

 .بعرلا تاخرص عفترت رشبلاب ةظتكملا
 :دحاو نم رثكا لواحمو .ةدئاف الب

 قئبسو نا: ايلا. يف ةيغرلاب اهوقاديم
 ةستكلا كايبابشا دحا خف ظفنيلا ظئاخملا
 ىلحتتو . ءادعالا تاصاصر هفقلتتف

 نواعم انمدنخ ةلماتك ةئاستألا ةفارآلا
 نم .ةرزجملا ةفاح ىلع مهو ىتح .سانلا

 جراخ ىلا نيعيضر وا عيضر ءاقلا لجا
 - انيولق نورصعي ةازغلا نكل . .ةذفانلا

 عيضرلا نوديعي (نيح  نيجرفتملا نحن
 ادذبتو ...ىئرحخلاة ره لخادلا ىلا

 لالخ نم . ةقراحلا لبانقلا ىقلت : ةحبذملا
 . .ةسيتقلا .لغتإ» ىلا «لقاوتلا
 وه .ءانب اقيفر نوكي نا فوميلك دمعت

 .فونويدور سكلا ريبكلا هروصمو
 مهو ةيرقلا يلاها ريوصت ايشاحن امدنع
 ريوصتب ايقتكاو .ناردخلا لخاد نوقرتحي

 مل عبطلابو , جراخلا نم لعتسملا عقوملا

 توصلا طيرش لضفب هريثأت دهشملا دقفي

 تاخرص عم نارينلا ريزا هيف جزتمي يذلا
 مليفلا نم ءزجلا اذه نا ...يلاهالا
 ىلا ترقا حبصا دقو ناكملاب يهتني يذلاو

 هتمدق ام قمعاو رثكا نم دعي .دامرلا

 . اريثأتو ةوق (ئيسلا ةشاش
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 فوميلك هيف متها يذلا تقولا َّق

 اضيا متهب هدجت .هعيماجيو .هلاطبأب
 واعونك مهمدقي ال وهو .ءادعالاب
 جاتتك مهمدقي هنكلو :شحوتم سنجك
 نوميقي ال مهف .يزان ركفو يشاف ماظنل

 ةهجو بسصحف .ىرخالا بوعشلل انزو
 ردجالاوه يرآلا نسما نا مع رلقل

 ملاعلا نودوقيس مهغاو .ةدايقلاو ءاقبلاب

 : . ةراضحلا نم ىقرا عون ىلا ابوروأو

 ديف اهروصي امك . مهتراضح ىلجتتو
 . لتقلاو ريمدتلا ىلع ةردقلا ُِق

 ع لالخ نم مهدوجوب سحن ةيادبلا

 ةلحرم يف .مث . تارئاطلا نم ةرمبنملا

 نكلو اهارن ال تلا مهعئالط لصت ةقحال
 ثثحلا نم تائثم يف ةلثمت اهراثا ىرن

 ندم يح قاد ,.اهضعب قوف ةموكملا
 . .ناكملا يف تراد يتلا رزاحملا ةسسا ريش

 قلعتملا ءزجلا يف هجول اهجو مهارن مث
 مظعم اهتيحض بهذي ىتلاو ةقرحملاب
 مهو مهمتراضح ىلجتتو . ةيرقلا يلاها

 عم ةعجلا نوبرشيو نوثبعيو نوصقري
 زيزأ .توصب ةجزتمملا ىقيسوملا ءادضا
 . مهو .نيقرتحملا تاخرصو نارينلا

 نوكيس وفعلا نا نوتلعي ةرضحتم ةبعلك
 ناتكمتيس ةاتف لوأو ىتف لوا بيصن نم
 ةذفان نم جورخلاو ناردحلا قلست نم

 ققحتي ةاتفلاو ىتفلا ناك اذاو .ةسينكلا
 دوقع ةدع ربكي لوالا ناف .ةاجنلا ايه

 ىلع هسدسم ةهوف داوقلا دحا عضي امدنع

 ىتلاو ءامهل ةيراكذتلا روصلا طقتلتل هسأر
 قوفت  يزانلا يأر بسح  دكؤتس

 يتلا ةاتفلا ضرعتت امنيب .يرآلا سنجلا
 باصتغالا كلذ بحلاب ملحن تناك

 .ةازغلا لارتج نع اما . عشبلا يعامجلا

 ةمستو الاف ةيركسعلا هتلح نيزتت يذلاو

 حورب ةلفحلا عباتي هناف .نيشاينلاو
 ىذلا فيلألا هئاويح ادهدهم «.ةنئمطم

 . . . !ةشهدم ةيناسناب هيلع ونحيو هب متبي
 تابرع ىدحا يف .,ةعيرس ةطقل نمو
 نم اهينعي ال ةينالا ةضرم حملن .ودعلا
 نا الا اهماما رودت ىتلا ةبخاصلا ةلفحلا

 قوف الامج اههجو ديزتل اهجايكم لمكتست
 لامح

 مدقي نا دعب «اورظناو . . .اولاعت»

 , خيراتلا قطنمب .همدقي ارصتنم ودعلا

 دقو رابكلا داوقلا مه اهو . . .اموزهم

 ءايربكلاو وهزلا ..ةديصملا يف اوعقو
 اعيمح ترراط ةللضملا تاراعشلاو فوجالا

 .ةاغطلاف .ناوشاو بعرلا كلذ ىقبتيل

 امدنع ءانبجلا نبجا مه ,مليفلا دكؤي اك

 مهنم لك .باسسحلا ةيفضت ةظحل يأت
 يقلي نا . . .هدلجب بربم نا لواحمي

 نيكل .رماوألا هاظعا نم ىلع ةيلوؤسملاب
 ام ناعرس يلاتلابو .محري ال خيراتلا

 . نمشلا نوعفدي

 سس

 ؟رارقلا اذه ءارو نمكد اذام

 ةينيطمقلا فدصلا ففي شيفر اقل
 ىلع ةينويهصلا تاطلسلا تمدقأ 5 ماعل ءىراوطلا نيناوق ىلا وجل( 7

 0 يف نيترداصلا «قاشيملا»و :دهعلا» يتفيحص ىلا يمسر باتك هيجوت كلب

 .انهز ود .ضيخرت هاعلا نمهتو ةلخعملا [! ام |

 ىلا ةلتحملا سدقلا ةنيدأ ينويهصلا مكاحا يفيل ليئافور ههجو ىفسعتلا ءارجالا اذه

 رماوأ امههملست نع هيف تنلعا انايب ناتفيحصلا تردصا دقو :نيتروكذملا ةيحسلا
 طسبا عم ىفانتي يذلا ىفسعتلا ءارجالا اذه هلالخ نم اتركنتساو ينويهصلا

 رخافتو «ليئارسا» اهب ىنغتت تكفنا ام يتلا ةفاحصلاو يأرلا ةيرحو ةيطارقميدلا ميهافم
 ةيطارقميدلاو ةيمدقتلاو ةينطولا ىوقلا ةفاكب ناتفيحصلا تباها دقو .اهتسراممب

 . هئاغلاوو ءارجالا اذه ةهجاوم يف اهبناج ىلا فوقولل ةيمالعالا اهربانمو

 ةملكلا ةرداصم ىلا نويهصلا لالتحالا تاطلس ىعست يدادبتسالا خانملا اذه لظ 6

 تحتف كلذ لعفت ذا يهو .«بارتلاو ضرالا ترداص نا دعب .نيطسلف يف ةيبرعلا

 ريخالا ءارجالا اذهو . ةلصب ةيبرعلا ةغللا ىلا تمي ام لك ةلقرعل اهيعدت عاودو ججح

 ةئياهصلا فوخ ىلا ريشي .ةيبرعلا ةغللاب ردصت ةينيطسلف فحص ةدع صيخارت ءاغلاب

 اذه يغلي امك ةلتحملا يضارالا يف ينيطسلفلا بعشلا ىلا ةهجوملا ةيبرعلا ةملكلا نم

 الو ,راكفالا ةيددعتو جبنلا ةيطارقميد ؛ليئارسا» ةليود ناب (ييئارسالا» حجبتلا رارقلا
 دوهج عم قفاوتي ينويهص لسلسم يف يأت ءاغلالا تارارق نا ىلا :ةراشالا نين اتنه د

 ةهجاوم يف ينويهص يركسع ديعصت عم نمازتت امك :ليئارسا» اهيلا ىعست ىتلا ةيوستلا
 .تاعماجلا ةبلط عاطق صخالابو ٠ .نيطسلف ضرا يف ةلماعلا ةيبعنشلا تاعاطقلا

 تقلطناف ؛ ةلتحملا ضرالا يف ينيطسلفلا بعشلا ةظيفح تارارقلا هذه تراثأ دقل

 تاراعش اهالخ تعفّرو تارارقلا هذه ددنت ةلتحملا سدقلا ةئيدم يف ةبخاص تارهاظت

 «تايرخحلا قنخ ةسايسل الدو «ةينيطسلفلا ةفاحصلا نع مكيديا اوعفرا» :اهنم ةديدع

 نم اهاوسو «هاوفالا مك ةسايس اوفقواوو ؛نيينيطسلفلل ةيرح ةفاحصلا ةيرحدو

 نيتفيحصلا صيخرت ءاغلا رارق رودص ءارو نم ةياغلا لزتختم ىتلا ىرخالا تاراعشلا

 .نيتروكذملا
 ناف ءارجالا اذبم ديدنتلا ىلا تعراس دق ةدع ةيبرعو ةينيطسلف تامظنم تناك اذاو

 ءاطعا ةيغب .نيطسلف ضرا ىلع يبرعلا فرحلا ةيامحل لذبت نا يغبتي ىرخا ةريبك ادوهج
 احالس اهرابتعاب اضيا ةملكلاب ينويهصلا لالتحالا ىوق ةساجم ةصرف لخادلا يبنيطسلف

 57 ودعلا عم ةمساحلا ة ةهجاوملا ةحلسا نم

 نم ةدحاو انيلع ديعي ال فوميلك
 .بسحف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا صصق

 كلذل ,ءخيراتلا راسم لمأتن انلعجي هنكلو

 كلي أذنب ةيليحستلا دهاشملا يف هناف

 كوخدو نيلرب فضق:روضت'ىلا:تاطقللا
 مث ودعلا ةمصاع ىلا ةيتايفوسلا تاوقلا
 مث هشويحل رلته تاضارعتسا ىلا دتري

 ارضامل ىلا دتري مث ؛ةيريتسفا بطخلا

 ةرم لك يف رلته روهظ عمو ؛ .رثكأف رثكأ
 نم ةصاصر الهك حبصا يذلا ىتفلا قلطي

 ةيساقلا ةيرحتلا هتملع دقف .هتيقدنب

 لسكوو (ةيادبلا ديم نسققي انا ةروزب
 ماظنلا دو فقيشافلا دِض .هاوق

 ةروص مهظت امدنع وهو . .... هي ضتعل ١

 نع فقوتيو .اليلق ددرتي الفط رلته
 رلته دض سيل وهف .صاصرلا قالطا
 ماظنك رلته دض هنكلو .درفك وا لفطك

 , ةمسلفكو

 دهاشملاو فقاوملا تارشع مليفلا ٍق

 دق رما وهو .لمأتلاو فقوتلا قحتست ىتلا
 .ريصق لاقم يف هقيقحتن بعصضلا نم ودبي

 كلذ وه هل هبتنن ناانب ردجي ام نكلو

 ةيعقاولا ديلاقتو ميقل ق قالخلا صالخالا

 ءاخسو ءارثب ترفوت ىتلاو .ةيكارتشالا
 بعشلا ةوقب نمؤي يذلا مليفلا كلذ يف

 .هنكلو برخلا مالآل ضرسعتي دق يذلا

 نييالم زرفي ةيحورلا هتقاط لففب

 .ةعاحشلا نودجي نيذلا لاطبالا

 مهتايحب نونهاريو ءايلعلا لثملاب نونمؤيو
 [ل . لبقتسملاو ةيرحلاو ضرالا لجا نم

 1١945-/51 بآ :_ ١59 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نب مساقلا نب دمحم ركب وبأ دلو

 قارعلاب رابنالا يف يرابنالا دمحم
 نيتئامو نيعبسو ىدحا ة

 يف أشنو .ريغص وهو دادغب مدق .ةرحهلل

 ءاميلع ءاربك نم هدلاو ناك ذا ملع تيب

 فرع انطف ايكذ ناك ,؛هرصع ىف نييفوكلا

 ةثامثلث ظفحي ناك هنا يلاقلا ىلع وبا لاق

 .قارعهلا قاده اف ةنيبفقلا

 ةلدلن ظفحأ :لاقف ةظفح نع لئسو

 .اقودنص رشع

 ةئثامو نيرشع ظفحي ناك هنا ثدحو

 . اهديئاسأب نارقلا ريسافت نم ريسفت
 يف هللا تايا نم ناك : هنا لاقي ناكو

 .ظفحلا

 ةنبقزلقلتاب .ةلص لنص يراستالا تاك
 .هدالوال ايدؤم ناكو (ه 584١" يضارلا

 نم ريثك نع ملعلا يرابنالا نبا ذخأ

 ءارقلاو نييوغللاو ةاحنلا نم هرصع ءالع

 : مهنم نيرسفملاو
 يرابنالا دمحم نب مساقلا هوبا ١

 . بلعت ىيح نب دمحا سابعلا وبا"

 . يذمرتلا ميكحلا

 . ىقشمدلا ديعس نب دمحا

 7 فاي ؤرملا نيقيخم
 .ديرد نبا

 .لالدلا فلخ نب هللادبع

 هنع ىورو يرابنالا نبا ىلع سرد
 ءارقو نييوحنو نييوغل نم نوريثك ءاملع
 : مهنم رابخاو رعش ةاورو نيرسفمو

 . يجاجرزلا مساقلا وبا- ١

, 

 هج امق نبا منح <

 .هعزكتسعلا كجا وبآ 5
 . سابعلا نب دمخم هيويح نبا  ا/

 . يجابيدلا دمحا نب لهس /

 ةفاقثلا نولتم يرابنالا نبا ناك

 وام مولعب ةعساو ةفرعم هل تناك

 ناكو .رعشلاو وحنلاو ةغللاو ثيدحلاو

 ءالع نع ةياورلاو بيرفغلاب اينعم
 .بارعالاو نييفوكلاو نييرصبلا

 يف هوباو دجسملا نم ةيحان يف لمي ناكو
 امئاو باتك نم لمي نكي مو 6 ىدرخلا ةيحئات

 ىور ام لك يف هبأد كلذ ناكو ٠ هظفح نم

 هيلامأو ةفتصملا هبتك يف ملعلا نم هنع

 ثيداحالاو رابخالاو ةيوحئلاو ةيوغللا

 .راعشالاو ريسافتلاو

 اورضحو هيلع نوسرادلا رثك دقو
 ايا يف ةصصخم تناك ىتلا هسلاجبم
 رقي ناك هنا .يلاقلا ركذ دقف :ةمولعم
 (فنصملا بيرغلا) ركب يبا ىلع
 عوبسا لك نم ءاثالثلا موي يف (ظافلالا) و

 تناك هترهشو هتفاقثو يرابنالا نبا ملعو

 يضارلا ةفيلخلا تعد ىتلا بابسالا نم
 .هدالوا بيدأتل همادقتسا ىلا 3

 نبالو :توقاي لاق .رعش هل ناكو

 : هلوق كلذ نمف .فيطل رعش يرابنالا
 انأك اربض داز ارث يؤ اذإ

 رهفلاو ةيالصلا نيب ام كسملا وه

 دس كسملا تيتف ناف

 رضلا ىلع ارابطصا رحلاو قحسلا ىلع

 :هرعش نمو
 قوها ءادر تيدرت نيح

 دولا دقع ىل ثمكحتساو

 اننيب ام مايالا تفرف

 دعبلاي مايالا علوأ ام
 نيرشعو نامث ةنس يرابنالا نبا يفوت

 ةريثك ابتك فلخو :هراد يف نفدو ةئامثلثو

 نيسمحخ وحن غلبت وحنلاو بدالاو ةغللا يف

 تلصو يتلا هبتك مها ن نمو ةلاسرو اياتك

 :ايبلا

 . تارم ةدع عبط  دادضالا-١

 قيقحتب عبط ءادتبالاو فقولا حاضيا

 ١9171١ - قشمدب ناضمر نيدلا يبخم

 ءامسالا يف تادتبملا تافلالا حرستا - 7

 : يموصعملا ظوفحم وبا هرشن لاعفالاو

 . قسشمد

 اهيبأ يف نينمؤملا ما ةشئاع ةبطخ حرش - 4

 .دجنملا نيدلا حالص روتكدلا هرشن

 عبط - ليفطلا نب 0 ناويد حرش - ه

 .ةرم.نم رثكا
 لاوطلا عبسلا دئاصقلا حرش - 5

 مالسلا دبع قيقحتب رشن  تايلهاجلا
 ١9517 ةرهاقلا - نوراه

 روتكدلا اهرشن بجعتلا يف ةلأسم

 1 ب ع فج د دوج دع
 0 4 ودع سأل



 . لصوملا يف قيفوت نيدلا يبحم
 راون قيقحتي رشن هللا باتك يف تاءاهلا -4
 191/5 -دادغب د نيصاي لا

 روتكذلا قيقحتب رشن  ثنؤملاو ركذملا - 4
 . دادغب  يبانجلا قراط

 دقو سانلا تاملك ناعم يف رهازلا- ٠

 حلاص متاخ روتكدلا ةساردو قيقحتب رشن
 ١91/9(.  دادغب) نماضلا

 تاتكلا يم

 نبا بتك مها نم رهازلا باتك ربتعيو
 ةحجاحيب ركب وبا سحا دقو .يرابنالا

 نم مهيب يرجي ام مهفت ةرو رض ىلا سانلا
 عفادلا اذه ناكو .ةيويندلا ةايحلا يف مالك

 . باتكلا فيلأت ىلع هل

 وهف .ددحم رهازللو

 الو ماظن ريغ نم لاثمالاو لاوقلا ص رعي

 لاوقالا هذهل هضرع ةقيرطب أدبيو : : بيترت

 ةيوفللا اياضقلا نم ريشكب باتكلا
 ىنثملاو لادبالاو عابتالاو دادذضالاك

 .دودمملاو دوصقملاو ثينأتلاو ريكذتلاو

 هحو رش يف اريثك يرابنالا نبا دمتعيو

 ابك ثيدحلاو ريسفتلا لسا لاوقا لع

 ةيوحنلا لئاسملا نم ريثكل ضرعي
 هتمدقم ىف كلذ ىلا راشا دقو ةيفرصلاو
 هن. هلاهتن) نيستا اع هيلغلا نلو لاق
 رداصملاو ةغللاو بيريغلاو وحنلا نم
 ياو ةنيعتتلاو

 ةرذات ا عب هنا ها يا اذه دعس زد

 اشاحو |مهمو ملهو معنو ىلبو داك نع
 ىدانملا نع ةريثك ثوحب هيفو عضبو
 قاقتشالا فو .وحنلا اياضق نم ريثكو
 .اهنم اريثك ركذ ةيفرصلا اياضقلاو

 يف ةريثك ثوحب نم باتكلا ولخي الو
 .ناسلالا قلع

 نع ةردان ثوحب رهازلا باتك ينو
 هيسن ةلسلسو ةقيدمحمك ءاهسالا قاقتشا
 . ءارعشلا ءامساو شيرفو

 ءايسا قاقتشا نع ةردات ثوحب هيفو
 .نادللا

 .لاثمالا نم ريثكلا رابخا دروا دقو
 نم تناك دقف .باتكلا رداصم امأ

 نييرصبلا نمف .ةفوكلاو ةرصبلا ءالع

 ليلخلا .رمع نب ىسيع :نم لك نم دافأ
 برطقو ؛بيبح نب سنوي .دمحا نب
 2 واي بأ دعفلاو

 نبا يل يع ,يئاسكلا . يبضلا

 ددع ىلع دمتعاو يبارعالا نسا نقيكسلا

 وناو رانيدلا وبا : مهنم بارعالا نم

 . مهريغو ىشايرلاو .يردسلاو ةيلاعلا
 نتارقلاب داهفتسالا ركي وبا رثنقاو

 دهشتسا (ى ةفيرشلا ثيداحالاو ميركلا

 . زاجرالاو راعشالاب
 : رهازلا باتك نم صوصن يلي اهيفو

 . ءيش هنم يدي يف درب اه : وق 0

 هنم يدي يف تبث ام هانعم : ركب وبا لاق

 : زجارلا لاق .. يش
 7 همومس ذراب موي مويلا

 .همولن الف مويلا زجع نم
 .هتمأن هللا تكسأ . . مهطوق ©
 .نالوق هيف : ركب وبأ لاق

 .هتمأن هلا تكسا :لاقي :ءارفلا لاق

 هنتوص يا , ميملا حتفو ةزمها نيكستن

 : ميئنلاو ةماسلا# :الآَق ةهتكرحو

 :رجاشلا لاق .توصلا

 هدري نهركذ ىسنا تلق اذا

 ميقمو ثداح هنم ناك ىوه

 اهوجشب رح قاس وعدت ءاقروو
 ميثن راهنلا تادش دنع اه

 ةكرح رابنلا تادش دنع اط :هانعمف

 الا لاقو , توصو

 ميملا ديدشتب ,هتمنان هللا تكسا :لاقي

 ا ْ

 ناتركتلاامو نم |
 لكشُيو نيلوصوم نيمسا ققحملا ريغ امهتظيف نيتركن نايتأت دق (ام)و (ّْنْم) :

 ا ناش مة
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 ا

 ا

 جمال م كتموب »اج ا

 انسدلا قيما ا يع مما

 ءاهاذرو نأضلا راغص 0 دنع

 ءيش ةلزنمب (ام)و (ناسنا) ةلزنمب (ْنَمِ) تلعج تثش نا :ليلخلا لاق هيلع امهرمأ

 : يراصنالا ناسح لوق هيوبيس باتك دهاوش نمو .نيتركن

 اناّيا دمحم يبنلا بح انريغ 0 (ْنَم) ىلع ًالضف انب ىفكف
 . . (اًنريغ سانا ىلع الضف انب ىفكف يا)
 . :قدزرفلا لوقو

 روطمم لحملا دعب هيداوب (ْنَمَك) انلخرأب تلخ ذا كاّياو نأ
 ةفوصوم ةركن (ْنَم) دورو نمو . .(لحملا دعب هيداوب روطمم ناسناك يأ)

 : لئاقلا لوقو .كل بجعم ناسناب يأ (كل ٍبجُعُم نمب تررم) : مهوق

 د مل اتوم يل ىنمت دق هبلق اظيغ تّحضنأ (ْنَم) تر 1

 : لئاقلا لوق .ةركن (ام) دورو ةلثما نمو . . (ناسنا تر يأ)

 ًايعاس ٌرهدلا ُهَعْفَن ٍديعب ءىشل نكت الف بيبللا ىعسي عفان ال

 : رخآلا لوقو . . (بيبللا ىعسي عفان ءيشب يأ)
 لاقعلا ّلحك ٌةَجِرُق هل (ام) ١ رمالا نم ٌسوفنلا ُهركت امبر

 . (هجرف هل ائيش سوفنلا هركت دق يأ)
 لالا ياعدط ةييضلا د[ نيرا مهب اة لع سعت

 اهيناعم ابس ةلص نماه دب ال تالوص او ءايه

 نأشلا ريمض
 (وه) لثم هرّسفت ةلمج لبق هب ىؤي بئاغلا ربمض وه نييوحنلا دنع نأشلا ريمض

 نم ملكتملا نهذ يف ام ىلا دوعي هنال (نأشلا ريمض) َيَمَسو (دَحأ هللا وه لق) نم

 .اذكو اذك وه هركذ دارملا نأشلا نا ىنعملا نوكيف بنش

 لثمو «ةميركلا ةيآلاك ميظع نأش تاذ ةلمج يف الا نأشلا ريمض داريا زوجي الو

 وه) :لاقي نا حصي ال اذه ىلعو .(طخاس كلملاوه)و (ٌعقاو ٌبطخلا وه) : كلوق

 . .(كحاض لجرلا وه)و (ٌدشنم ىنغملا
 رميض) ةلاحلا كح لإ سما نوم ةئاعب اة .اكاأا اعنؤم نأشلا ريمضا .قأيو

 1 سس (ةصقلا

 ناشا يم توك لو مزعزم ودل يه فاو برحل يه :كلوقكو

 برغيو .ةصقلا وا نأشلا نم هب داري ام قباطيل اثنؤم وأ اركذم درفملا بئاغلل الا
 الو .نيئزحلا ةحيرص ةيربخ نوكت نا اهيف طرتشي *.و :هربخ هدعب ىتلا ةلمجلاو أدتبم

 الو هديكوت الو :هيلع هربخ ميدقت الو هربخ فذح الو نأشلا ريمض فذح زوجي

 ال ةلمحب الا رسفُي الو هيلع فطعلا الو هنم لادبالا

 وه :اولاقو .لقعلا بهاذلا مايهتسما

 وع اا بس تس هتف و وا سوت ااا. ف طنا 17 ه1

 : موق لاق « الرق ف :ركب وبا لاق ظ

 بلقلا ليلعلا ماسيؤتسملا : موق لاقو

 الف هفوج يف ريعبلا هدجي عجو :مايهلاو ادتحم ميت رش اي عيقف
 يف كلذ لمعتسيو .ءاملا برش نم ىوري ادقن متنكل انأض متبك ول

 مارح نيم رع لاق ءاضيا سانلا اديز متنكل ءام متنك وا

 هتبرش مايها ءاذلاو نسأيلا ب ادرق متنكل افوص متنك وأ |

 ايب ام كب نكي ال ىنع كايإف



 ةرافسلا هتماقا يذلا ريبكلا لفحلا يف هب تدقتلا

 ءنيشفأ هنا .زومت دايعا ةبسانمب سيراب يف ةيقارعلا
 لكأت يتلا ةيبطلا ةراظنلا وذ ,ليحنلا يناردالا باشلا

 يف دهتجم بط بلاط هنأب كل يحويف .ههجو فصن
 .هسورد

 مجرتملا وهف :تاونس ذنم نيشفأ فرعا اناو

 يف هارا نا تدتعا دقو :ءقلخ يدهاجم ةمظنمل يشمسرلا

 يف هرقم يف اهدقعي يوجر دوعسم ناك يتلا تاءاقللا

 لالخ كلذكو :سيراب يلامش هاو روس ريفوا»
 داتعا يتلا تارهاظتلاو ةيفاحصلا تارمتؤملا

 .رارمتساب اهتماقا نؤدهاجملا
 فرعا ملو .راطالا كلذ جراخ اموي نيشفاب قتلا ملو

 جراخ مالكلا هعم لدابتا مل لب :تالفحلا داتري هنا هنع

 ام ةيسنرفلا ىلا ةيسرافلا نم يل لقني امجرتم هنوك
 .ةيفاحص تامولعم نم هجاتحا

 نيشفا يلع لبقا ,يقارعلا ريفسلا لفح يف ؛مايا لبقو
 يل ىنمتو يدب ىلع دشو .هيف اهدهعا مل ةرارحب ابحرم
 يلفط نعو يترسا لاوحا نع ينلأس مث ,اديعس اديع
 .ريغضلا

 ؟ةريغص ةلفط يل نا فرعت فيك :هل تلقو
 ريفوا» يف انتارهاظت ىدحا ىلا تح كنا ركذا :لاق

 تدق كنكل ؛ةبعتمو ىلبح تنكو .نيتنس لبق «زاو روس

 ةحفصلا 2

 يررحل رح رينم
 نينمؤملا اهئاقدصاو ةلحللا
 يف مهئاراب هنم نولطي ءاهطخب
 .ةيبرعلاةايحلا بئاوج فلتخم
 سكعن نأ ةرورضلاب سبلو

 .ةطجملا ةيسابس مهؤارأ

 يش هجك ماعلا

 ىتح .نيتعاس لاوط هابتناب نيعمتست .ربصب ةفقاو
 .ةلاهنلا

 يف ةرسا هيدل تناك نا نيشفا تلأس .يرودبو

 لاقو :ةيبطلا ةراظنلا ءارو نم هانيع تعمتلاف .سيراب

 لفط ىل اضيا انا :ةنيعم ةماسستبا هفلغت تفاخ توصب
 نيدهاجملا نمض ...دادغب يف هما عم نآلا وهو ,ريغص

 .كانه ىلا يوجر ميرمو دوعسم اوقفار نيذلا
 ا!دودو ةرملا هذه نيشفا ناك اذامل روفلا ىلع تمهف

 صاخلا هيدحرت بيس تمهف .داتعملا نم رثكا يعم

 .ةراحلا هتحفاصمو

 يف ثدحي امب بوكنملا يناربالا باشلا اذه لعل

 ,رخآلا نطولل هنانتما نع يل رثعي نا دارا .هنطو

 مودلا فيضتسي يذلاو .هيملا بستنا يذلا .رواجملا

 «نامالا مهحنميو .هدلوو هتجوز نضتحيو .هقافر
 .ةدوعلا لمأو

 ءارو نمو .هينيع يف تارسق ينكل .نيشفا اهلقي مل
 .«مكيدل ةناما يترسا نا» :ةرابع ؛ةراظنلا

 يف مالسلا لولحب ينامالا انلدابت ؛قؤتفن نأ لبقو
 اوناع تاهماو ءابا لخا نم :ةزيزغلا عوبرلا كلت
 يتلا ةيقارعلا يتلفط ...لافطالا لجا نمو ءاليوط
 هلفطو :ةضراعم ةيناربا ةرهاظت ىلا ينطب يف اهتلمح
 0.قارعلا يف :..ام ناكم يف اًثناه اوفغي يذلا يناريالا

 50 نمد همصع هع ظا
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 ب. سيب يب يسب

 ةديدجلا هتدعاق ىلع

 .ةيرشلا من
 ؟كيماب بكترن مارجلا نب مك
 وذ يكريمنالا ةيرحلا لاثمت نا نوريثكلا فرعي ال دق

 تايالولل اسنرف تدها ماع ةئام لبقف , يسنرف لصا

 هيبش لاز ام يذلا لاثمتلا اذه نم ةخسن ةيكريمالا ةدحتملا

 ام نيسلا رهن طسوتت ىتلا ةريغصلا ةريزحلا فرط يف اهئاق هل

 ميقا دقلو .ةرشع ةسداسلاو ةرشع ةسماخلا نيترئادلا نيب

 يبسنرفلا سيئرلا الا هيلا عدي مل مخض لافتحا اكريما يف

 ةيرحلل زمري راص ىذلا لاثمتلا اذه ةيوئثم ةبسالل

 ١ . !ةيكريمالا

 لفتحت ميقلاو بوعشلاو تايرخلا لاتغت يتلا اكريما
 ةلعش لمحي يذلا منصلا اذه لالخ نم .يرجحلا اهزمرب

 نم لاستغالا لواحتن كلذب ابنأكو .باتكلا ةازاومب رانلا نم

 هايم يف ال لاستغالا اهعم عفني الو .تمظاعت يتلا اهبونذ

 . يبسيسملا هايم يف الو نيسلا

 نم ةريغصلا مهتخسنب اولفتحا مهبناج نم نويسنرفلا

 .ديدج ءالطب هولطو هتدعاق اوددج نا دعب . منصلا اذه

 ىلع ةيربن ةريسم هتللخت اخض الافتحا كلذل اوماقاو

 .ةيركسعلا ىقيسوملا تاوصا

 لقب :اهيلع بست اكريساو :«ناكم لك يف نابع ةيرحلا
 ؛ قطني نا منصلل سيلو . هليتق ةزانج يف ىشمي يذلا لتاقلا

 بك رش مئارفلا نم مك ةبرشلا اهنيأ :حرسو كاد
 [0؟كمساب
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