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 1 5ؤذذكآأ ( ىتلالإا ملل

 دب مفسد تان 21 ف رت 1 ك7

 نفس يعول يوغا

 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رانا
 [2]تع[ءانت لع اد ظنبط]]ءدانومو ءأ 1603 1ءانك عاد كعك

 حاذ511' ن1 خلل

 رفعج ونا ليدن :ريرحتلا ريدم
 [ )ز :معععانع لع 13 2803عم0مم: اطاذظلآ م01 ]خذ خل

 ري رخخلا ةرمأ نم
 حلاصم نع عفادي نا يرئازجلا مالعالا قح نم

 ,ةيموقلاو ةينطولا رئازجلا
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا لظ يف ؛هقح نمو

 اقاصتلا رثكا نوكي نا .رئازجلا اهشيعت يتلا ةبعصلا
 ةمالا قح نم نكل .مهتاعلطتو نييرئازجلا مومهب
 ةروثلا ريمضب اهريمض قصتلا يتلا ةيبرغلا
 ةيمالعالا تاراشالا ضعب دنع فقوتت نا .ةيرئازجلا
 ..ةرجاهم اهنا ودبت ينلا

 نيحارتقالا نا» لوقي ءالثم :يرئازجلا طفنلا ريزو
 فقوملا يف ءدحاو امهنومضم يناريالاو يرئازجلا
 .«كيبوا» ةمظنم لخاد

 برح نا دقتعت ةيرئازجلا ءدهاجملا» ةديرجو
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهتداق ةدطفنلا راعسالا

  ةيقارعلا برحلل دح عضوو ناريا فازنتسا» دصقب
 .«ثلاثلا ملاعلا لود بوعش باسح ىلع ةيناربالا

 ؟جيلخلا برح تفقوت اذا رئازجلا جعزي اذامو
 مالعالل اقيط .رئازجلا فقوم مدقتي ءامئاد .اذاملو

 ىلع اصرح يدبيو غلاب مامتهابو ايموي هعباتن يذلا

 تايسم تايح لكم :ثلاثلا ملاعلا بوعش حلاصم

 لوالا ملاعلا بوعش برعلا ناكل ىتح ؛ةيبرعلا ةمالا

 ؟هماكحو

 برح يه .اهل نهارلا مييقتلا ناك ايا .جيلخلا برح
 ةرطيسل ادح عضت اضيا يهو ...ةيموقو ةينطو

 يناثلاو ..ثلاثلا ملاعلا لودو بوعش ىلع فلختلا

 ,يموقلا ريمضلا يف ةيرئازجلا ةروثلا ةرحشو .لوالاو

 ال رئازجلا يف مالعالا نوكي دقو .اهنوصغ سبيت مل
 .. اهقافاو اهروذج نع ريبعتلل قيرطلا سملتي لازي
 0.رجفلا جلبني قيرطلا رخا يفو
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 0 ةثراكلا نمزذحيو مالسلا ضرعي نيسح مادص :ناريا ماكح ىلا ةحوتفم ةلاسر يف فالفلا
 / ةديدج تالقانم ةكرتطتلا ةجئتارم د رعلا تاقالعلا نورس

 3 راوحلاو راصحلا ...نانبل يف يروسلا عورشملا

 للا 0 9  ديدج قاقشنا وحن ريسي ينانبللا يعويشلا بزحلا

 13 ظ _ يريمت ميلست ضفريو ..غناراغو يدهملا نيب طسوتي كرابم

 نب ينويهصلا وتيغلا نيصحتو .ةيضقلا لايتغاو .يوتذلا رمتؤملا فياوحت سون هلوج

 ١5 ] 000000 يلودلا ةروانملا شماه دقفي دسا ظفاح

 1 يسنرفلا نامربلا يف نيبطارقميدلا نييكارتشالا سيئر يزاتس رانريب رواحت ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» 0 تاءاقل

 15 ليرتلا ةفطحما ديال ةلديرلا ةهيجب عل ءادخ تايدلج رضاع قرعتا يلا ظ قئاثو

 5" 8 ؤ 000١0 | يباختنالا دازملايف ةيوستلامهو لتحملا نطولا
 1 ىلاحلا ايقيرفا رايتخا ..تاذلا ىلع دامتعالاو ةيعقاولا ملاع

 1 ينيمخ ميحج نع ةيبرغلا ايناملا يف ةيناريا تاياكح
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 07 كفر
 امو ؟ناريا تّدعأ اذامو .اهلابقتسال قارعلا َنَعأ اذامف .قارعلا ىلع
 ؟يلؤدلا فقوملا ىلع كلذكو ءاهنم يبرعلا فقوملا ىلع أرط يذلا

 يف نيثطاقلا كلوا ئتح .سانلا نم ندريثكلا سوؤر قرطت ةلئسا

 هذه مهقرحت رشبلا نم نيعون سوؤر قرطت ال اهنكلو .ضرالا يصاقا
 .مهقارحاب ددهت وا .برحلا

 . نم تسلا تاونسلا تقرح نيذلا ناريا ماكح هلثمب ءلوالا عونلا
 :١ مهتروث ريدصت يف ةضيرملا مهمالحأ سبل .اهولعشا يتلا برحلا

 ْ يف سيايلاو رضخالا اضيبا .تقرح امناو ,بسح ةفلختملا ةيرصصنعلا
 .مهب وعش ءانبا نم فولالا تاثم ىلع ةوالغ , مق دالب

 قرارت تاساكعنال اودنسحتد ملو .برحلا هذه سورد نم ,نآلا يتح

 اضقلا ىلعو ميدو تلو مهنادلب ىلع لوقت ؛ ىتح .صاخشاع مهيلع

 .ةمالا هجاوت يتلا ةيردصملا

 ةمحجهلا ةهجاوم يف اهلك ةيبرعلا ةمالا نع نان يذلا قارعلا اما

 وا .ةمحهلا ةسارش هكدرت نا نود« تاونس تس لاروط ةفلختملا ةيرصتعلا

 وهف :.مهمظعم سعاقتو برعلا ماكحلا ضعب ةنايخ هئانبا دضع يف تفي

 يف لد والا ةذيملا يف و اهلبقتسا امك :برحلا نم ةعباسلا ةنسلا لبقتسي

 .عقت نا ليق لب .لوالا مودلا
 هئاندا ةعاحمبو ,.هدومصب رخافد نا قارعلا قح نم ناك نئلو

 ناف ,برحلا تاونس دادتما ىلع لطنلا هشيج اهققح يتلا تاراصتنالابو ِ

 هج ووو وجب ع ع سمج جال حج لب هيمعلا وب دع موج مس

 1945 با 17١-١١ ددعلا  ةيبرغلا ةفيلطلا 3

 0 ال ناس ايسر ىلع و تداول رخاسل نإ كلاخ هج نع

 .رظن دغيو ةعاجشو ةمكح

 يذلا «يمالسالا.بوثلا» ةقيقح .ةبقا رعلا ةدادقلا تفشتكا دقلف
 .بوثلا اذه رحسد اذوخأم هلك ملاعلا ناك امدنع .ةينارمالا ةروثلا هتسيلا

 :هب رتستت نا تلواح يتلا رورشلاو عماطملا :ةعاجشب .هجاوت نا تررقو

 عامطا فشكي حيرصت لك عم مهبولق علخنت هيف نوريثكلا ناك تقو يف

 قاَرَس ةدن نع نلعب وا ؛يبرعلا نطولا نم كاذ وا ءزجلا اذه يف ناردا ماكح

 !!«ةيمالبسالا مهتروث» ريدصت يف ةيناريالا ةروثذلا

 لمهت نا نود ٠ ,عارصلا بنجتت نا ةيقارعلا ةدايقلا تلواح ,كلذ عمو

 قارعلا بسكو :عارصلا عقو امدنعو . اهيلع ضرف ام اذا هتهجاومل دادعالا

 لوليا نم نيرشعلاو نماثلا يف نلعا لب ٠ ءرصنلا هركسي مل «ىل والا ةلوحلا

 قمعلا ف لوفزيد باوبأ ىلع هتاوقو :مادص هدئاق ناسل ىلع

 دودحلا ىلا باحسنالاو ءراخلا قالطا فقول هدادعتسا نع «يناريالا

 نلغأ :كلذ نم رثكاو .ضوافتلا قيرط نع ةيشانلا تافالخلا ْلَحو ةيلوذلا

 .دحاو بناج نم رانلا قالطا فقو
 قارعلا ةلاسر ارقن امدنع .:خيراتلا نم راص دقو .هلك كلذ ركذتن

 برحلا نم ةعباسلا ةئسلاو نيسح مادص اهبتكي :ناربا ماكح ىلا ةحوتفملا

 .باوبالا ىلع

 نظن ال در وهو- ةلاسرلا نومضم ىلع ناريا ماكح در نع رظنلا ضغبو
 لالغتسا نع رظنلا ضغبو . هريغ نوعقوتي اوناك مهدئاقو نيبقارعلا نا
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 . ناريا اهنشت يتلا برحلا نم ةعباسلا ةنسلا أدبتو ,تادودعم مايا | آ

 ,ءاوضعُتَي مثسأ نيذلا برعلا ماكحلا نم ديدعلا هلثمب

 دهشت يفوبس يذلا لاتقلا ةيعون ْ

 .اهموعس تفتت يك ةلاسرلا هذهل هتروثو قارعلل ةيداعملا قاوبالا ضعب

 لالخ تسرا نيسح مادص اهسأر ىلعو ,ةيقارعلا ةدادقلا نا دقتعن انناف

 ذا .بورحلا خيرات ٍِق ةفولام ريغ ةيسانس دعاوق برحلا هذه تاونبس

 2 لفل املا ةيادبلا نكم تلمحف .ودعلا ماما ةلماك اهاناون تفشك

 .ىرخالا ددلاب فّرشملا مالسلا طورشو :

 ناف «كلذ يف بابسالا ْدَحأ .ةيضقلا ةلادعبو سفنلاب ةقثلا تناك اذاو ْ

 ْ .قارعلا ىدل ةيناودعلا فادهإالا ءافتنا وه مهالا ب بيسلا

 مل :نارهط ماكح ىلا نيسح مادص سيئرلا اههجو يتلا ةريخالا ةلاسرلا
 دقو :ناردا بوعش ىلا اههجو لئاسر اهتقيس دقف ءاهعون نم ىلوالا نكت .

 : ناو. :ناريا ماكح ىلا ةهجوم ةديدع لئاسر اهتقدس امك . لئاسرلا كلت ترمثا

 ,ةددعتملا مالسلا يعاسم عم بواحتلا لالخ نم ءاوس .رشامم ريغ لكشت

 نييقارخلا ىلا مادص .سيئرلا اههجو يتلا ةرركتملا تاباطخلا لالخ نم وا

 نم قارعلا فقوم اهيف حرشب , 10 سام ف ماحلاو ةييرعلا ةمزاو

 : .برحلا هذه

 هل :ةهج نم يهف . ةغلاب ةيمها . .انداقتعا يف :ةلاسرلا هذهل ناف .كلذ عمو

 ءارزو عدمت نمو ٠ ,مهسقنا نودناردالا هلوقب امع اهنومضم ٍِق فلتخت

 ساناو :نويركسع ةداقو «ةيمالسالا ةيروهمجلا» يف نوقياس نولوؤسمو
 نييقارعلا رارصا .سكعت .ىرخا ةهج نمو ..نيد لاجر ىتحو ,نويداع
 سكعت لب .طقف مهتما ليقتسمو مهتمارخو مهدلب نع عافدلا ىلع سيل

 ناريا ماكح رصأ م انا ةليقملا ةلحرملا ه

 مق لعب ١/ ف َبْطاَخُملا نأف :بئاجلا اذه قو ةغرافلا مهسوؤر بوكر ىلع

 نسذلا نال :نارهط ماكح ىلا ةنونعم تناك ناو :ةيئارنالا بوعشلا

 مه ؛.برحلا يف لاغيبالاو مالسلا ضفرل ةمينشولا جتاتنلا نودصحدب

 0 .رامدلا تاعبت .عقت مهيلعو ءاناحضلا مهنمف ٠ ,ةيناردالا بوعشلا

 ةراسخب .مهتراسخ داذرتسا نولواحي نيرماقم ىوس اوسيلق ٠ مهماكد

 نويناربالا حمسي لهف .ةيداصتقالا اهزئاكر نمو :ناريا ءانبا نم 0

 ؟؟كلذد

 هذه برحلا مسح ةرورضب مهنع ردصب يذلا مالكلا ناف ناويا ماكح اما

 ةيداعملا قاوبالا لك مهعمو ,مهنال مهقزام قمع .بناح نم سكعب :ةنسلا

 :؛ امك .قارعلا حلاصل ديعب نمز ذنم مت دق بزحلا مسح نا نوكردي «قارعلل

 .برحلا هذهل جرخم داجيا يف مهتم ضعبلا ةبغر .رخآ بناج نم سكعي
  «,ةريخالا قارعلا ةلاسر تءاج دقو .اهضوخ يف رارمتسالا ىلع مهتردق مدعلا
 . مهقزأم نم جورخلا ىلع ككلواو ءالؤه دعاستل ,مادص سيئرلا ناسل ىلع

 ْ ...ال نظلا بلغا ؟اودافتسا الهف .مههوجو ءام ظفحب امب

 ًارداس لاز ام مهنم نئاخلاف ٍءيش مهفقوم يف ريغتي ملف برعلا ماكحلا اما

 1 مهسوؤر تلاز ام مهنم نوسعاقتملاو .هددرت ف ددرتملاو .هتنايخ يف

 لب :قارخلا لجا نم سيل , « نولتعي ىتمفا .مهنم برتقت رانلا نا عم لامرلا

 ؟؟ههتادلبو مهسفنا لحا نم

 ' يقف ناربا ماكح يلا هتلاسر يف قلطني قارعلا نا اونظ: انا نوتطخم مه

 ' اذا :نوئطخم مهنا امك .فعضلا فقوم نم برحلل عياسلا ماعلا لهتسم

 . ماكح ناك اذاف .ةياهن ال ام ىلا برحلا رارمتساب لبقي فوس قارعلا نا اونظ
 يف مهفعض عقوم نم .ةفسلا هذه ؛برحلا مسح ىلا نوعسي نارهط

 دعب نكلو . 00 عقوم نم اهمسح ىلا عسي قارغلا ناف ءاهد رارمتسالا

 ] : .مالسلا تالواحم لك دقنتسي نا

 . ماكحلا همه الو «نارهط ماكح همهفي مل يذلا ةلاسرلا حاتفم لعلو

 ةعاضبلا يددعحلا ىلا درت يتلا ةلاسرلا ةمتاخ وه ,مهريغ الو .برعلا
 [1.اهريدصت ىلع رداق هنا نظ يتلا

 ايرحتلا استر ا

 4 - [ هك ذلك نمططات طه -



 0 م

 50 0 0 53 0 0 ا

 3 عغ ث -

 ١ نوؤشسلا ررحم بنتك

 قارعلاو ناريا نيب برحلا دما لاط امهم | ٠
 لضظتس ةايحلاو ايفارغجلاو خيراتلا قئاقح
 نم اهنيب عمجي نيراج نيدلب امهنوك يف ةلئام

 امم ريثكب رثكا ,نواعتلاو شياعتلا لماوعو رصاوالا
 بابسالا هذه تناك ءاوس :؛بابسا نم امهنيب قرفي
 اهتلعتفا ةيتاذ ما .ةرياغ فورظ اهتبسر ةيعوضوم
 نرقلا رخاوا يف اهل نير ةلهاج ةبصعتم تادايق
 تايروطاربما ءانب ىلع ةرداق اهنا نيرشعلا
 مضلاو تاحوقفلاو وزغلا قيرط نع ةيرامعتسا
 ..قاحلالاو

0 0 0 0 
0 3 3 0 8 3 0 . 

1 0 00 

 ةيسايسل

 ا نا ف ل مت د الق د و اج حجوا

 بفرإ قزشر
 سلجملا سيئر .يوجر دوعسم ديسلا نلعا

 يدهاجم ةمظنم ميعزو ةيناريالا ةمواقملل ينطولا

 مالسلا ةطخب :ةمظنملاو سلجملاو هبيحرت .قلخ
 يتلا ةحوتفملا ةلاسرلا اهتنمضت يتلا ةحرتقملا
 .ناريا ماكح ىلا نيسح مادص سيئرلا اههحو

 ,ةيناريالا بوعشلا ىلا هجوم نايب يف لاقو
 نا» :سيراب يف قلخ يدهاجم ةمظنم بتكم هردصا
 مادص سيئرلا اههجو يتلا ةحوتفملا ةلاسرلا

 يف ةحرتقملا مالسلا ةطخو .ناريا ماكح ىلا نيسح

 نبيا هي ينو
0 
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 ينطول : حمه .ىقب 8 ِ 0 : ١ سلحملا ةطخ قياطتت ةلاسرلا هذه 0
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 - 1 م 1/ منو م1 ن5

 ناري دعت د ود 00 ق

 ا ا

 اهتاونس تتبثا يتلا برحلا هذه دم
 خيرات اهل دهشي مل كراعم نم اهيف ام لكب .تسلا
 .اهتحلساو اهمجحو اهتوارض ثيح نم اليثم بورحلا
 نا ديال ام اموي ناف .. يركسعلا مسحلل ةلباق ريغ اهنا
 ايضوافت اعقاو اهسفن ةقيقحلا هذه هيف ضرفتل يتأي
 ..ملسلل ةيادبو برحلل ةياهن نع اثحب

 هنع ريع يذلا فقوملا بلص تناك تاملسملا هذه

 لحو برحلا فقول ةوعدلاب ةيادبلا ذنم قارعلا
 فقوملا اذه معدبو .راوخلاب ةقلعملا تالكشملا

 ىلا ةبعوطلا ةدوعلا اهزربا ةريثك ةيلمع تاردابمب

 ةرم نم رثكا رانلا قالطا فقوو .ةيلودلا قارعلا دودح

 يعاسم لكل ةمئادلا ةياجتسالاو .دحاو فرط نم

 نيب مالسلا رارقاو برحلا ءاهنا ناشب ةمواقملل
 .«..نارياو قارعلا

 ىرخا ةّرم تيثدل ءاجح فقوملا اذه ناد :فاضاو

 نيب لداع مالس ىلا لوصولا نكمملا نم هناب
 نم برتقي يذلا ينيمخ ماظن نا»و ..«.نيدلبلا
 برحلا هذه يف رمتسي ديكالا طوقسلا ةيواه
 تامزالا ةقيقح ىلع رتستلا لجا نم ةينطواللا
 دعاصتو ةيلخادلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 تاسايسو جهنل ةضراعملا ةينطولا ةمواقملا

 ,.ةيعمقلا و ةيناودعلا ماظنلا

 ةمواقملا مظاعت نا :يوجر ديسلا دكاو

 قيقحت لجا نم ةيناريالا بوعشلل ةينطولا
 ينيمخ ماظنل حمسي نل فوس ةيرحلاو مالسلا
 0..ةيباهرالاو ةيعمقلا هتاسادس نم ةدافتسالاب

 دع دست ها ههنا حو جنوماو هتك كدا الت

 00 ا ا ا ا

 0 م ياا جتا جدلا

 ب 00 0
 0 0 0 ا 0 ا 27
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 ا
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 .ةيلودلا مالبسلا

 ناك دقف .رخآلا بناجلا ىلع كلذك نكي مل رمالا نكل
 قاحلا ناكمالاب نا ىلع انلع نونهاري نارهط ماكح
 هفازنتسا ىلع ناهرلا لالخ نم .قارعلاب ةميزهلا
 .ايركسعو ايرشيو ايداصتقا

 ١4/7 ماع ذنم اونهار ةيداصتقالا ةيحانلا نمف
 ماظنلا عم هضرف ىلع اونواعت يذلا راصحلا نا ىلع
 قالغاو يبرعلا جيلخلا ذفانم قالغا) يروسلا
 مهل لفكيس ؛(ةيروسلا يضارالا ربع ةراملا بيبانالا
 ىلع لوصحلاو هطفن ريدصت نع ىقارعلا زجع

 .دومصلا يف رارمتسالا نم هنكمت يتلا تادئاعلا
 ناريا قوفت نا ىلع اونهار ةيرشبلا ةيحانلا نمو -

 لمحت ىلع ربكا ةردق مهل ققحيس ددعلاب قارعلا ىلع
 ةيرشبلا تاجوملاب فوحزلا ناف يلاتلابو ,رئاسخلا
 !رصنلا ىلا امتح دوقتس ءاياحضلل ثرتكت ال يتلا

 نينتاهرلا اومدختسا ةيركسعلا ةيحانلا نمو

 ءاش ام ىلا برحلا . رارمتسا نا ةلوقم ءانبل نيقياسلا

 !رصنلا ىلا قيرطلا وه هللا

 هذه لشف تتبثا برحلاو ةايحلا عئاقو نا ريغ
 :بقع ىلع اسأار اهتبلقو .ةثالثلا تاناهرلا

 قرخ قارعلا عاطتسا ةيداصتقالا ةيحانلا نمف -
 ريمدتو ؛ةهج نم هرداصمو هذفانم ريوطتو راصحلا
 نم :جرخ ةريزج «ناريال ةيساسالا ةيداصتقالا ةئرلا
 يه نارياف .ةلداعملا بلقي هلعج امم :ةيناث ةهج
 اهطفن ريدصت نع ةزجافلا يهو .ةرصاحملا

 يف رارمتسالا نم اهنكمت يتلا تادئاعلا ىلع لوصحلاو
 .ةايحلا يف ىتحو برحلا

 يددعلا قوفتلا لوحت .ةيرشبلا ةيحانلا نمو
 يداصتقالا فازنتسالا فورظ ُِق ,عءبع ىلا يناريالا

 ةيناريالا ةيطفتلا تارداصلا طوبهو ,لدابتملا

 ددعلا ١٠/١ -١١اآب 195485 6  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 .طفنلا راعسا يفو ريدصتلا يف طوبهلا عم اهتادئاعو

 ةلصاوتملا كراعملا تتدثا ةيركسعلا ةحيانلا نمو

 يلومش جهنم قفو مدقتت ةيركسعلا قارعلا تاردق نا
 ةيحيلستلاو ةيرشيلا :ةيعونلاو ةيمكلا يحاونلا نم

 بوضن عم ناريا تاردق لعاضتن نيح يف .ةيونعملاو

 شيبيجت ىلع دعاست تناك ينلا ترحلا ايريتسمه

 ليومتل لخدلا رداصم بوضنو :قباسلا يف دوشحلا

 .ةريبكلا حيلستلا تايلمع

 مامالا ىلا برهلا
 لوا مهف .ءكش نود نارهظ ماكح هارب تالقنالا اذه

 مهدانع يف نورمتسي كلذ عم مهنكل ؛هنم يناعي نم
 قئاقحلا ةهجاوم نع مهرجع يفو ؛مهترباكمو
 عقاولا اذه مهدشري نا نم الدبف ,.مهبوعش ةهجاومو
 حونجلا وه حاتملا ديحولا جرخملا نا ىلا خراصلا

 ..برحلا ةلصاوم ىلع نورصي مهارت ,ملسلل
 اوتاب مهنا وه مهفقوم ف ريغت يذلا ديحولا ءيشلا

 هللا ءاش ام ىلا برحلا» نع ثيدحلا نع نيزجاع
 ثيدحلا ىلا نويلقني مهب اذاف !!!متحملا رصنلل قيرطك

 مسحل تامزلتسم اهيف نوكلمي ال فورظ يف مسحلا نع

 .يركسعلا مسحلل ةلباق ريغ الصا يه برح

 مهرايخل ةديحولا ةيلمعلا ةمجرتلا نا يف كش الو
 يف نييناريالا فالآ تائمب جزلا ىلع مادقالا وه اذه

 رشكا ىلا يدؤي نل ةيقارعلا عقاوملا ىلع ديدج موجه
 اهنم لك ناك يتلا ةقباسلا تاموجهلا هيلا تدا امم
 بوعشلا ءانبا نم فالآلا تارشع ةايحب يدون
 .ةيناربالا

 هعم لماعتت مل ءفورعملاو حضاولا عقاولا اذه
 ةهجاومل داجلا دادعتسالا لالخ نم ةيقارعلا ةدايقلا
 تفقوت لب ,بسحف نارهط ماكحل ةديدجلا ةرماغملا
 قارعلا هاجتال .ريظنلا ةعطقنم ةيلوؤسمب هماما
 ةيبيرعلا ةمالاو دماصلا هسكامنت و ينطولا هبارتو

 هاجت كلذكو .اهبوعشو ناريا هاجت اضيا لب .بسحف
 .هلك يلودلا عمتجملاو يملاعلا مالسلا

 ةيقدننلاو ةدرولا

 نيسح مادص سيئرلا ةلاسر تناك قلطنملا اذه نم
 خيراتب ناريا ماكح ىلا اههجو يتلا ةحوتفملا
 :ملاعلاو ناريا بوعش ماما مهل حضويل

 احراش .هتلصاوم ىلع نورصي يذلا قيرطلا ةيمدع
 :ةسوململا ةيعقاولا تايطعملا ىلع ادامتعاو ,ةقد لكب
 عقوم نمو «برحلا هذه نم ةطينتسملا سوردلا ىلعو

 نولواحيام مقع .ءامدلا نقح ىلع صرحلاو ةيلوؤسملا
 :مهل لوقي ثيح .ديدج موجه لالخ نم هقيقحت
 متمجه دق متنك اذا :مكسفنا عم متلءاست له نكلو...»

 نبب ةروصحملا ةدملا يهو .تضم تاونس عبرا ةليط

 نيدرشعو نينثا نم رثكا .15857 زومتو 1987 زومت

 تايناكماو ادوشح اهل متدشحو اريبك اموجه
 اهناو «نآلا مكيدل رفوتم وه امم لضفاو ربكا ةيحيلست
 ايركسع ةمساحلا ةلاحلا قيقحت يف اهلك تلشف
 لقا دشح ناكماب نونظت اذاملو فيكف :مكحلاصل
 نع متزجع ام مكل ققحت نا لقا ةيحيلست تاناكماو

 نم رثكا دعبو برحلا نم تاونس تس ةليط هقيقحت
 .«؟دودحلا ريع الشاف اريدك اموجه نيريشعو نيذثا

 - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١٠٠١ ١١ بآ ١943

 !برحلا ىلع نورداق اننكلو . :مداس اعد نحف[

 ءاهتمالسو بوعشلا نما ىلع نوصيرح نحن
 انضراو انبعش ىلع اصرح لقا اذسل اننكلو

 !انتما لمقتسمو

 نم قحس ىلع نومغرم اننكلو ءامدو التق يغبن ال
 نمع نيلوؤسم انسلو .انيلع يدتعيو .انضرا يف عمطي
 ىلا فولالا نوعفدي نم مهدحو نولوؤسملا لب ,لتقي
 !اندودح ىلع ةكلهتلا

 مادص سيئرلا هجوت .ةحضاولا راكفالا هذهب

 هتداع نم ناكو .ارذنم ارذحم :ناربا ماكح ىلا ناسح

 رومالالا لعفي ملو .اهءانباو ناريا بوعش بطاخي نا
 : ةيسايسا

 نم تاونس تس تتبثا يتلا ءامدلا نقح ١-

 ةيضق يف .اثبع اهنوردهي نارهط ماكح نا برحلا
 اهتياغ .ةللضمو ةيذاك تاراعش تحتو ,.ةيثبع

 قئاقح نع مهبوعش ءاهلاو ,مهسوؤر ىلع صرحلا
 :مهدالب لخادو مهتين خسفتملا عضولا

 ءانبا ةحلصمل ريوطتلاو ةيمنتلا ىلا فارصتنالا- ١"

 فلخت ال برح يف تاناكمالاو ىوقلا رده لدب .نيدلبلا
 تادب يتلا ,رقفلاو عوجلاو فلختلاو ثراوكلا الا
 مل امنيب ,ليوط نم ذنم اهنم يناعت ناريا بوعش
 برحلا مغر .قارعلا يف ءانبلاو ريوطتلا ةلجع فقوتت
 .ةثراكلا

 .ةيزكرملا ةيبرعلا ةيضقلا ىلا قارعلا تافتلا * 
 .اهنم صالخلل تارماؤملا كاحت يتلا نيطسلف ةيضق
 .ةيبرعلا ةمالا حلاصمو .نيطسلف بعش باسح ىلع

 حاتا .برحلاب هلاغشنال يرسقلا قارعلا بايغف

 قلطتف ,نوريدي ام كوح يف اولغوي نا نيرماتملل
 ةكرايمي :نانبل ىف دسا ظفاح دب ةدحتملا تايالولا

 تامدخملا ةيفصتل ؛ةيبرع ىرخاو .ةينويهص

 ىلا يبرغ فرط نم رثكا ىعسو .ةينيطسلفلا

 قارعلا هاجت ةيلوؤسملا نم هسفن ىوتسملابو
 مالسلاو ةقطنملاو ءاهيوعشو نارياو .ةيبرعلا ةمالاو
 قيرط ةيمدع ناريا ماكحل دكؤي نا دعبو .يملاعلا

 ىلا نيسح مادص سيئرلا ردابي .برحلا يف رارمتسالا
 اياحضلا نم ديزملا رفوي مالسلل عورشم ضرع
 وه نوكيو .نيبغشللو نيدلبلل ؛مالآلاو رئاسخلاو
 هبلا وعدت لبقتسمل ةدعاق سيسات ىلع رداقلا هدحو
 نم لبقتسم .ةايحلاو ايفارغجلاو خيرانلا تايطعم
 .نيدلبلا نيب رمثملا نواعتلاو شياعنلا

 مالسلا طورش

 مالسلا اذه طورش نيسح مادص سيئرلا زجوا دقو

 ظفاح لسرتسيو .اهئاهناو ريرحتلا ةمظنم ةرصاحم
 ينويهصلا نايكلا عم ةيريسلا تايقافتالا ماربا يف دسا

 .- زدردب . نيسحلا ءاقل رضحم يف ءاج امك

 معدو سدقلا ريرحت راعش تعفر يتلا نارهط اما
 ,قشمد ماظن عم ةفلاحتمف .ةينيطسلفلا ةروثلا
 حلستلا ىوتسم ىلع ينويهصلا نابكلا عم ةنواعتمو

 .نيدركسعلا ءاردخلاو

 فرظلا اذه يف ةيمتح ةرورض برحلا ءاهنا :نذا

 .نيرماتملاو ةرماؤملا ىلع قيرطلا عطقل قارعلا غرفنيل
 يف اهرود ذفنت :ةرماؤملا ف ةعلاضلا نارهط نا ريغ

 ةطخلا ةهجاوم نع قارعلا لغشتل برحلا دما ةلاطا

 باسحل ةيضقلا ءاهنال ةينويهصلا  ةيكريمالا
 .«ليئارساو»

 ؟رودلا اذه ءادا يف يضملا عيطتست ىتم يا , نكلو

 دكؤتو .ةلبقملا «ةمساحلا ةكرعملا» راعش عفرت اهنا
 نينثا يف اهراعش اذه ناك دقو .كراعملا رخآ اهنا
 اهيف تلشفو ١1587: ذنم اهتنش اموجه نيرشعو

 يف ايفئاط نيدصعتملا يرغب ناك يذلا راعشلا اذهو

 مودلا ملعت نارا بوعشف .ادحا يرغي دعب مل :ناريا

 اهيلع نويذكي اهماكح نا .ىضم تقو يا نم رثكا
 نمو ءاهئانبا ءامد نم نمثلا عفدت اهناو .اهبوللضيو
 .اهريصمو .اهئاقبو .اهئاسكو :اهشيع ةمقل

 ةقداص تناك دادغب نا جوملا كردن ناربا بوعشو

 عقوم نم ءارارم مالسلا ىلا تعد دقف ؛اهسفن عمو اهعم
 نم رثكا تدكا اهنكلو .هيلا وعدت تلاز امو ,ردتقملا
 ناريا ءانبا نارهط ماكح عفدي يتلا ةقرحملا نا ؛ةرم

 ثراوكلا بلجت امناو :قارعلا ناينب ىلع رثؤت نل .اهيلا

 .ايعامتجاو ايداصتقاو ايرشب نييناريالا ىلع
 اوناكو- ابوزوا ىلا ناريا ماكح ميحج نم نوبراهلا

  اهمايق دنع ةيمالسالا ةروثلاب يعد ام يديؤم نم
 تالئاعلا مظعم ناو ,باوبالا ىلع ةعاجملا نا نودكؤي
 لمعلا نفانم ناو .اهءانبا وا اهيلدعم تدقف ةيناردالا
 مظعم يقارعلا ناريطلا رمد نا دعب ةصاخ ,ةقلغم

 .ةيسيئرلا عفاضملا
 سيئرلا اذهف .ةريخالا ناريا ماكح ةصرف اهلعل

 اومئتغي نا مهيلعو .فرشم ملس ىلا وعدي مادص
 .ةصرفلا

 []!مهل رفغت نل اهسفن مهبوعش ناف . الاو

 يناولح دجام

 ىلا طورشملا ربغو لماشلاو لماكلا باحسنالا

 .املود اهب فرتعملا دودحلا

 .ىئرسالل لماكو لماش لدابت  ؟

 نيدلبلا نيد ءادتعا مدعو مالس ةيقافتا عميقوت "' 

 لك مارتحاو ةيلخادلا نوؤشلا ىف لخدتلا مدع ؛؟

 .رخآلا دليلا تارايتخال دلب

 ايباجيا ارصنع نارياو قارعلا نم لك نوكي نا 5
 ةقطنمو .ةقطنملل نمالاو رارقتسالا ققحي ام لكب

 .«صاخ لكشب يبرعلا جيلخلا

 مأ مالسلا ءادنل اريخا ناربا ماكح يشصن لهف

 0؟توملا نابرغ بيعن ىلا نيدودشم نولظيس

 6 1 مان مزن نمط خظشاتات -



 ءاهننالا ىلع يروسلا  يندرألا لبعلا رهنش كوي ايف
 0 تتر منو اعد مجدوع دو رجس ديرو د روم ججمسو جو جرد جك تجود اا حدر عج ع وو كنب تجدر ت17 و ينج جندل وكت نتن توفر رد زد

 ةيبرغلا : ةيب غلا نانالعلا
 ةديدخ نالذانب نك رخأ نع ا

 اة ب اجا 1 اج بهل تاجا ظننا 3 لا ضجر نتا ف تت اج داق هوو تمس مجبل نص وع جبن ناد يانا اج جوع سرد

 0 لاثتفا هناي .لقثم الفلا ريمض
 همم ىلغ ُق

 ماو حا دفع رسل بدم جحد جو دع دمع مح ع دب سطات مح جلا تتجدد طوال ل ب يد ا تان تت فت

 ةرشقلا تاصلقتو ةيوجلا لاوحالل نوكت ال امبر
 يتلا ةيجازملاو ةيئاوشعلا نم مكلا اذه لك ,ةيضرالا
 ىصقا نم اهلقنتو :؛ةيبرعلا ةسايسلا تابلقن مكحت
 ىلا ديدنتلا ىسقا نم وا :لامشلا ىصقا ىلا بونذجلا
 .دينأتلا ىلحا

 نم رثكا ىلا ريشي ام ,ةنهارلا ةيبرعلا قافآلا يف

 فتكلا نم ةيقدنبلل لقن وا :ةماه ةيسايس ةلقانم

 رشؤيام كانهف .سكعلا وا :ىنميلا فتكلا ىلا ىريسنلا

 لايح ئفاذقلا رمعم ةسايس يف تارييغت ةلسلس ءارجال

 ةمزالاو جيلخلا برحو ينيطسلفلا لا

 هطوبا دايز :سنوت

 قفدتلاو يسايسلا حوضولا بايغ يف |

 يفاحصلا بقارملا قح نم حيصس . .يمالعالا لب

 رذنلا ليصحتل ةغلابلا ةقشملا فرتحي يذلا اذان |

 .ةيقيقحلا تامولعملاو ةقيقدلا رابخالا نم ريسيلا
 نيعتسي نا هبجاو نم لب , هقح نم حبصي لوقن
 قحالي يك .لازلزلا دصرو .يوجلا ؤبنتلا ةزهجاب
 ةيموقلا تاقالعلا روطتو ةيبرعلا ةسايسلا تايرجم
 .اياجياو ايلس

 ةيروس عم براقتلل هداقتنا كل محجر رهاظ وم ىلع ناهرلا :يفاّدقلا جاوما ىلع ناهرلاك
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 .يفاذقلا ديقعلل فقوم يا تابث ىلع ناهرلا نا مغرو
 اننا الا ءرحبلا جاوما ىلع ناهرلا نع اريثك فلتخي ال
 يف :هتاذ يفاذقلا ناسسل ىلع ءاج امم اضعب حويلا درون

 .ةينيطسلفلا ةيدادقلا تايصخشلا دحا عم ىرج ءاقل

 ةنكث لوح نم هلودس يخري ليللا امنيب ؛ ,ىناذقلا لاق

 نيعوضوم ةأطو لمتحي دعي مل يريمض نا :ةيزيزعلا
 ..امهيف ايبيل تطروت فيك يردا ال

 رسضلا لقثي ام
 يذلا ينيطسلفلا  ينيطسلفلا لاتتقالا ١

 رارقلا نا فرتعاو ..تاونس ثالث ذنم سلبارط يف عقو
 ام ةجيتن ركب وبا ديمعلاو دولج مالسلا دبع هذختا دق

 ةريغص تاوق اهتلسرا ةئطاخ تامولعم نم امهلصو

 لكشب عوضوملا اذه لاز ام ايصخش .كانه انل تناك
 !؟هاخا ينيطسلفلا لتاقي فيك ذا ..يريمض ىلع القث

 ,دادغب فصق فدهي ناريال خيراوص ءاطعا  ؟

 فيك يردا الو ء.يريمض ىلع لقثي اضيا عوضوملا اذه
 .؟!يقارعلا بعشلا ماما كلذ ريربت نكمي

 ةرينب مالكلا دواع مث ؛ةهرب يفاذقلا ددقعلا تمص

 ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا ..لاقو ةيدحتمو ةداح

 فقوملا اذه لهاتسي ال تافرعو ..ةياغلل بولطم رما
 لماعتلل ةقيرط داجيا ناكمالاب ماد ام ..هنم بلصتملا
 نورسفي فيك مهفا ال يننا ةقيبح يليا عمو «ندرالا عم
 نبب لماعتلا ىف ضقانتلا اذه  نييروسلا دصقي
 .هردغو تافرع

 ,يبرعلا جيلخلا لود ضعبل ةرايز يف تنك امنيح
 يف كلملا ناكو .ندرالا قيرط نع ايبيل ىلا تعجر
 ِق ةلدل تمنو ؛«ندرالا يف رابكلا ةعبرالا عض يلابقتسا

 تثدحتو يروسلا سيئرلا عم اهلالخ تلصتا :نامع

 يف نيسح كلملا عم ادغ ينلبقتسي نا ايلاط .الوطم هعم
 امدنعو .دانعب ضفر نا الا ظفاح نم ناك امف ءقشمد

 فتاهلا تمدق ناب نيسح كلملا عم ثدحتدل هتطرو

 ىرح اذامف .كلملل ةحراج تاملك فرصب ماق :كلملل

 فقوملا اذه ذخأي مث .نيسح كلملا نضتحيل نآلا
 ؟تافرع رساد نم ددشنملا

 ديعتسيو هسافنا طقتلي يك اليلق فاذقلا تمص
 ..لعاستا تنك نيمود لبق ..لاقو هسأر عفر مث هءوده

 تافرع ةعامج درط ىلع سنوت تمدقا ول لعفا اذام
 الها مهل لوقأس .تكسا نل ادبا ؟تكسا له ؛اهنم
 دعاوق ةدع مهل حتفاس ..ةيريهامجلا يف مكب الهسو

 .«ليئارسا» ةلتاقمل انه نم اوقلطنيلو تاركسعمو

 كنم بلطا (ةينيطسلفلا ةيصخشلا مسا) نالف اي كلذل
 وجرا امك ,رشابملا مكلاصتا عاطقنا مغر كلذ مهغلبت نا
 .ريرحتلا ةمظنم ةدحو يف اظيشن ارود بعلت نا

 لهف ؛ةينيطسلفلا ةيصخشلل يفاذقلا ثيدح ىهتنا
 يىلامجا يف تارييغن ةلسلس عوقو نمخن نا انل

 تافرع 6 بتراقتلا ديعص ىلع ةيبيللا ةسايسلا

 يفاذقلا نا ما ؟ةيروسو ناريا نع دعابتلاو ؛قارعلاو

 *لوقم الام لْعَقَيَو :.لقفي هل ام. لوقت

 ادضاغ دوعد نيسحلا

 ةيصخشلاو قاذقلا رما نم ىرج ام اذه ناك اذاو

 نياسح كلملا نيب ىرجح اذامف :ةفورعملا ةينيطسلفلا

 - | ؟قشمدل ارخؤم كلملا ةرايز ىدل .دسسا ظفاح سيئرلاو
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 ىلا نامع نم ةدراولا «:ةصاخلا» ريراقتلا لوقت
 هحصن يذلا كلملا نا .سنوت يف ريرحتلا ةمظنم ةدايق

 يف طرفا دق .نيخدتلا نع داعتبالاب ارخؤم ءابطالا
 يتلا ةصاخلا ةرئاطلاب دوعي وهو ,رئاجسلا نيخدت

 .نامع ىلا قشمد نم هنلقا

 ؛لامتحالا ىلع هتقاطو ءريصلا ىلع كلملا ةردق مغرو

 هترايز ءارج لاعفنالا رنوتم جازملا يصع ناك هنا الا

 همكح ناكرال كلملا اهدروا بابسا ةثالثل .قشمدل
 :ةرئاطلاب هعم اوداع نيذلا

 ةنويل ةرداب يا ميدقت يروسلا سيئرلا ضفر- ١
 طسوتلا يف يكلملا ىعسملا لايح ةيباجيا ةظحالم وا

 نم ريثكلا قلي مل كلملا نا مغرو .دادغبو قشمد نيب
 لباقملا يف هنا الا ,دادغب هترايز ىدل يقارعلا بواجتلا
 ماكح ىدل امامت هدقتفا يذلا رمالا :ةسايكلاو دولا يقل

 . قيشمد

 ىلع دسا ظفاح قيلعت فيعاضت نم كلملا مهف - ؟
 ثدحتي ال يروسلا سيئرلا نا .برغملل زيريب ةرايز
 تاديدهتلا هجوي ام ردقب ءيبرغملا كلملا «ةنايخ» نع
 .نيسح كلملل ةفافشلا وا ةنطنملا

 يذلا ىفاحصلا رمتؤملا ىوتحم نم كلملا ءانسا

 موي ةحيبص قشمد يف شبح جروج روتكدلا هدقع
 ةوطخلا نا شيح هيف لاق يذلاو .اهيلا كلملا لوصو
 كلملا دوهجل ةمدخ يتأت .زيريب لابقتسا يف ةيبرغملا
 كلملا ناو :ةيوستلا قيرط ىلع هباسحلو نيسح
 وه نيسح كلملا نكلو راسمسلا رودب موقي دق نسحلا

 كيرشلا رودب مايقلا ىلع يفارغجلا هعضو مكحب رداقلا
 . ةنياهصلا عم ضوافتلا يف

 نم لصنتلا لواح رمحالا هللا دبع نا مغرو

 كلملا نا الا ,,ميكحلا» لاوقا نع ةيروس ةيلوؤسم
 عم امجسنمو ,ادوصقم ؤفاحصلا رمتؤملا تيقوت ربتعا
 يف كلملل انمض دسا هلاق يذلا يسايسلا هجوتلا
 .امهنيب تراد يتلا ةيرسلا تاعامتجالا

 نم سنون تلصو يتلا ةصاخلا ريراقتلا لوقتو
 ىلع كشوب يندرالا - يروسلا «ليسعلا رهشد نا :نامع

 ةيجراخلا ريزو يرصملا رهاط ناو اصوصخ .ءاهتنالا
 قفار يذلا دفولا ليكشت نم ينثتسا يذلا يندرالا
 ةريخالا ةنوآلا ف باد .قشمدل هترايز ف نيسح كلملا
 دعابتلاو :يندرالا - يروسلا براقتلل هدقن نالعا ىلع
 .ريرحتلا ةمظنمو ندرالا نيب

 مادص سيئرلا ىلا ةريخألا كلملا ةيقرب نا كش الو
 ةوخنلاو ةيوخالا ةرارحلاب مستت يتلاو .نيسح
 - برحلا عالدنا ذنم ةرم لوال  ريشت يتلاو ,ةيبرعلا
 بناج ىلا ةيركسعلا ةكراشملل ندرالا دادعتسا ىلا
 ىلع ايندرا ادر لثمت ةيقربلا هذه نا كش ال .قارعلا
 فلاحتلا نا ىلا تراشا يتلا ةيروسلا تاحيرصتلا
 .قرتخالل لباق ريغو نيتم يناريالا - يروسلا

 ىلا ةرارحلا ةداعاو ةيردنكسالل كلملا ةرايز اما
 رودلا ليدعفت ةلواحمو .ةيرصملا  ةيشدرالا تاقالعلا

 .جيلخلا برح يف قارعلل دناسملاو ديؤملا يرصملا
 هرود ىلع ندرالا ديكأت ليبق نم .اضيا اهرابتعا نكميف
 .ةيروسلا تارادتعالاب ةديقملا ريغ هتداراو لقتسملا

 تالقانم ةكرح ةمداقلا مايالا دهشت لهف .. هيلعو
 ؟ةيبرعلا تاقالعلا ةطراخ يف ةدمدج

 براقتلا ةداعا ىف ةيرصملا ةطاسولا حجنت لهو
 0؟ريرحتلا ةمظنمو ندرالا نيب اددجم
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 تارايسلا ةمجه رارمتساو .ةيبرغلاو |
 ةيقرشلا ةقطنملا يف :تاراجفنالاو ةخخفملا

 ةيسايس تاروطت نم كلذ بقعأ امو :ةصاخ ةروصب
 تحاتجاو .ماهفتسا ةمالعو لاؤس نم رثكا تكرت
 ةطخلا نا ذا :يقيقحلا رعذلا نم ةحوم نيينانبللا

 نابتساي لامآألا مهيلا لمحت مل :ةدوشنملا ةينمالا
 اكابترا سكعنا يذلا رمالا .عاضوالا رارقتساو نمالا

 تدجو ينلا ةيسايسلاو ةيفئاطلا ىوقلا عيمج ىلع
 ىلع نيينانبللا ماما ةروشحم .ىرخا ةرم ء.اهسفن
 تقولا ُْق .ةيسانسلا مهتارامتو مهتاءاحننا فالتخا

 هيف رمت ,جرخو قيقد فطعنم يف :نانبل هيف رمي يذلا
 .اضيا طسوالا قرشلا ةقطنم

 راجفنا باقعا يف .ةينمالا ثادحالا تقحالت دقو

 يقرشلاو يبرغلا نيعاطقلا يف نيتموغلملا نيترايسلا
 قطانملا يف ريجفتلا ةجوم ترمتسا ذا .توريب نم
 ةيبرغلا توريب نم ةنيعم ءايحا تيقب اميف .ةيقرشلا
 ةيروسلا تاوقلا اهلخدت مل .ةيبونجلا ةيحاضلاو
 بابسال .(امهريغو .دبعلا رثب ءقيمعلا قدنخلل)
 كلت تجوت مث .ةيناريالا  ةيروسلا تاقالعلاب لصتت
 ,ةطخلا رادج ىف ةحوتفملا تارغثلاو .ةينمالا ثادحالا
 نيب ةلضافلا سامتلا طوطخ لاعشا ىلا ةدوعلاب

 تادايقلا ترعشف .ةيبرغلاو ةيقرشلا توريب
 «,نويروسلا نولوؤسملا اهيف امب :ةينمالاو ةيسايسلا
 نا ثبلت نل .ةيكيتامارد ةقيرطب قحالتن تاروطتلا نا
 يبرعلا نيديعصلا ىلع لشفلا قزام يف: عيمجلا عضت
 .يىلودلاو

 نا .نوبقارملا لوقي .ةينانبللا ةمصاعلا يفو

 ةتياثو ةيئاهن ةروصب اطينرم تاب ينانبللا عضولا
 ىلا مهسفنا نوبقارملا ريشيو .ةيميلقالا تاروطتلاب

 اا ات اا دو

 ردكالا ةن ةيسايسلا ة ةرغثل ليمجلا ةرداسو .ةينمالا هل ةطخلا يف ةديدع تأ :ارغث
 0 ا دوا ا ودامت و زاب او وج جم ف م ا ند وبا هجم

 0 ا 00و 1

 ا ا ا وو و جحا وا يحج يجتاح رو جدو دع عج خو

 ءاوحالا ِق قضت يشلا ,ةيليكارسالا» تارئاطلا ةدوع

 قوف توصلا رادج قرتخت ام اريثكو ءايموي ةينانبللا
 ةمصاعلاو ليجلا ٍق ةيمهو تاراغ ذفنت وا ؛توردب

 . اديصو ةينانبللا
 يف تذفن يتلا ةينمالا ةطخلا نا نوينانبللا ربتعيو

 ةروصلاب .ةيبونجلا ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب

 تارغث اهضرتعت . صحت دوف ةيمالعالاو ةيلكشلا

 ةديدج ةردابم ..ليمجلا
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 ماما يفدحت تارغثلا هذه نكل .ضراألا ىلع ةديدع

 عاوجالا ىلا تداع يتلا ؛ةيليئارسالا» تارئاطلا ريده

 ضعب بسح ريشت ينلاو ءيموي لكشب ةينانبللا
 مساقت ىف ينمضلا قفاوتلا ىلا .ىرخا ةرم .نيبقارملا

 ناسيكلاو يروسلا ماظنلا نيب هتدايسو نانبل
 رمحلا طوطخلا ىلع مهافتلا ةطخ نمض .ينويهصلا
 ,نطنشا وف .نانبل يف بيبا لتو قشمد نيب ةموسرملا
 ضعب اهب يلدي يتلا ةينلعلا تاحيرصتلا نم مغرلاب
 دلانور يكريمالا سيئرلا ةرادا يف نيلوؤسملا رابك
 يساسا رود ىلع ةقيقدلا ةلحرملا هذه يف نهارت .ناغير

 نم ؛نانبل يف دسا ظفاح يروسلا سيئرلا هب ضهني
 يىلاتلابو ,ةينيطسلفلا تاميخملا ةرصاحم لالخ
 ديفتست نا لواحت يه ذا ,ةيسايسلا هتدارال اهعيوطت
 سيئرو يناثلا نيسحلا كلملا نيب نارفيا ءاقل نم

 ىصقالا ىلا :زيريب نوميش ينويهصلا نايكلا ةموكح
 تحبصا اهنا دقتعت يتلا ةيوستلا ةلجع عفدل
 عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف يتاذلا مكحلا ةماقال ةجضان
 .هزغ

 ريدم ةرايز نا :ةيسامولبدلا تامولعملا ضعب فو
 مايلو (هيإ.ىا.يسلا) ةيكريمالا تارباخملا ةلاكو
 سيئرلا بئان ةلوج ىلا ةفاضالاب .قشمد ىلا .يسياك
 ندرالاو «ليثئاريسسا» نم لك ف شوب جروج يكريمالا
 اهب موقي فوس يتلا ةبقترملا ةرايزلل اندهم دق ,رصمو
 نوكتسو :ةقطنملا ىلا زتلوش جروج ةيجراخلا ريزو
 الو .اهروزيس يتلا ةيبرعلا لودلا نيب نم ةيروس
 تاوقلا ةدوعل اهديبأت ةركريمالا ةرادالا يفخت

 تناك ناو .ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب يف ةيروسلا
 ىلا يعادلا يكيسالكلا اهفقومب .رخآ ىلا تقو نم ,ركذت
 .«نانبل نم ةيبنجالا تاوقلا عيمج باحسنا»

 توريب يف نوحانري نيذلا نويروسلا نولوؤسملاو
 مهتدوع ليق اودمع .يكريمالا ءاطغلا ىلا ةدحاضلاو

 يتلا ؛:ةيموكحلا ةئيهلا» ب هنومسي ام لدكشت ىلا

 دودحم بواجت ..يمارك
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 لداع :ءارزولاو يمارك ديشر ةموكحلا سيئر :مضت
 اهيلا اومض مث .يرب هيبنو طالبنج ديلوو ناريسع
 نيفده قيقحتل :يسارلا هلا ديبيع روتكدلا :رسزولا

 :اهئارو نم نييسيئر
 اهتعيلط يف و :ةيلودلاو ةيبرعلا ىوقلل ديكاتلا ١

 مسقنم نانبل يف مكحلا نا ,ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 .هسفن ىلع

 سيئر نا ةيلودلاو ةيبرعلا ىوقلا غالبا 5
 ىلا نوفقي نيذلا ءارزولاو ليمجلا نيما ةيروهمجلا
 .نانبل نولثمي ال .هبناج

 «ةيقرشلا قطانملا يف ةيسايسلا ىوقلا تربتعا دقو
 اهتطلس دمتست الو ةيعرش ريغ ةيموكحلا ةئيهلا نا
 .اهكرحت يتلا يه ةيروس ناو :ينانبللا روتسدلا نم
 روتكدلا اهيلا مضنا ناك امل :ةيروسلا طوغضلا الولو
 نا ةلكشملا نكل ..ليوطلا فاكنتسالا دعب يسارلا
 ماظنلا حلاصم ققحت يتلا «ةيموكحلا ةئيهلا»

 :مهحلاصم نع اهؤاضعا ثحبي .نانبل يف يروسلا
 اريخا تزتها يتلا ةيسايسلا مهعقاوم نع نوعفاديو
 .يسايسلاو ..يداصتقالاو يسمالا ءارتشالا لعفي

 يمدقتلا بزحلا سيئر طالبنج ديلو ريزولا
 ,ةيموكحلا ةئيهلا نع زِيامتب نا لواحي يكارتشالا
 ماظنلا ةنميه نع ثدحتت اريخا هطاسوا تأدب دقو

 قطانملا يف بئاتكلا بزح ةنيمهل ةيواسملا يروسلا
 يف ينمالا مازحلا يف «يليئارسالا» لالتحالاو :ةيقرشلا
 عم اهدقعي يتلا ةيرسلا تاءاقللاو .ينانبللا بونجلا

 ,نوعمش يناد رارحالا نيينطولا برح سيئر
 نم .اهيلع طغضلاو .ةيروس ىلع ةروانملا فدهتست
 دقتعيو .نوعمش هاجتا يف راوحلا باوبا حتف لالخ
 ,اريخا ةيتايفوسلا ةمصاعلا نم داع يذلا طالبنج
 نا ءيموكحلا رصقلا ىلا رضحي ام اردان :يذلاو
 نل :ةتقؤم ةيروس طغض ةادا ؛«ةيموكحلا ةئدهلا»
 «يثالثلا قافتالا» ىهتنا املثم .يهتنت نا ثنلت

 ؛«ينطولا صالخلا ةهبج»و «ةيروتسدلا ةقيثولا»و
 .اهيعارصم ىلع ةحوتفم لارت ال ةينانبللا ةمزالا نال
 :ظسوالا قريشلا ةمّراب اهطابترا دايدزا ْق اصوصخ

 .عساو يلود كرحت نم هبقعأ امو .نارفيا ءاقل دعب
 ةئيهلا» ىلا هترظن يف فلتخي ال يذلا ليمجلا اما

 ىلع فافتلالا لواح دقف :طالبنج ةرظن نع «ةيموكحلا
 ةبسانمل ةيسايس ةردابم هقالطاب ؛ةيروسلا تاروانملا
 سطسغا /بآ رهش لوا يف ؛ينانبللا شيجلا ديع
 :اهطاقن زربا :ىراجلا

 الإ ةدايس الو ءُسَمْت ال دودح ,يئاهن نطو نانبل- ١
 .هيضارا لك ىلع هل

 لماك ءامتنا يبرعلا هطيحم ىلا هؤامتنا نانبل- ١
 .هتامازتلاو هرود يف دئار وهو .هيف لدج ال تباثو

 ايناملرب ايطارقميد ايروهمج نوكي همكح نانبل -
 .مهلك هلها ةكراشمب

 ةلودلا ةطلس طسبو .حلسملا عاّرنلا لاح ءاهنا- ؛

 .دالبلا يضارا نم ربش لك ىلع
 .رحلا يداصتقالا ماظنلاب كسمتلا  ه

 .ةعسوملا ةيرادالا ةيزكرماللا ماظن قيقحت ” 
 نيب ام ايفارغجلاو خيراتلاو ىيرقلا تالص -

 ةصاخ تاقالع نيقيقشلا ىلع متحت ةيروسو نانبل
 :ةريمشو

 ايلودو اييرعو اينانبل دوهجلا لك ةثئيعت 4
 .«يليئارسالا» لالتحالا نم بونجلا ريرحتل

 تباوثلا تاملسملا هذه نم اقالطنا ليمجلا اعدو
 ينطولا حالصالاو .يسايسلا قافولا قيقحت ىلا
 بيطرت ةيلمع تادبو يمارك بحرو ..يرادالاو
 تارياخملا رددم نا تامولعملا ضعب لوقفو .ءاوجالا

 اعامتجا دقع ناعنك يزاغ ديمعلا نانبل يف ةيروسلا
 برق هلزنم يف ينانبللا رينويلملا ريفص يرنه عم اقلغم
 ةيروس نا هغلبأو .ةيبرغلا توريب يف نوتلراكلا قدنف
 اهناو :ليمجلا عم ةرشابملا ريغ تالاصتالا عطقت مل
 يف هعم ينلعلاو رشابملا راوحلا فئاتست نا يونت
 يعانس ةمهم «مايالا هذه. يريفص ي4وتيو . بيرق دعوم
 ضعب نيبو ؛مهسفنا نيينانبللا نيلوؤسملا نيب ديربلا
 تناك اذا فرعي الو .نيينانبللاو نييروسلا نيلوؤسملا
 نع ةرداص .ليمجلا ىلا ريفص اهلقن يتلا تامولعملا
 نوعمش ليمك قبسالا سيئرلا نا ذا .ةقداص ةين
 لبق ءليمجلا عم راوحلا فناتست نل ةيروس نا دقتعي
 يهو .ايلودو ايبرعو اينانبل هنرصاحم ةطخ لامكتسا
 نا نم مغرلاب ءراصحلاب هطاقسا نع ضيعنسن دق
 نل ليمجلا نا دكؤي ةيجنرف ناميلس قيسالا سيئرلا
 ريمتبس /لوليا 77 يف يروهمجلا رصقلا يف نوكي
 ةيروهمجلا ةسائر هملست خيرات فداصي وهو .لبقملا
 ,194/07 ماع يف

 ,ةيساموليد تامولعم ثدحتت ,؛هسفن قايسلا ىفو
 نا عقوتيو .ةنخاس نوكتس ةلبقملا ةلحرملا نا نع
 ىتحو ..تازيجفتلاو ةيركسعلا تايلمعلا دوقت
 نم ةديدج ةلحرم ىلا ,.عقت فوس يتلا تالايتغالا

 تاب ؛نييساموليدلا ءالؤه رظن يف نانبل نآل ؛راظتنالا
 ةقطنملا يف عيمجلاو ..طسوالا قرشلا ةطيرخب طبترم

 ةطحم لبقملا فيرخلاو :بورحلا وا لولحلا نورظنني
 0.ةقطنملاو نانبل ديعص ىلع ةمساحو ةلصاف

 شلك زاوف
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 رود يتاي .يروسلا يعويشلا بزحلا دعب
 تامولعم طسو .ينانبللا يعويشلا بزحلا
 فصعت يتلا تافالخلا نع ةضماغو ةبراضتم

 يسايسلا ريرقتلا ٍباقعا يف :ةيزكرملا ةنجللا فوفص يف
 دقع نرقتو :يواح جروج ماعلا نيمآلا هعفر يذلا
 تفلب اممو .يلاحلا ماعلا رخاوا ٍْق سماخلا رمتؤملا

 لوقت ذا .ددحتي مل رمتؤملل ايئاهن ادعوم نا .رظنلا
 فوس لبقملا ربمتبس /لوليا رهش نا تامولعملا ضعب
 نا ىرخا تامولعم لوقت اميف .رمتؤملا ةطحم نوكي
 دعوم دهشيس يذلا وه ربمسيد /لوالا نوناك رهش
 نم اهجورخو تافالخلا راجفنا يئاتلابو .رمتؤملا دقع
 .نيلبقملا نيرهشلا يف رجفنت مل اذا ,نلعلا ىلا ءافخلا

 ميقي اذامللو ؟رمتؤملا دقعل يئاهن دعوم ددحتي مل اذامل

 فقوم وه امو ؟توريب يف ميقي امم رثكا ءقشمد يف يواح

 ةنامالا نع هداعبا ةيلمع متت لهو ؟هنم يتايفوسلا داحتالا
 ؟هنمرفم ال عقاو قاقشنالا نا ما :ةلوهسب بزحلاو ةماعلا

 ةيبزحلا طاسوالا يف تحرط اهريغو ةلئسالا كلت

 ةيتوريبلا ءءادنلا» ةديرج ترشن نا دعب .ةينانبللا
 ريرقتلا .ينانبللا يعويشلا بزحلا مساب ةقطانلا
 ويلوي /زومت رهش يف يواح هب مدقت يذلا يسايسلا
 ةنجللا هب مدقتت نا ضرتفملا ريرقتلا وهو .يضاملا
 .رمتؤملل ةيزكرملا

 رمتؤملا دعوم ديدحت لبق ريرقتلا رشن راثا دقو
 هتعلاطم جيورت نم يواح فده لوح ةريثك تالؤاست

 تاعزانملا يف هيدقتنم ىلع ادر نوكتل اقبسم ةيسايسلا
 .ةنهارلا ةيلخادلا

 بزحلا نا ؛نآلا ىتح .ةرفوتملا تامولعملاو
 ةيزكرملا ةنجللا بناج ىلا فقو ينانبللا يعويشلا
 يف اريخا تقشنا يتلا يروسلا يعويشلا بزحلل
 يف انلع قاقشنالا عم فطاعتو .سداسلا رمتؤملا باقعا
 بزحلل ماعلا نيمالا هدوقي يذلا رخآلا رايتلا هجو
 يتلا طويخلا نا فشكي يذلا رمالا :شادكب دلاخ
 نيقشنملاو لصيف فسويو .نانبل يف يواح نيب طبرت
 نع رداصلا نايبلا يف و .ةدحاو يه .ةيروس يف نيرخألا
 لهاجت ظحالي (شادكب) يروسلا يعويشلا بزحلا
 بازحا ءامسا درت اميف :ينانبللا يعويشلا بزحلا

 .ىرخا ةيبرع
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 بنئاج ىلا يواح فوقو نا .نانبل يف ءلوقي نم ةمثو
 ةلاسر وه .ءشادكب دلاخ دض .نيرخآألاو لصيف
 تناك يذلا يتايفوسلا داحتالا ىلا ةفوشكمو ةحضاو
 ىلإ هبعبس نع :ةربخالا ةرتفلا يف .ثدحتت تامولعملا

 يعويشلا بزحلل ةماعلا ةنامألا نع يواح داعبا

 ,هتدحو برحلا ىلا ديغي ماع نيماب نايتالاو .ينانبللا
 نا ىفخي الو .ةيروسلا ةطلسلل ناهترالا نم هصلخيو
 ةدتمملا ةرتفلا ف ضرعت .ينانبللا يعويشلا بزحلا
 زه قاقشنا نم رثكا ىلا 147٠١., ماع ىتح ١4714 ماع نم

 تضرع يتلا بابسالا نيب نمو .هدعاوقو هتدايق
 ,19451/ ماع يف ةيزكرملا ةنجللا يقلت .قاقشنالل بزحلا
 زاهجب يواح جروج ةقالع نع وكسوم نم اريرقت
 راهجلا ربع ةرشابملا ريغ هتقالعو .ةينانيللا تارباخملا
 ي واح رطضا يذلا رمالا ؛ةيكريمالا تارباخملاب هسفن

 !هريصم نع عفا دي ... يواح

 ةرتف اكيجلب يف شيعيل ؛ةلحرملا كلت يف نانبل ةراغم ىلا
 تارباخملا زاهج عم لمعي يذلا يبليف ناكو .نمزلا نم
 نيلمركلل فشك يذلا وه (ب .ج .ك) ةيتايفوسلا
 ىلا ايئاهن هئوجل باقعا يف .يواح تاقالع ةقيقح
 يذلا رشابملا رودلاب يواح وضراعم ركذيو .وكسوم
 يف ةضراعتملا ةحنجالا نيب عارصلا ريجفت يف هبعل
 كلذ ىلع ةيبلس تاظحالم كاذموب . وكسومل ناكو .ندع

 .رودلا

 نم هنسفن يهاضبللا يعوبشلا ةيوحلا لحلد ةمئو
 رود ةيطغت يف مزاللا نم رثكا هقايسنا يواح ىلع ذخاي
 تاعاظفلا و ةيفئاطلا تايشيلمملاو ةيروسلا تارباخملا
 تافصلا اهيلع غبسيف ,تايشيليملا كلت اهبكترت يتلا
 ريخالا يسايسلا ريرقتلا يفو .«ةيمدقتلا» و «ةينطولا»
 نع ثدحتي :ةيزكرملا ةنجللا ىلا يواح همدق يذلا

 يباجيالا هجولا» و ءيبهذملاو يفئاطلا ضوهنلا»
 :ءاهررحي نمل ضرالا» راعش اعفار ؛ءضوهنلا اذهل
 لعف دودر مالكلا اذه راثا دقو .يميسقت راعش وهو

 نم ددع ليتغا يذلا برحلا دعاوق ىدل ةيبلس
 ةمجهلا ةجيتن ةدعاقلاو ةدايقلا ىوتسم ىلع هرصانع

 ريرقت يتاي نا نود .ةسرشلا ةيبهذملاو ةيفئاطلا
 ليهس ةداقلا مهيف امب مهل ركذ يا ىلع ماعلا نيمالا
 .سوعن ليلخو ةليوط

 ودنت .تاقالعلاو تاحورطصلا هذه لياقمو

 نا ذا ءاهعم ةضراعتم ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا
 كرحتي .اشتولوك يليساف نانبل يف يتايفوسلا ريفسلا
 فالتخا ىلع ةينانبللا فارطالا لك هاجت ةنورمب
 .اهتاهجوتو اهتاءامتنا

 ي واح نأ ىرخا تامولعم ديفت .كلذ ىلا ةفاضالابو

 هجو يف .ةفينع ةكرعم ضوخ ىلا ةجاحب نوكي فوس
 يف .ةيناث ةرم ؛هسفن تبثي نا عيطتسيل :هيضراعم
 توص تاكسا يف حجن اذا ىتحو .ةماعلا ةنامالا زكرم
 ديعب نا ىلا ةجاحب هسفن دجم فوس هناف ,ةضراعملا
 نع زجعي ام وهو .ايلك بئاغلا بزحلا فوفص بيترت
 .ىرخا تافالخ رحفت نم لجعنس امم .هلعف

 دوجو نادكؤي .اهبراضتو تامولعملا ددعت
 ,ينانبللا يعويشلا بزحلا فوفص يف هتوقو عارصلا
 عيمج نا .عارصلا نع تامولعملا ةحص ززعي اممو
 ىلع يقتلت .هل ةضراعملاو يواحل ةديؤملا رداصملا
 تارباخملا معدب عتمتب يواح :نا يه ةدحاو ةطقن

 ىلع طغضلا لواحي ادب دقو .نانبل يف ةيروسلا
 .لما) ةيميلقاو ةيفئاط ىوق عم فلاحتلاب .هموصخ
 نم دحلاو مهيلع فافتلالا فدهب (ةيروسلا تارياخملا

 .ةقباسلا براجتلا ْنكل .بزحلا فوفص يف مهريثات
 بزحلا اهيف طقس يتلا ةريخالا ةبرجتلا اصوصخ
 يعويشلا بزحلا ناب رشبت ال .يروسلا يعويشلا
 .ةبرضلا هذه لثم نع ىانمب نوكي فوس ينانبللا

 بزحلا يف ثدح ام عنمت نا وكسوم عيطتست له

 يعويشلا بزحلا يف رركتي نا نم يروسلا يعويشلا
 .؟ينانبللا

 نكل ,لاؤسلا ىلع بيجي نا عيطتسي دحا ال
 ارشؤم نوكي فوس .همجح نكي ايأ .لبقملا باوجلا
 تاقالعلا يرتعت يتلا ةدوربلا راسم ىلع رخآ

 [1.ةيروسلا  ةيتايفوسلا
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 عئاراقو ىدمملا نيب نسوني لراس
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 نيرشعلاو يناثلا رمتؤملا لامعا شماه ىلع 7”
 ديدعلاب كرابم سيئرلا ىقتلا ةيقيرفالا ةمقلل
 .ةيقيرفالا ررحتلا تاكرحو لودلا ءاسؤر نم ٠

 بسلاسأو تاهحوت تاءاقللا هذه تسكع دقو

 ىلا ةدوعلا يف دهتجت يتلا ةيرصملا ةيسامولبيدلا
 ؤوبت ىلع رارصاب نكلو ,فلتخم رودب ةدوع ..ايقيرفا
 يف لوزت نا تداكو .تانيتسلا يف اهسفن اهتناكم
 .تاندعبسلا

 دق ةيرصملا ةيسام وليندلا نا نآلا ىتح حضاولاو

 تازراجنا قيقحت يف مكحلا كرابم ىلون نا ذنم تحجن
 ,ةيقيرفالا رصم ةناكم ةداعتسا قيرط ىلع ةسوملم
 ريخالا ةمقلا رمتؤم يف رصم باختنا اهرخآ ناك امبر
 رابتخاو .ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم بتكم سيئرل ابئان
 بونج ريرحت ةنجلل نيسيئر ديدج نب يلذاشلاو كرابم

 غناراغ عم عمتجا ..يدهملا قداصلا
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 .ةمظنملا نع ةقثبنملا ايقيرفا
 يداصتنقالا نؤاعتلا مع ل ىلع ةرهاقلا زكرتو

 لماوع ىلع زيكرتلا عم ةيقيرفالا لودلا نيب يسايسلاو
 لودلا ةبلاطمو ,ةيفالخ اياضق يف لوخدلا نود قافتالا
 امك .تادعاسملا ةدايزو نويدلا ءبع فيفختب ةينفلا

 عم ةيراجتلا تايقافتالا نم ةلسلسب ةرهاقلا طبترت
 دقو اينيكو ايبوبثا اهمها ,ةيقيرفالا لودلا نم ددع
 رالود نودلف 14٠١ , :5 ىلا امهغم لماعتلا مجح لصو
 .يلاوتلا ىلع

 قودنص ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو تاشنا كلذك
 ءاربخلا نم تائم لسرا يذلا يقيرفالا نواعتلا

 مدقتو :ةيقيرفالا لودلا ىف لمعلل نيسردملاو نييرصملا
 نم تانئمل دهاعملاو تاعماجلا ىف ةيسارد احنم رصم

 نيد الويق ىقلي جهنلا اذه نا وديبو .ةقرافالا بالطلا

 وا ةيسايسلا اهتارايخ فالتخا ىلع ةيقيرفالا لودلا

 وتسفنم عم ةئالثلا َتاعامتهنالا وب 1

 اياضقب ةلوغشم لودلا هذهف .ةيجراخلا اهتافلاحت
 اهرودب ةرهاقلاو :ةيمنتلاو يداصتقالا شاعتنالا
 ةفاضالاب .لكاشملا هذه لح يف دعاست ةغلب مهبطاخت
 ةمئاقلا تافالخلا يف طروتلا مدع ىلع ةرهاقلا صرح ىلا

 نايحالا بلغا يف ءافتكالاو :ةيقيرفالا لودلا ضعب نيب
 سرطب .د بعليو :تافالخلا ةيوسن يف طيسولا رودب
 اذه يف ازراب ارود ةيجراخلا نوؤشلل ةلودلا ريزو يلاغ
 سدنهم هيلع نوقلطي نيبقارملا نا ىتح .لاجملا

 تاقالع هطبرت لجرلاف ءايقيرفا يف ةيرصملا ةسايسلا
 ةيارد هيدلو :ةيقيرفالا لودلا تادايق بلغاب ةقيثو
 .اهيف عاضوألاب ةيفاك

 ودسفنمو كرادم نيد ةثالثلا تاءاقللا رسل

 جهنلا اذهل اجيوتت نذا تءاج «كرابم» تاءاقل

 يف ةكراشملا لودلا ءاسؤر ةيبلغاب ىقتلا دقف .هل امعدو
 ةراقلا تالكشم مهعم ثحبو ةيقيرفالا ةمقلا

 ماظنلا اصح صوصخب رمتؤملا تايصوتو
 شاعنالا جماربو .ايقيرفا بونج يف يرصنعلا
 تقرطتو .ةينغلا لودلا عم راوحلاو يداصتفقالا

 ْف اهداقعنا ررقملا زايحنالا مدع ةمق ىلا تاثحابملا

 .يقيايعيؤي مداقلا رهتشلا:خلطم
 عم نيموي لالخ تارم ةثالث «كرابم» عمتجاو

 يذلا رمالا مايرام اليه وتسفنم يبويثالا سيئرلا
 دق اهناو ةصاخ .تاثحابملا هذه ةيمها ىلا راظنالا تفل
 ةكرتشم ةيرازو ةنجل ليكشت نع نالعالا ىلا تهتنا
 ةعباتمو ثحبل .روهش ةتس لك ةرم عمتجت نيدلبلا نم
 نيب يفاقثلاو يداصتقالا نواعتلا ريوطت لئاسو

 داصتقالا ريزو ىلا هتاميلعت كرابم ردصا امك .نيدلبلا
 - تاثحابملا هذه يف كراش يذلا . ىلع وبا ناطلس .د

 تابقعلا ليلذتو ,نيدلبلا نيب ةراجتلا مجح ةفعاضمل
 براجتلا لوكوتوربل لماكلا ذيفنتلا نود تلاح ينلا
 ةيمسر ةوعد كرابم هجو كلذ نم رثكا ,نيدلبلا نيب
 دعوو ريخالا اهلبق دقو ,رصم ةرايزل يبويثالا سيئرلل
 .ماعلا اذه ةياهن لبق ةرهاقلا ةرايزب

 وتسفنم ةرايز نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملعو

 ةعفد هيطعتو نيدلبلا نيب براقتلا معدتس ةرهاقلل
 ةعومجم لخاد زيمتملا امهرود راطا يف اميس ال ,ةديدج
 «لود رشع تغلب ينلا  لينلا ضوح لود وجودنالا»
 يداصتقا لماكتو يسايس نواعت قيقحتل ىعست

 ةطيترم ةرهاقلل وتسغنم ةرايز ناف كلذك .يئامو
 ىدل رصم ةطاسو جئاتن ةعباتم ىلع نيدلبلا صرحب
 نم نادوسلا بونج يف نيدرمتملا ىلع طغضلل ءايبويثا
 عم اهفالخ ةيوستل لاموصلا ىدل رصم دوهجو .؛ةهج
 .ةيناث ةهج نم ايبويثا

 نا دكؤت نا .:ةيبرعلا ةعيلطلا, عيطتستو
 ءاقلل قيرطلا تدهم دق وتسفنمو «كرابم» تاعامتجا
 «يدهملا قداصلا» نيب ءابايا سيدا» ف ىرج يذلا

 ةكرح ميعز :غناراغ نوج»و نادوسلا ءارزو سيئر
 ىلا ةرهاقلا ف ةميلع رئاود ريشتو .نادوسلا ف درمتلا

 يبويثالا سيئرلاب لوالا هئاقل يف بلط كرايم نا
 دعب ريخالا صرح دقو .ءاقللا اذه دادعا يف ةدعاسملا

 كرابم سيئرلاب ثلاثلاو يناثلا هعامتجا لالخو كلذ

 اذه دقع حاجن نا ودبيو .هتطاسو جئاتنب هغالبا ىلع
 نيب ىوتسملا عيفر ءاقل لوا دعي يذلا عامتجالا
 0 دق ١ را ماع ذنم ةسشادوسلا ةموكحلاو نددرمتملا
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 . وتسغنمو كرابم نيب ةقثلا قدمعت ذ ىلا ىدا ريح

 يريمن ملسي كرس
 ةطاسولا ىلع موطرخلا ةقفاوم تناك ,لاح ةيا ىلع

 سيئرلا» نيب ةديحولا قافتالا ةطقن يه ةيرصملا

 يتلا امهتاثحابم لالخ «يدهملا قداصلا»و «كرابم
 يدهملا اهيف ددحو .ةعاسلا فصنو ةعاس ترمتسا

 هترشن امل ادانتسا كرايم نكل .يريمن ميلست بلط
 فلاخي كلذ نال هميلست ضفر ةيرمهاقلا روصملا
 ثدحت ةقباس هنا امك .ةيرصملا ديلاقتلاو روتسدلا
 مرتحي هنا كرابم راشاو .ةيلودلا تاقالعلا يف ةرم لوال
 نادوسلا ةموكح عوجر يف عنامي الو نوناقلا ةدايس
 .يريمنب ةبلاطملل يرصملا ءاضقلا ىلا

 ىلع يريمن رما كرابم ةلاحا نا نوبقارملا ىريو
 لالقتساو نوناقلا ةدايس ىلع هدبكأتو ءاضقلا

 رعاشم ةئدهتل ةلواحم ةياثمي وه .ءاضقلا

 ةيناكما يف مهماما لمالا باب حتفو نيينادوسلا
 .عولخملا سيئرلا ةداعتسا

 كرابم حتاف هنا نلعا دق يدهملا قداصلا ناكو
 كرتشملا عافدلا ةيقافتا ةغجارم ةرورض نأاشب
 ناتموكحلا مدقتت نا يدهملا حرتقاو ,لماكتلا ةيقافتاو
 نيب يركسعلا نواعتلاو لماكتلل ةليدب غيصب
 نلعاو ينادوسلا حارتقالاب كرابم بحر دقو .نيدلبلا
 ام لكل نودعتسم اننا» ةرهاقلا يف نييفاحصلا ماما
 تايقافتالا يف رظنلا ةداعا ناشب نادوسلا هبلطي
 ةنئمطم ةرهاقلا نا ةقدقحلاو .نيدلبلا نيب ةكرتشملا

 دق ةعجارم ةيا نع !ديعب بهذت نل موطرخلا نا ىلا
 ةيركسعلاو ةيداصتقالا فورظلا نال كلذو .اهب موقت
 ةيرح اهل حيتت نل موطرخلا اهب رمت يتلا ةبعصلا
 .ةكرحلا

 حلستلاو بيردتلا ديحوت
 ةينادوسلا ةموكحلا نا نوبقارملا ىريو

 ةيركسعلا تادعاسملل جايتحا يف امئاد اهسفندجت

 ةرهاقلا تتبثا دقو درمتلا ةكرح ةهحاوم يف ةيرصملا

 ةلحرملا ْق ىعست اهنكل .ددصلا اذه يف ةءافك ةرم ريغ

 ىلا .يئانثلا يركسعلا نواعتلا ليوحت ىلا ةمداقلا

 .ةيسايسلا ةبحانلا نم الوبقم نوكي يعامج نواعت

 نواعتلا فادها قيدقحت نم نكمي هسفن تقولا يفو

 بيبردتلا جمارب ديحوت ةرهاقلا حرتقت اذه نم .يئانثلا

 ىلع تقفاو امك ..ءوجودنالا» الود نيب حيلستلاو
 تريتخاو :ةيعافد ةمظنم ةماقال يقيرفا لوكوتورب

 ةدحولا ةمظنم يف عافدلا ةنجلل ارقم ةرهاقلا

 ةودن يضاملا رايا / ودام رهش لالخ تدقعو .ةيقيرفالا

 .ةراقلا نع عافدلا تالكشم ثحبل ةرهاقلا يف

 .ةلازغ ودا ميلحلا دبع ريشملا اعد ىرخا ةهج نم

 رمتؤم دقعل ةيقيرفالا لودلا ؛يرصملا عافدلا ريزو
 ثحبل يلاحلا ماعلا ةباهن لبق .ةرهاقلا ف يركسع

 ةراقلا لود نيب حبلستلاو بيردتلا بيلاسا ديحوت

 تالاحجم يف ةيركسعلا رصم تايناكما نم ةدافتسالاو

 اذه حاجن نا كش الو .يركسعلا عيذنصتلاو بيردنلا

 ةيرصملا ةيسامولبيدلا صرف معديس يرصملا ىعسملا

 ماما ةديدج اقاوسا حتفيس امك .ةيقيرفالا ةراقلا يف

 [].يرصملا حالسلا
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فطنملا يف شوب
 لقا ة

 شوب ةلوج
 فورظلا ةجمربو

 ةيكريمالا ةيوسنلا لعجل
 هلم رفمالا

 سو تو وو سس مم ا ا

 - يبرعلا عارصلا يف فقاوملا ضعب لمشن دق ةضياقم او
 اجا سس دج جو سكس جس جس هن حا ا و

 ,رابغلا نم ةيفاضالا ةيمكلا هذه نم دب ال ناك
 ةينويهصلا  ةيكريمالا «:ةيوستلا» قشت يعن كي

 لوقي نم مهنم .ديدج ضرع عقو ىلع ٠ * اهقيرط |[
 ةرابرب ةديسلاب امتح ركفي الو ؛ءءايزا ضرع» هنا
 يكل .ةيكريمالا ةضوملا لك اهعم تلمح يتلا شوب
 سدقلا يفف .اهتراز يتلا ةيرثالا عقاوملا عم مءالتت
 لالت يف و .ينيطسلفلا يزلا نم اًئيش ترمتعا ةميدقلا
 .ةيودبلا ةسمللا نم تبرتقا ةيجيتارتسالا سيق ما
 كلذل .ةينوعرف ةسملب تلاتخا ءتامارهالا طسوو
 تاظحملا نم ازورب رثكا ةيحايسلا تاطحملا تناك
 نع ةديعبلا قطانملا يف اما .رهاظلا يف اذه ..ةيسايسلا
 يف ةيساسالا تالداعملا ىلع ديك وتلا شوب داعا .ءوضلا

 ,طسوالا قرشلا يف ينويهصلا  ةيكريمالا عورشملا
 ةيضقلاو ةينيطسلفلا ضرالا .ءلايتغا» يا
 يف .نمالاب ينويهصلا وتيغلا ,نيصحت»و ةينيطسلفلا
 «بويج» ميوعتو ,«ةيروصلا» تالزانتلا ضعب لباقم
 طورسشلاب ةلبكمو ندرالل ةيلاوم ةينيطسلف
 هذه لوح ضوافتلا ىرح اذا سأب الو ...ةينودهصلا

 ضعب مادام .يىلودلا رمتؤملا ةلظم تحت .دونبلا
 الو .مهل زاجنا ةباثمب هداقعناو .هب نيثبشتم برعلا
 امك ؛«ةقفصلا لجر» وهو شوب ةيليفاكيم نا يف كش

 ا ا ا ا ولاا تل

 ا ا

 ةيضقلا لامشماو ىلودلا رمتإلا فيوجن
 هزبغشل وايه صفشإ

0 

 يو - يكريمالا ملوهكوتسا ءاقل نم رهاظ ءزج شوب ةلوج

 0 0 لا

 قيعوبسأ ذنم قوت يذلا :ناميراه ليرفا هفصي
 تلفزور عم تادب ةبخحاص ةيسامولبد ةبقح ايواط
 ...فينجب تهتناو يدينيكو رواهنزياو نامورتو

 /لوليا ؟) ناغير عورشمل ةفلتخم ةغايص يف تلثمت
 جرختال اهضرع يتلا تسلا طاقنلاو ١1187(. ربمتبس
 «نارفيا» ةمق اهيلا تهتنا يتلا رشعلا طاقنلا ىلع
 «ةيساسالا ةدضقلا» بينفت ىلع رارصا يشو .ةلفقملا

 نم مغرلا ىلع اهلخاد ىف رذجتب يذلا بعشلا تاعلطتو

 .هفدهتست يتلا تايسنجلا ةددعتملا ةرماؤملا

 نوسمخلاو ةيداحلا ةيالولا
 ةءارق تمدق دق ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تناك اذاو

 هرهوج يف لصفني ال يذلا شوب عورشمل ةضيفتسم

 ,.ةيكريمالا ةقرحملا» ناونع تحت ,نارفيا عورشم نع
 بئان اهدشن يتلا يمارملا دصرن نا لوحي ءيش الف

 وهو ,«ةيئاعدلا» هتلوج لالخ نم .يكريمالا سيئرلا
  يلامعلا بوانتلا :نييباختنا نيقاقحتساب موكحملا
 ,ناغير دعي ام ةلحرمو ينويهصلا نايكلا يف يدوكيللا
 داوجلا .تراه يراغو شوب نيب قابسلا ادب ثيح
 لت ىلا يروهمجلا هسفانم قيس يذلا ,يطارقميدلا
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 يتلا ضكرلا تانيرمت نا نولوقي ءاربخلاو .بيبا
 ةروض .يمايم ءىطاش ىلع /حابنص لك تراه اهب موقي
 ..ضيبالا تيبلا هاجتا يف ضكرلل تادادعتسالا نع

 طئاح دنع ةياهنلاو ...ىكبملا طئاح دنع ةيادبلا
 ام ينويهصلا نايكلا ف شوب ققح دقل .اضيا ىكبملا

 نا ىلع ديكوتلا :يكريما لوؤسم يا هققحي نا نكمي
 ...نوسمخلاو ةيداحلا ةيالولا يه ةيدودوهصلا ةلودلا

 ةنجللا» ليكشت لالخ نم كلذ رهظ .ةبكريمالا
 اهنمهم يتلا ؛ةينويهصلا  ةيكريمالا ةيجينارتسالا
 ةناسرتلا ىلا ةيسنلاب ىليضفتلا عضولا بيبا لت حنم
 قافتالا قطنم راطالا اذه ْف ؛مزتلا شوبو .ةيركسعلا
 ظحليو :ناغيرو نغيب نيب 118١ ماع مربا يذلا
 .بيبا لتو نطنشاو نيب ايتايلمعو ايجيتارتسا امزالت

 ةلودلا ليوحت شوب ةوطخ يف ديدجلاو
 ,ةيكريمالا عافدلا ةموظنم نم ءْرَج ىلا ةينويهصلا
 ضورقلاب اهنقحو .ةروطتملا ايجولونكتلاب اهديوزتو
 يفال ةرئاط) ةيركسعلا اهثاحبا ةشرو يف رمتسن يكل
 ف ضئافلاب فرصتلا يف قحلا اهحنم مث .(اهريغو
 قفاوت ةطخل اعبت هقيوستو ايجولونكتلاو داتعلا
 ةينويهصلا  ةيكريمالا ةيركسعلا ةنجللا اهيلع
 قباس ريدم وهو ءنمليه دراشتير بقعيو ...ةكرتشملا
 عضولا اذه ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول
 .ةجف ةيلافتحاب و شوب هسيركت داعا يذلا يدقاعتلا

 تايالولا لب ؛ةيكريما ةيالو تسيل «ليئارسا»» نا
 دعولا نم ءزجو .«ةيليئارسا» ةيالو اهنمرب ...ةدحتملا
 ...«يتاروتلا

 ةينودهصو ةيكريمأ : ناتلاح
 يف ةينتودهصلاو ةيكريمالا ناتلاحلا اذا تلخادن

 سيئرلا بئان نا لوقي نم مهنمو .شوب ةلوج
 .راكفالا نم ةلبس عم بيبا لت ىلا لصو يكريمالا

 هسفن سرك دقو . تاوصالا نم ةلس الماح اهرداغو

 ىلع رداقلا يطارقميدلا سفانملا بايغ يف البقم اسيئر
 ءاقلل ةيقعلا ىلا لصو امدنعو .قدنربلا بتاطقتسا

 اهروصت يتلا تاحارتقالا ةلس غرفا :يندرالا لهاعلا

 لحلا ىلا نامع ةوعد :ينودهصلا نابكلا ءارزو سدر

 طسب لياقم يف ,ةدرفنملا ةفضلا ىلا يا ,يميلقالا

 ةيسمخلا ةيمنتلا ةطخ لالخ نم ةفضلا ىلع هترطيس

 ام ىلا دوعت ةيرادا تايلكيه ميوعتو ريتاخملا نييعتو
 يف اطوش عطق دق نيسحلا ناك اذاو 1971٠0. لبق

 قف هناف ,عاطقلاو ةفضلا قارواب كاسمالل دادعتسالا

 ,ةنياهصلا عم دارقنا ىلع سولجلاب ملسي مل لباقملا
 ىلع يضقي لب ةيبرغلا ةفضلا ديعي ال» هرظن يف كلذ نال
 ىلع اضدا صرح دق شون ناك اذاو ,...ةبقرشلا ةفضلا

 دصرد نا دارا هناف :ةيجيتارتسالا سبق ها لالت ةرايز

 نم هدصر نا دعب يبرعلا بناجلا نم لتحملا نالوجلا
 لوخد ةيناكما فاشكتسال امير :ينويدهصلا بناجلا

 مهفي يذلا نيسحلا نكل ...نارفيا ةربا مرخ نم ةيروس
 لالخ نم طسولا لحلا راتخا ةيكريمالا ةسايسلا

 رثكا برض دارا هنا لوقي نم ةمئثو .ةرهاقلا ف هطويه

 كفل قشمد ىلع طغضلا :دحاو رجحي روفصع نم

 داعا يذلا يرصملا لقثلا السوتم :ناريا عم اهقثاوت

 جيلخلا نما نا اهدافم ؛ةيرصات ةيهدب ىلع ديكونلا
 لالخ نم ريرحتلا ةمظنم ةبطاخم كلذكو ءرصم نما نم
 ...كرامم
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 ةيندرألا ةذفانلا نم جرخ يذلا داهح ودا نا تفاللا

 طدف امدنعو .ةيرصملا ةياوبلا نم ةحاسلا ىلا داع

 بعصلا ينيطسلفلا مقرلا نا لدق ٠ ةرهاقلا يف شوب

 وباو شون نيد دقع ابرس ءاقل نا ددرتو .كانه ناك

 نبا يبرعلا ركفملا ةلوقمل اعبت ٠ هللا دنع ملعلاو . داهح

 كانه له :لاؤسلا اذه يف عورشم لاؤسلاو .نودلخ

 راوحلا فانئتسال يسكعلا دعلا يف ع ورشلل لامتحا

 ؟ةمظنملاو نامع ندد

 نوراه» ف ل يذلا تاقرع ربباي دا 9 كولا |

 :ةيئيطسلفلا ةيضقلا ىلا اهعير دوعب نا دبال ةقطنملا

 ةحلاصملاف .ةيلودو ةيبرع ةهبج نم رثكا ىلع طشني
 ءاقللا رثا .ةوطخ تمدقت ةينيطسلفلا لئاصفلا نيب

 نا امك .نيلرب يف فوشتابروغو تافرع نيب ريهشلا ٠
 يه ةمظنملا نا ىلع نارصت نالازت ام دادغبو ةرهاقلا

 دق انهو .ينيطسلفلا بعشلل ديحولاو يعرشلا لثمملا

 تضرعت يتلا «ةقحالتملا تابرضلا» عجارت رس نمكي
 ىلع ةينوبهصلا ةراغلا دعب اصوصخ .ةمظنملا اهل

 ةرورض نع عابطناب شوب داع له نكل سنوت
 ؟يل ودلا رمتؤملا هاجتا يف يكريمالا فاطعنالا

 رمتؤملا» ظحلت شوب روصت يف تسلا طاقنلا ىدحا

 اذهل شوب موهفم نكل .عقونملا راوحلل ةلظمك «يل ودلا

 ىلع زكرت يتلا ةيساسالا هتلالد نم هفوجي رمتؤملا
 قفتي امل ةنامضك .يبودلاو يميلقالا .كرتشملا مساقلا

 .ةقلاعلا ىرخالا اباضقلاو ,نمالاو ضرالا ناشب هيلع

 لاح يف رمتؤملا اذه نا .كلذل افالخ ىار شوبو
 ةيبرعلا تالزانتلل اسيركت الا نوكد نل .دداقعنا

 روظنم يف مضي ال هنا امك .ةينويهصلا ةيعسوتللو
 نامع ةياصوب نوظحي نيينيطسلف ىوس شوب
 ةيضقلا قنعل دمعتم يول اذهو ...بيبا لت ةياعرو

 .نيدساسالا اهيلثممو ةيسساسالا

 ,يلودلا رمثؤملا» ةلداعم

 رمتؤملا» ةلداعم ىلا «قّرطتلا» درجم نا يف كش ال
 ةيوستلل ةيكريمالا ميهافملا يف ةلقن ربتعُي دق .ءيل وذلا
 ةينويهصلا ميهافملا ىلع ١154/8 ذنم جرحت مل يتلا

 تيقوتو .ةتقؤم ةيكيتكت تالاح يف الا ,ةيتاروتلا
 ءىدابملا عم مغانتي ال شوب ةلوج ةياهن يف ؛ حرطلا
 ,يتايفوس حاتفنا عم مغانتي ام ردقب ةيوستلل ةيبرعلا
 ىتح ةفورعم تلاَر ام هدودح .فوشتايروغ هدوقب

 ةعومجم بحسلا ةردابم يف تلجت هتارشؤم نكل .نآلا
 عم دودحلا طيطخت ةداعا مث .ناتسناغفا نم بئئانك

 ...ةرصايقلا مايا ىلا دوغت ,ةليقث ةكرت يطو .نيصلا

 رمتؤم يف اهسيركت ىرج ةريغصلا تاوطخلا ةسايسو
 ,يفروم دراشتيرو فوكايلوب ريميدالف نيب ملوهكوتس
 ليحرتب حامسلا ىوتسم ىلع تالزانتلا ناونع تحت
 ديعص ىلع تالزانتلا لباقم يف .تايفوسلا دوهيلا
 ...يىل ودلا رمتؤملا راطق يف تايفوسلل دعقم ءاطعا

 يف جردنت يهو .دحلا اذه ىلا ةكباشتم اياضقلا نا
 ...ةيتايفوسلا  ةيكريمالا تاضياقملا ةبعل راطا

 ىلع نوفرشي نيذلا مهو .ضيبلا دوهيلا ادبي امدنعو
 .يتايفوسلا داحتالا يف ةليقثلا ايجولونكحتلا
 ائيش نا ينعي اذهف ,ينويهصلا نايكلا يف نوطقاستي

 عارضصلا يف دودشملا لبحلا ىوتسم ىلع ثدحب ام

 قيرب فخي .راطالا اذه يف .ينويهصلا  يبرعلا

 لوح ميكحتلا لثم ,ءراوسسكالا» ةباثمب يه اياضق
 هليختي امك ينيطسلفلا  يندرالا دفولا حمالمو ءاباط
 .ةيكريمالا تاعرجلاب يرصملا داصتقالا معدو شوب

 نكل ءرصمل يكريمالا قايرتلا ةيمها نم للقي دحا ال
 نع ةرابع هنال :ءديدج يكريما مهو» نع ةرابع كلذ
 يقيقحلا اهنامز يف ةيقيقحلا ةيضقلا بجحل راتس
 وه ةياهنلا ف حيحصلا ناك اذاو .يقيقحلا اهناكمو

 ىلع يساسا بعالك .ريرحتلا ةمظنم عم لماعتلا
 ىلا الا يدؤت نل اهيلع قييضتلا حمالم ناف ,ةحاسلا

 يف ءاهجولا ضعب نم شوب هغلبت ام اذه . اهرود ةرولب
 نم هيلع ديكوتلا ةرهاقلا تداعا مث . عاطقلاو ةفضلا

 اهتاعلطتو اهتباوثو ةيضقلا ةيخيران قلطنم
 ..ةيلبقتسملا

 ؟ةقرحملا ةجمرب ما ةيوسنلا ةجمرب
 ىلع .ةرمتسم .ةيكريمالا ءايزالا» ةيسامولبد له

 كلذكو :ةرم نم رثكا تريغت «ةضوملا» نا نم مغرلا

 ؟راودالاو نويعاللا

 ينويهصلا  يبرعلا عازنلا ىقبي نا ريثملا
 رثكالا نكل .ةيكريمالا تاوصالا قابس يف «ةيفلخ»
 ةرئاطلا نتم ىلع :كلذب ىحوا امكو , شوب نا وه ةراثا
 يف سيل .نطنشاو ىلا ةرهاقلا نم هتلقا يتلا ةيركسعلا
 نا لب .ةيبرعلا فارطالا نم «ةبوجالا» راظتنا دارو
 يتلا فورظلا لك ةجمرب ىلع لمعت فوس نطنشاو

 لوقي نم مهنم .هنم رفم ال ارما ءاهتيوست» نم لعجت
 ىوس شوب ةماستبا تسيلو .ماكرلا ةجمرب اهنا
 .ةليوطلا ةينودهصلا ةريشكتلا مساوم ىف ةظحل

 يل ودلا رمتؤملاب هكسمت نع نلعب نيسحلا ناك امدنعو

 ةيدارفنالا ةقفصلاب اكسمتم ؛:هضفر شوب دمعت
 نم ريبكلا مسقلا هجو يف زافقلا عفر دقل .ةحوتفملا
 .ءؤاكتملاو يخيراتلا لحلا ىلع نورصي يذلا برغلا
 ةيبرعلا ةشاشهلا ريمثت لواحي فوس شوب نا عبطلاب
 نماضتلا وه لحلاو .يبرعلا رادجلا يف ةرغثش ثادحال
 ةمدقم :ناريا عم يروسلا ؤطاوتلا كبكفتو ,يبرعلا

 هرود ىلا قارعلا دوعب يكل جيلخلا برحل دح عضول

 يف اضيا لحلاو .ةينويهصلا عم عارصلا يف .يموقلا
 نع راصحلا كفو :نانبل يف ةيروسلا ...مدلا ةعبق عفر
 رايتلاو «ةليدبلا ةدايقلا» ةلواحم نع فكلاو .ةمظنملا
 رايت الا نوكي نل يذلا عاطقلاو ةفضلا يف ثلاثلا
 .«ةينودهصلا ىمدلا»

 ىوتسملا ىلع نوكت نا بجي شوبدعب ام ةلحرم
 لقعب لماعتت يكل نطنشاو ىلع اطغض .يبرعلا
 ليكشتل تاي مل شوبف .ةقطنملا ةمزا عم نزاوتم
 ةليفكلا فورظلا قالطال لب ,ةديدج ةيسامولبد
 حّول كلذل .ةقطنملا يف ةيكريمالا ةيجيتارتسالا ليكشتب
 لواحو .باوبالا ىلع قدي يذلا يتايفوسلا رطخلاب
 نيب فلح بيكرتو ,بؤاثنلا نم اباط فلم جارخا
 يكريمالا باّرعلا» هنا .ةرهاقلاو نامعو طابرلا
 .ةيبرعلا ةدعملا اهمضهت نل ,ةخبطلا» نكل .«ديدجلا
 0!فورعملا قاذملا اهل ةينويهصلا لباوتلا تمادام

 رنرم ضاير

 | اوك يآ ٠/]١ ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 .؟تارداخملا ىوتسم ىلا ةسايسلا ىوتسم نم قشمد عم تاقالعلا نطنشاو تلقن اذام

 ةمجرتلاو ..«ةيتامغاربلا» ةفص يروسلا | م
 ,ةيلمعلا» يه ريبعتلا اذهلاينفو ايوغل برقالا 0“
 يه ةخراصلا ةيسايسلا ةقيقحلا نكل ..«ةيعقاولا» وا
 يه ةديحولا هتيضق ماظن ! ةيضق الب ماظن هنا :لوقلا

 ضرالاب ىحض ولو ىتح نمث ياب مكحلا يف رارمتسالا
 وا .هامح يف لعف امك بعشلاب وا ؛نالوجلا يف لعف امك
 رتعزلا لت يف لعف امك ايلعلا ةيموقلا حلاصملاب
  ةيناريالا برحلا يفو .درابلا رهنو يوادبلاو
 !ريثك كلذ ريغو ..ةيقارعلا

 فقبي نم وا اهيلا راشملا تابيدالا باحصا ناف اذل

 ماظن امود ناك ماظنلا اذه نا امامت نوكردي مهءارو

 ةيساسالا هتراجت ناو .ةقطنملا يف ةيسايسلا تامدخلا
 ىدل اهرودو اهعقومو ةيروس ةيمها قيوست يه
 ةيلودلاو ةيميلقالاو ةيبرعلا فارطالا فلتخم
 ةراجتلا هزهل ةيسايسلاو ةيلاملا تادئاعلا مادختساو
 نع رظنلا ضغب دوشنملا رارمتسالا نامض لجا نم
 عم ةدهاعملاف .تادئاعلا هذه ردصمل ةيسايسلا ةيوهلا
 تايالولا عم ةريثك تاقافتا اهلباقت يتايفوسلا داحتالا
 ةيساسا يغلي ال ايبيلو ناريا عم فلاحتلاو ةدحتملا
 دومصلا ةهدبج ىلا ءامتنالاو ,ةيدوعسلا عم روحملا

 ةيبرعلا ؛دومصلا تادئاع» ىلع لوصحلاو يدصتلاو

 يشو ..ينويهصلا ودعلا عم ؤطاوتلا تاقافتا يغليال
 عم ةحارص زيريب نوعمش اهنع ثدحت يتلا تاقافتالا

 .ةروشنملا «نارفيا» ءاقل رضاحم يف ءاج امك برغملا كلم

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١٠٠١ - ١١ بآ 1١945

 لا

 اذه تاحاجنب (!) نيبجعملا ضعب هددري ام لعلو
 نم هتبثا ام ىلا دوعي :هيحاص «ءاكذ» لوح .ماظنلا

 راهدزالا يفوت لجا نم فورظلا رامثتسا ىلع ةردق

 اذه يف ءيفكيو .اهنحمو ةيبرعلا ةمالا تامزأب هتراجتل

 ةطيسب ةيباسح ةيلمع ءرملا يرجي نا ؛لاجملا
 نا عاطتسا يتلا تادعاسملل يكلفلا مقرلا فشتكمل

 “٠ برحو "ال ناودع راثآ رامثتسا نم اهينجي
 ذنم نانبل يف ةرمتسملا ةيومدلا ةمزالا وا .ةيكيرحتلا
 ! ١ ةا/و ماع

 6 ني ٠

 نا يه سوململا عقاولا اهفشكي يتلا ةقيقحلا نكل
 .هلطب سيلو رامثتسالا ةدام ناك يذلا وه ماظنلا اذه
 نم هيلع لصح ام لك مغربو ىرج ام لك دعيف
 ىلع ةلثئاملا جئاتنلا دكؤت .ةيونعمو ةيدام تادعاسم

 تناك يتلا يه ليومتلاو معدلا رداصم نا ضرالا

 اهحلاصم تيبثت لجا نم يروسلا ماظنلا مدختست

 فشكتب امك  رداصملا هذه ناو ..اهضارغا قيقحتو
 امردقب الا روكذملا ماظنلا ريصمب ةينعم نكت مل ايلاح
 اهحلاصملو اهل تامدخ نم هريفوت ىلع رداق وه
 «ءاكذ» ال - همادختسا ىلع اهصرح ناو .اهفادهالو
 لاوط ةيرارمتسالا هل رفوي ناك يذلا وه  هبحاص
 .ةيضاملا ةرتفلا

 دهشملاو نهارلا عضولا وه كلذ ىلع ليئدلاو

 رحب يف قراغ يروسلا ماظنلا :بقع ىلع اسأر بولقملا
 تناك وا  قباسلا يف مهزتمي ناك نمو .تامزالا نم

 لواحي نم مهنمو .هيلع نوجرفتي  كلذك رومالا ودبت
 ناب هسفن مهتم دحا فلكي نا نود ءازازتيا هفازنتسا

 .اهب قلعتي ةبشخ هل دمي
 مت يتلا :نيبكريمالا عم ةريخالا ةقفصلا ىتح

 .ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد اهبجومب
 .ديدجلا عقاولا طورش بجومب تمت

 نم ةقفصلا هذه نأشبي هتاضوافم أدب نا دعبف

 امك ريبك يدامو يسايس نمثب بلاطملاو عنمتملا عقوم
 «تسوب نطنشاو» ةفدحص عم دسا ظفاح ءاقل ىف ءاج

 لوخدلاب طروتا نل» لاق امدنع 194875/85/19 خيراتب
 عفدنا هنا ةجيتنلا تناك .«ينانبللا عقنتسملا يف رثكا
 نمث يا ىلع لصحب نا نود «عقنتسملا» كلذ لخاد ىلا

 !هجراخ

 عم هتاقافتال نوكت نا ىلع دوعت يذلا ماظنلاف
 دعت مل !؛ةيبرع ةيدقن تامجرت» ةدحتملا تايالولا

 اذه نم ؛:ةمجرت» ياب ةريخالا توريب ةقفص هيلع
 يداصتقالا هعضو وه كلذ ىلع ليلدلاو عونلا

 نادقفلاو ةحشلا ةمزا تلصو ثدح يدرتملا يلخادلا

 اهتمدقم يف و لبق نم اهتلصو دق نكت مل ةيويح داوم ىلا
 اهيلا تلصو يتلا لاحلا نا امك .ركسلا و زرالاو زبخلا
 ثيح :عضولا اذه امامت سكعت ةيروسلا ةريللا
 تاردل ثالث نم رثكا يواسي يسنرفلا كنرفلا حمصا

 ةنس لبق ةدحاو ةريل نم لقا ناك نا دعب ةيروس
 !فصنو

 بعل يذلا ماظدلا نا وه «بالقنالا» اذه يف رسلاو

 هذه ريسا اهيف تاب ةلحرم لخد دق لابحلا ىلع اليوط

 ةمكاحلا ةيليفطلا ةقبطلا تدفنتسا نا دعبف :لابحلا
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 اهداسف تاهاتم ىف ينطولا لخدلا رداصم ةيروس يف

 رداصم هيف تحش فرظ يف و .عورشملا ريغ اهئارثاو

 تناب ىتح اشددعت لقو يجراخلا يلاملا معدسلا

 اذه ريسمم حبضا :ايبرقت دحاو ردصمن ةروصحم

 اهيلع ةدحتملا تايالولل ؛ةدحاو ديب اقلعم مكحلا

 .لصفلا ةملكلا

 - 1 ها مرو نمدطنطأ معفنع 5

 .توريب ةقفص تاضوافم تراد عضولا اذه ىفو

 تاضوافملا كلت يف اهلثمي نا ادمع نطنشاو تراتخاو
 تايالولا تناك نا دعيف .اهويسايسال اهتارياخم لاجر
 وا اهتيجراخ ريزو باون قشمد ىلا دفوت ةدحتملا
 سيئرلل نييصخشلا نيلثمملا وا هسقن ريزولا
 راودا لوح يروسلا ماظنلا ناكرا رواحتل .يكريمالا
 دفوت تتاب ؛ةيميلقا جئاتنو راثآ تاذ ةريبك ةيسايس
 تامهم ناشب ثحابتلل اهتارباخم لاجر مايالا هذه
 ةيرسلا راطاب مزنلت ال مث :ةدودحمو ةددحم ةيذيفنت
 فشكت نأ ثبلت ال ذا تاثحابملا هذه لثمل هيلع قفتملا
 تدا دق نوكتن نا دعب اهتعيبطو تامهملا هذه نع

 اذه لكشيام لكب .يكريمالا بناجلل ةبسنلاب اهضرغ
 جارحا وهو ؛يروسلا ماظنلل جارحا نم فشكلا

 هدايجحل ةيرعلا قئاس :؛ةركل» رنبك دح ىلا هبشي نمعتم

 هذه عفد فدهي سسبلو :مامالا ىلا عريسا ريبسلا فدهي

 !هيلع درمتلل دانحلا

 ىلا ةرركتملا زرتلاو نونرف تارايز عم ىرج ام اذه
 يذلا ّررتلاو رتسملاو ..يراجلا ماعلا لئاوا ذنم قشمد

 ةدحتملا حمالا ىدل حئادلا اكردما بودنم ايلاح لغشد

 ..ةيكريمالا تارياخملا سيئرل قياسلا بئانلا وه

 تارباخملا سيئر ةرايز عم اضيا ىرج ام اذهو

 ويلوي /زومت يف قشمدل يسياك مايلو هسفن ةيزكرملا
 بيرست ىلا ةيكريمالا ةرادالا تدمع ثدح .يضاملا

 ماظنلا ةيجراخ تناك نا دعب اهديكأت تررك مث ؛اهئابنا

 !اينلا يفذي تطروت دق يروسلا
 وا درمتلا ىلع يروسلا ماظنلا ةردق مدع نا

 اذهب نويكريمالا هنحتمي يذلا رمالا يه ,عجارتلا
 عم تاقافتالا تناك ىتمو) يقالخالا ريغ كولسلا
 ..!(؟ةيقالخا ةيضق ةيكريمالا تارباخملا

 يف يروسلا ماظنلا ريصفم لخدت' ناختمالا اذه عمو
 ناك ام اهيف دقفي ةطحم .ةديدح ةطحم ةيلودلا ةيعللا

 هنمض كرحتب ةروانم شماه نم اقباس هل اخاتم
 !نيركسعملا نيب ؛ةيرحب»

 يذلا ناهترالا مجح نا قايسلا اذه يف ظحالملاو

 ادرط بسانتب ؛:ةروكذملا ةيكريمالا تاناحتمالا هفشكت

 يف عاسنالا ةديازتم ةوجف نم فشكتب ام مجح عم

 .ةيروسلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا

 ماظنلا نطنشاو هيف دوقت يذلا تقولا يفف

 عم ةديدج ةيومدو ةيوفصت ةكرعم ىلا يروسلا
 ىلع ءاضقلا ةلظم تحت نانبل يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 تاونس ناب املع) توريب يف باهرالاو ينمالا ناتلفلا
 يش ةينانبللا ةمصاعلا ىلع ةيروسلا تاوقلا ةرطيس
 (براهالاو ناتلفلل راهدزا مخضا تدهش يتلا ةرتفلا
 يتلا اهلئاسر قالطا يف وكسوم عرشت تقولا اذه يف

 ةسايسل يلاحلا راسملا نيبو اهنيب لصفي ام ىلا ريشت
 .يروسلا ماظنلا

 ,دومصلا ثلثم» ةلوقم نايغط نم تاونس دعبف
 وهو) نانبلب ةقلعتملا ةيتايفوسلا تايبدالا لك ىلع
 ةكرحلاو ةينيطسلفلا ةمواقملا نمضتي يذلا ثلثملا
 هذه وكسوم تراتخا (يروسلا ماظنلاو ةينطولا
 ثلثملا اذه نم يروسلا ماظنلا طقستل تاذلاب ةرئفلا

 يمدقتلا بزحلا سيئر تاثداحم نع رداصلا نايبلا يف
 ةيزكرملا ةنجللا نيما عم طالبنج ديلو يكارتشال
 يف نينربود يلوتانا يتايفوسلا يعويشلا بزحلل
 لمعلا ةدحو ةيمها» ىلع نايبلا كلذ صن دقف .نيلمركلا

 ةينطولا ىوقلا لكو نيينيطسلفلاو نيينانبللا نيب
 ةيلايربمالا عماطملا دض لضانت يتلا ةيبرعلا
 تايبدالا يف ةرم لوال  ةليدب ةغيصك .«ةيعجرلاو
 .ركذلا قياس ءدومصلا ثلثم» نع ةيتايقوسلا

 «تاذلاب ةردفلا هذه وكسوم تراتخا كلذ نم رثكا

 ,نييكريمالا تارباخملا لاجر عم يروسلا راوحلا ةرتف
 عم ايرذج ضراعتت ةيبرع ةيسايس ةردابم ىلا وعدتل
 .يروسلا ماظنلا فقوم

 ذنم لطعي يذلا وه ماظنلا كلذ نا فورعملا نمف

 اذاو .يبرع ةمق رمتؤم دقع ةيناكما 1187 ماع
 نم ةحلمو ةحيرص ةوعد قالطا ىلع مدقت وكسومب
 ةجرد ىلا ةوعدلا هذه يف بهذتو رمتؤملا اذه دقع لجا

 تايفوسلا نيلوؤسملل قبسي مل ةيموق ةغل مادختس
 اهومدختسا نا ايمالعا الو ايجولويديا الو ايسايس ال
 ةمالا لبقتسم»و ,ةيبرعلا ةمالا» ب لوقلا يهو
 .«ءاعمج ةيبرعلا

 ةلاكو اهتلقن يثلا ةوعدلا يف ءاج لاجملا اذه يو

 :ىلي ام ةيمسرلا يتسوفون
 مل برغلا ةداقلاو ةسايسلا تالاجر نا ودبي»

 نآلا اهشيعت يتلا ةلحرملا ةيمها دعب اعيمج اوكردي
 ناودع تسمل نآلا ةلاسملاف .اهريساب ةيبرعلا ةمالا

 نادلبلا نم كاذ وا اذه ىلع ةيلايربمالا وا ةينويهصلا
 ..ءاعمج ةيبرعلا ةمالا ليقتسم يه لب ةيبرعلا

 :لوقلا ىلا لوصو
 ناك ةيبرعلا مصاوعلا نا ودبي ددصلا اذه يفو»

 ىلايربيمالا ناودعلل لماشلا عباطلا ركذتت نا اهيلغ

 باجسالاب درت ناو يبرعلا ملاعلا لك ىلع يندب وهصلا

 دقعل ةيبرغلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمالا ةوعد ىلع

 ةلكشملا هذه ةشقانم ةيغب يبرع ةمق رمتؤم
 .«ةيوبحلا

 ال ال1ل

 ةبعللا يف يروسلا ماظنلل ديدجلا عضولا اذه

 تارياخملا عم تالواقملا ْق قلزنيب ثنح ةيبلودلا

 نسف نا: نود ةدوعالملا قيرنط ىلع ةيكرتمالا
 تامزالا ضعب لحل ايفاك اليومت نويكريمالا
 هل نوكت دق .يلخادلا هعضو يف ةحلملا ةيداصتقالا
 :نيتجيتن نم ةدحاو

 ارارم اندكا امك  ةمزاع نطنشاو نوكت نا اما :الوا

 ةيتايفوسلا ةقرولا طاقسا ىلع  ةقباس تالاقم يف
 ماغرا بلطتم ام اذهو :ةيروسي يني: نيب نم ايتاهد

 ةكرح» ثادحا ىلع (!)هريغ وا ماظنلا سيئر

 شيجلا ةيلكيه رييغت ىلا يدؤوت .ةديدج «ةيحيحصت

 ىرج امك تايفوسلا ءاربخلا نع ءانغتسالاو يروسلا

 . تاداسلا دهع يف يرصملا شيجلل
 راثآلا لك فيظوت فدهلا نوكي نا اماو :ايناث

 .هدهع لاوط ماظنل اذه ةسايسل ةيبيرختلا جئاتنلاو
 ةمدقمك يروسلا رطقلا «ةنببل». ظطخم حاجنا لجا نم
 ىرحالاب وا :ةقطنملا ؛ةنقلب» قيرط ىلع ةيرورض
 ةيفئاط تاليودو تانايك ىلا اهقيزمت يا ءاهتنيهص»
 نايكلا دوجو رربت ةرحانتم ةيرصنعو ةيبهذمو
 يرامعتسالا هلاجم لكشتو هيمحتو ينويهصلا
 !يويحلا

 []!اعم نيرمالا ءارو يكريمالا ىعسملا نوكي اميرو

 ردب ناندغع

 ١86 _1545-بآ 11١-11 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ةقطنملا ثادحال ةيماروناب ةءارق

 انبل ىلع ةنميهلا عورشم يف ةقلح ةيبرغلا توريب دعب ةيبونجلا ةيحاضلا ىلا قشمد تاوق ةدوع 0
 3 ا .-: رده هديل نهدي سس -

 | ةرود يف مهماغدا بولطملا . .شعنلا قا ةيبنحلا نيد نرعلا نيرجاهملا ريخن نال نا بجن ال
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 3 0 0 9 ا ا ا 0 اكذب نش ياا نك ذا اناا را صا

 ..ةديدجلا ةيكرب مالا اباختنالا ةبنع ىلع ديدج يمبلقا اظن كرت لحا نم طسوالا قرشلا را دوب ال
 ا 0 تن تت نة ات اا 777 0

 حاتصلا رينم :راوحلا ىرجا

 يسنرفلا يسايسلا ةيصخش زّيمت تامالع ةثالث
 ءاندال جذومنلا هنا :ىلوالا «يزاتس رانرب

 قلستو «صقنلا ةدقع» رسك يذلا نيرجاهملا .٠

 الوصو .اسنرف يف ةروعولا ةديدشلا ةيعامتجالا ملسلا
 ,ةينطولا ةعيمجلا ةبق تحت يغيلط عقوم لالتحا ىلا

 نووضني .ابئان 45 نم نوكم .يناملرب قيرف سار ىلع

 .«نويطسولا نويكارتشالا نويطارقميدلا» ءاول تحت
 يزاتس قيرف فلؤي .يسنرفلا يباينلا سوماقلا يفو
 .«نييسنرفلا نييطارقميدلا داحتا» نم رخآلا حانجلا
 قباسلا سيئرلا همعزتي يذلا يروهمجلا بزحلا عم
 نييطارقميدلا داحتا انعضو اذاو .ناتسيد راكسيج

 نم عمجتلا» يبلوغيد عم ةدحاو ةناخ يف نييسنرفلا

 سيئر ؛كاريش كاج بزح وهو .«ةيروهمجلا لجا
 نيميلا» ىمسُي ام ىلع لصحن .يلاحلا ةموكحلا

  يكارتشا يطارقميد نيمي وهو .:يسنرفلا
 ةيباختنالا وللي بسك .يل وغيد  يدراكسيج

 نيبعويشلاو نيبكارتش دال | ةهجاوم يف ,ةريخالا

 ..(دنولال سيرب ةعامج) رضخلا نييوئيبلاو

 ١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١٠١-١١ بآ ١941

 ةيئافرب 0 قس ْف اذا ىلوالا ةمالعلا
  ةيجولويديا يهف .ةيناثلا ةمالعلا اما .ةيباختنا
 ىلع يزاتس هب علطضي يذلا رودلاب قلعتتو ,ةيلاضن
 .اسنرف يف برعلا نيرجاهملا قوقح نع عافدلا ىوتسم

 يتلا نيناوقلا دعب اصوصخ .رايتلا سكع حبسي هنا

 عضت يهو .ةينطولا ةيعمجلا يف اريخا ترقا
 ةبيقحلا» :نيرايخ ماما .ةياهنلا يف ,برعلا نيرجاهملا
 .«توباتلا وا

 ةصرف .ةرجهلا» :هباتك يف و .يزاتس نا يف كشالو
 اسنرف رذحي- نوفال ريبور تاروشنم  ءاسنرف لجا نم
 ليقتسملا قانتعا ىلا اهوعدبو .قالغنالا ةسايس نم
 تالدابملا» يف ءارث ةمث نال ؛ةسوردملا ةرجهلا قانتعاب

 ,نبول يرام  ناج كلذ يف فلاخي وهو ..«ةيددعتلاو

 «يسنرفلا اناهاك» ب بقلملا ؛ةينطولا ةهبجلا ميعز
 نوعمجي يذلا بناجالا لامعلا نع لوقي يذلا
 دقو .«تايافنلا عمجت تايافنلا» :تاقرطلا نم تايلفنلا

 :ةداح «:ةيرصنع» ةعلاطم يف مود تاذ نبول لعاست

 يدترت ينلا ةيرئازجلا ةأرملا هذه عيطتست فيك»

 ؟ةقالطلا هذه لكب ةيسنرفلا ملكتت نا ءارحصلا

 نولج نب رهاطلاب لعفن اذامو :يزاتس رانرب هباجاف

 راب 5 بند ا داأدح هلم

 مرق لراشو ةداحش جروح لثم نيينانبلب لعفن اذام

 دقو :ديدش هيردنا لثم نييرصمو .نومع جروجو
 .«ناسنالاو ةغلل عيبارلا دعبلا ةدسنرفلا اوطعا

 ينويبّصلا قدشلاو يروسلا لالتحالا

 ...يزاتس رانرب ةيصخش ف ةثلاثلا ةمالعلا
  ةينئاثبللا ةقادصلا قدرف سشئر هنا .ةينانبل

 دحوي يذلا قيرفلا وهو .يسنرفلا ناملربلا يف ةيسنرفلا
 تادادتما هل نوكت نا لواحيو ءراسيلاو نيميلا نيب
 .يبوروالا غروبسارتس ناملرب لالخ نم ؛ةيبوروا
 ىلع ؛يددعتو دّيسو لقتسم نانبل ةمدخ هعورشمو
 عم لعافتمو .برغلاو قرشلا عم يراضح سامت
 .ايروس الالتحإ كلذ ينعي نا نود ءيبرعلا هطيحم
 .«يليئارسالا» قدشلا يف ةمقل وا .هل اعذقم وا افوشكم

 ةعيلطلا» تأادب .تاذلاب ةينانبللا ةظقنلا نم

 يضمي لجرلا .يزاتس رانرب عم اهراوح «ةيبرعلا
 نبا» حمالمو .هرمع نم تانيعبرالا يف ءاليخب
 هنا .هتيشم عاقيا يفو .ههجو ىلع ةرهاظ «بعشلا
 ىلع جردت يذلا يسايسلا اذه يف يقرشلا دعُبلا
 نا بجي» يتلا اسنرف ىف رقنسا مث .طسوتملا لحاوس
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 .«ةرجامهملا رويطلا لجا ...رويطلل اعمجم نوكت
 ةيحاضلا ىلا قشمد تاوق لوخد نا» :الئاق ينردابو

 يبرغلا عاطقلا ىلا اهلوخد دعب :توريب نم ةيبونجلا
 ىلا ةحماطلا ةيروسلا ةدارالا راطا ىف جردني .اهنم
 فرعن انحبصاو .ةميدق ةصق هذه .نانبل ىلع ةنميهلا
 ينانبللا فقوملا حيتافم دحا يهو .اديج اهلوصف
 ليلد وا رخا ريبدعت انه ةمثو .ةاسأملا هحو يدنرب يذلا

 ذنم هقيقحت ىلا قشمد ىعست يذلا عورشملا ىلع رخآ
 ةدوعلا نم ديدجلا لصقلا ىلع يل لعف در لواو .نمز

 توريب نم ةيقرشلا قطانملا لهاب قلعتي ةيروسلا
 ,ةيكيتامارد رثكا لكشيو .اوناغي نا دب ال نيذلا
 ىوق ىلع بتريام اذهو .مهقلقب ركفا .ةلزعلاو راصحلا

 «صاخ لكش يف ءاسنرف ىلعو :ماع لكش يف ؛برغلا
 عورشملا ضهانت يتلا ةيبرعلا فارطالا ىلا ةفاضا

 «نانبلب اهمامتها نع ربعت نا :نانبل يف يروسلا
 مل اهنا رهظت نا ىوقلا هذه ىلع .ىرخاب وا ةقيرطب
 ردقلا ريسا .ءايلات .هكربتت ملو .نانبل نع لختنت
 هذه يف يرورض ىوقلا هذه روضحو .يروسلا
 اصوصخ .يركسعلا روضحلا ىلع ملكتا ال .ةظحللا
 ىف ؛تريبتخا يتلا يركسعلا روضحلا لاكشا لك نا

 مل وا :لشفلا تدصح .ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا
 نا لوقلا ىلا ينعفدي ام اذه .ةدوشنملا جئاتنلا ققحت

 ضرفت نا اهيلعو ,نانبل نع ىلختت الا بجي اسنرف
 نأشلا يف اهتملك لوقت نا بجي ةلودك اهروضح

 هتالكشم ةيوسن يف ارود بعلت ناو :نهارلا ينانبللا
 .... .ءهاياضقو

 لسا ظفاح ةدعل

 ام يف ءينغت توريب ىلا قشمد تاوق ةدوع له نكل
 ماما ةصرفلا حيتي اينودهص  ايكريما ئعسم .هينعت
 يف :ةينيطسلفلاو ةينانبللا نيتقرولاب مكحتلل .دسا

 تس اسنرف لجأ نم هصرف 1

 1: ماما نحط معرفات 7

 يف شوب جروج اهادب ينلا ةقرحملا ةسايس راطا
 ؟نارفيا ةوطخ دعب , ةقطنملا

 ءاجرا يف هرظن حّرسي وهو .ءودهب يزاتس بيجي
 ىلا سطسغا /بآ سمش هتلوح يذلا ريغصلا بتكملا
 سحاوهلا ةعومجم اددح مهفا» :«نوثألا» هيششي ام

 ةيكريمالا نيتموكحلاب .ةظحللا هذه يف :مكحتن يتلا

 راطالا اذه يف و .نئاهرلا ةيضق ىلا ةبسنلاب ةيسنرفلاو
 قالطال نطنشاوو سيراب اهلذبت يتلا دوهجلا جردن
 ةيسنرفلا ةرظنلا نوكت نا دعينسا يننا ريغ .مهحارس
 ,يساسا لكش يف و .طقف ةموكحم نانبل ىلا ةيكريمالاو
 نطنشاوو سيراب نا يف كش ال .نئاهرلا ةيضقب
 امهنكل .نئاهزلا ةلأسم يف ةعلاضلا قشمد نالزاغت
 اذه ىلع طقف يطسوا قرشلا امهطاشن ارصقي الا بجي

 نم ديفتسي يروسلا سيئرلا نا تباثلاو .بئاجلا
 هتبعل بعلي يكل ؛نئاهرلا سجاهب نوحشملا خانملا
 .«...تاهاجتالا الك يف ددمتيو :ةينانبللا

 ىلا ةيكاريشلا ايؤرلا نا دقتعي يسنرفلا يسايسلا
 راطا يف .ىؤر نم اهقبس امع ةفلتخم طسوالا قرشلا

 دعب حاتفنا ةمثو .ةيعابسلا نارتيم سيئرلا ةيالو
 ةقطنم يف ىمظع ةلودل حلاصملا ةيعقاو هززعت :قالغنا

 :انل لوقيو .ةيقيئزلا عاضوالا نم ردقلا اذه شيعت

 عم تاقالعلا عيبطت وا ريوطتل ةدارا كانه نوكت ناد

 انيلعو .هيف ابوغرم ائيش يل ودبي اذهف .ةيروسو ناريا
 قرشلا يف نيترضاح نيتلود نو اناجم لهاجتن الا
 تاقالع اسنرفل نوكت نا يعيبطلا نمو .طسوالا

 نا بجي ناريا عم تاقالعلا نا دقتعا ال يننكل .امهعم

 عيبطت نا امك .قارعلاب انتاقالع يف رظن ةداعا عبتتست

 اههيفيتسل اهيونضو ينهي 1 يجف ةنروسي عض اهداف
 ةنميهلا ةسايس يطغن الا ,لاح يا يف بجي .نانبل يف
 ...«عالتبالا ةسايس لوقاو .نانبل يف ةيروسلا

 يف نطنشاو ىلا اسنرف مضنت نا ينعي اذام نكل
 ةسايس ةهجاوم يف نحن لهف ؟يبيللا طفنلل اهتعطاقم

 ءازا ةيسنرفلا ةريشكتلا وا ةيسنرفلا «نانسالا»

 يبدللا ماظنلا عطاقب هتمرب برغلا نا ول ىنمتاد

 قيوست ىلا لئاسولا لكب ؛,ىعسي يذلا ؛بيرملا
 قرشلا يف قلقلا رشنيو ءابوروا يف باهرالاو ىضوفلا
 فقوم يف برغلا نماضتي نا يف يلما .ايقيرفاو طسوألا
 نم هقاهرا لسوتب ناو .هماظنو يقاذقلا ءاّزا دحاو

 .2. الثم :طفنلاك ,ةيويحلا هتاسسؤم ةعطاقم لالخ
 دعب ؛يفاذقلا هيف قرغب يذلا هدويشملا تمصلا نعو

 نورداق اننا ىتح ؛لابحلا لك ىلع يناولهبلا صقرلا
 ةيكريمالا ةراغلا لبق ام ةيريهامج نيب زييمتلا ىلع
 سيئر لوقي ...ةيكريمالا ةراغلا دعب ام ةيريهامجو
 :يسنرفلا ناملربلا يف نييكارتشالا نييطارقميدلا قيرف
 يفاذقلا تلعج ةيومدلا ةيكريمالا ةراغلا نا يف كش ال»
 همالك يف رذحلا نم ديزملا ىلع هتريجاو .لقعتي
 يبيللا ماظنلا ءازا برغلا مزح نا ينيقيو .هفقاومو
 امك .هتاحومطو همالحا نع ىلختلا ىلع هريجي فوس

 .«..سارلا يولو رفعتلا ىلا يفاذقلا رطضي هنا

 لصاونت جنرطشلا تاعبرم
 قرشلا ثادحال ةلماش ةيماروناب ةءارق يفو

 ىلا الوصوو ةينانبللا رانلا ةشرو نم اءدب .طسوالا
 نوعرقي يلالملاو تايآلا ثيح .ةيناريالا مدلا ةوهش
 رانرب لوقي .راحتنالا ىلع ديدج ناهر يف برحلا لوبط
 ةبعللا هذه يف ةيئناجم تافداصم ال» :يزاتس

 جنرطشلا تاعبرم لكو ةدقعملا ةيركسعلا ةيسايسلا
 ,ةحوتفم تاونقو طويخل اعبت .اهنيب اميف لصاوتت
 ةهجاوميف نحنو .ايارملا تاسكاعت وا ةهاتملا لكش ىلع

 كلذ لكو . تاناشرلاو تادجيتارتسالاو حلاصملا مادص

 هيلع رتستلاو ,تازافقلا ةغلب هفيلغت يرجي
 جيسنلا يف :طويخلا هذه دحا ؛ليئارسا»و ,ةينطانلاب

 .....ةيهانتم ال ةقد يف كوبحملا

 نافوطلا ةرهاظل هريسفت نع يزاتس لأسا

 عاقبلا يف ...روداشتلا نافوط وا :نانبل يف يناريالا
 ةيلاكيدارلا ثيح توريب نم ةيبونجلا ةيحاضلاو
 ناد :لوقيف .راحتنالا ةسايس سرامت ةدروتسملا
 لك هضومغو هتاديقعتب .يرغُي ؛ينانبللا عضولا
 لعلو .ةيطلست وا تارماغم وا راش نع نيثحابلا
 اوزجع ام توريب يف اوضوعي نا نوديري نييناريالا
 يداني نانبل يف «غارفلا» نا .نييقارعلا عم هقيقحت نع
 ,نويناريالا هفقلت يذلا ,غارفلا ءادن هنا .هالهي نم
 .جاجترالاو ىضوفلاب .يلاثم لكشب نوعلطضي نيذلا
 نم مغرلا ىلع .نانبل لبقتسم يف لمآ تلز ام يننا ريغ
 بابسالا لك نم مغرلا ىلعو ءريبكلا زازتهالا مسوم
 ريثي ال يلاحلا عضولا نا .كلذ سكع يحوت يتلا
 نم سجوتلاو كشلا ىلع حوتفم لاجم وهو .ةنينامطلا
 نا ىلع رداق نانبل نا :ةظحللا هذه .لوقا ال .لبقتسملا
 ,يسفنلاو يفاقثلاو ينيدلا فالتخالل ةيقاو ةلظم نوكي
 مغانتملاو يملسلا شياعتلاو حماستلا ىلع ةسسؤمو

 ارهاظ .احورطم سيل .رابخلا اذه نا .فئاوطلا نيب

 .ربصملا ىلع قلقلاب ةنوحشملا مايالا هذه يف ؛لقالا ىلع

 .مدلا نم ةيفاضا ةطقنب سآكلا ءىلتمي .رمي موب لكو

 نا يفخا الو .ةدرجملا نيعلاب مدلا عقب ىرا ينناو
 دق ملاعلا باجعا راثم ناك يذلا و .هانفرع يذلا ناندل

 -| رودلا اصوصخ .ةهوبشملا راودالا ةاطو تحت .ىلو

 اا//_اةؤما يآ ١٠١-١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ىلا قلزنا نا ضفرا .نييلاكيدارلاو ةرسامسلاو
 بسكي:دق لقعلا نا ىلع يناهر يف نستساو .سايلا
 نع فقوتت برغلا يف ىمظعلا ىوقلا نا امك .اموي
 ضراو رابتخا ضرا نانبل ربتعي يذلا اهعورشم
 يقتسي نا ينانبللا بعشلل حيتي يذلا رمالا .ةروانم
 .«...ةيمنتلاو شياعتلا ميظنتل ةوق هتيتاذ نم

 هنكرعم ْف قارعلا عم
 نع ةيسئرفلا ةيناملربلا ةلتكلا سيئر فقوتي

 ةطاحا ىلع صرحيو .يطسوا قرشلا ثدحلا يف هتءارق

 يف سيراب نا .يبرعلا ءفدلا نم ةسملب راوحلا
 .ةقورحملا ةفصرالا نم ةقروك .اقرغ ببصتت جراخلا
 بتاكم ثيح ؛«ةعماجلا» عراش يف راهزالا تاعئابو
 . .رابغلا ةمحز يف تاقابلا مسوم نقلغا نييناملربلا

 نم ابوك اهيلا بلطيو .هلامعا ةنيما يزاتس يدانيو
 .هحمالم كلذكو .اقرع بدصتت راكفالاف .درابلا ءاملا

 يف رابكلا تايجيتارتسا ساكعنا ىدم نع لعاستيو
 نيب اطبار .ةيومدلا ةيجيلخلاو ةينانبللا ةآرملا
 ظحالبو .باهرالاو ناربا ِق ةدئاسلا ةيندذلا ةيفلسلا

 «,صاخلا اهئديم يف ؛يوطنت ةينيدلا ةيلاكيدارلا» نا

 ينيع ىلع عضا نا درا ال .ةيباهرا ةموثرج ىلع
 نا ىلا طقف تفلا .ايجولويسوسلا يف ثحابلا تاراظن
 يف .يباهرا راطا يف مظتني يذلا ,فنعلا دلوت ةيفلسلا
 دض قارعلا ةكرعم عم فطاعتا يننا .نايحالا بلغا

 ينعي يذلا .بصعتنلا لاكشا لك ضفرا يننال «ناريا

 .نيدلا مرتحا يننا .مدلا ةوهش قالطاو حماستلا مدع

 ضارغال ةيطم هنولسوتي نيذلا مرتحا ال يننكل
 طسوالا قرشلا اهشيعي يتلا ىضوفلاو .ةيسايس
 ةكرعمو .ينيدلا فرطتلا ىلا يساسا لكش يف .اهّدرم

 هبج ىلع ةزكرم .عسوالا اهراطا يف .يه قارعلا
 يذلا معدلا ديؤا قلطنملا اذه نم .ينيدلا فرطتلا

 ةميزه ةيا نال ؛قارعلل ةيسنرفلا ةموكحلا همدقت
 طسوالا قرشلا ىلع ةرسشابم سكعنت ؛هب قحلت
 ىلا اياظشلا لصتو .بصعتلا ىمح علدنتف .هلمجمب

 وا برغلل اديدهت ينعي اذهو .يطسوتملا ضوحلا
 راثم اذهو .ءادهسش تمدق تانايدلا لك .هل ةرصاحم

 نيدلا نيب ايئاوشع جزملا مدع بجي نكل .اهزازتعا
 ,رخآلا لايتغاو .فّيطتلا راتوا ىلع رقنلاو :ةسايسلاو
 ؟قيرطلا اذه نم ةينويهصلا رمت ملأ .رخآ يا
 اذه ؟اهتروث رددصتل فنعلا ىلا اجلتالا ...ةينيمخلاو
 توملا عزوت ام ناعرس يتلا ةنسآلا هايملا لاح وه

 .....اهلوح

 يعامتجالا جيسنلا يف نيرجاهملا جمد
 ٍِق «ةدندرعلا ةرجملا فلم» نم يزاتس عم برتقاو

 كرتشيو .برعلا لامعلا قوقح نع عفادملا وهف .اسنرف
 رارقال ةينطولا ةيعمجلا تالوادم يف ةيناملربلا هتفصب

 نيرجاهمل ؛ةيده» نوكت نل تاءارجاو نيناوق ةلمج
 تارارقلا ماما مهسفنا نودحي نيذلا ايقيرفا لامش

 راترب .ةرخآلا ىلا وا مالا نطولا ىلا لدحرلا :ةيعصلا

 يتلا صوصنلا ناد  ةيلاتلا هتعلاطمب ظفتحت يزاتس

 يذلا دحلا ىلا ةيساق تسيل ةينطولا ةيعمجلا اهتنين

 اصوصن تسيل لاح يا ىلع يهو .قباسلا يف عيشا

 ةافصم يف ديدج نم رمت فوس اهنال دعب ةيئاهن
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 سيئرلا :يزاتس

 ىلع يباينلا يقيرف عم تلمعو .ةينطولا ةيعمجلا
 ىلع اصوصخ .ةمارص لقاو ,ةيعقاو رثكا اهلعج

 بايستكا و ةماقالا تاقاطيل يكدناكملا ديدحتلا ىوتسم

 نا ِق كش الو ةيعرملا لوصالل اعبت ,لمعلا قاروا

 صرحن قح وهو .ءوجللا قحب سملا نود لاح انلحدت

 .ةزيمملا ةيسنرفلا تامسلا ىدحا وهو .هرارمتسا ىلع

 نيرجاهملا نم يناثلا ليجلا دالوا قح انيعار اننا امك
 ينعي اذه ...درطلا تايلآل مهضرعت انبنجتو .ءاقبلا يف
 .كوكشلل ةريثم تسدل اهنا ربغ .ةمراص تاءارحالا نا

 رشثكا نوكن نا أشن ملو .قيبطتلاب قلعتي ءيش لكو
 نوؤش ىلا ةبسنلاب ةديدع لود يف يرجي امم ةمارص
 ماو تايرحلا ما يه اسنرف نا ةيصوصخ عم .ةرجهلا

 يىلالسلا طخلا شيعت نا عيطتست ال يهو .تافاقثلا

 اوقصتلا نيدسنرفلا نيفقثملا رايك نا تفاللاو . دحاولا

 يذلا وه جزامتلا نا نم اقالطناو ,نيرحاهملا اياضقب

 نا نكمي ال ةلفقملاو ةتيملا ةئيبلاف .ةيرقبعلا قلطي
 يداصتقالا فرلظتلا يف اننكل .توملا ىوس جتنت

 لكشبي ةرجهلا براسم طيض ىلا نورطضم .نهارلا

 ضعمب يف ينقلقد و ينجعزي ام رثكا نا فيضا .لوقعم

 وه :ةينقتلا ةيحانلا نع ادنعبو ,ةيمسرلا تاباطخلا

 نمو ةرجهلاو نوذشلا نيب دمعتملاو يئاوشعلا جزم لا

 ءارشتسا ءارو اهناب ةرحاهملا تادلاحلا ريوصت أطخلا

 ةسايس غوص نا تباثلا نمو .ةيعامتجالا تامزالا

 ينبت :لاح يا يف :ينعي ال ةرجهلل ةكسامتمو ةحضاو

 يمسوملا عياطلا تاذ :تاءارحالاو نيناوقلا ضعب

 يف .تايقبسالا ملسل اعبتو .يبار يف لثمتت اهنا .ينآلاو

 يفاقثلاو يعامتجالا جيسنلا ٍِق نيرجاهملا ماغدا

 نوشيعيو هيف نوجمدني مهلعجو ءيسرفلا
 هتادقتعم ْق ,رخآلا مارنحا نمض . مهتانص وصخ

 .«...هتاعلطتو

 جمد عورشم بارع وهو .يزاتس رانرب ضفري ال
 ةلداعم ةيسنرفلا ةابحلا ةرود يف برعلا نيرجاهملا

 ةيرصنعلا انايحا دفرت يتلا «ةيعامجلا ةركاذلا»
 ةيضاملا نورقلا يف اديعب بهذيو .تايطعمو تاموقمب
 نوتاي ال نيرجاهملا نكل .يرصنعلا طيخلا ىلع روثعلل
 وا «ونير» عناصم يف لمعلا لجا نم طقف اسنرف ىلا
 مهعسو يف و .يفاقثلا ىدملا نودصقب لب .«وبلات وجيب»
 ةلصوبلا نكل .ايلاظيا وا ايتاملا ىلا اوبهذب نا انانحا

 .ةديدج ةيناسنا تاناهر لجا نم مهدشت ةيسنرفلا
 لبقا دح يا ىلا :ةيلاتلا ةلداغملا هلزتخت ءيش لكو
 ةظحل مل دحت راثم فالتخالا لهو ؟رخآلا فالتخاب
 ؟لدابتم ءارثا

 ةقالع ىلع وهو .قلعم لاؤسلا نع باوجلا نا
 ناونع تحت جردنت ةيعامتجا  ةيداصتقا ةيعضوب
 ىلع نوفاخي فورظلا هذه يف نويسنرفلاو . «ةمزالا»
 يتلا ةمقللا نورجاهملا لكأي نا نوديري الو .مهتمقل
 ةمزالا تافعاضم يه هذهو .مهقح نم اهنا نورستعي

 .ةيسفنلا اهتاساكعناو ةيداصتقالا

 يريمألا يدللالا ماطنلا
 طسوألا قرشلا يف دندجلا

 ةرجهلا ىلا اسنرف ىلا ةيبرعلا ةرجهلا نمو
 نا عيطلاب ديرن ال ...طسوالا قرشلا ىلا ةيكريمألا
 سيراب عراوش يف ءاقرزلا تازبلا باحصا هّبشن
 ةسايسلا عراوش يف ةفيفخلا ةيذحالا باحصاب
 فارشتسا تدرا نكل ...ةيمرعلا ةقطنملا يف ةيكريفالا

 يف امك :قرومو شوب ةلوج يف يسنرفلا يناملربلا يآرلا
 اذه يف يزاتس رانرب لوقيو .نارفيا دعب ام ةلحرم
 طسوالا قرشلا ٍِق لوالا يكريمالا سحاهلا ناد :راطالا

 ,ةطقنلا هذه دنع طقف انفقوت اذا نكل .«ليئارسا» وه

 بناوج ىلع يوطنتو .ديقعتلا ةياغ يف ةيضق طسبن
 . ارهاظ هدصرا ضقانتلاو .نايحالا بلغا ىف ةضقانتم
 ةيكريمالا ةيسامولبدلا ةيرامعملا دشت ,قمعلا ف امنا

 رادجلا ىلا لصتو «ليئارسا» يف رمت .ةدحاو طويخ
 لوقا الو .يتايفوسلا داحتالا ةهجاوم ف يئاقولا
 نييكريمالا نا ظحالا يننكل .راطالا اذه يف اديدج

 تقو يف .ةقطنملا يف تايلوا ةلمج ىلع ديكونلا نوديعي
 يذلا شوب ةلوجب طبترم تيقونلا اذه .هنوراتخي
 نا يفخا الو .لبقملا يباختنالا قابسلل هسفن رضحي
 يميلقالا مالنلا ةسارح راطا ْق بصت شوب ةلوح

 تاريغتملا نم اقالطنا :هبيكرتب نوموقي يذلا ديدجلا
 ةمق نا ىل ودبي .راطالا اذه يف .ةقطنملا يف ةريخالا
 يميلقالا ماظنلا بيكرت ىف عورشلل ةلواحم نارفيا

 نال ءاهلحم ريغ يف «ةديدج» ةملك نوكت دق .ديدجلا
 يف ديدجو ميدق طسوالا قرشلا يف يكريمالا عورشملا
 اهجوم جاجترالا نوكي الا .ةظحللا هذه يف :مهملاو .نأ

 يف نطنشاو نا ينيقيو .ةيكريمالا عورشملا دض
 عورشم ىلع صرحت ةيجيتارتسالا  ةينمالا اهتقالع
 دعبتسا ال انه نم .طسوتملا ضيبالا رحبلاب صاخ
 زكارم وا .لئاسولا ةيددعت نمض فدهلا ةدحو

 نارفيا ةمق تناك اذا ء.اديدحت .فرعا ال .ىوقلا
 .كش نود ,ةيكريما نوكت دق ةروتافلا .ايكريما اعارتخا
 ضورق ىلع امنا .لاشرام عورشم ىلع انه ملكتا ال

 جئاتنلا نكل .برغملاو «ليئارسا» ىلا ةرشابم ةيكريما
 ىلع ؛ديدجلا مهعورشم يف نويكريمالا اهرمثي نا دب ال
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 + غلا يشاع 0 او -
 رانا لح و مادخ تادف رح

 ليدبلا ةيظنملا دانا
 ا ا لا ا ا اح ا جد جاع نا دل ع طا جدلا

 نيرصتنم متسلو رصنلا تايار نوعفرت :ناقنالا ةهبجل مادخ
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 ةهدجلا جمانربب اهنتقم سبل انيعش :شيح

 عورشم ١185 /زومت  خيراتب رداصلا »١55« اهددع يف ترشن دق «ةيبرعلا ةعيلطلا» تناك

 ٠ ةهبج ىلع قشمد يف مكحلا ماظن هحرط يذلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نع ليدبلا ةمظنملا
 .مادخ ميدلحلا دبع هسأرتو ١155(: ويام /رابا"١1و )٠١ نيموب ىدم ىلع دقع عامتجا يف .ذاقنالا

 ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» رشنت مويلا
 ارتشي يتلا ةرماؤملا .يبرعلا ماعلا يأرلا ماما

 .هسفن مادخ هطاقن عضوو

 ,قبا :جروج روتكد ؛ةفيلخ . موشافلا دلاخ

 لاضن ونا :يضاقلا ماصع . ,ريمس رونكد ؛:ىسوم :

 «تعلط .يناتش فسوبي .ليربج دمحا ؛يملسم

 :يباهشلا رمع
 جمانربك ةرم نم رثكا عورشملا تارق :مادخ

 لاؤسلا نع ةضافتنالا تاظحالم مغر ؛اديج يسايس
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 ةرماؤملا لييصافت عضو يف اهنم ةيغر .الماك نيدسلو ركع

 + :يبرع فرط نم رثكأ اهيف ك
 ءىراوط ةدابق» عورشمو .ناقنالا ةهبج عامتجا

 يف راوحلا هحضفي

 ,يضاقلا ماصع همدق يذلا «سرحتلا ةمظنمل

 ينيطسلفلا ينطولا لمعلل اجمانرب اذه نوكي فيك
 وهام .2ال هل لوقب نا دحال نكمي ال ةماع ءىدايمك

 ريشفامجلا باطقتسال هوسرامتس يذلا كيتكتلا

 اوركفت مل ريرحتلا ةمظنم ةداعتساو ةينيطسلفلا

 لب تافرع ةعامج جارخال جمانرب بولطملا سيل اذهب
 فيك ,كيتكتلا ةشقانم حرتقا .مكريهامج اوبسكتل

 ةروثلا حيحصتو بسكل ذاقنالا ةهيج اذه نفنت

 عضو نم [ونتفا ةروثلا عضو نال :ةمظنملا عضوو

 لد ,تياث فقوم وا ةتباث راكفا نم قلطنن الو .ةمظنملا

 شاقنلل ةجيتنب لصن نا
 ع وضوم شقانن نا رمآلا اذه ةشقانم دعب حرتقا

 .يرورض اذه .نانبل رما مسحي نا ىرا نانبل
 مساقك حلصي ال تافرع نا عامجا كانه  :موهافلا

 ةمظنمو ةروثلاو بعشلا هاجت هئاطخال كرتشم

 انفلاحت نا انيدل ةعانق كانه .ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ةحلصملا هضرفت رما ةيروس عم تباثلاو حسارلا

 ريرحتلا ةمظنم دوعت نا نوصيرح .يموقلا لمعلاو
 اوكرت برعلا .اهتناكمو ةيلودلاو ةيبرعلا اهتوق ىلا
 ةصاخو ةمهم ةينيطسلفلا ةقرولاو ريرحتلا ةمظنم

 لوقي نم كانه .ةيساسالا ةيروس ةقرو هذه ؛ةيروسل
 ناندعو يثوغربلا حلاص .اهل موزل ال ريرحتلا ةمظنم
 ةوعدب نيلئافتم اسيل امهو .مكوري نا ناديري سابرد
 :اهتشقانمو اهحرط نوديرب راكفا 70

 مهئامسا ىلع نحن قفاون نيينيطسلف نيلقتسم

 عيمج نم ١٠١ مهددع ,كلذب يار مكل نوكي 5
 - قشمد نم نامع قافتا طاقسا نونلعي ؛تاحاسلا

 مهو ةينطولا ةدحولا ىلا ةوعدلاو .ةرهاقلا نالعا
 يا ىلع ضارتعا وا قحلا انلو مكل :تافرع عم اوسيل
 . حبسا

 روضح متي ناو :تافرع نودب لئاصفلا نيب ءاقل- ١"

 .تافرع دض مه نمم ةيزكرملا ةنجللا نم 5

 مه .ةساردلاب ناريدج امه ؟نورت نيحارتقالا يا

 ةقرولا نا ديعاو :قشمد لثمت امل قشمد ىلع نوصيرح
 سلجم ىلع اوقفتيو انه اوعمتجي .ةمهم ةينيطسلفلا
 .ةساردلاب ريدح لخدمك ميدقلا وا ديدج ينطو

 - يدج تافرعو دابا وبا نيب فالخلا نا نودكؤي

 انرتخال امهنيب انريخ ول :لامح وباد  اعطاقم (مادخ)

 وبا ةبعل ,خيراتلا نوسردي ال تافرع ةعامج ,تافرع
 اذاو ءانه ذفنت ال صاعلا نب ورمعو يرعشالا ىسوم

 ,ةدحو وا ارصن مكماما ىرا الف اذكه مكفورظ تلظ

 اوركذتي نا بجي نومداقلا ءالؤه كلذ ىلع درلا نكمي
 .«ةمظنملا لمع طخ ىلع لخاد نيسح كلملا طخ كانه نا

 :لامج وبا هباجا

 ءىراوط ةدايق 1 .نيتنجل ليكشت حرتقن اولضفت
 يف ةيذيفنت مامهم نوسرامي ال نمم نيلقتسملا نم ؛ نم
 تافارحنالاب قيقحت ةنجل - ب .ريرحتلا ةمظنم
 ةمظنم يتدايقل ةيقالخالاو ةيميظنتلاو ةيسايسلا
 .رسدرحتلا

 ءالثم نسحلا دلاخب تافرع لادبا ةلأسملا تسيل

 ةيار نوعفرت اعيمج نوجرختو نولخدت ةمزا لك دعب
 ةنجل كك .ةقيقح نورصتنم متسل مئناو رصنلا

 زومرلا ضعب نا ىلا قيقحتلا ةنحل لصت دق قيقحتلا

 ,الثم اودعنب نا ذاقنالا ةهيح ىدل وا تافرع دنع كانه

 لئاسم هذه .ةرهاقلا نالعاو نامع قافتا طاقسا

 دكؤي نيح .اهذيفنتب وا اهب مكحتلا نكمي ال تامازتلاو
 بجي .هتعامج وا تافرعل اهدمي نل هدي تعطق ول هنا

 ,تامرحملا يف اولخد مهنال نامع قافتا ىلع اويساحب نا

 .قافتال اذه ةيعرش مدع ىلع ديكاتلا يرورضو
 .قافتالا اذه جتنا يذلا لقعلا ةيساحم يرورضو

 < فيك  عفدت لاوماو نيعودخم نيينيطسلف كانه
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 نا ملعن نحنو ريرحتلا ةمظنم ىلع نيصيرح اونوكت 8
 نيواستم اوسيل ةيزكرملا ةنجللا وا تافرع ةعامج
 .ميدقتلا دنع

 ةيزكرملا ةنجللا عم ءاقللا ىرج دقل  :ىسوم وبا

 عم فلتخم ينطو لكو اًئيش رمثي ملو ندع قافتا ربع
 .افقوم ذخابل تافرع

 ,تافرع لوح نيعناق انلك  :جروج روتكدلا

 .نذاقنالا ةهبج لوح عيمجلا عمجن نا انحرطو
 انه .انعم ةقباطتم سيل ىوق كانه نا انفشتكاو
 ..انتاعانق وحن ايجيردت ءالؤه لقنن فيك ..كيتكتلا
 ةهبج جمانربب ةعئاق تسيل ةينيطسلفلا ريهامجلا
 ىوتسم ىلعو .انعم سيل ابلمع ربكالا ميسقلا .ذاقنالا

 داحتالا  ايبيلو ةيروس ادع يبرعلا نطولا
 نإ تحب انتيضف حيرت نك انعم نعل :يدافوسلا
 ىلع ريرحتلا ةمظنم ةدحو بلطم .نآلا ةيلوؤسمب ركفن
 حرط امك سانلا فرعا متناو هديري لكلا ينطو ساسا

 ىلواو ةمهم كدتكتلا لوح ةطقن ؛تافوسلا انقافر كلذ

 له .انفرحنا نيذلا نحن انسل ء.يموجه فقوم ذخان نا

 تسيل ةدحولاو هنم فاخن ال ءاذه ىلع نوقفتم نحن
 ةلأسم لوح انفرصت اذاو انعم ريهامجلا دجنس .عبعب
 نم 7٠/ .انع ريهامجلا ضفنتس راتهتساب ةدحولا
 ةيروس يف تسيلو ندرالاو ةلتحملا ضرالا يف انريهامج
 لك ةدايق نوكن فيك انه لئاصفك نحنو ,نانبلو
 دعب .عبطلاب ةيروس رود نم للقي ال اذه .انبعش
 ةدحو له اهديرن يتلا ةدحولا يه ام :كلذ ىلع ديكأتلا

 ,يميظنت بناج ؟ةدحولا سسا يه ام .لشفت ما مودن

 ةمظنم ةدحو نا عيمجلا ىلع درنلو .يسايس رخاو
 ةينويهصلل ةيداعم ةينطو سسا ىلع ريرحتلا
 ال كلذ نا انتملع انتبرجت .ةيعجرلاو ةيلايربمالاو
 ةرهاقلا _ نامع قافتا نم فقوملا ديدحت نم دب ال .يفكي

 :اهيلع قفاوي عيمجلا طاقن كانه .ةيروس نم -
 ةيزيفنتلا ةنجللا لبق نم حيرص ينلع ءاغلا ١

 لعج يذلا ام ,مهم ريغ اذه نا لاقي دق ,نامع قافتال
 عم نامع قافتا ءاغلا اوضفري ةيزكرملا ةنجللاو تافرع

 مهو .تايفوسلاو ريهامجلاو نحن ادع عيمجلا
 ةيزكرملا ةنجللا نايب الو هاغلا نيسح ال هنا نونلعي
 .هاغلا

 ال ناو .نئمطت ال اهئاغلا لبق ةرهاقلا ةباوب  ؟
 .هعم ةقالعلاو ةرهاقلا ماظن نامع قافتا انيسني

 .ةيروس عم ةيجيتارتسالا تاقالعلا ٠
 .دومصلا ةهبج عم ريرحتلا ةمظنم رود - ؛

 داحتالا عم ةزيممو ةيجيتارتسا تاقالع  ه
 .يتايفوسلا

 ةلاسملا ماما فوقولا نم دب ال اذه لك دعب
 ةدايق) ريبعت لمعتسن ةهبجك نحن .ةيميظنتلا
 سلجملا .كلذ ةمجرت ام (ةقوثوم ةيطارقميد ةيعامج
 ةفيص حسفنل .ديدج سلجمب ريغي فيك ينطولا
 هحرطا تافرع عوضومو ةيذيفنتلا ةنجللا مث .ةديدج
 ددحي نا بجي ةيذيفنتلا ةنجللا لوحو .ءيش رخا
 عوضوم مث .ديدحتلابو ليصفلا مساب اهب نوكراشملا
 ةيطارقميدلا مهيف نمب عيمجلا فارتعاب دعي مل تافرع
 ءانكذا نوكن فيك .انداهتحا اذه «يعوبيشلا بْرحلاو

 ةتس بهذن نا عئام الو انبحر رئازجلا دعب .ايكيتكت
 امساق دعي مل لجرلا اذه نا يذاشلا عمسنو لئاصف
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 نوكن لب لعفلا در راطا يف نوكن ال فيك .اكرنشم
 انا لامجح وبا اهمدق يتلا تاحارتقالا لثم .نيلعاف
 اذه حجني مل اذا ءالعف مهجرحت اهنال اهيلع قفاوا

 لظي نا لبقن نا زوجي ال نكلو .هريغ حرطن حرطلا
 دئاق يسفن يمساو لكشلا اذهب ريرحتلا ةمظنم عضو

 فدهلا برضي كيتكت يا :ىسوم وبا
 .هيلع مادقالا زوجب الو اراض نوكيس يجيتارتسالا
 انفققو ةدم ليق .اهرود ذاقنالا ةهيح ذخأت مل ةنس لالخ

 :ذاقنالا ةهيح ةرسيسم قيعت يتلا تايقعلا ماما

 لماعتلا ,زومرلاو جهنلا طاقسا .طاقن ثالث اهاندجوو

 عوضوم ةثلاثلاو نانبل يف تافرع ةعامج عم
 لك يف ذدفنتلا دنعو اهب تافرع ةكراشمو تاداحتالا

 ةهبج عيسوت ةلأسم انهجاوو .مامالا ىلا برهن انك ةرم
 اننأكو نآلا عمسا :نافرط قفاوو نافرط ضفر ذاقنالا
 دعتي مل لامج وبا) . ديدج يسانس جمانرب ةغايص ماما
 اننا لأسا نكل .جمانربلا اذهب نمؤم وه لب ميقملا اذه
 .(نيرخآلا عم فافطصالل ةبسانملا تاكيتكتلا عبتن مل

 ,ءيش رخآ هعوضوم لظب نا زوجي ال تافرع ةلأسم

 نيبيط سان ةيزكرملا ةنجللا يف عارصلا ناونع تافرع
 ةيساسالا ةلأسملا .هعمو جهنلا اذه نم مهنكلو

 ةرثفلا ةددط هل ما هحهنو هطاقساب ةقلطملا ةعانقلا

 رخآ جمانرب كانه .رارقلا اذه انلك سرامن مل ةيضاملا

 عفريو تافرع نيدي ,يبعش رمتؤم دقع .هانحرط انك
 ينطو سلجم لكشيو .هنع ةيريهامجلا ةيعرشلا
 املقو تافرع نودب ةيزكرم ةنجل كانه سيلو .ديدج
 ةقيثو عقونل .ندع يف اورواح نيذلا انناوخال كلذ
 ؛نومرلا و جهنلا طقسن نا ةيطارقميدلا عمو انلك فرش

 تيوكلا يف تافرع عم نوكنو رواحتنو انه قفتن نا اما
 قفتن يذلا كيتكتلا عبتن اهدعبو ؟اهريغو غارب -
 .هيلع

 يهو اننهذ نع بيغت ةيضق كانه :  داهج وبا

 لواحن يتلا ةمظنملا هذه ينعت اذامو ريرحتلا ةمظنم

 ماع يبرع رارق ةجيتن يه ريرحتلا ةمظنم .اهتداعتسا
 ءاهنا ةيضرا ىلع رصانلا دبع سيئرلا معدب 4
 حورطم وه امك سيل ,يليئارسالا»  يبرعلا عارصلا
 اهراطا اذه ناك :ةينطو ةيوست لب نآلا تايوسن نم
 رارق ريرحتلا ةمظنم نآلا ىتحو .14548 ماع ىتح
 نيا لب .ةلآسملا هذه سيل تافرع طقست فيك .يبرع
 ديدج وا ميدق ليكشت يا يف ةيبرعلا ةيعجرلا ناكف
 قيرط ىلع ةيعجرلا ناكم ناك ءاوس .ريرحتلا ةمظنمل
 راعش .مهريغ وا دابا وبا وا :نيسحلا دلاخ وا تافرع

 ةينويهصلاو ةيلايربمالل ةيداعم ريرحت ةمظنم
 عم مظع رسك ةكرعم يف لخدتس اننا هانعم ةيعجرلاو
 ةيروث اهديرن اننا اما .احضاو كلذ لظيل ,ةيعجرلا»
 ديعت ةيوست يف اهعم لخدن نا اماو ةيعجرلا لزعنو
 كدتكتلا اما .رخآ لكشب نكلو هيلع تناك امك رومالا
 ينطو مكارت ةيلمع ىلا مزلب الفا روتكدلا هحرط يذلا
 هجاون نحن .انعم ةنماضتملا ىوقلا مضي يروثو

 كانه لب نيينعم اوسيل سانا كانهو نانبل يف تافرع
 نا ردقا امك هيبس اذه .تافرع ةعامج عم قيسنت
 نوديري ال مهنا وا :طرفم جهن كانه نا نوري ال ءالؤه
 اهنع لزعننو اهلزعن نا لب ءانفلاحت يف رود ةيروسل
 يتلا ةيروسلا نمالا ةرهجا تافرصت ضعب ببسب

 هلئاسو ةفورعم ريغ كيتكت يف «اناونع» اهوعضي
 .ناقنالا ةهبج يف انل ىتح ارمدم نوكيس هفادهاو

 .لاؤسلا انه لظب .ديرن ريرحت ةمظنم يا
 ال مهتاكيتكت نوفثكي ال .ىمظع ةلود تايفوسلا
 رمتؤمو ريرحتلا ةمظنم ةدحو لوقلا ؟نوعيطتسي
 .ةمئاعو ةضيرع تاراعشب اذكه .يلود

 مث .ةيزكرملا هتنجل وا تافرع عم يقتلن نا اما
 ,مهو اذه نا يل اوحمسا ؟ةيذيفنتلا ةنجللا ليكشت

 ديرد يدوعس رصع كانه .دحال ةءاسالا دصقا ال انهو

 ,ةيكريمالا ةسايسلا ةحلصمل يبرعلا نطولا ريسب نا

 ةمظنم ريست نا نوديرت ءريرحتلا ةمظنمك نحن اهنمو
 نحن .يروث فاطعناب نوزهاج يروث طخب ريرحتلا
 توصي نم رخآ توصنسو .ةنورت كيتكت يال نوزهاج
 ردصت ال .الابخ ملكتا تسل .نيلطعم نوكن ال ىتح
 ةمظنم ديرن انك اذا .نيرخآلا حيذ ديرن نييومد انناك

 ةكارشبو ةيوست لخدنو تدعا امك اهتغيصب ريرحتلا
 ةيدوعسلا ىلا هترئاطب لامح وبا بهذي ؟ةيعجرلا
 بترنو مكل اذامو اذل اذام .ةحارصب رومالا حرطيو
 اذهف ةيروث ريرحت ةمظنم اما .ريرحتلا ةمظنم عضو
 نوكي ال ,.ةيروث ىوق ةمكارمو فافطصا همزلي
 وازمر يا ربع الو تافرع ربع ال رود يا ةيعجرلل
 انك امهم :تناك امكرومالا دوعتس الاو .يعجر ع ورم
 .طباوضلا عضو يف نوصيرح

 امع ةيدوعسلا يف نسحلا يناه لئس - :لامج وبا

 :مهل لاقف فوشتابروغو تافرع نيب نيلرب يف ىرج
 نوكت ناو .ةيراسي ريرحتلا ةمظنم نوديري تايفوسلا
 :ةيروس لب ةينيطسلف تسيل ريرحتلا ةمظنم ةقرو
 .يراسي نوكي تافرع ريغ سيئرو

 نوكت نلو :ةيروث ةكرح نوكت نا اما ةمظنملا هذه
 .ةيراوجروب اهتدايقو اهتسايسو اهركف ناك اذا كلذك
 نيميلا هاجتاب اهروما مسح اما نهارلا اهعقاوبو
 رود كانهو .ينيطسلفلا بعشلل ةينطو ةثراك لكشتس

 ام ىلا اولصتل متنا هوبعلت اما ريرحتلا ةمظنلا

 20) - 1 "خا مرن ن حاجات مشات



 اذاو ,ةثراكلا داجتناب ردع هيعلبس وا ,نوديرت

 ةدروث ةمظنم ىلا ريرحتلا ةمظنم روطن نا انعطتسا

 حمل اذا ٠ ,اهلك ةيبرعلا ررحتلا ةكرح ىلع كلذ اننكميسف

 كانش نا قافرلا نم مهفا انا .رخآ قيرطب ركفن حجنن

 تاكيتكتلا عبتت ٠ .هب طرفن ال نا بحجب دوحوم راطا

 حيحص داهج وبا هلاق امو ءانتكرح مدخي امب اهريغن
 انبترل ةيبرعلا ةمظنالا ضعب عم ةمواسملا لبقن ول
 ؛:ادراو اذه سيل .ليقن مل اننكل :تافرعو ةمظنملا عضو

 قافتاب الا ينيطسلفلا لمعلاب قلعتي رماب موقن نل
 ةقرولاب انسفنا يطغم نا ادبا دصقن انسلو .مكعم

 - [ "ملا ملل نمطعاتات معهم - 21

 ديرت ةيروس نا مكدحا لابب رطخي الو ةينيطسلفلا
 .رسرحتلا ةمظنم ىلع ةرطيسسلا

 هنا ,يساسا هردتعا ارما كانش . :ريمتس روتكدلا

 هذه يف جهنلا اذه عم ةدحولاب انيدل ةعانق كانه سبل

 .ىوقلا نيزاومو تاخانملا
 ضرا انل سيل ريرحتلا ةمظنم ةدحو لوح -

 هذه ريرحتلا ةفظحم يض ةيونغملا انضرا .ةطلسو

 ,.ةيلودو ةبيرعو ةينيطسلف . ثالث تالداعم اهمكحتن

 ةمظنالا ضعب نم دييأتلا دجي ال نحن هحرطن امو
 تئشنا ؛داهج وبا» لاق امكو ,ةيروس ىتح ةينطولا
 نم فدهلا ام .ءيبرع عقاو نم برهك ريرحتلا ةمظنم
 مكارن فيك .ال ؟ءالؤه عم ةدحو ديرن له .تاكيتكتلا
 ىوقلا نيزاوم نمض ةدحو اما ؛جهنلا اذه لزعل ىوق
 لاضن ىلا ةجاحب رمالاو .انحلاص ريغل يهف ةيلاحلا

 نم ديزم :قيقد لكشب ددحي فدهلاف .ليوطو ريرم
 ال يىلودلا ددعصلا ىلع نرم حرطو ٠ ,تافرع جهنل لزعلا
 سبل ىلودلا رمتؤملا :يجيتارتسالا فدهلاب طرفي

 بستكا اذهب بورح ةثالث ىلا ةجاحبو احورطم
 .ءاقدصالا

 دعبو ةيرورض ةنورملا يبرعلا ىوتسملا ىلعو
 .هديرن يذلا ذخأن ةمظنملا ببسك

 ريرحتلا ةمظنم ديعن نل نهارلا لكشلا اذهبو
 متشن معن ؛ةيدقن ةعجارمل ةردقلا كلتمن نا يرورض
 الوا جاتحي اذهو .هتاسرامم سفن سرامنو تافرع
 نم ةلسلس .اهريهامجو ةروثلا نبد ةقالعلا حيجصتل

 كرحتلا يف ةنورم  يسايسلا ديعصلا ىلع كرحتلا
 نييتيطسلف ءاقدصا بسكن بسسكت .طيرفتلا نود يسايسلا

 وبا حرط امك ينطو سلجم لمع .نييلودو برعو
 كانه ذاقنالا ةهبج عضو نم لضفا نوكي نل ىسوم
 عيطتسن اياضق حرطنو .هتجلاعم بجي انيدل ام اطخ
 ةرشابملا ةمهملا نا .تاراعش حرطن نا سيلو .اهقيقحت
 فافطصالا يه ةريشابملا ةمهملا لب ةدحولا سيل

 ام تمهف اناو .ةدحولا بلطم يغلي ال كلذو ,ينطولا

 ةداوه الب الاضن نشن نا بجي .امامت روتكدلا هلاق

 جهنلا اذه ةدوعل ةحضاو تاريشؤم نودب هنا نلفت

 رئازجلل اذه لوقن .هعم ءاقل كانه سبيل هناسايسب نم

 .اهبسسا ديدحت نكل ةردايم يا عم ةدحولا عم اهردغو

 لب :ةمئاقلا نيزاوملا لظ يف ةينطو ةدحو كانه سيلو
 .ليوط عارص وهو جهنلا اذه نيبو اننيب عارص كانه
 ةدضق .فدهلا نع لخت يا روتكدلا هلاق امم مهفا مل

 ديكأتلا بجي يمالعالاو يساسسلا انحرط ِق تافرع

 ةينطولا ةدحولا ةلأسم حرط نم فاخن الو .اهيلع

 .ءاقدصا بسكنتو

 :(روضحلا سفن) 15/5/1١ ءاعبرالا
 .انتهبح جمانرب تسيل فافطصالا ةقرو :تعلط

 رمتؤملا ضفرن دق ؛ةكرتشم مساوقك ةحلاص يه نكل
 ةيوست كانه سيلو .نآلا احورطم سيل هنكل يلودلا
 ذاقنالا ةهبج  ةيوست اهلك ةينطو ريغ وا ةيدطو
 اذا .ابتايفوس ةموعدم يلذاشلا ةوعد  ةلعاف تسيل
 الو عراشلا بسكن نامع قافتا طاقسا ايكينكت حرط
 نيلقتسملا نم ةنجل .ةينطولا ةدحولا دض اننا روصن
 ةمظنم مداصت وا .يملاعلا فارتعالا ديعب حرط امك

 تايلمع ىلا ةجاحب ءلاضن ةمكارم ىلا ةجاحب ريرحتلا
 .ةيلكش تالزانت حدقن ناو :ةزيمم

 :ةكرح نودب لظن زوجي الو ةهبج يف نحن  :ماصع
 انئاقدضا ىدل ىدص اهل تاطاسوو تاردايم كانه

 انلق سابردو يثوغربلا كرحتي نآلا ءنييلودلاو برعلا
 دادغب سلجم نع ةنجللا .لوبقم ريغ رمالا اذه نا مهل
 ةنجللا .نيلقتسملا لك نولثمن ال متناو حتف نم اهمظعم
 ىلا نورضحي نيلقتسملا نم ددعب نوداني :تريغت
 نامع طاقسا ةقرو مهيدل .دبعلا وبا مهساري قشمد
 ىلا يدؤت طاقن كانه ايميظنت , ديفيد بماك ةرهاقلا

 ريضحتلا يرجي رومالا تراس اذا :ةيعامج ةدايق
 تامظنمو نيلقتسم لئاصف ١٠١ ددع ينطو سلجمل

 لوح هلاسو دايا وباب لصتا هروضح لبق .ةيبعش
 ءاضعا ةيبلاغو مهكرحت كرابي هنا مهباجا .هكرحت

 يلذاشلا ةردابمو .هعمو تافرع دض ةيزكرملا ةنجللا
 .ةيدج تسيل

 هيلا يدؤي نا نكمي امو اذه لك نع رظنلا ضغنل

 .ردابت نا دب ال ؛:ةتماص لظن نا ذاقنالا ةهبجلز وجب الو
 تيتك .زومرلاو جهنلا طاقساو انجمانرب نم اقالطنا

 وبا نم سمالاب حرط ام رابتعالاب اذخا ةريغص ةقرو
 :لامج

 يرجتلا ةمظنمل ءىراوط ةدادق

 ريرحتلا ةمظنمل (ةنقؤم) ةدابق لكشت ١

 .ةلقتسم ةينيطسلف ةينطو تادصخش نم ةينيطسلفلا
 ,ءاضعا ةعست نع اهئاضعا ندع ديزب ال نا ىلع

 ةيقب ىلع ماهملا عزوتو اهل اسيئر ةدايقلا هذه راتختو
 .اهئاضعا

 :ةدابقلا تادحالص : ب

 سلجملا تايحالصبي ةدايقلا هذه عتمتت ١
 اققو كلذو .ةيزيفنتلا ةنجللاو ينيطسلفلا ينطولا
 نوكيو .ةمظنملا يف اهب لومعملا ةمظنالاو نيناوقلل

 ىتح ةينطولا سلاجملا تارارقو ينطولا قاثيملا
 .يسايسلاو يميظنتلا اهلمعل مظانلا )١5( ةرودلا

 :مايخا- ع
 ايميظنت .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايق ١

 .رهشا ةتس ىلع ديزت ال ةدمل ايملاعو ايراداو ايسايسو
 ءاهئاضعا نيب نم (قيقحت) ةنجل ليكشنت - ١

 تايصخشلا نم هارت نمب نيعتست نا ةنجلل نكميو
 لوصولل كلذو .اهتدعاسمل ةدابقلا جراخ نم ةينطولا
 نع نيلوؤسملا .ةمظنملا يف نيفرحنملا ةيساحم ىلا

 اهقاثيم نع نيجراخلاو ,اهيف ةينطولا ةدحولا بيرخت
 تارارقو ةيميظنتلاو ةيسايسلا اهجماربو ينطولا
 .ةينطولا اهسلاجم

 فارحنالا ةهجاومل يحرم يسايس جمانرب عضو-
 لمع ليلد نوكيل :ةينيطسلفلا ةحاسلا يف نيفرحنملاو
 عيراشملا طاقسا فدهب ينطو فافطصا عسوأل
 ديقيد بماك يتيقافتا طاقساو .ةيكريمالا ةيوفصتلا
 .ةرهاقلا نالعا ءاغلاو :نامعو

 ددع نوكي ديدج ينطو سلجم دقعل ريضحتلا
 لئاصفلا نم هاثلث .اوضع )١١١( هئاضعا

 ةينطولا تايصخشلا نم يقابلا هثلثو ,يواسنلابو
 عض روانشدلاب ءاضعالا ةيمسنت مندو ,ةلقتسملا

 .لئاصفلا
 ينطولا سلجملا ىلا ءىراوطلا ةدايق مدقتت -

 بم نمضتي .يميظنت جمانرب ع ورشمب مداقلا ينيطسلفلا
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 ف ةيعامجلا ةدايقلا ادبم سيركت لفكت دعاوقو اسسا ع
 وا درف طلست وا درفتل الاحم كرتت ال ثيحس تالاجملا لك

 . ةمظخملا ةدايق يف دارفا

 دنع ءىراوطلا ةدابق ماهمو تايحالص يهننت 5

 .ينطولا سلجحملل ىلوالا ةسلجلا داقعنتا

 رواشتلاب متدس صاخسفالا ىلع قافتالا :لامح وبا

 تاطاسولا (؟عيمجلا نم داهج وبا لاس) عيمجلا عم
 ريغ توريب .تقلغا نامع .بوصو بدح لك نم
 ةيروس نوكتل ةلئاه تالواحم .ةقلغم سنوت ,ةحونفم
 اننيب ةقالعلا نوبرخي فيك مث ءاهنم نوسفنتي ةئر
 نيدو اننيب ةقالعلا نوبرخي فيك مث .لئاصفلا نيبو
 تايفوسلاو ءدفو يتأي مايا ةدع لك اوعقوت .ندرالا
 اونوكت ال نا بجي مكبعتو عيمجلا ماما ,.نوكرحتيس
 .لعفلا دودر راطا يفو نيرصاخملا

 ببسو ,حرجلا ىلع هدي عضو لامج وبا  :ةفيلخ
 رطخا .كرحت ةطخ دوجو مدع وه ذاقنالا ةهبج دومج
 اذهو ,ذاقنا ةهدجك سبل لئاصفك ركفن انئا بايسالا
 يف تافرع ةعامج عم قيسنتلا .ةنيابتم فقاوم ببسب
 :حرتقا .ةيبعشلا تامظنملا ,نانبل

 ةيمالعالا تالمحلا فقوو تالاكشالا لح ١(
 .ناقنالا ةهبج فارطا نيب ةقشلاو

 يتلا ةقرولا ثحب وه انعوضوم نإ تمهف  :ماصع
 .ةدحولا لوح موهافلا دبعلا وبا اهب مدقت

 ىري فيك ,ماصع همدق امب انئجوف  :«داهح وبا»
 تافرع ةعامج ىلع حرطيس اذه .ذيفنتلا ةيكيناكيم
 مه نولقتسملا ىقبي له .اوقفاو اذا فيك ذفننس فيك
 قيدص دلب يف لئاصفلا يقتلت نا .ديحولا رسجلا

 ةنجل لكشت ءادبملا ريغ نم اوقفاو اذا ع
 ةقرولا هذه ؛ةفلتخملا فارطالاب لاصتالل نيلقتسملا نم
 .ءاقدصالل .يلذاشلل :تايفوسلل مدقتس تاحرتقملاو
 نحن ينطو سلجم ليكشت نوديري نيلقتسملا ءالؤه
 انوجرحي نا لدب انتمهم .رثكا تايحالص مهيطعن

 ةمظنم ةداعتسا يه ةحورطملا ةلأسملا  :ليبن وبا

 كرتشم مهف انل نوكي نا ىلا جاتحت ةياجالا ...ريرحتلا
 نحن ةيعجر ةيلايربما ةمجه كانه .ةمزالا ةعيبطل
 نكن مل .ةيبرعلا ررحتلا ةكرحو متناو اهنم انيناع
 يعجرلا بناجلا نم ءاج زرفلا .مه لب نيردابم
 ةمظنم يه ةيبعشلا ىوقلا عم نواعتلاب اهرارصاو
 ضفر اهرايخ ذاقنالا ةهبجو مكنم ءزج نحن .ريرحتلا
 .يلودلا ؛ةيروس يبرعلا اهرايخو ةيكريمالا ةيوستلا
 ةحلصمل ىوقلا نازيم .تايفوسلا عم فلاحت

 امك ١ دعب ؟ريرحتلا ةمظنم مهفن فيك مث ,ةيعجرلا
 بجيو ينطو ررحت ةكرح نومضم تذخا ؛سما تلق
 صضرالا يو :ينيطسلفلا عقاولا ةيمومع ىلع زكفرق نا
 مهماما يسفن حرطا مل اذا ءنويلم ” ندرالاو ةلتحملا

 كلملا وا يتاذ مكحا .يريغ نع نوثحبيس ةدايقك
 راطا يف لخدت طورش اهل ريرحتلا ةمظنم ةدحو .نيسح

 نونمؤم لب كيتكت طقف سرامن ال اننكلو :تاكيتكتلا
 ةيضق يه .كلذك متناو ريرحتلا ةمظنم ةدحوب

 عقاو وا ةقيقحلا نم ءرجو .اضيا مكيلع ةحورطم
 ,رخآلا ءزجلا نكلو ريرحتلا ةمظنم عقاو ىلما يبرع
 دوجولل دعبو ةينطو ةجاحب اهمايقب تسيل اهنا
 اهضفري كلذل :ةينيطسلفلا ةينطولا ةيصخشلاو
 ينويهصلا ذوجولل عفد ةادا يهو ءرارصاب ةنياهصلا
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 .تافرع اهسرامي امك ةيبئاتك تسيلو
 ردرحت ةمظنم ءىشنن له ريرحتلا ةمظنم ةداعتسال

 يش ةددرعلا ةعماجلا َق وضعلا كلت اهديرت ؟ةدئدح

 .ةروث طقف تسيل  ةروثلاو نايكلا نم عون
 نم جراخلاو لحادلا ْق اهيقيش هاجت اهتايلوؤسم

 كلذ دعب و هدادرتسا ديرا يذلا وه عقاولا اذه .ددسب

 يهف الاو ةيروس نودي ةدحو كانه سيل :هححصن

 ,رئازجلا ةوعد اهدبلت ةلأسم هذه ىفنملا يف ةدحو

 نأ ةرداقو ريرحتلا ةمظنم ديحوت ىلع ةرداق ةيروس
 ال انديب ةحلسا كرتن ال نيينعم نحن .اهمسقت

 اذهو فافصا جمانربب نيرخآلا عم لماعتن ,اهلمعتسن

 عمجن نا دب ال .انريهامجلو مهل يميظنت قش نم دب ال
 انتوعد دنعو ينيطسلف عامجا هيش دشحتو

 اننكلو ءانلع ندرخآلاو لئاصفلا انيطاخ فافطصالل

 :.فافطصالا جمادربو ذاقنالا ةهيح جمانرب انل انلخاد

 جلوع يلودلا رمتؤملا عوضوم ىتحو .ةقدب غعيص
 راطا فو يكريمالا لحلا ةهحاوم ِق السك .ةنورمب

 .كيتكتلا

 فرطك لماعتن له .ةميلس ةيؤر تسيل هذه ؟ةضراعمك
 ريرحتلا ةمظنم نيميلل ملسا له .,ررحت ةكرخ يف
 ؟انامل رفصلا نم أدناو ةينيطسلفلا

 نم ريثكلا اهيفو ؛:ةريطخ ةيضق هذه ,نيلقتسملا رود
 ىلع انريثأت يقبن فيك كيتكتلا رارمتساف .لدجلا
 ,انموصخ بساكم يف كلذ لخدي ال فيكو .نيلقتسملا
 نوكن فيك ةدحولا ىلع اصرح دشا نوكن فيك
 .الوزعم فارجحنالا جهن لظي و ينطو فافطصا

 ةقرو «نيتضقانتمو نيتقرو كانه  :«داهج وبا»
 .ماصع قيفرلا اهمدق يتلا تاحارتقالاو فافطصالا

 ىلع زكرت ةيناثلاو يسايسلا بناجلا ىلع زكرت ىلوالا
 .يميظنتلا بناجلا

 سيل نكلو ديج ذاقنالا ةهبج جمانرب  :لامج وبا
 لك ةريغص تاضراعت كانه .ذيفنتلا ةيكيناكيم هل
 ةحلصملل رومالا زواجت لحلا .اليلق لزانتي مكنم
 .ءودهبركفن .ايسايس نوفلتخم متسل انه متنا ,ةماعلا
 نحن ءايشا ةقرولا هذه يفو .مدقيس يسايس جمانرب
 ةردابم ىلع انقفاو امدنع اهيلع قفاون ال بزحك
 ىلع رطخي الو ,تاحفص ثالث يف نكلو انلق فينيجيرب
 نود دحا رصتني نا ةيضاقلا برحلا دعب دحا لاب
 نوكن نا بجي تادايق نحن .ةيكارتشالا ةموظنملا
 ,كيتكت نودب ةيجيتارتسا كانه سيلو .نيلوؤسم
 انكرحت اذه عم .لاتقلا رظتني عيمجلا ةقطنملا وجو
 .وجلا ىقنيل تايفوسلاو نحن ةيكيتكت تاكرح
 رخآ ءيش يسايسلا فقوملاو ءيش يدئاقعلا فقوملاو
 لوقعلا لك رخآلا فرطلا .لوالا مدخي يناثلاو

 ,يبرغلا ملاعلاو نييعجرلا لكو هتمدخ يف ةينيطسلفلا
 ةياهنلاب يه ريهامج كانه نكل ,نئاخ ركسعم هنا
 .نيميلا اهبسكي الو اهبسكن فيك .انريهامج

 زيزعتل كرحتن فيك نوقفتم ليلحتلا يف :لامج وبا
 مدع ىلا يدؤي امبو يبرعلا يموقلا ينطولا طخلا
 .بسكم يهو رسيرحتلا ةمظنم ةيمها نم ليلقتلا

 (0.تيسلا موي نيتقرولا ثحبنس
 :.:ذاهج وبا» مسا راوحلا لالخ دري :ةظحالتم

 جلخ :ديشلا نسل -:لييركحج سمسا امه دويسنقملاو

 [.ريزولا

 د لالخ نم ةيضقلا هذه علطتست ,ةيبرعلا ةعيلطلا

 ارجو بنا لطي الطب مداب ستر يفتح بل كلاط

 6 يف هنومجاهيو هنداهشب العلا هنم نوبنسيف
 ا ةباتك

 نأ :يلاتلا لكشلا ىلع ةيفتاهلا ةوعدلا َتَناَك كيا
 روسفورملا هذاتساو كور يىرته ديسلا |

 يف ايفاحص ارمتؤم .ادغ ناميقي نوسيروف | ٠
 اري والا ةحاس ىلع لطملا ريدكلا قدنفلاب يسوبسد ةلاص

 رمتؤملا اذه ميقا نيحو ,رمتؤملا اذه كروضح ىنمتنو

 نييفاحصلا نم دشح ناك .نومت نم نيثالثلا رصع
 نا ام :ةلاصلا ىلا لوكدلاب مهي بناجالاو نييسنرفلا

 ءايدالا نم ددع ينمدقتي بابلا ىلا تلصو

 رمتؤملا روضحل نييوعدملا برعلا نييفاحصلاو
 لخاد نم ةثعينملا ءاضوضلا تناك ىتح :قفاحصلا
 كابتشا ةمث ؛ةقورالاو ءاضفلا ىف ترشتنا دق ةلاصلا

 رمتؤملا اذه يمظنم نيب وتلل لصح دق يديالاب
 ةمكل ةلاصلا لكدم دنع هنم ينتباصا .ىرخا فارطاو

 ةمئاق يف يمسا تلجس .لخادلا ىلا ةونع ينتعفد
 .ىرح يذلاام .ءيشلا ضعب كيترم اناو :نيلخادلا

 .!رمتؤملا اذه هنع رفسب نا نكمد اذامو

 همسا ايسنرفق الجر نا :يلاكلاك ةياكحلا ردصم

 ةيغب تنان ةعماج يف ةساردلل لّجسم كور يرنه
 روسفوربلا عم .هاروتكدلا ةداهش ىلع لوصحلا

 وج ساده

 فارضا هلبقتت نا نكمي ال عوضوم يف نوسيروف
 هنا تيثد نا يميداكالا هثحب لالخ نم لواحب .ةديدع

 قرحل ةيزاغ فرغ ةيا رلته مايا يف كانه نكت مل
 ةريبك ةليخمل جئاتن الا فرغلا هذه ةياكح امو .دوهبلا

 نم اوعجر نيذلا كئلوا اهب داع تاليوهتو تاميوهتو
 نم ةريبك تالاه مهسقنا ىلع اوفيضي يكل .برحلا
 ةيغب ؛اعارتخا تاياكحلا هذه اوعرتخاف .مهيوذ ةيحم
 دوهيلا ةصاخو .ماعلا يأرلاو سانلا فطع بسك

 مهنوك تابثال ةريبك ةصرف كلذ يف اودجو نيذلا مهنم
 يكلو :يزانلا تالقتعم يف داهطضالاو فنعلا اوقال دق
 !ناكم لك يف ادبا نيدهطضملا حهسفنا نم اولعجي

 اذه نع ةيئاشنا ةغالب هثحب يف كور يرنه مدقي مل
 ثحب يف اهبلقت نكمي ال ةينهذ تاروصتو عوضوملا
 جتنتسي يكل هثحب ةرئاد يف عسوت لب .يميداكا
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 ,نمزلا كلذ نم تافارتعاو تاداهشو تاباتك للحبو

 ةليفك اهنا ىري .ججحو تادنتسمو قئاثوب ةموعدم
 ثحنلا قرغتسا دقف كلذلو .هيهذم دانساو هبأر معدب

 ثادحالا كلت تافلم نيب شيعي وهو اليوط انمز هنم
 فرغ نا .اريخا جتئتسي يكل اهتافيشراو اهقئاثوو
 ناو :ةينويهصلا اهتعدتبا ةريبك ةبذك الا نكت ملزاغلا
 لصوت يتلا ةقيقحلا ىلع علطي نا بجي هرسأب ملاعلا
 هشقان نيحو .يبهذم فرطت يا نع اديعب .اهبدلا

 ١988 ماع هاروتكدلا ةجرد هحنم هعوضوم ىف هذاتسا
 ملو نيحلا كلذ ذنم ةجضلا تماقف :تنان ةعماج نم
 ةينويهصلا مالقالا تربناو .ةظحللا هذه ىتح دعقت
 هل ليكت يكلو ,ثحابلا اذه هب ءاج ام لك دنفت يكل
 يتلا فحصلا يف و مكاحملا تاعاق يف تاماهنالا نم اليس

 ريزو لعج امم .ةينويهص وا ةيدوهي تارادا اهرّيست

0 

 ثان 2 1

 حجن هنكلو ةوبرزاح 1 مناهدلاف تروك

 ماب مجرب نمط مهمقأ 3 ١

 مل

 ا

 نم ةداهشلا بحس ررقي يننرفلا يىلاغعلا ميلعتلا
 يه تراثا .ةيميداكا ةقباس يف .كور يرنه بلاطلا
 ةصاخ .ةيعماجلا طاسوالا يف ةرييك ةجض ىرخالا

 ةلاسرلا ىلع فرشا يذلا نوسيروف روسفوربلا ناو
 ثوحب هلو .ةبيط ةيعماج ةعمسب عنمتي .ةيميداكالا
 ةلحرملا هذه ةصاخو ؛بيرقلا خيراتلا ىف ةديدع

 . تاذلاب

 ؟ثدح يذلا 5

 اهراطا يف ةروصحم لظت نا ةيضقلا هذهل نكمي ناك

 يتلا ةيفاحصلا ةجضلا الول يغماجلاو يميداكالا

 يتلا ةيرصنعلا ةحفاكم ةيعمج لخدت الو .اهتقفار
 نا مغرب .اسنرف ُْق ءاعم برعلاو دوهبلا اهبيف لحادت

 :ماع فده تاز تناك تقلطنا ام لوا ةيعمجلا هذه

 لمعلا وهو .الوا نورجاهملا برعلا اهسيسأت يف مهسا
 نييرصنعلا ةهباجمو ةيرصنعلا ةحفاكم ىلع
 نا تتيثا ةعيمجحلا هذه ةريسم نا ريغ :نييسسنرفلا

 ف مهلخدتو .دوهيلا نم :اهيف تلغلغت دق ىرخا افارطا
 هناب هماهتا لالخ نم كور ىرنه روتكدلا ةيضق ةريسم
 دوهنلا نم لدنلل الا اذه يميداكالا هثحب امو ؛يرصنع

 هوخنمي مل نا ,تفال لكشب هوبراح .رمتؤملا ةعاق يف
 ال, :لوقت ةقفال مهعم اولمح دقو مالكلل ةصرف ةبا

 ام مئاتشلاو بابسلا نم هل اولاكو ؛ةيهاركلاو دقحلل

 لخدت مغر ؛ارارم هبرض اولواحو .ندبلا هل رعشقب
 دعيرمتؤملا ىلا ترضح يتلا ةيسنرفلا ةطرشلا ةزهجا

 مل كلذ لك نكلو .هيمظنم لبق نم اهؤاعدتسا من نا
 باتك قيزمت ىلا نيبصعتملا ضعي دمع دقلو .اعفن دجي
 ومظنم هعزو يىذلاو نالوش هيردنا يسنرفلا فاحصلا

 «كور يرنه مادعا يغبني له» ناونع لمحيو رمتؤملا
 لاعفالا دودر لك نالوش هيف عيمج يقيثوت بانك وهو
 ىلا ةفاضالاب ؛هيلع امو هل ام ,بلاطلا اذه ةيضق هاجت
 ؛٠2+ دودح يف عقب باتك وهو :ثحبلا نم ةلماك لوصف

 هامس امل هتمدقم ف ضرع .طسوتملا عطقلا نم ةحفص

 ةيضق اهيلع لاعفالا دودر عبات نمل يهو ؛«كور ةيضق»
 ىتح طويخلا اهيف تلخادت ةريبك ةيضقو لب .اقح
 ىمدلا ةقيرط ىلع ةيمدلا كيرحت ادج بعصلا نم راص
 .ىقيتسو سردلا ديق ةيضقلا لازت امو ,!ةكرحتملا

 ناهذالا يف مياهدلاف
 اديعب ةيضقلا هذه ليصافت يف رظنلا ادبا نكمي ال

 تروك حيشرت تقفار يتلا ثادحالا تايرجم نع

 قباسلا ماعلا نيمالا نال كلذ .اسمنلا ةسائرل مياهدلاف
 تاباختنا اوعبات نيذلا لك فرعي امكو .ةدحتملا ممالل
 ندل نم افلاب ادقح هجاو دق ؛ةيواسمنلا ةسائرلا
 ؛اهحراخو اسمنلا لخاد ةيصعتملا ةيدوهيلا فارطالا

 قرح اهرخآ سيل .اديدحت ينويهصلا نايكلا يفو لب
 ةقالع تايثال ةلواحم يف .اسمنلا ملعل اناهاك ةعامج
 طايضلا دحا ناك هنايو .ةيزانلاب لجرلا اذه

 ىسنن نا نكمي الو :دوهيلا لتقو قرح نع نيلوؤسملا
 تردصا دق ةدختملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا نا برعك
 ةئلود ةقيشو .ةيلودلا ةمظنملل مداهدلاف ةسائر مادا

 فيكف .ةيرصنع ةكرح اهرابتعاب ةينويهصلا ةنادال
 ةسائرل هحيشرت ىلع اوتكسي نا ةنياهصلل نكمي نذا
 تافلملا اوحتفو ججحلا اولعتفاف ءاسمنلاك ةلود
 مل هولعفام لك نكلو .ىتوملا رويق نوشبني اوحارو
 نم فنا مغر .هدلب ةسائرب مياهدلاف زاف ذا ؛اعفن دجي
 بعشلا ءانبا مه هيلع اوعرتقا نيذلا نال كلذ .دوداع

 يف ارشايم الخدت لصح يذلا يف اوأر نيذلا يواسمنلا

 تهتنا نا امو .ةيلخادلا مهدلب ةسايسو مهتاعانق
 .اسنرف ىف ؛:تأدب ىتح مياهدلاف تروك ةيضق ليصافت
 ريبور روسفوربلا هذاتساو كور يرنه ةيضق
 نم ,اهتياكح دوهيلا دازرهش لمكتستل :نوسيروف
 يف ىرخا ليصافت نع ثحبلا مث نمو .رجفلا ىلا ءاسملا
 .ةقحال ىرخا تاحايصو تابسما

 نا ؛افداهو ايعوضوم نوكي نا شاقنلل نكمي ناك

 .هلوقي نا دويام كور يرنه راكفا وضهانم عمسي
 الك راكفا هلالخ نم عمست ؛حيرصو حضاو سشاقن

 ,نازيملا يتفك اويلق دوهيلا نكلو .نيفرطلا
 لجرلا اوعنمو جيجضلاو ىضوفلا ةراثا اولجعتساف
 اوحارو .تارشعلاب ةصخملا اوطاحا .مالكلا نم

 ةصرفلا حتت نا نود .ههجوب بابسلا عذقا نوليكي
 قرحو تاجنشتلا نع ةديعب ةيميداكا ءارا عامسل

 .!باصعغالا

 كلت ةيخيرات نع هتحورطا يف ثدحتي مل كور يرنه
 تافارتعا ىلا دمع لب .حبير ضيق لالخ نم ثادحالا
 مقت مل هنا ىلا لصوتو .ةصاخ ناملالا .ظابضلا نم ددع

 ثثجلا بيوذتل نارفا الو زاغلاب مادعالل فرغ كاذنآ
 نا ينعي كلذ لك نكلو ,ليسغلل نوباص ىلا اهليوحتو
 لوقل ةحماج ةيملع ةبغرب اعوفدم ناك كور يرنه
 يذلا :ةينطولا ةهبجلا» بزح نا ذا .الا سيل ةقيقحلا
 ملو ةحورطالا نع عقاد دق .نيبول يرام ناج هسارتي
 دوهيلل هئادعب فورعم يرصنع بزح وهو ,اهندي
 .اعم برعشلو

 راوسالا تاءوتن يف ةقلاع لازت ام نذا ةيضقلا
 ىتح طاسوألا هذه يف لعافتت لظتسو .اهي ةطحبملا

 نم حتفت نا حجرملا نمو :ةريصقلاب تسيل ةرثخف
 [1.ىرخا تافلم اهلالخ
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 : وفعلا ةمظنم
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 1 اب له ادام

 0 وا 0 وو لوا موس وسلا ا ا ل تمم

 نميلا يف نييسايسلا نيلقتعملا عوضوم نا
 انخاس ادسايس اعوضوم لازي ام يطارقميدلا هلل

 ظافتحا ربعي ةهج نمف ,ةدعصالا فلتخم ىلع 4

 ههمظعم  نيلقتعملا نم فالآ ةدعب ةديدجلا ةطلسلا

 ءالولاو ديبأتلا فعض نع  دحاولا بزحلا قافر نم

 ةدع رورم نم مغرلاب ,ةطلسلا هذه هب عتمتت يذلا

 .اهحلاصل رومالا بابتتسا ىلع رهشا

 يلع قباسلا سيئرلا راصنا حرطي ىرخا ةهج نمو
 نيلقتعملا نم ةيلاحلا ةطلسلا فقوم نا دمحم رصان

 ايدسج مهتيفصتب ددهت نئاهرك مهب اهكسمت ىلا دوعي
 قباسلا سيئرلا راصنا اهيف لواحي ةظحل يا يف
 .ةوقلاب مكحلا ةداعتسا

 ةيضق يأ) ةلأسملا هذه ريتعت ةفلاث ةهج نمو

 تمدطصا يتلا ةيسيئرلا تابقعلا ىدحا (نيلقتعملا

 طسوتلا تالواحم لك - يد لازت امو - اهب

 يطارقميدلا نميلا يف عارصلا يقيرف نيب ةحلاصملاو

 انبوبثاو فقول داحتالا يعاسم كلذ يف امب

 .ةينيطسلفلا فارطالا ضعبو يلامشلا نميلاو
 ىقبي ةيسايسلا بناوجلا هذهل ةفاضالابو

 يقوقحلا ههجو نييسايسلا نيلقتعملا عوضومل
 ةيلودلا وفعلا ةمظنم ترداي ام اذهو يناسنالاو

 ىوقلا فلتخم ىلا قرطت ماع نابب يف هحرط ىلا ارخؤم

 ةينميلا نوجسلا يف نوشيعي نيذلا دارفاآلاو
 صاخ فقوت عم ؛نآلا ىتح /١9451 ماع ذنم ةيبونجلا

 :نيتيضق ماما
 نيذلا نييثعبلا نيلقتعملا ةبضق يه :ىلوالا ةيضقلا ©

 85/١/1١ ثادحا نم ةليلق عيباسا لبق اومكوح

 :مه مادعالاب مهنم ةثالث ىلع مكحو
 .حلاص دينسلا ىلع ١

 ليبشاب لع للادسخد ؟
 يطابرلا هللاديع دلاخ “" 

 ه نيب ام حوارتت ةفلتخم ددمب نيرخآ ةينامث ىلعو
 :مهو ةنس ١١ و تاونس

 ةنس ١١ ةدمل ملاس ديعس ةيواقم ١

 ةنس ١١ ةدمل حلاص يلع نب يلع - "
 .تاونس ٠١ ةدل ظوفحم دمحا دمحم “"' 

 .تاونس ٠١ ةدمل ديعس سيمح دومحم - ؟

 تاونس ٠١ ةدمل رصان دمحا رصان ٠
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 2 ا ات د ناك يف نيبماسلانيظتعلا نا مارب

 تاونس ه ةدمل ديعس لضف دمحا- 5"

 تاونس ه ةدمل ىلع دمحم دلاخ - ٠

 تاونس ه ةدمل ليعامسا مساق باهش- 4

 يناثلا لقتعملل ءيشي ةمكحملا قرطتن مل نيح يف

 هنا نع ءاينا تددرت يذلا مامه نب هللاديبع رماع رشع

 .قيقحتلا ءانثا تيدستلا تحك مهبشتسا

 يف ترداب ةمظنملا نا وفعلا ةمظنم نايب ديفيو

 تاطلسلل ةلاسر هيجون ىلا يضاملا ليربا /ناسين

 ءالؤه ريصم نع اهيف اهلاست ةديدجلا ةيندعلا
 يا قلتت مل اهنكل .يناثلا نوناك ثادحا دعب نيلقتعملا

 دح ىلع ؛ايح دعي مل مهنم ددع نوكي نا» ىشختو ... در
 .«لانودشانرتنا يتسنمالا» نايب ريبعت

 ثادحا ةجيتن نيلقتعملا ةيضق يه :ةيناثلا ةيضقلا ©

 رصان يلع قباسلا سيئرلا راصنا نمو يناثلا نوناك
 ةدع نوغلبي مهنا ةمظنملا نادب دكؤي نيذلاو :دمحم

 ةريزج ىلا اولقن دق مهنم فلالا يلاوح ناو .فالا
 مهدوجوب فارتعالا تاطلسلا ركنت اميف ...ةرطقوس
 .الصا

 القتعم ؟9 ءامسا اهنابب يف وفعلا ةمظنم حرطتو

 كلمت نييسايسلا نيلقتعملا نم ةعفدلا هذه نبي نم

 :مهو مهنع تامولعم

 ةيلخادلا ريزو يناطبلا شلادبع دمحم ديقعلا-١

 .قياسلا

 ةلودلا نما ريزو بئان ناحرف نيسح يولع " 

 .قياسلا

 ناريطلل قياسلا دئاقلا ىسوم نيسح دمحم ديقعلا ٠

 .يوحجلا عافدلاو

 .ةيرحبلل قباسلا دئاقلا يناسحلا هللادبع ديقعلا  ؛
 .ايشيليملل قياسلا دئاقلا شيخبلا دمحا حلاص- ه

 سلجم ةسائر سلجم وضع دمحم رصان ناميلس "7
 ةمظنم دئاقو ةيزكرملا ةنجللا وضعو ىلعالا بعشلا
 .«يبعشلا عافدلا ناجل»

 ناجل» ةمظنم سيئر بئان ديحولا دبع ملاس
 .«يبعشلا عافدلا

 ةيزكرملا ةنجللا وضعو يباقن .شودلا ناطلس / 
 .برحلل
 ةيزكرملا ةنجللا وضعو يباقن .حوار ديعس 4

 ممم ب < ا 0 2 وبسم

 :بزحلل ْ م
 ةيزكرملا ةنجللا وضعو يباقن ليلجلا دبع دمحم ٠

 .برحلل
 داحتال ىلعالا سلجملا وضع حيمس خيش ١

 . تاداقنلا

 .يباقن .بوهيم كلادبع دمحم 7

 .يباقن .يديعجلا زيزعلا دبع ١

 .يباقن . داوج دمحم 4

 بزحلل ةيزكرملا ةنجللا وضع يربكالا ضاير 6
 .يكارتشالا بابشلا داحتا ماع نيماو
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 .يطارقميدلا نييفاحصلا

 بزحلل ةيزكرملا ةنجللا وضع دمحا يلع قوراف - 4
 .نييفاحصلا ةباقن ماع نيما بئانو

 ٠ - ةفيحص ريرحت سيئر ديعس فرش هللاديع +4 ١
 .«ربونكا

 .ندع ءابنا ةلاكو خداع ريدم خيهارنا ببجت ١"

 .مالعالا دهعم ريدم اربَحلا نمحرلا دبع -
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 .نييفاحصلا ةباقنل
 ريرحت سيئرو باتكلا داحتا وضع تاكرب ديرف 25
 ..رصعلا اياضق» ةلجم
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 .ندع يف بزحلا ميظنت لوؤسمو
 .مثيه ىلع ميهاربا-

 .مثيه ىلع دمحأ 4

 وفعلا ةمظنم حرطت نيتيضقلا نيتاهل ةفاضالاب ©
 نوجس يف نيرخآ نيلقتعم ةيضق اهنايب يف ةيلودلا
 :مهو ...ةقباس تارتف لالخ يطارقميدلا نميلا

 قباسلا مكاحلا ريرفا ىلع نب ىسدع ناطلس ١

 .1951/ ذنم لقتعم . يرهمو ةرطقوس ةنطلسل

 قباسلا مكاحلا يولعلا نيسح نب دياس خيشلا
 .1951 ذنم لقتعم يولعلا ةنطلسل

 نمالا نوؤشل راشتسم باهش يداهلا ديع ديس '' 
 .155/ لكاوا وأ ١951 ننم لقتعم
 ١!19١. ذنم لقتعم يحلفملا رصنم يلع خيشلا +

 , أ ذنم يسوردالا نيسح جاحلا

 .1959 ذننم مازعلا ميلس-”

 .19515 ذنم يراوهم ميلس ردب - ؛

 نوؤشلاو لمعلل قباس ريزو مناغ ديمحلا دبع 4
 .191/7 نذنم لقتعم ةيعامتجالا

 .191/7؟ ذنم يدوسالا يحلملا هللا دبع دمحم ٠

 .19107 ننم يلبوا ىفطصم-١1
 ذنم يكيناكيم سدنهم دمحم دمحا نيدلا ءاهب - ١١
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 24 - [ :مانرمرت1 نمنع مهمفتتات -



 ؛ىدرلا نمزلا نم
 ةهي رشلا نمزلا 1

 جالحلا دمحم . د

 قوطلا ماكحاب ةيبرعلا ,قوطلا لود» يدم

 ودعلا لبشف امنيبو .ينيطسلفلا لاضنلا 1 5

 زجاح» ةماقال هتالواحم ربكا يف ينويهصلا [ 0

 ةيبرع ةمظنا تكمهنا :نانبل بونج يف ريغص .ينما
 دودح لوط ىلع هل ينما مازح ريفوت ىلع لمعلاب
 يروسلا ماظنلا تاوق تكرحت كلذل .ةلئحملا نيطسلف

 تلشف نا دعب نانبل يف تلغلغتو هتارباخم ةزهجاو

 ينيطسلفلا دوجولا خسم يف ةينانبللا هتاودا

 نرشملا بعشلا فحز فقويل يندرالا ماظنلا بصتناو

 لماح برغملا كلم فاضتساو .بيلسلا هنطو وحن

 .هرصق يف ينويهصلا ناجلوصلا

 لاضنلا ءادعا نم نييرعتسملا نا رهظيو

 ةيحرسم نورركي مهنا اوسانت وا اوسن ينيطسلفلا
 لاضنلا دسأ ظفاح رصاح دقف .اهومدق نا قيس

 لمعو .ةرم نم رثكا نانبل يفو ةيروس يف ينيطسلفلا
 ةرم لوا هذه تسيلو .بتاكملا قالغا نم رثكا ندرالا

 بحريو نيطسلف ةلتق اهيف نسحلا كلملا فيضتسي

 .يبرعلا بارتلا ىلع مهب
 تقتلاو ادسايسو اننمز ثادحألا هذه تقفاوتو

 مسرتل ةيزاوم ةيكريما  ةينويهص تاططخمب
 0 نم ةمداق ةلحرم حمالم اهلمحمب

 ..ةتآ ةكرعمل تامدقم يهو .نيطسلف يف يبرعلا

 ...ينيطسلفلا ريصملا مسح ةكرعم

 يف ديدج نم له نكلو .يضاملا يف ثدح كلذ لك
 ؟ديدحجلا

 ينيطسلفلا لاضنلا ءادعا نم نييرعتسملا نا رهظد

 1: ممطر نما مهممع 5

 نيرشع دعب ...اومهف مهنا ودبيو .ةينيطسلفلا
 اهتوق رسو ,اهتعانمو اهدوجو رس ...ةنس
 ام ىنعم اومهف ةنس نيرشع دعب .اهتيرارمتساو

 لاضنلا ةدابق ىلا لصو تافرع رسام نا :ارارم هوعمس

 رهظ ىلع سيلو سانلا فكا ىلع الومحم ينيطسلفلا
 هعبانم نم عيني ينيطسلفلا لاضنلا نا اومهق .ةبابد
 لينلل نوئيهي اوحارف ,ينيطسلفلا بعشلا يف ةريزغلا
 رسو ةروثلا جايس ...ةينيطسلفلا ريهامجلا نم

 برح» فانئتسا كشو ىلع لئالدلا تلاتثف

 برق ىلع تارشؤملا تعباتتو :نانبل يف ءتاميخملا
 ...ةلتحملا ضرالا لها ىلع يندرالا ماظنلا ضاضقنا
 ةنياهصلا قفصو .اكريمأ لاومأب كلذو هصاصرب كاذ
 .ةديدجلا :ةيبرعلا ةظقدلل» اكريما فو «ليئارسا» يف
 ةدنئاسم ةمصو نم دسأ ظفاح ةءارب اونلعأف
 نع جارفالا يف يناسنالا هرودب اودانشأو «باهرالا»

 اودلقو :مالسلل هبحب نيسح كلملل اودهشو .نئاهرلا
 .ةيبرعلا ةلوجرلا ماسو برغملا لهاع

 نمزلا ىلا ءيدرلا نمزلا نم يبرعلا نطولا قلزناو
 !ةميرجلا

 نيطسلف يف يبرعلا قحلا لجا نم لاضنلا ناك اذاو

 .ءيدرلا يبرعلا نمزلا يف رطاخملاب ةفوفحم ةفراجم

 ؟ةميرجلا نمزلا يف هتايناكما يه امف
 ملظلا دض لاضنلا نا وه انه لاقي نا بجي ام لوأو

 لب ةدرجم ةركف سيل وه لاضنلا نا امبو .بجاوو قح
 نا نكمي ال زيح ىلا ةجاحب وهف ةسوملم ةيئارجا ةيلمع
 قحلا ىواستي ببسلا اذهلو .هنودب نوكي
 حلصي زيح لك يف دجاوتلا قحب لاضنلا يف ينيطسلفلا
 ينيطسلفلا دجاوتلا مرحي يبرع رطق لكو .هل
 ...ينيطسلفلا لاضنلا يداعي يركسعلاو يسايسلا

 رطق لكو .هتارربم تعونت امهمو هتاراعش تناك امهم
 يبرعلا قحلا ريهعت يغبي ينيطسلفلا دجاوتلا مرحي
 قوس يف لاقت ةديصق لاوحالا نسحا يف نوكي ثيحب
 ةسايسلا حرسم ىلا لوخدلل ةركذتو ةيبرعلا ظاكع
 .ةيلودلا

 ضعب ددشتت هلجا نم يذلا بيسلا وه اذه

 تقولا يف يهو ينيطسلفلا لاضنلل اهمعدب ةمظنالا

 ىلع هتمقن يروسلا ماظنلا نلغي بيسلا اذهلو

 نع مهيلخت ةجحب ريرحتلا ةمظنمو تافرع رساي
 امو هيضارا ربع لاضنلا زيح مهنع عنميو ...لاضنلا

 ماظنلا نلعي ببسلا اذهلو .ةيبرع ضرا نم هدي هلاطت
 ريرحتلا ةمظنمو تافرعغ رساي ىلع هبرح يندرالا
 اذهلو ...ةلتحملا ضرالا ريرحت نع مهزجع ةجحب
 ةلتقب لداعلا مالسلا مسساب برغملا لهاع بحري ببسلا

 .ةلادعلا ءادعاو مالسلا
 ةيبرعلا ةمظنالا ضعب تحار ببسلا كلذلو

 ينيطسلقفلا بعشلا قحل يمالكلا اهدييات يف قباستت

 ترثكف .هقحب ةبلاطملل ةصرف لك نم همرحن يهو
 ينمالا حازحلا عستاو دتماو ,ةينيطسلفلا يفانملا

 ةيحضلاب اوخرصو .ةبصتغملا نيطسلف لوح يبرعلا
 !!تكست نا

 يتاي فوس انمز نا لوقي فيرش يوبن ثيدح كانه
 .ةرمج ىلع ضياقلاك هنامياي كسمتملا هيف حيصي

 كسمتملا يبرعلا حبصأف ىتأ دق نمزلا اذه نا رهظيو

 امم لقا باحرتلا نم ىقلي ادراطم هتما ةماركو هقحب
 .برعلا ضرا يف ةبورغلا ءادعا هاقلب

 نمزسلا يف ىتح .ةرمج دامرلا تحت لظت نكل
 اذاو .يبرعلا نطولا لازام يبرعلا زدحلاف .ةميرجلا

 بجو ةمظنالا عم لاضنلا ةميرجلا نمزلا يف لاحتسا

 بجو اهيناج ىلا حافكلا زع اذاو .اهنع امغر لاضنلا
 قحب اهل فارتعالا زوجي الو .اهرهظ فلخ لاضنلا
 .لاضفلا ميرحت

 «قوطلا لود» ٍَق يرسملا لمعلل ناوالا نا له

 ناح له ؟ةلتحملا ضرالا يف لاحلا وه امك ...ةيبرعلا
 ثدحب ...بولقملا يديلجلا ليجلا حيحصتل تقولا

 ةمقلا تناك اذا .ةضيرعلا هتدعاق صوغتو هتمق وفطت

 يه ةدعاقلاف .ءيدرلا يبرعلا نمزلا يف ةفدهتسملا يه

 ,كلذك رمالا ناك اذاو .ةميرجلا نمزلا يف ةفدهتسملا
 .ةدعاقلا ةيامحل ءاج تقولاف

 نمزلا يف بعصلا ينيطسلفلا مقرلا ىقبي اذكه
 زسيح لك يف ينيطسلفلا دجاوتلاو .ةميرجلا يبرعلا
 ضرا لك نم ينيطسلفلا لاضنلا نآل ءقح يبرع
 نع امهنم دحاولا لصف نكمي الو .بجاو ةييرع
 م.رخآلا

 ل! داو
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 - !ىروم خيففت قيرف
 ْ | اهترتجا يتلا ةيلو الا تاقيقحتلا

 لوح ةيقرشلا توريب يف ةينمالا عجارملا

 تمدا يتلا ةعورملا .تاربجفتلا ةحوم

 ْ ,يضاملا عوبسالا ةيناثبللا ةمصاعلا

 ,يروس حييجفت ذفت قيرف دوجو نع تفبشك
 | سيئر .ناعنك يزاغ فارشا يف لمعي
 1 قف .مدقيو نانبل يف ةيروسلا تارايختسالا

 ةلمرلا يف .«جافيروبلا» قدنفل ةمخاتم ةيانب ْ

 : ةدابقلا رقم وه قدنفلا اذهو .ءاضددلا

  قيرفو .ةيبرغلا توريب يف ةيروسلا
 .ةريخالا ةرتفلا ىف هزيزعت ىرج خيخفتلا

 دهشت فوس .ةمداق ةلحرمل ادادعتسا

 فقوملا عيوطضتل قشمد نم اطوغض

 ..ةنعيهلا طورش ضرفو ينانبللا يعرشلا
 [].هيلع

 . !ةيقرثلا توريب يف يسارف رود
 ,يناندللا شيجلا يف تارباخملا ريدم ماق

 ةيرس تارايزر ةدعب سيسق نوميس ديقعلا
 1 ىقتلاو .ةريخ دحالا ةرتغف 1 يف سيراب ىفأ

 نم ةمثو .يسنرفلا مكحلا يف نيلوؤسم
 - ناطا ِق بصت تا ارايزلا هذه نان ماسشا

 11 دعب مسترت دق .ةديدج ةينانبل ةلحرم
 ارود دهشتو ٠ ,مداقلا ربمتبس / لولبا

 'ةينادبم ةمجرت هل دج دق .ايمانتم ايسيدرف

 ىلا ةيزمر ةيسنرف تادحو لاسرا لالخ نم
 نمض نم ,توريب نم يقرشلا عاطقلا
 شيجلا ىلا رابتعالا ديعي ,؛ةنده عورشم
 "قطانملا يف ةموع دع ,ديحوت ةاداك ينانيللا

 عاطقلا يف .ةيسنرف تادحوب ةيقرشلا
 ' تاوق تادنحو نم رصاشعب . .يبرغلا

 [1...قسشمد

 يطالبن ء ىروم قالط عورشب
 . ' ميعز ضارتعا اولقن توريب نم نومداق

 طالبنج ديلو :يكارتشالا يمدقتلا بزحلا

 تايشيلبملاو ..بازحالا

 ريغن ..ىزاربف ةلفتسا
 ييابعلاو .. ىركسفلا نييبونسملا ىلع ةفصان

 بصنم نم يزاريش ديس ديقعلا ةلاقتسا ةضراعملا «قلخ يدهاجم» ةمظنم تّدر
 يتلا تاسكنلا ةلسلسو ةيركسغلا مئازهلا ىلا .ةيناريالا ةيربلا تاوقلل ماعلا دئاقلا
 ةدايقلا لخدت نا دقتعي يزاريش نا ةمظنملا تدافاو .ةريدكلا كراعملا يف .اهب تبيصا
 داق .اهناكمو كراعملا نامز رايتخا يف ريبك دح ىلاو .سرحلاو شيجلا هيجوت ىف ةينيدلا

 .ةيركسعو ةيرشب ثراوك ىلا
 ةينيدلا ةدايقلا نا نوري ذا .«قلخ يدهاجم. ةمظنم نويركسع نوبقارم كراشيو
 نم فولالا تارشع اهتيحض بهذ يتلا كراعملا نمو .ةقباشلا براجتلا نم دفتست مل
 ,كراعملا ضوخو برحلا يف اهبولسا ةعباتم ىلع ةرصم ةدايقلا هذه تلظو .نييناربالا
 ةلصاوم ىلا وعدب يذلا ينيمخ سرح دئاق يئاضر نسحم بنئاج ىلا تفقو كلذلو

 يزاريش دقتعي يتلا ةيرشبلا تاجوملا بولسا مادختسا يف رارمتسالا ىلاو .برحلا

 .تامزالاو ثراوكلا نم ديزتس اهنا
 عافدلا سلجم يف وضعكو ماع دئاقك هييصنفم نم يزاريش ةلاقتسا نا ودبيو

 بلطو .ايصضخش ينيمخ لخدت كلذلو يسايسلا ىوتسملا ىلع تافالخ نع ربعت .ىلعالا

 «قلخ يدهاجم» ةمظنم نكل .ىلعالا عافدلا سلجم ةيوضع يف رارمتسالا يزاردش نم
 ,موي دعب اموي ءاهتوه عستت سرحلاو ةيماظنلا تاوقلا نيب تافالخلا نا ىلع ددشت
 .تافالخلا هذهل دح عضو هردغ وا ينيمح ىلع بعصيف

 ايسايس اقلق تراثا دقو .تده ةيركسعلا تادايقلا ىوتسم ىلع تافالخلا ةفصاع

 :يثنماخو يناجتسفر نيب تافالخ نع ثدحتت تامولعملا تادبو ,ناربا يف اعساو

 تادايقلا بناكم ف اروصضحم ناك,امو...يوسوم ءارزولا سيئرو يناجنسفر نيبو

 .ةينما ثداوح ةبدا بايدغ

 يذلا يتاذلا مكحلا لكش طقف فدهتست ْ

 لبج نم ينودهصلا ب
  تداخلاو . 1547 زيمتمنم /لولبا يقف نانبب

 دقعلا لكن مكحتلا دنرت قشمد تاوق نا

 يف يناجنسفر عيطتسي الو ..يزاريش ةلاقتسا عم حطسلا ىلا جرخ ةقلغملا ةينيدلا
 يتلا ةيراحتنالا ةسايسلا نولبقي نيناريالا لعجي نا ,ةقلغم لاو ةددشتملا هبطخ
 [.يل الملا اهلصاوب

 . قشمد ماظن يوني يذلا عورشملا ىلع

 ْ ةجحو. اديص ىلا الوصو لبجلا ف هقيبطت

 يف راشتنالا اذه رردس ءيش ال نا طالبتخح

 ةطخلا ناو -.

 تاحستالا دعب هماقا

 يذلا رمالا .ليجلا يف ةيويجلا قرطلاو
 ةيرح هدقفيو طالبنج ىلع قانخلا قيضي
 بيبدغت نع الضف .ةيسايسلا ةكرحلا

 3 3 7 3 ا

 ةيضالعأو ..ةيسايسو ةيبلام تابز
 ,ةرمتسملا برحلا لظ ىف تاشن يتلا ةيفئاطلا تايشيلبملاو بازحالا ةطيرخ | إ
 قتلا وقلت راسن اهضعي ووويفتلا الحنا ةلبآ .:نانييإ قاما لانع احا بمر فكل

 ضعيو .ةيلودلاو ةيبرعلاو .ةينانبللا ةيسايسلا تاريغتملا لعفب ءراثدنالاو
 ,ةيلودو ةيميلقا ىوق نم اهتحلساو اهتوق تدمتسا يتلا تايشيليملاو بازحالا اذه
 .اهرارمتساو اهتدحو ددهت ةيسايس فصاوعو .ةيلام تاب وعص نم يناعن

 ىوقلا عم اهتاقالع يف تاكتاو :ةيفئاطلا تاعارصلا نم تذغت يتلا ؛لما» ايشيليمف
 ندع قحتلاو .اهدعاوقو اهتادابق ىف تافالخلا تفصع .يروسلا ماظنلا ىلع .ةينانبللا

 يذلاو ءبونجلا يف دوجوملا مشاه نسح يذيفنتلا بتكملا سيئرب نيحلسملا نم ريبك
 نسح ةدوع نوبقارملا ظحالو :يرب هيبث هكلسي يذلا يسايسلا راسملا ضراع دق ناك
 ىلع دكا امدنع .نيريخالا نيعوبسالا يف .ةيمالعالاو ةيسايسلا ةهجاولا ىلا مشاه

 ضرتعاو .ةينانبللا يضارالا ىلع يلخادلا نمالا ىوقو ينانبللا شيجلا راشتنا ةرورض
 .ةلاقتسالاب ةيروهمجلا سيئر بلاطت يتلا ةيسايسلا تاوعدلا ىلع

 ضعب نا ذا ,دعاوقلاو تادادقلا ىوتسم ىلع هيف تافالخلا تبد دقف «هللا بزحد اما
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 ْ . ةدلخ ءانيم نم اهيبجي يتلا ةيلاملا دراوملا .
 : 8 .اهيف طفنلا نيرخت عورشمو

 ٠ لبن علصلا القلون 

 ملا 1

 ةعيرألا نع وقعلاب ارارق «قيئارسألا» |
 نم نينثا لتق نع نيلوؤسملا رابكلا
 دق ءاضقلا نوكي كلذبو .نيينيطسلفلا

 ينويهصلا نايكلا سيئر بلط عم بواجت :

 ةيجراخلا ريزو جرخف زي وقفنا 0
 نا رابتعاب ٠ ةهجاوملا هذه نم ريماش قحسا

 ,ةموكحلل هتسائر نابا عقو دق ناك ثداحلا

 لتقب .تاميلعت ىطعا هنا ريماش مهتاو 0

 رارق نا نوبقارملا ىريو ...نيينيطسلفلا |
 ماس عص مجمل ٠ ,وفعلاب ءاضقلا | >

 / - ايلعلا «ليئارسا» 1

 راشلا ناهرلا
 0 يروسلا ماظنلا ناهر طقش

 سيئر ىلع  يسليس بالقنا ةدانقلا

 عامتجا يفق . .لدمجلا نيما ةيروهمجلا

 نا طايضلا نم اددع نوع غلدا قلغم

 يفو .نانبل باسح ىلع ةيركسعو ةيسايس
 ينانبللا شيجلا ناهر» :لاق ينلع باطخ
 3 ةيروهمجلا سسئر ىلع

 ىزمر لوفد
 نيسأرب ٠

 تاوق هب تماق يذلا لوخدلا نا تمش

 نم ةيبونجلا ةيحاضلا ىلا قشم د ماظن

 ,ينارنالا دحاوتلا قطافم لمي مل توريب

 نيذلا نييناريالا نيلوؤسملا ةنميه نم نوكشي اوأدب .بزحلا يف نيزرابلا نيينانبللا
 عيمج نا ذا .ةيلام ةمزا بزحلا يف فصعتو .ايركسعو ايسايس برحلا نوهجوي
 .ةيعامتجاو ةيلامو ةيداصتقا ةمزا اهرودب يناعت يتلا نارهط نم هيلا درت هدراوم
 يف نيلوؤسملا نم ددع ةايحب يدوت ةيومد تامادص ثودح ناكما ىلا ضعبلا ريشيو

 .طاشنلا نع عييشتل ود و مهماصتعا بيسي «بزحلا

 ددلو ةهيسأرب يذلا يكارتشالا يمدقتلا بزحلا ةدابق تفقوا .هسفن قادسلا فو

 .ةيلاملا نويدلا مكارتل .رودصلا نع بزحلا مساب ةقطانلا ,ءابنالا» ةديرج .طالبنج
 ىلع سكعني فوس رارقلا اذه نا دقتعملا نمو .اهرادصا يف رارمتسالا نع زجعلاو
 يف يهو :نلعلا ىلا ءافخلا نم تافالخلا جورخ ىلا يدؤي فوسو .ايبلس بزحلا

 ضرف ىلا تأجل دقف :بئاتكلا بزخل يركسعلا حانجلا  «ةينانبللا تاوقلا» اما
 زجع نم هيناعت ام ببسب .ةيقرشلا قطانملا ف نوشيعي نيذلا نينطاوملا ىلع بئارض
 يف ءرودصلا نع اهتاروشنم نم ددع فاقيا ىلا بيرقلا لبقتسملا يف رطضن دقو .يلام
 نيفظوملا نم ددع فرص ىلا هيف تاحل يذلا تقولا

 ىوتسم ىلع ةلوادتم حيصتو .نلعلا ىلا رسلا نم تافالخلا جرخت امدنعو

 يف تطروت يتلا تايشيليملا و بارحالا هذه ةحفص نا ينعي كلذ ناف ,اعيمج نيينانبللا

 ,ىوطت تادب دق .هتدايسو نانبل ةدحو باسح ىلع .ةيلودلاو ةيميلقالا تاعارصلا
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 سرح تارقم ثيح .دبعلا رئب يف اصوصخ
 .ةينانبللا ةحاسلاب نيفلكملا تامآلاو ةروثلا
 لبق مت ايناربا  ايروس امهافت نا دكؤملاو
 ظحلت ةقفصل اعبت :ةنحاضلا ىلا لوخدلا
 دحاوتلل اديدهت لكشت ال طاقن يف راشتنالا

 دادمالا طاقن قياضت ال اهنا امك .يناربالا
 ىلا لصت اهنا قشمد دقتعتو .هل ةيويحلا
 .نارهط عم قطاوتلا ىلع ظافحلا :نيفده

 لالخالا مدعو .طفن ليمارب افلس عوفدملا
 ةيبرغلا ايناملا ةيجراخ ريزو عم قافتالاب
 نم ةيحاضلا فيظنت» ىلع صني يذلا
 6.,ةيباهرالا رؤبلا

 !ةيريهامجلاو سيراب نيب ةعيطت
 تلصو ةيببيللا - ةيسنرفلا ةعيطقلا

 دعبو .ةدوعاللا ةطقن ىلا يضاملا عوبسالا

 ىلا ةيسنرفلا تاكرشلا سيراب ةوعد

 ةرازو تضفر .يبيللا طفنلا ةعطاقم
 عيفر» دفوم لابقتسا ةيسنرفلا ةيجراخلا
 ىلا هلاسرال دعتسي ققاذقلا ناك :ءىوتسملا
 كانهو .ةيعادتملا روسجلا ميمرتل .,سيراب
 يف نوكي فوس يسنرفلا درلا نا لوقي نم
 يف يربح نيسح كيرحت لالخ نم داشت
 ينوكوغ عقاوم مضقل .انيماجن ةمصاعلا
 اذه يف نييسنرفلا راعشو .ايبيل موعدملا
 لكؤي ال يداشتلا ..راثلا قبط نا :راطالا
 0...ادراب

 يطاعتلا خونمب :طالبنج
 «هيللا دزه» عم

 سيئر نا تامولعملا ضعب تدافاأ

 .طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا
 ميمعت ةرورض .ةيبزحلا تادايقلا غلبا

 نع فقوتلاب نييبزحلا عيمج ىلع رارق
 .«هنلا بزرح» يحلسم و ءاضعا عم يطاعتلا

 ةلواحم وه .رارقلا اذه ف ببسلا نا ملعو
 تالخدتلا نع هبزح داعبا طالبنج
 نوؤشلا ىف ةيروسلاو ةيناريالا
 0 .ةينانبللا

 ةضحام هرفي

 بعغلاو يلاهآلا نيب
 ناسل :يلاهالا» يتفيحص ريرحت اسيئر

 لاح ناسل «بغشلا»و .عمجتلا بزح لاح
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 ناشب ةيماح ةكرعم يف الخد لمعلا برح

 ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا تاقفن ضفخ

 شيجلا حيلست يف تايفوسلا رودو

 تاماهتالاو ةنخاسلا راوخلا ةغل
 .ةيمالكلا ةكرعملا رارمتسا حشرت ةلدابتملا
 ةضراعملا بازحا براقت ىلع رثؤت دف امك

 تاباختنا ةعطاقم نم اهفقاوم ديحوتل

 ٌنوناق رمتسا املاط ىروشلا سلجم
 0.يلاحلا باختنالا

 قزمتو ةرجش :ناربا
 ,قلخ يدهاجم. ةمظنم تسنلغأ

 نم تعفر ةيشاردالا تاطلسلا نا ,ةضراعملا
 ىلع هتضرف يذلا يلاملا عاطتقالا ةبسن

 ةلآلا ليومتل .لامعلاو نيفظوملا بتاور
 دض ناريا اهنشت يتلا برحلا يف ةيركسعلا
 .قارعلا

 ديدشلا ضافخنالا نا ةمظنملا تدافاو
 روهدت نع جتانلا .ةبلاملا تادئاعلا يف
 ةيعامتجا تامزا ىلا ىدا ظفنلا راعسا
 ةنيزخلا يف زجعلا ىلاو ,ةيداصتقاو
 دقو .ةبعصلا تالمعلا ف صقنو .ةماعلا
 ْق عسساو رمذت ةريخالا ريبادتلا نع جتن

 يذلا تقولا يف .لامعلاو نيفظوملا فوفص
 يلاوح ةدايز ,ةيداصتقا رداصم هيف عقوتت
 نع نيلطاغلا دادعا ف صخش نويلم
 نع ةديدع عناصم فقوت باقعا ف .لمعلا
 نم ديزم ىلا عفد يذلا رمالا ,جاتنالا

 ىوتسملا ىلع قزمتو .جراخلا ىلا ةرجهلا
 .يلخادلا

 ىلع ةمظنملا تدر ةيناث ةهج نم
 اهل نوكي نأ تفنو .ةيناريالا تاطلسلا
 .نارهط يف عقو يذلا راجفنالاب ةقالع

 اهيرح نا ةدكؤم .ثادحالا هذه لثم تنادو

 يناريالا ماظنلا يه ةبيساساإلا

 جورخ نود لوحت يتلا هتيروتاتكيدو
 ال.اهيف تعقو ينلا قزاملا نم ناريا

 نيض راعملا ىفن :ناع
 نميلا ماظنل ةضراعملا رداصم تدافا

 م١5 تفن ةمكاحلا تاطلسلا نا ,يبونجلا

 ةلابق ةعقاولا ةرطقس ةريزح ىلا اصخش

 تامولعملا تلاقو .يقدرفالا نرقلا لحاس

 تاوقلا دارفا نم حده نيبفنملا مظعم نا

 لالخ .مهلاقتعا ىرج نيذلا ةحلسملا

 ةعراصتملا ةحنجالا نبب راد يذلا لاتقلا

 [1.ندع يف ةطلسلا ىلع

 نطولا |
 ايروخيرإ ةروث اوهط

 ف اهنم ةدافتسالا مويلا ىتح برعلا نسحي مل عارص ةرؤب .ايرونيرب ا
 .ينويهصلا ودعلا عم مهعارص

 :ينويهصلا نايكلا عم اهتاقالع لضفا ميقت ايروتيرب نا :لوقث ريكذتلل . ٠
 نواعت .نيتالبلاو ساملا اهنيبو ؛ةنيمثلا نداعملا ةراجت ناديم يف قيثو نواعت
 :امهينابك سمي ام لك دض نماضتو لفاكت .ةيرذلا لبانقلا جاتنا رامضم يف

 .ادهت ال برعلا ىلع برح يلاتلاب و
 ؛ليوط نمز ذنم أدهت ال ةروث يف ايروتيرب ينطاوم نا برغتسملا بيرغلا

 ماظنلا ىلع يضقتف .ةزجعملا ققحت نا تعاطتسا تمعد اذا ءىربك ةوق مهناو

 ةهبج قلخل .مهعم لاصتا يا ةماقا اولواحي مل برعلا نكلو .يرصنعلا
 ينودهصلا نايكلا عم ةنواعتملا لودلا لك حلاصم برضت نا اهنأش نم :ةيروث

 .ةدحتملا تايالولا اهسار ىلعو .اهيف امب
 .بببا لت فالحاو .برعلا عادعا عم ةمظنالا ضعب فلاحتن .سكعلا ىلع

 ةشيحلا نيب ام مغر ءايرتيرا ةروث دض ةشبحلا عم مهضعب فلاحت كلذ نم
 نيماظنلا نيب ام كلذ نمو .لاجم نم رثكا ف نواعت نم ينويهصلا نايكلاو
 مغر ةحلسالا عاونا فلتخمدب اهمعدو :ناردا عم نواعت نم يروسلا و يبيللا

 قيقحتو ,قارعلا عم اهبرح ةلاطال .ينويهصلا نايكلا عم اهنواعت توبث
 .اهيلع الابو ناك هنا ثادحالا تتبثا يذلا ملحلا .هضرا لالتخا يف اهملح

 لودلا ضعب عم تاقالع تاشنا ةييرعلا لودلا ْضعب نا حيحص
 طرفنا كلذل .يداملا لماعتلا ىلع  اهمظعم يف تينب تاقالع اهنكلو ,ةيقيرفالا

 ىلا ؛:ةيقيرفالا لودلا نم ديدعلا لوحتو .يلاملا نوعلا رسحنا نا ذنم اهدقع
 .ينويهصلا ودعلا عم ةقيثو طباور ةماقا

 ضعب زرحت نا تعاطتسا يتلا اهدحو ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لعلو
 تالصلا يشهو .كرتشملا يروثلا لمعلا ةدعاق ىلع تالص ربع .بسكلا

 عاونا لك ةمواقم يف بوعشلا ةبغر نع ربعت اهنال ,ةديطولا ةديحولا
 .ملظلاو لالغتسالاو رامعتسالا

 يبرعلا حالسلاو :حالسلا ىلا ةجاحب .ةطاسبب .ايروتيرب ينطاوم ةروث
 ,نمزلا رورم عم فلتلل امناو .ةبعصلا مايالل ال . نوزخم هنكلو ,عونتمو ريثك
 .برعلا ءادعا معدل وا .مهنيب ام ىف برعلا لتاقتل وا

 ىطعي وا :ناريا هب دمت وا :نانبل يف لذيي امم اضعب ةروثلا هذه تحنم ولف
 .اهحلاص ىلا ةلداعملا بلقت نا تعاطتسال .غنراغ ةكرح وا .ةشبحلل

 ةينويهصلا ىلع افيلحو .اهل افيدر ةيبرعلا ةيضقلا دجت حالسلا اذهربعو ٠
 تاكرحل اراصتناو ,.هططخو رامعتسالا ةمواقم ِق اكيرشو ,.ةيرصنعلاو

 .ملاعلا يف ررحنلا

 يف العف نوبغار :برعلا ماكحلا نم حالسلا نوكلمي نم نا لاق نم نكلو
 دق مهمظعمو .ملاعلا ىف ررحتلا ىوق راصتناو .ينويهصلا نايكلا ةبراحم

 ىوق لكب ناعتساو .هتاحلطصم سوماق نم ةيرحلاو ةروثلا ةملك ىغلا
 نونهارد مهنا لب ؟سفنتلا ىلع ىتح ةردقلا نم هسفن هيعش ديرجتل مالظلا

 ماظن ماودو .ةيناريالا ةيقارعلا برحلا رارمتساو ,«ليئارسا» ءاقب ىلع
 راصتنا نال :ةرخنلا مهسوؤر ىلع اظافح .ةيرصنعلا ةمظنالا لكو .ايروتيرب
 [0!بير نود ؛مهلجا برقي ناكم يف قحلا

 يناولح دجام

 اا/_1و541بآ ١٠7١-١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ا ا ا اور ظل ا ا اجعل

 يبافغللا 1 زل يف ةيولا مل
 ,لمعلا» ننب ةجض 1 فيا ناكل 24

 نيذللا نييسيئرلا نيبزحلا .ءدوكيللا»و
 ودبت نيح يفف .فالتئالا ةموكح امهنم لكشتت

 ضعب ىلاعتت ذا .ةمجسنم ريغ «لمعلا» برح فوفص
 رهظت ءيىرخا تاوصا عم ضراعنت ينلا تاوصالا

 .اكسامتو اماجسنا رثكأ «دوكيل», فوفص

 نوميش ,ةيليئارسالا» ةموكحلا سيئر ءاقل ذنمو
 هابملاو ,نارفيا يف ءيناتلا نسحلا كلملا عم زيريب
 امدنعو .ةريبكو ةريغص رئاود يف كرحتت ةيسايسلا

 .«يخيرات» هناب يبرغملا لهاعلا عم هءاقلزيريب فصو
 ةيمها نم اللقم ءريماش قحسا ةيجراخلا ريزو عراس
 ءنيريب ةسايس عباتي فوس هنا ىلا اريشم .ءاقللا

 لوصو عمو .ةأجف مث .ةموكحلا ةسائر ىلوتي امدنع
 هلوصو لبق وا .شوب جروج يكريمالا سيئرلا بئان
 ناسكلا يف ةييسايسلا دهاشملا تناك .ةليلق تاعاسب

 ةحلصملل اقفو .ضراعتت وا لدبتت ينويهصلا
 لوقت يذلا ريماشف .ةيكيتكتلا تاباسحللو ..ايلعلا

 يف .«ةيليئارسالا» ةموكحلا ةسائر هيلوت نا ,ديوسلا
 ديقعت نم ديزيس .لبقملا ريوتكا /لوالا نيرشت رهش
 نييديوسلا نال ,«ةيليئارسالا»  ةيديوسلا تاقالعلا
 يديوسلا تنوكلا لايتغا نع الوؤسم ريماش نوربتعي
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 ا

 ا ا

 نارفلا لق «نوكنللا»و 6 هاير

 و لان ول

 بايث 6 اذه ريماش 164 ةماعلا ٍِق ا

 لمحت هدادعتسا نلعيل زيريب بابش ىدتراو .يباهرالا

 ىدأ ناو ىتح .ايتاذ امكح نيينيطسلفلا حنم رطاخم

 يذلا زيريب ناك ,لاقملا يفو .ةينيطسلف ةلود مايق ىلا
 ىلا وعدي ْنَم نإ» نلعي ,لدتعملاب يبرغلا مالعالا هفصي
 رساي وعدي .ريصملا ريرقت قح نيينيطسلفلا ءاطعا
 تناكو .«نيسح كلملا لدب تاضوافملا ةدئام ىلا تافرع

 رظنلا ةداعا ىلا وعدت «لمعلا» برح يف رصانعلا ضعب

 حمست ةديدج ةطخ رارق ال .بزحلا تاسايس يف

 ريرحتلا ةمظنم كلذ يف امب ينيطسلف يأ عم ضوافتلاب
 نومار ميياح رايتلا اذه نع ربع دقو .ةينيطسلفلا
 بلاظن نا انيلع» :هلوقب تسينكلا يف يلامعلا بئانلا
 ,«ليئارساب» فرتعي ينيطسلف يا عم ضوافتلاب انلع
 ريرحتلا ةمظنم كلذ يف امب .باهرالا نيديو
 هذه ىلع قيرطلا عطقي زيريب نكل ..ةينيطسلفلا
 جمانرب رييغت نكمي ال» :هلوقب اهيلع دريو ةوعدلا
 ريزو ذختي مث ..ةنيفلاو ةنيفلا نيب ؛لمعلا» بزح
 نا» :نلعي امدنع اددشتم افقوم نيدار قحسا عافذلا

 ىلع اينما ارطخ لكشيو .ةسايسلل هيوشت اذه
 نم اسانا نال طقف فسالاب رغشا يننا ..«ليئاريسأ»

 .«تاوعدلا هذه لثم نوديؤي يبزح

 :نارقنا ءاقل دعب .ةيسايبسلا دهاشملا فقوتت الو

 يف ةرازو الب ريزولا نمزياو رزيعف .دودحلا هذه دنع
 ءاقتلالل ءىجافملا هدادعنسا يدبب .ةموكحلا ةسائر

 هلوبق نلعأ اذا تافرع ريسساب ريرحتلا ةمظنم سيئرب

 ةسرامم نع فقوتو ,"7و 747 نمالا سلجم يرارقب
 .هسفن نمزداو لوقد امك ..«ليئارسا» ديض باهرالا

 ةرئادلا تاراوحلا وا .تاحيرصتلا هذه تناك اذا

 :ءيش نع فشكت .ينويدهصلا نادكلا ءامعز ضعب نبب

 عفادب اما :مهنيب ةمئاقلا تاديازملا نع فشكت اهناف

 .فالتئالا ةموكح ةكارش كف ىف طوقسلا نم برهلا

 فالتثئالا طرف عفادب اماو :ةركيم تاياختنا ءارحاو

 ةيعللاف .ةطلسلاب درفتلل ةركيم تاباختنا ءارحاو

 «لمعلا» نيياهبجومي ةموكحلا تلكشت يتلا

 لازت ال :ةريغصلا ةينويهصلا بارحالاو ؛دوكتيللا»و

 ةبعللا هذه نيناوق نع ربع دق نمزياو ناكو :ةرمتسم
 دحاو لك اورت ءاورظناو اولاعت» :لاق امدنع اهتيادب يف

 !هرخآلا نيع أقفي نا لواحي اًنم
 ةيبرغفلا مصاوعلا ىلع .مييقتلا اذه نيصتجي و

 ةرهاقلا لثم ةيبرعلا محصاوعلا ضعيف .اهدحو

 ىلع رطيسنت يتلا حورلا هذه نع ثدحتت .طايرلاو

 .ينويهصلا نايكلا يف ةيسايسلاو ةيموكحلا ةايحلا
 ضعب اضيا اهعمو :ةيبرغلا مصاوعلا لواحتو
 يف برعللو نيينيطسلفلل يحوت نا ,ةيبرعلا مصاوعلا
 وه «دوكيللا»و «لمعلا» نيب عارصلا مسح نا .نآ

 نع لختلا نيب وأ ...بزرحلاو مالسلا نيب عارتضلل مسح
 برتقي ,هون لك عمو .دبالا ىلا هرارمتساو .لالتحالا

 ةدح دادزت .ريماشل ةموكحلا ةسائر ميلست دعوم هيف

 امدختسم زيربب لواحي و :تاروانملاو تاديازملا

 هقيدص نم اموعدم .ةقلنخملا لئاسولاو بيلاسالا

 ةسائر ىلا ريماش لوصو نود لوؤحلا .نمزياو
 امدختسم ريماش ىعسي هسفن تقولا ىفو ..ةموكحلا

 رهظمب روهظلا اهنف امي ,ةفلتخملا لئاسولاو بيلاسالا

 ةكارشلا قافتا كف نود لوؤحلا ىلا .لادتعالا

 .ةركيم تاباختنا ءارجا نودو .يقالتئالا

 حرسملا ىلع :نآلا ىتح :يرجي ام نا .وديب اذكهو

 راطا يف لخدت تاديازم نوكي نا ودعي ال .«يليئارسالا»

 يف ىخوتت امم رثكا ءيموكحلاو يبزحلا عارصلا
 .ينويهصلا  يبرعلا عارصلل ةيوست قيقحت اهفادها
 قا تاحيرصتلا عيمج نا داقتعالا اذه ززعب اممو

 ,نارفيا ءاقل دعب :تقلطا يتلا «ةيليئارسالا» فقاوملا
 ةقباسلا فقاوملاو ,ةيمومعلا تاخانملا راطا يف تلظ
 ثدحتي ملو .ريرحتلا ةمظنم دض تنلعا دق تناك يتلا

 نعو . ضوافتلا ةيلآأ نع ريبك «يليئارسا» لوؤسم
 ناك .هتلودو هضرا يف ينيطسلفلا بعشلا قوقح
 ءنيردب «لادتعاو» ريماش فرطت نيب ةروصحم ةلأسملا

 نكمي ام وهو :نمزياو «لادتعا»و نوراش فرطت وا
 تايسح ىلع «يبزحلا يدويهصلا عارصلاب ةصضيخلت

 يبرعلاو يتيطسلفلا بعشلا
 نيبقارملا عيمج تاريدقت ىلا !اداننساو .كلذل

 شوب ةلوج نم اقالطتاو .برعلاو نييبرغلا
 لازي ال طسوالا قرشلا يف خانملا ناف .اضيا ةيباختنالا
 ةيلودلا ىوقلا نا امللظ :خالسلا تاردابم نع اددعب

 هنم قلطني ساسا ىلا لصوتت مل ,ةيميلقالاو
 يضارالل «يليئارسالا» للتحالا ءاهنال نوضوافنملا

 يف ينيطسلفلا بعشلا قحم فارتعالاو ,ةيبرعلا
 [].ريصملا ريرقت
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 ةلحرملا تامهم :ةيقيرفالا ةمقلا

 تافالخلا قئارح عافطا .

 هةيداصتقالا ةقفانقلاو.-

0 

 - سوا سورس

 روت
 و ا ا مما دوا م نتا ب و خا 0 ل

  نيوتقحلاو ةعيشاكلا ةمقلا اتتفا نع ىلوا ةقرو نب قيلتسلا ديغلا ل :ةيبرقلا ةعيلطلا» تيندقلا
 ةدهمملا ةيرازولا ةودنلل ىلودلا عامتجالا ءوض ىلع -857/1/7٠١0( 18) ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل
 ,ديدح نم .فقوتنل مويلا دوعنو . ةيسائرلا ةمقلل حئاولو قئاثو ةعومجم ترضح ينلاو. ءاهلامعأال
 جهنم اهلالخ نم زربي يتلاو .اهيلع قداصملاو ةمقلا لالخ ةشقانملا تاررقملاو اياضقلا مها ىلع
 ىلاو ,مداقلا ماعلا قفا يف اهجاهتنا ىلع ةقرافالا ءاسؤرلا قفتا يتلا ةيلومشلا تازوضتلاو لمعلا

 ةتقيرفالا ةدذحولا ةمظنم ةمق تلهتسا ---

 ديبسلا يرادالا ماعلا نيمالل ي ونسلا ريرقتلاب لني

 عضولا ىلا قرطت يذلاو .ورمع يديع |
 اهشيعت يتلا ةيدرتملا ةيداصتقالا ةلاحلاو يسايسلا

 ىلع ةيداصتقالا تابوقعلا ضرف عوضومو .ةراقلا
 .ايقيرفا بونج ماظن

 ءاوجا ريهطت تالواحم ىلوالا ةطقنلا صختو

 دجوت يتلا ةيقيرفالا لودلا نم ددع نيب تاقالعلا
 عاطتسا دقو ؛ةيدودح وا ةبلام تاعاّزن اما ,اهنيب

 عازن ضف ىلوالا ةرمللو .ماعلا اذه ىرجم يف ةقرافالا

 (اقباس ايلاعلا انلوف) وساف انيكروبو يلام نيب بشن
 ةكراشمو ييناوب تيفوه يجاعلا سيئرلا ميكحتب
 يف .رخا يود لفحم يا نع اددعب .لاغنسلاو رئازجلا

 نيعازنلل لحلا داجيا هاجتا يف دوهجلا لصاوتت نيح

 برغملا نيب اهيلع عرزاننملا ءارحصلاو داشت يف نيدمزملا

 .ويراسيلوب ةهبجو
 يرادالا ماعلا نيمالا ريرقت ِق يداصتقالا عضولا

 رالود رايلم ١74 غلبم زربيو ءادوس رئاود يف هلرشؤم
 يتلاو ,ةلوهملا هتروطخ ايقيرفا ىلع يجراخ نيدك
 يف ةيلود ةودن دقع نا ةمظنملا ولوؤسم دقتعي

 ةودن ؛:هتدح نم فئفختلا ىلع دعاست دق هعوضوم

 لودجح يف ةياسا ةطقن نمضتتو ةنئادلا لودلا مضت
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 نم ةراقلا ننكمتل نويدلا ةلودج ةداعا جلاعن لامعالا

 ةقالطنا نامضو :يداصتقالا شاعنالا ةيلمع يف ءدبلا

 .ةديدج ةيومنت
 ةياطخلا ةصنم ىلع اوي وانت يذلا ةقرافالا ءاسؤورلا

 نيعوضوملا لوح لوقلا ليصفت يف مهعيمج اولسرتسا
 لودلا لعجل ىعسي عيمجلا نا ادبو ,نيقباسلا
 ىلع يتاذلا بلغتلاب يعولا ةبترم غلبت ةيقيرفالا
 تانوعملا بلط يفق رارمتسالا مدعو اهبعاصم

 ةمق لامعا بثك نع اوعيتت نيذلا نا ريغ .ةيجراخلا

 ىلع ىفغطت ةيسايسلا ةغالبلا ناب اوظحاأل ابابا سيدا

 قدقحتي ةليفكلا ةيلمعلا ططخلاو تاروصتلا ميدقن

 ةقرافالا ءايطخلا ناف ىرخا ةرايعيو .حومطلا اذه

 نودبي ةيمسرلا ةينلعلا تابسانملا هذه لثم يف رابكلا
 نا كلذ .ضعبلا مهضعب نوعداخي اوناك ول امك
 ,ةدح ىلع دلب لكب ةصاخلا .ةيمسرلا مهططخ

 هب مزتلي نا يغبني يذلا روصنملا جهنملا عم ضراعفن
 رارق ةداراو ةيداصتقا ةوق لدكشت ليبق نم .عيمجلا

 ام نأش ةيلودلا ةيلاملا تاسسسؤمل ةهجاوم يف يعامج
 تنلعا يتلا ةينيتاللا اكريما نادلب ضعب هتلعف

 ءىدابم ديدحت لبق نويد نم اهيلع ام ديدست اهضفر
 . ةمئالم ةدد دج

 لكشب ءاضيا .رهظي فقوملا ىف ضقانتلا اذه

 هن
 كل

 يللا ابفيرأ 0
 0 ا

 ةحفاكمل ىربكلا ةيمسرلا ةلمحلا ءازاب حوضفم
 تابيوقعلا نالعال ةوعدلاو يرصنعلا زييمتلا

 ثاثحتساو ,ايقيرفا بونج ماظن دض ةيداصتقالا

 اهتضبق ديدشت ىلع ةيعانصلا ةيبرغلا مصاوعلا
 ةصنم ىلع نوبوانتملا ءابطخلاف .ايروتيرب هاجت
 مهسقنا نوكلامتب فيك دحا فرعي ال بحشلاو ةنادالا

 عوضوم صوصخبي ةلماك ةقيقحلا نالعا مدع ءازا

 ,هعم مهبلغا لماعتي يذلا اهماظنو ايقيرفا بونج
 .وسيغن وساس سيئد يلو غنوكلا سيئرلا زفح ام وهو
 ةوعد ىلع ةيقدرفالا ةدحولا ةمظنمل ديدحلا سيئرلا

 ماما سنكلاب اوأدبي» نا الوا مهيلع نا ىلا هئارظن
 تاقالع نم هنوميقي ام ىلا احملم «مهتويب باوبا
 ةمظنملا رفوتتو .ايروتيرب ماظن عم ةيراجت تالدابمو
 عونو .ةلماعتملا لودلا ددع نع يرس فلم ىلع

 ريشعتلا تاكرشو .لماعتلا ىوتسمو .عئاضبلا
 ىوتسملا ىلا ,اضيا .لصت تاقالعلا نا لب .ةصتخملا
 .يركسعلاو يسايسلا

 ءاسّؤرلا عنمت مل ةمئاقلا ةيفلخلا هذه ناف .لك ىلع
 ماظنلا ةيراحم ىلع معلا اوددشي نا نم ةقرافالا
 تاءارجا ذاختاو .ايداصتقا هقيوطتو يرصنعلا

 دقعو :هعم ةلماعتملا ةييرغفلا نادلبلا دض ةيرجز
 قفتا دقو .نأشلا اذهي ةصاخ ةيشانثتسا ةرود

 ةلاسم لوح لودلا ءاسؤرل ةنجل ءاشنا ىلع نورمتؤملا
 لك يلثممو اعيمج ءاسؤرلا لمشت ةيبونجلا ايقيرفا
 سيئرلا حرتقا دقو .ةراقلل ةيفارغجلا يحاونلا
 ةيساردلا ةنسلا ف سرد لوا صصخي ناب يلافنسلا

 زييمتلا عوضومل ايقيرفا ءاجرا لماك ريع 65 ١987

 يرصنعلا زييمتلا» ةرابع بتكت نابو يرصنعلا
 ماسقالا تاروبس لك ىلع ؛ةيناسنالا قح يف ةميرج
 .ةيساردلا

 ةمظنم دقتعت يذلا ديحولا يسايسلا عوضوملا اما

 هكيرحت ف ماهسالا ىلع ةرداق اهنا ةيقيرفالا ةدحولا
 ملسلا يعاسم ةلصاوم ىلع اهمزع صخي هناف
 عازن يف ةكرتشملا ةينطولا فارطالا نيب ضوافتلاو
 همدق عوضوملا يف ريرقت ىلع ةمقلا تقداص دقو ؛داشت
 ةمقلا تررقو .وسيغن سيند ينوغنوكلا سيئرلا
 يتلاو ءاهب موقي ينلا ةديمحلا يعاسملا ةرتف ديدجت
 ٠١. ةمقلا ذنم هئارظن فرط نم اهب فلك

 نييعت نا نوظحالملا ربتعي ىرخا ةهج نمو
 افلخ ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ةسائر يف وسيغن
 نع اليلد ربتعي فويض ودبع يلاغينسلا سيئرلل
 فصوي ام رارمتسا ةرورضب رابكلا ةقرافالا ةعانق
 نا ..فويض هجهتنا يذلا نرملاو ميكحلا طخلاب

 حانجلاب ىمسي ام ءامعز دحا هنا مغر , وسيغت
 ,يضوافتلا هسحو هتقايلب فورعم .ايقيرفال يمدقتلا

 ىلا بسني هماظن نا مغرو ,ةبعشتملا هتاقالعو

 ةيرحب عتمتي هنا الا , ابهذم ةينينيللا ةيسكراملا
 ىوقلا عم تاقالعلاو ةيداصتقالا تارايتخالا يف ةريبك
 يف ؛:ةصاخ .هيلع ةقرافالا ءاسؤرلا لوعيو .ةيبرغلا
 ,:ةديدجح ضورق بلجو :نويدلا ةلضعم لوح ثحابنتلا

 مل ةمظنمل ةيقادصملاو رابتعالا ةداعا ىلا ةفاضا
 تاونسلا يف عجارتلاو بوحشلا دنع فقوتت

 0.ةريخالا

 ي واوزلا ناميلس
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 موو عج دج ا حبا ا ا ا

 00 6 1 0 وول عع توما و ا ل دا

 0 ا

 ا ا اا اخ

 ةملظلاك ليقث ينيمخ دان نا لاق هنال ردكالا ينبا لثق يحااص
 ا 0 سوا ل جو ا حج عج

 مكدالب ف نيئجال اننوديرت ال متنك اذا ..نارهط ماظن نع معدلا مكتموكح فقونل :نامالل نونناربا
 03 ا 1 ا خخخ

 يدعسلا ديعتس - نيلري

 هتياور يف كرامير ريبكلا يناملالا بتاكلا لوقي
 هلطب ناسل ىلع ,ةنوبشل ةلبل» ةريهشلا
 وحن ىلع مهسفنا سورلا سّسأ» :ترافش

 رقع ةسمخ يلاوحب ةرجهلا يف انوقيس .اذم لضفا

 يه علاطلا ءوس نم اماع رقع ةسمخ نا كشالو .اماع
 اضيا فيضيو .,تاربخلاب فثكم ليوط رمع قحب
 فطعت ةيبلاغلا تناكو ةرجهلا يف ىلوالا ةجوملا اوناك»
 اما .لمعلا نوذاو ةيرورضلا قاروالاب مهدوزت ,مهيلع
 ةقفش ْنأك اندحو ةرخفلا ْق انرؤد ءاح امدنعو «نآلا

 ,ضينالا لمنلاك لظلا يليقث انحبصأو ,تدفن دق ملاعلا
 لمعلا تابو ءانلجأ نم ايلاع هتوص عفري نم دعي ملو
 .«دوجولا ىتحو .انيلع اروظحم

 ىل همدق يذلا يحلاص ديسلل تاملكلا هذه تلمح

 يفو .ةيبرفلا نيلرب يف نييناريالا نيدرشملا داحتا

 مسالا وه يحلاص ناك اذا اميف فرعا ال لاحلا ةعيبط

 امه فوخلاو رذحلا نا كلذ ؛هرواحأ يذلل يقيقحلا
 .ارابك ما اوناك اراغص نييناربالا نيئجاللا ةّدع

 تائملا نم هريغ عم دعتقي (ةنس 47) يحلاص ناك
 يف ةنيدملا طسو ةمايقلا موي ةسينكل لباقملا فيصرلا
 نيميلا ىلع هبتاجبو ةتماص ةيناسنا جاجتحا ةرهاظت
 يتلا هتجزو ةنس ١١١1 ناغلابلا هادلو :راسلاو

 افوخ سأرلا ّينحم :عومشلا عيمجلا لمحي انه اه
 نولوؤسملاو سيلوبلا لاجر ناك يذلا ريوصتلا

 رشعم نكن ,افلس انوفلبا دق ةرهاضظتلا نع
 اهرجي يتلا رطاخملل ارظن .عونمم هنا .نييفاحصلا
 يف يناريالا ماظنلا سيساوج لبق نم نيدرشملا ىلع
 .هحراخو ناكملا اذه

 يناريا فاحص هنا هسفنب فّرَع يذلا يحلاص لاق
 رطضا مث .نارهط نويزغفلتو ةعاذا يف لمع دقو فورعم
 ,ةزهجالا هذه داسف ببسب هلمع نم ةلاقتسالا ىلا
 ينطاوم ىلع ةيمعتلا» ف هلوق دح ىلع اهتمهاسمو

 ليظانال جيورتلاو ةّرملا قئاقحلا ءافحاو ناربا

 نرقلا يف رونتملا يناسنالا لقعلا نكمي ال تافارخو
 .ءاهلوبق نيرشعلا

 ا١ؤ43 بآ ١/١ ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 6 4

 0 و ل اطلالات جخ وو هس م وجو هو عتجو نب

 و 0 ا

 مهسفتا ناملالا ىلع نيعت دقل نذا ىرت امك» :لاقو

 .انسؤب مهف نوديري ال اذامل .درشتلاو بورهلا موي تاذ
 لمّتلا نا ودبيو .اقح تذفن دق ملاعلا ةقفش نا وددس

 .«ليقث لظ نم رثكا نحن وه يذلا دوسالا
 ةيقب ىلا تعلطت .هثيدح لصاوي يحلاص ناك امنيب

 نافكاب نيفوفلم الافطا تيأرف نييناريالا نيدرشملا
 برحلا ةقرحم يف توملا ديرن ال» :اهيلع بتك ءاضيب

 ةريبدك ةتفال اولمح نورخآ .«ةنس ١7, ١4 انرامعاو
 .«ينيمح ماظن دض ةيداصتقا تابوقعب بلاطن» :لوقت

 ام يدل دعب مل :هلوقب يناربيا قاحص بقع دقو

 .تويبات ف الا نارهط ىلا ناكملا اذه رداغا نل .هدصقأ

 عيباسا ةثالث لبق ةيبرغلا نيلرب ىلا انلصو دقل

 ا

 نيذلا ءالؤه ةصاخ برعلا كعءارق ْعَْلَن .ليقونش راطم

 اموي اوشيعي نا اويرجيل مهل لق ء:ينيمخ نوددؤي
 ال اننا .ةابح تسسبل كانه ةابحلا نا .ناريا ْق ادحاو

 بيسب اهيف ينولقتعا ةرم رخآ .سفنتلا ريغ سرامن
 دحأ رمأآ ىلع ءانب اهعلخ تضفر يتلا قنعلا ةطبر
 ناسنا هيف لقتعي يذلا اذه نطو يا .ينيمخ سارح

 اوداك ىرخالا يه يتجوزو ؟ىقدع ةطبر بيسب
 ؟«اذه ام ايروج يدترت اهنال اهنولقتعي

 يف ع ومد ةعضب للست تظحال .اليلق يثدحم تمص

 اجت ذقل :هنل دمحلا» :يحلاص لاق .نبتلعتملا

 ادسلو ناك .ةنسس ١54 رمعب ناك دقف رخآلا اما .يادلو

 يف ايفاحص هيباك ريضي نا ملحي :ادج اساسح
 ةسردملا يف ايئاشنا الاقم بتنك هنا هينذ لك .لبقتسملا

 نم الؤا هودرط .ةملظلاك ليقث ينيمخ ماظن نا هيف لاق
 يدلو ىفتخا ىتح لئالق مايا الا ضمت مل مث .ةسردملا

 ينوؤاج روهش دعبو .اليوط هنع انثحب .ربكالا ركبلا
 نم طقس دق يدلو نا ينيمَح سرح ينغلبأو .توياتب
 :هنفد لبقو مهباهذ دعب :تويباتلا انحتف .ةرامع ةمق

 مل .يصاصر لخنم ىلا لوحت دق ريغصلا هدسج ناك
 ينولقتعي اوراص . تمصي انيكب .طقف انيكب ائيش لعفن
 اورثع تارملا دحا فو .بابسالا هقتال ,تقولا كلذ ذنم
 ةميدق ةيناريا يناغا يوتحت تاتيساك ىلع ينعم

 .ىربك ةدسفم ينآب ينومهتاو :نجسلا ىلا ينوذخ
 ؟!؛لدخت

 ىلا ناملالا نييفاحصلا دحا ىارف يحلاص تفلت

 ىتح ,انه ءاقيلا ديرا» :هبلا مالكلا اهجوم لاق . يبناج

 ةرجهلا فقو نودفرت متنا .نارنا نع مالظلا عشقنب

 ماظنل مكتموكح معد نذا اوفقوا انسح مكدالب ىلا

 نورطضم نحن .انه ىلا ءيجملا ديرا نكا مل .ينيمح

 ةموكحلا نكل ديوسلا ىلا باهذلا ديرن انك .كلذ ىلا

 بافرالا نم اوشا سيل درشتلا : نويناريا نودحال
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 - « ل قبسألا لمخذلا ةحوب اهدودح تقلغأ كانه

 :ةيلودلا وفعلا

 يسادس دهطضم يناربا لك

 ةرهاظت لخاد يتلوج تلصاوو .يحلاص تعدو

 روصلا نوعزوي نييئاريالا نايشلا نم ددع» :تمصلا

 نيرياعلا ناملالا ىلع ةغمادلا قئاثولاو ةيفارغوتوفلا
 كلذك .تيلو .ناريا نوجس يف بيذعتلا تاسرامم نع
 دفو .هةيبرعهلا نيلري ىف ةيلودلا وفعلا ةمظنم يلثمم دحا

 يناريا لك نيتعت ةمظنملا نا ؛«ةيبرعلا ةعملطلا» غلبا
 لمعلا يف اان نكي هل اذا ىتح .ايسانس ادهطضم
 مه ؛كماما مهارت نيزلا ءالؤه ناد :فاضاو .يسايسلا

 ري ن3هجاوي مهنا .باهرالاو برحلا نم نوبراه
 ءرملا ناكماج و .بابسالا نع رظنلا ضغب ققحملا توملا
 يخارالا ىلع مهدوجو مغر مهبولق يف كلذ سملي نا
 .«نارهط نع مهدعبو ةيناملالا

 يف نييناردالا نييكارتشالا ةمظنم راصنا دحا
 ةلاسرلا نم اخسن نييفاحصلا ىلع عزو ءزيبام»
 ةيئاملالا ةلؤدلا نييبكر ركشتزئاف دسسلا ىلا ةهحوملا

 ,ةلاسرلا هذه يف ؛ ةيناريالا ةمظنملا يلطتو .ةيداحتالا
 ةدبهافمم ايصخش لخدتلا يناملالا سيئرلا نم

 ام صنخلا يف دروو .نإريا نم نيدرسشملاو نيئجاللا
 مادسقتا ىلا دوعت ةرجهلا هذه فايسا نا. :هتشرح
 ءاسنلا مجر نوناق نا .ةيطارقميدلا قوقحلا طسأ

 دادزا دقو .ناريا يف دئاسلا وه يديالا رتبو .راجحلاب
 لافطالاف . قارعلا دض برحلا بسب اءوسس عضولا
 ءاسسفلا ئتدحو افلا تاحساك ىلا نولوحتي
 نا .برحلا ةهبج ىلا باهذلا ىلع نربجي تافعضتسملا
 نع ىنح يلختلل ناسنالا رطضت ةيساقلا فورظلا هذه

 مكتاميخم يف درشتلا ةادح ليضفتو ,ةيكلملاو ةلئاعلا

 ءاقللا يفو .ءانعضو اومهفتت نا لمان مكتانوتناكو
 قياسلا يفاريالا عافدلا ريزو هدقع ىذلا قاحصلا
 ةيبرغلا نيلرم ىلا يترايز نم ضرغلا» لاق يندم دمحا
 سرادتو 'ينطو يدرشم عاضوا ىلع عالطالا وه

 تامولعملل اقفوو ءانه ةينعملا تاهجلا عم مهتالكشم
 نويلم ١١5 نم رثكا كانه ناف يندم اهب ىلدا يتلا

 .برهلا قيرط يف يناريا نطاوم
 يناريالا ريزولا ىري امك كلذ يف يسيئرلا ببسلا نا

 ةصاخ :قارعلا دنه برحلا يف رارمتسالا وه قياسلا
 موجهل دادعتسالا نع ارخؤم ينيمخ ماظن نالعا

 دقل» :فاضاو .لبقملا ربوتكا /لوا نيرشت يف ديدج
 دريشم لك نا انه ايناملا ىف ةينعملا تاطلسلا نم تملع

 نم اوسأ سيل لاح لك ىلع درشتلا نا .يناريا وه عبار

 بلط ضفر يا داعبإلا ناف كلذك .برحلاو باشرالا
 يئاريا درشم لكل ةبسنلاب ينعي يسايسلا ءوجللا

 72 .«ناريا يف توملا ربصم ةهجا
 ةلهابشا ةيئاريالا ةيدرغلا 0 0 مادام

 ببس نع اباوج ىل تلاق امدنع ينذا ف ند (ةنس ؟4)
 نع قئاثو عيزوت ءانثا اهل ةروص طاقتلا اهضفر

 اننا ودبيو ,ينعنمب طقف فوخلا» :ينيمخلا باهرالا

 ١ . .«اضيا انرويق ىلا فوخلا اذه لمحنس

 يف مايالا هذه ناريا تاباشو نابش لاوحا هذه
 قحتست ةلاح اهنا دقتعا الو ؛ةيبرغلا نيلرب
 []1! ديسحلا
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 ءاتنإو دارقا دحأ

 ةمظنملا زمرو

 0 تدصعم

 ةرتقلا يف .ديردم ةينابسالا ةمصاعلا تدهش كا
 يتلا ةفينعلا تايلمعلا نم ةلسلس .ةريخالا
 ةاداك ةموفلملا ةرايسلا اهبف تمدختسا

 تناكو .ايباحضلا نم ددع طقسف .فادهالا قيقحتل

 يف تعقو دق تالايتغالاو تايلمعلا نم ةلسلس
 ءاوضالا ةينايسالا ةموكحلا تطلسف .قباسلا
 بلاطت يتلا ءاتيإ» ةمظنم ىلع ةيسايسلاو ةيمالعالا
 لابج يبناج ىلع عقاولا كسابلا مدلقال يتاذ لالقتساب

 .اينايساو اسنرف يف هنيريبلا
 دقتعي ذا ءيسايس عقو اينابسا ف ءانيإ» ةمظنملو

 نم ,ةراهمو ةقدب اهلامعا ذفنت اهنا نابسالا نولوؤسملا
 .ةيناجمو ةيراحتنا تايلمع يف اهدارفاب طرفت نا نود

 تانيسمخلا ةياهن يف ءاتيإ١ ةمظنم تاشن دقو
 بلاطت ةيكساب ةيموق ةكرحك .تانيتسلا علطمو
 اوعيطتسيل .كسابلا ميلقا ناكسل يتاذ لالقتساب
 وكنارف لارنجلا ناك نا دعب .مهتاداعو مهتغل ةسرامم

 .اينانسا ىلا همض دق

 نيرشعلا تبراق يتلا ةليوطلا ؛اتيإ» ةريسم دعبو
 اطورش عضت يه ذإ اهحالس ةمظنملا هذه قلت مل .اماع
 ةمظنملا ءاضعا عيمج نع ماتلا وفعلا :اهنم .كلذل

 ىلع قيدصتلا ؛اهجراخو نوجسلا لخاد نيدوجوملا
 باحسنا ؛كسابلا ميلقا قف ةدوجوملا بازحالا ةيعرش

 ىلا ءارابان» ميلقا مض .ميلقالا نم نمالا ىوق عيمج
 ةيئابسالا ةلودلا فارتعا ,هل رواجملا كسابلا ميلقا
 .كسابلا ناكسل ريصملا ريرقت قحب

 ةموكحلا تلواح .ةريخالا تاونسلا فو
 اهل تمدقو .ءاتبإ» ةمظنمب لاصتالا ةيكارتشالا
 ىلا مهتدوعو اهئاضعأ نع وفعلا :تلوانت اضورع

 ةيعرش ىلع قيدصتلاو ,ةيمويلا ةيعامتجالا ةايحلا
 ةباثم ربتعي يذلا ءانوساتاب يرإ» يكسابلا فلاحتلا
 وفعلاب قلعتي ام اما .ةمظنملل يسايسلا حانجلا
 ال ينابسالا روتسدلا ناف ؛ةمظنملا بلاطت امك يسايسلا
 ,ةيدارفا ةقيرطب لب .يلامجا لكشب ةلاسملا هذه جلاعي
 كسابلا ميلقا ىلا ءارابان» ميلقا مضض ةيلمع نا امك
 ام يفو .يبعشلا ءاتفتسالا ةطساوب متت نا يغبني
 تاشنأ ةينايسالا ةموكحلا ناف .نمالا تاوقب قلعتب
 .كسابلا ميلقا يف نمالا ظفحل اصاخ ةطرش زراهج

 ا 0 لاو ةسيساسسلا ةيقجاوتلا يف 'اسنيإ» ةولسنم
 ال ةينابسالا ةموكحلا نا نيبقارملا ضعب ىريو

 ال يذلا تقولا يف كلذ نم رثكا باهذلا عيطتست
 كلتل نوكي دقو ,فنعلاب فنعلا لياقت نا هيف عيطتست
 لعف تادر .ديردم يف تعقو يتلا ةفينعلا تايلمعلا

 نا لمتحملا نم تاب ذا ءيمسرلا ىوتسملا ىلع ةيوق
 ىلع تارييغت ءارجا ىلا ةيكارتشالا ةموكحلا اجلت

 دعب .ةطرشلاو نمالا ةزهجا يف نيلوؤسملا ىونسم
 ةيبعش طوبه باقعا ىفو :هب تبيصأ يذلا لشفلا

 يف طروتم مهضعب نا دقتعي نيذلا ةطرشلا لاجر
 .هريغو بيرهت تايلمع

 ,فقوملا ةجلاعم يف ةيكارتشالا ةموكحلا يفتكت الو
 لوصو ذنمف .طقف اقباس ةروكذملا اياوزلا نم اقالطنا
 ىلا اينايسا مامضنا عمو .مكحلا ىلا نييكارتشالا
 عم ظوحلم نواعت أدب .ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا
 اريبك ايسكم كلذ ربتعاو :نمالا لاجم يف سيراب
 ةموكحلا لبق نم ايساسا الوحتو .ديردم ةموكحل
 رثا ىلعو .كسابلا عوضوم نم اهفقوم ف .ةيسنرفلا
 نيئحاللا ةبقارمب ةيسنرفلا ةموكحلا تادب كلذ
 اذا امم دكأتلاو .اسنرف بونج يف نيميقملا نييكسابلا
 اهب تماق ةيلمع مها تناكو .ال ما ةيعرش مهتماقا تناك
 ءاتيإ» ةمظنم ميعز يفن يه ؛ةيسنرفلا ةموكحلا

 ويلوي /زومت رهش ةيادب يف :نوياغلا ىلا نيموشت
 ىلع ةيوق لعف ةدر داعبالا كلذ ةجيتن تعقوو ,يضاملا
 مالعالا ةزهجا تزربأ اميف :ءاتيإ» ةمظنم ىوتسم

 .ةيسنرفلا يضارالا جراخ نيموشت داعبإ أبن ةيسنرفلا
 ناج يسنرفلا ةيجراخلا ريزو ةرايز ديردم رظتنتو

 لبس يف ينابسالا هريظن عم ثحابتلل نومير رائرب
 .نيدلبلا نيب نواعتلا قيثوت

 ,ثيلاثنوغ ةموكحلا سيئر ربتعيف .اينايسا يف اما
 ةديدجلا هتموكح مومه نم ايسيئر امه فنعلا ةحفاكم
 تاساختنالا ءارخا دعب ريبك يسايس راصتناب ةدئاعلا

 ىوقلا عيمج نيب دوهجلا رفاضت بلطي وهو .ةريخألا
 .رارقتسالاو نمالا ريفوت يف هفادهأ قيقحتل ةيسايسلا

 ناملربلا ماما هنلعأ اميف حجنيس ناك اذا فرعُي الو

 ةموكحلل اسيئر ديدج نم هبيصنت ةيسانمل ينابسالا
 ؟نواعتس تاضوافملا نا ما :ةيكارتشالا

 م.ةلبقملا تاروطتلا هنع فشكتس ام اذه
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 0 تيت م

 ناوي ول
 « للا رسأ» ناار . 1

2 

 يبرغلأ نب
 لضا نم «يلليئارسا» يلامغ بئان «يردا ليشافار و

 نيذلا نييرسلا نيثوعبملا نم دحاور ءيبرغم 4
 يناغلا نسحلا نيد «ىخيراتلا ءاقللاو اومظن - عض

 .زيريب نوعمشو

 «يليئارسا» روطت ةيضرف ةرم لوال ريثي :برغملا ىلا هتلحر
 .ةينيطسلفلا ةئكشملا لوح |

 ناوبول ةلجم ترجا دقو
 :هضعب انه فطتقن .عوضوملا |

 عاجش لمع ءيش لك لبق يه نارفيا ةمق :يردا

 موي نيب هل نوكيسو سوفنلا يف هراثآ كرتيس ميكحو
 هتاذ دحب ضوافتلا سيل هنا .ةيعقاو تادادتما رخآو

 ةراثا هنا .روظحملل تدتفت وه ام ردقب ةرملا هذه

 يناثلا نسحلا كلملا ةلالحجب قثا انا .ةيسفن ةمدصل

 ةلماك ةيارد نع امناو اثيع كرحتب مل هنا فرعا ينال |

 اهنكل .ةرطاخم ربكا لمحتي هنا .هتردايم هلمحت امي
 .ةيوسحم ةرطاخم :
 ؟ةيبرعلا لودلا يف لعفلا دودر رسفت فيك :لاؤس 8

 .انعقوت امم ةيبرق هذه لعفلا دودر تناك :باوج

 .ادج ةلدتعم لمجملاب اهنا .

 ؟يندرأ لعف در دجوي الآ : :لاؤس اه

 كانه ناك انل ضرم كلذو عقاولا يف :باوج - 1

 0 3ث تمص

 يذلا ام :نارفيا همق تادادتمأ نع ثدحتت :لاؤس | 01

 ؟هرظتنت

 0 ا

 #0 ذذ1ذ 1

 ب

 نس ل

 زعمق عبو نيو
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 ةلاسملا نم انفقاومل ةعحارم  لامعلا بزحلا ىلع

 ,مالسلا نم رفم ال نا دقتعن انك اذاف .ةينيطافلا»

 بعشلا تاعلطت ءاضرا عقاو ظحالن نا انيلع بجو

 اياون اهيدل رفوتت ال «ليئارسا» نا املاط يثيطسلفلا ٠

 .(!!!) رخآ بعش ىلع ةرطيسلا ٠
 ةمزا ةراثاب مكفقاومل ةعجارملا هذه لثم رماغت الا :لاؤس 8

 ؟«دوكيللا» عب

 يف ةبغرلا نيب ام رايتخالا شلع ناك اذا :باوج -
 يتباجا ناف .«دوكدنللا» عم قافتالاو داحلا مالسلا

 عقو دقف ءاديحو تسل اذه يف افاو .كش نود ةفورعم

 ةلاسر ىلع ارخؤم نييلامعلا نيلوؤسملا نم ريبك .ددع
 ةيقيقح ةمجارمب نييلاحلا بزحلا ةداق بلاطت

 .ةينيدطسلفلا ةلكشملا عم انلماعتل

 ىلع ماهفتسا ةمالع روطتلا اذه عضيس له :لاّوس 8

 سيئر ماهم: ملستل ريماش قدا ءيجمو فلاحتلا !!نيم
 ؟ريوتكا ةياهن يف ءارزولا

0 
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 ل

6 

 1١945 بآ 11١-١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 1“

 > نحن انل ةيسنلاب :ناوالا نأ دق هنا دقتعا :باوج

 3ك ارخؤم تضرع دقو دعبا بهزذن نال .«نيدليئارسالاب 0
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 0 و ا م و تاو ا ا ب ا

 ا 0000 ااا ا 0
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 ا ا و 5217100 21ص 202ظ2*#أ01100|ا1101]ز|]|]|]|]#]# ]| ]| 0 |١6 ١

 2 ا سو

 ار وا

 0 و

 0 ع فس بنوت

00 
 اذ ذآ

 من ضيم

 0 ب ل

 0 ا اب تبسي ل فس ب و وطن وجت

 2 با

 ا

 رمع يف ادج ةليوط يهو .رهشا ةثالث كانه : باوج

 ..ةسايسلا

 بزح حلاصل لمعيس نارفيا ءاقل نا دقتعت له :لاؤس ا
 نيذلاو ءيبرغم لصا نم نيبخانلل ةبسنلاب «لامعلا»
 ؟«دوكيللا» بناج ىلإ ةداع نوتوصي

 .ةيباختنا بايسآل نارفيا ىلا بهذن نل :باوج -

 نم رثكا مهو  ةبراغملا «نييليئارسالا» نا حيحص
 .نسحلا ةردابمل اوسمخت دق_ «ليئارسا» يف فلا

 اذل ءاهيف ءادعس انشغع دقو انسأر طقسم يه برغم اف

 يدبالا نافرعلاو نينحلا ضعم انيولق ف لمحت نحنف

 ءانثا دوهبلا ىمح يذلا سماخلا دمحمل لدمحلاب

 .برتلا

 ؟هالس ةردابم قالطال بسانم تقولا نأ دقتعت له 8#

 فورظلا نكت ملف .ةيخيرات ةبسانم اهنا :باوج -
 رضم نا .نآلا هيلع يه امم بسنا اماع 78 ةليط ادبا
 نم تحرخ دق مالس قافتا ىلا اهعم انلصوت يتلا
 يداصتقالا عضولاو :يبرعلا ملاعلا يف اهتلزع
 نع داعتبالا راتخا دقف ندرالا اما ؛يثراك يروسلا
 برحلا تدّيَحو ؛ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 .نيدلبلا نيذه نارداو قارعلا نيد ةرمتسملا

 تصلق يتلا طفنلا ةمزا ؛مدقت ام لك ىلا فاضُي

 الاو ةظحللا اهنا .يمرعلا ملاعلا يف ةروانملا شماه
 0.مالسلا ةيلمع طيشنت لجا نم .الف

00 

 نانام ول

 ١  نافير ىطخ ىلع نامزإاو

 : ' لني
 هتحلسا لمح يذلا «يليئارسالا» وجلا حالس | 4414

 نا لبق «يليئارسالا» نيميلا نيرع يف ةيسايسلا 01
 .«لمعلا» بزح فوفص ىلا مضني

 /ز ومت نم نيثالثلا ءاسم لاق هسفن نمزياو لارنجلا
 :«يليئارسالا» نويزفلتلا يدهاشم ماما يضاملا ويلوي
 - يبرعلا عارصلا حاتفمو .ينيطسلف بعش كانه»
 .«ةينيطسلفلا ةلأسملا لح يف نمكي ءيليئارسالا»

 ةموكح يف ةرازو الب ريزولا  لارنجلا فاضاو
 اهقزأم نم جرخت نل «ليئارسا» نا  ةيلاحلا فلاحتلا
 بعشلا يىلثمم عم راوحلا ررقت مل اذا» يلاتلا يسايسلا
 ىلع قفاو اذا تافرع رساي عم ىتحو .ينيطسلفلا
 فقوب ارما ردصاو ."”8و 47 ةدحتملا خمالا يرارق

 .«ةيباهرالا لامعالا

 سدنه يذلا وه نمزياو نا انه ركذتن نا انيلع
 «يليئارسالا» نيميلا هزرحا يذلا يباختنالا رصنلا
 ,91١/ا/ ماع نم ويام /رابا يف نغيب ميحاتم ةدابقب

 اهسرام يتلا ةطلسلا نم ؛لامعلا» بزح دّرح يذلاو
 .155/ ماع هولا ءاشنا ذفم عزانم نود

 تالواحم ماما ةيقع موبلا ريتعن د يذلا هسفن وه هنا

 ريرحتلا ةمظنم نع ةليدب ةدايق داجبا هتموكح

 2 ا او يا

 ا

 20 جا

 سسؤم وه  اماع 57 نمزياو رزيع لارنجلا
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 ١ يينيطسلف كرت بجي» ةلئحملا يضارالا يف ةيذيطسففلا

 .هلوقد ام اذه ,ةصاخلا مهنوؤش نوررقي يضارالا

 ةينيبطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم انتعح دقل»

 نا .فلتخم عيد اذهو .باهرالا دض انا .اناطيش

 ١ ريرحتلا ةمظنم لاديشتسا هاحجتاب نوعفدد نيذلا

 امم :مالسلا حلاص يف كلذ نا نولوقي ةينيطسلفلا
 امنيب ءانبج مهنأكو نوديي كلذل نيديؤملا لعجي
 .«لاطبالا مه نوضراعملا

 بلط اذا

 .كلذ لوق ىلع ريزتن
 | ءارزولا سيئرب نمزياو لارنجلا انراق اذا

 برغ يف ضرالا لوح ةمواسملا ديؤم «يليئارسالا»
 (].ةريبك ةعرسب ديكأتلاب ريسب هارن :ندرالا

 انيق اى

 ريق هزغتسأ اكرببا
 يداصتقالا عضولاو مالسلا نع ثحبلا ' /

 جروج تاءاقل يف ثحبلا اروحم امه يرصملا

 تأدب ينلا نيبرصملا نيلوؤسملا عم نشوف. تهل

 1 ا
 جئاتنو يناثلا نسحلا -زيريب ةمق عبطلاب ثحبتس

 .نامعو سدقلا نم لكل يكريمالا سيئرلا بئان ةرايز
 ١ قالطنا ةطقنك نارفيا ةمق مادختسا يف لمأت نطنشاوف
 ١ وه فدهلا اكريمال ةيسنلاب .ةقطنملا يف مالسلا ةيلمعل

 «لليئارسالا» ءارزولا سيئرو نيسح كلملا نيب ةمق
 .ةطلسلا ىلا «دوكيللا» لوضو لبق يلاحلا

 ندرالا عم ةيعيببط تاقالع ةرهاقلل نا اميو

 بعل عيطتست اهئاف بيبا لت عم ةيسامولبد تاقالعو

 2 ندرالا كلم نيب رادتخالا مويلا ينم

 م اذهب ءريرخحتلا ةمظنم راتخاسف .رسرحتلا ةمظنمو

 ١ نوعمشل صلخملا هنا ىلع حرطُي يذلا لارنجلا آرجت

0 0 

 و

 1 ا

 ا وو بج ب اف ا جفا

 تي
0 

 ةييوص
0 

 10 وهز

 7 م 1 تخش

20002 

 ا

 | مل 1941 ريمتبس /لوليا يف ةرهاقلا ىلا ديعا يذلا
 | يرصملا سيئرلا بنجت امك .نآلا ىتح رخآب لدبتسُي
 | يف ةدحتملا تايالولا ةبغر نم مغرلاب زيريب عم ءاقل يا

 .كلذ قيقحت :

 نوعمشدب عامتجالاو ريفسلا ةدوع .رصمل ةيسنلاب

 | ءاباط لاكشا لحب ناتطيترمو ناتلجؤم ناتلأسم زيريب
 جيلخ لامش ءىطاشلا ىلع عيرملا رتمولبكلا اذه

 ١ ةمواسملا يف ةريخالا تاروطتلا نم مغرلاب .ةبقعلا
 هلتحتو ةرهاقلا هب بلاطت يذلا طيرشلا اذه لوح

 عيقوت ىلع ةلجعتم ودبت ال رحم ناف .«ليئاربسا»

 نم ةديدج َةَلْزُع قحتسي ال اباط يف حاجنلاف .قافتالا
 ةدوع ةركفل اهلوبق ديازني يتلا ةيبرعلا ةلئاعلا لبق
 .قاعلا نبالا

 ىلع رثؤي نا يكريمالا سيئرلا بئانل نكمي فيك
 ؟نييبرصملا نيلوؤسملا

 | يف يناثلا روحملا ىلع ريبك دح ىلا اذه دمتعب

 | ىلا ةحاحب رصفف .هيداصتقالا ةدعاسملا : تاثحامسملا 0
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 3 ببيع

 0 ب نعال

 ا ا ا

 | .رالودرايلم 5 بردقت يتلا ةيجراخلا اهنويد ةلودج
 ا طرتشي يذلا ىلودلا دقنلا قودنص هضفري بلط وهو
 / 2 .الوا ةيئازغلا داوملا نع اهمعد ةموكحلا عفرت نا

 قودنص ىدل نطنشاو ةطاسول ةجاحب ةرهاقلا نا

 ىلع ةدئافلا لدعم ضيفخت يف لمأت امك .يلودلا دقنلا

 لهاك لقثت رالود رايلم ؛ ,5 يهو ةيركسعلا نويدلا
 ةدايز يف اضيا رصم بغرتو .ةيرصملا ةتزاوملا
 ١ نويلم ١6١ لا ايلاح زواجتت ال يتلا ةيدقنلا ةدعاسملا
 ةدعاسملا راطا ىف رالود نويلم 85٠١٠ لصا نم رالود
 .ةيندملا

 ةمزا دعب ةصاخ ةمساح نوكتس شوب ةرايز نا
 ليخا ةثداح تلت يتلا ةيكريمالا ةيرصملا تاقالعلا
 6.19/6 ماع نم ربوتكا /لوالا نيرشت يف ورول

 ايو اهلا

 11210 قمم
 دم

 انا اع ؟ بص سمع

 نويبيرت دلاريهلا

 !نورألا رفتسلا ..
 ا

 نم قيرف ناك امدنع ,عيباسا ليق ةلكشملا تأدب

 ةرايزل ةمدقمك ندرالا روزي يروهمجلا بزحلا |
 .شوب جروج |( ». |

 زاهج عم هلقت رتبؤكيله تارئاطب شوب مقاط بلاط
 يددرالا شدحلل ةديعي ةدعاق ىلا هتفاحصو هتارياخم

 .«ليئارسا»و ةيروس عم دودحلا نم ةبرقم ىلع عقن
 تارئاض نم نوكلمبي ال مهنان نويندرالا در

 نيقفارملا نم ددعلا اذه لقنل يفكي ام رتبوكيلهلا
 يدعاسم دحا نم ناك امف . تارايسلاب رفسلا اوحرتقاو

 نييندرالا هيفيضم ىلا رادتسا نا الا شوب ديسلا
 وجلا حالس نم تارئاط ضارتقا مهيلع احرتقم
 ام نوكلمي ال اوناك اذا ازيهجت لضفالا ؛يليئارسالا»
 :(11) تارجاطلا نم يفكب

 عم برح ةلاح نوشيعي نيذلا نويندرالا شهُد
 ماع ىف ةييرغلا ةفضلل اهلالتحا ذنم «ليئارسا»

 ضفر نيح نيترم ةيكريمالا ةناهالا اولمحتو 7
 .ةحلسالا مهعيب ىلع ةقفاوملا سرغنوكلا

 الا نكت مل هذه رتبكولبهلا تارئاط ةثداح نا الا

 ىلا هتلحر ءانثا يفق .تازازفتسا ةلسلس نم ةدحاو

 ةرئاط كلملا بلط .يضاملا عيبرلا يف ةدحتملا تايالولا
 ةرادا تضفرف ىرخا ىلا ةقطصنم نم هلقنل رتبكويله

 .بلطلا ناغير
 ءانثا شوب جروح نع ردص ام ناك دقف أوسالا اما

 «ليئارسا» ىلع لطت ةيندرا ةيوج ةدعاقل هترايز
 ىقلت نا دعيف .ةلتحملا ةيروسلا نالوجلا تاعفترمو

 عضولا نع ارصتخم احرش يكريمالا سيئرلا بئان
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 ١ توم ىدم ام .لارنجلا اهبا ىل لق» الئاستم يندرالا
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 تسوب نطنشاولا

 تدنرذلا قلب
 ةيبضينا رفسإلا

 نيلراقكم تريور :ملقب

 بونج ناكس نم فالآلا تارشع نوكي .ةمداقلا شلي ةنسلا نم تقولا اذه لولحب هنا حجرم [ ؛
 ىومدلا قزاملا قايس يف مهفتح اوقال دقايقيرفا +

 ىلا نيميلا ىلا راسيلا نم يكريمالا فقوملا نع اذام ٌ .ةيلها برح وحن روهدتي يذلا يلاحلا
 ةئبشولا

 ليجستب نوينعم انه عميجلا نا ودبي
 .خيراتلل ةيقالخالا

 ةيداصتقالا ةعطاقملا ىودج مدعب لوقي نم كانه
 ناكماب نا نودقتعي مهنال .ايقيرفا بونج ةسايس ىلع
 وا ثالثل ةيلود ةيراجت ةعطاقم لمتحت نا ايروديرب
 .ةعارزلا يف ةرافك نم اهيدل ام ببسي تاونس عبرا

 ةيعفدملاك .اهجتنت يتلا ةحلسالا نم ةعومجمل ًارَّدَصُم اهنوكل ةفاضا .هريغو لورتبلا يطايتحاو
 .ةلتاقملا رتب وكيلهلا تارئاط ىتحو خيراوصلاو

 بونج عافدنا ءانثا ةميرجلا يف مهاسن اننا .برغلا يف نحن ؛ كردن نا انيلع نا حضاو .لاوحالا لك يف
 تسلا لوذلا ىلع رثؤتس يتلا ؛ءىضوفلا» وحن ايقيرفا
 ,اهل ةرواجملا

 انتحلصمو .نيرساخ نوكنس برغلا يف نحن
 ةديعب ملاعلا نم ةقطنملا هزه ءاقبا يف لظت ةيساسالا
 هلوخي ثيح .الوغنا يف يوقلا يتايفوسلا ذوفنلا نع
 .ايقيرفا بونج يف نايلغلا لالغتسا هعقوم

 تاريغتلا ف يقالخا مازتلا اضيا انيدل ,ةياهنلا يف
 .(!!) كلذ نكمي ثيح ةيملسلا

 فقاوملا

 رمتؤم دقع يف ثحبت نا ةدحتملا تايالولا ىلع اذل
 ةقالع مهل نمم ثلونوموكلاو ابوروا لود مضي
 ةحلصملا داعبا ىلع عامجا قلخ فدهب ايقيرفا بونجب
 قيرف نيوكت كلذ عبتي .ةيجيتارتسالا ةيبرغلا
 احلسم نوكنو ةروكذملا لودلا همعدن تاضوافم

 لوح لامآلاب دوسلا دوزيف (!)ةررجلاو اصعلاب
 سيل كلذ ناب مهمامهفاو يداصتقالا مهلبقتسم
 دفولا قفتم ناو .ةيلاحلا ءاضدملا ةدايقلاب انوهرم

 نا ىلع ايقيرفا بونج يف دوسلا تادايق عم حرتقملا
 ايروتيرب ةموكح لظ ف ةلمتحم وا ةلهس تسيل ةايحلا
 [1.(!!!)ةلواحملا قحتست اهنكل

 ١ ةراك إم
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 نيددلا يحم باشلا «لمآ» اهثيلبنم تمدعأ طب

 توريب نم ةيبونجلا ةيحاضلا يف حلاصلا | كلي
 ,يضاملا ويلوي /زومت رهش نم نيثالثلا ءاسم |

 نيبقارملا رقم نم برقلاب ةخخفم ةرايس عضو ةمهتب
 .يضاملا ليربا /ناسين ف ةيبرغلا توريب يف نييروسلا

 نم دشحو صخش فالا " ماما باشلا مادعا مث

 .ةيسانملل اوعدتسا نيذلا نيروصملا
 يدبا ىلع نيدأو «؛مكحدو نيدلا يحم ؛فرتعا»

 .«ةضورلا»

 ١ صمخا ىتخ هسار نم شعتري باشلا ناك...
 هقرتخت نا لبق ءمدركلا نآرقلا نم تايا الت نيح هيمدق

 بيلصلا عرشه ..مث .فوكنيشالك تاصاضر ةدع
 !هدسح لمحل رمحألا

 ١" نا ةيمسرلا ةينانبللا ةينطولا ءابنالا ةلاكو تلاق
 نم صيخرت» ىلغ اهلوصح تدكا دق «لما» ةكرح
 .مدعالا اذه ذيفنتل «ةينيدلا تاطلسلا

 :قيلعت 8

 ١ نيذلاف ابنذم حلاصلا نيدلا يحم باشلا ناك امبر
 اعطق نوكشي ال هومدعا مث هوناداو هومكاحو هوفقوا

 .؛برحلا نوريدب امك ؛لدعلا» نوربدب مهنا !كلذ يف

 تعدتسا ,مدعالا ةرهاظت لجا نم !ةيشحوب ..يا

 ىلع اضيا تلصح اهنا لب .ةفاحصلاو سانلا «لما»

 ال اهتمرب ةلأسملا نا حضاو !«نيدلا» نم صيخرت
 «لماد رهظت نا لجا نم يجراخلا كالهنسالا ودعت

 نيينانبللا نال :نمالا ىلع صرحلاو ةوقلا رهظمب
 ..تايشيليملا نمأ» اديج نوفرعي

 اذام ..نكل .هحيبق نيدلا يحم ةميرجح تناك امبر

 ؟هيدالج نع
 :ركذت |

 يمسرلا لدعلا ريزو «لما» ميعز يرب هيبن لاز ام
 (1! نانمل ف ادج

 تيل

 ل

 ا ف 7777 تا 7ع

0 

0 

 فيوم

 0 او مر ودطا عدتو مج سجاد جرتج جو جن دعت عج هج جب وج

 ا _ ١و4 بآ 1٠١-١١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 رغما نايكي ل |ددبتس دبس دند
 راسا قرف ضافإ - اعقب هي لغد

 ةليلقلا روهشلا نوضغ يف برغملا دهش
 تاليدعتلا اميس ال ,ادح ةماه اثادحا ةيضاملا كلب

 ديسلا نييعت اهتمدقم يفو ,ةقحالتملا ةيرازولا ل“ .
 فيظللا ديعل افلخ ةيلاملل اريزو ةدارب دمحم

 ,ليربا /ناسين رهش نم نماثلا يف يرهاوجلا
 نوميش ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر لابقتساو
 .مرصنملا ويلوي /زومت ١١ موي نارفيا يف زيريب

 نيد ىلوالا ةلهولل ةحضاو ةقالع كانه نكت مل اذاو

 ذنم يرحب ام نا دكؤملا نم ناف .اهيلا راشملا ثادحالا

 ةكلمملا نا ىلع ايلج رشؤي .ةيبرغملا ةمصاعلا يف ةرتف
 ال .ةددجتم ةميدق تاهجوت راطا ف ددرت نود ريست

 فورظلا الو ,:ةسايسلا نع داصتقالا اهيف لصفنب
 ةقطنملا ف ماعلا عضولا نع ةضحملا ةيلخادلا
 .ةيبرعلا

 رارقلل يسايسلا دعبلا ةيمها نم للقن نا نودو
 لوؤسملا لابقتساب يناثلا نسحلا كلملا هذختا يذلا

 اهيف روزي يتلا ىلوالا ةرملا يهو  لوالا «ينيئارسالا»
 تاثحابم ءارجابو  ةيمسر ةوعدب ايبرع ادلب زيريب
 يبرعلا عارصلا رهوج هنا تقولا يف لوانتت هعم
 نم للقن نا نود ؛ةيئانثلا تاقالعلاو .ينوبهصلا

 يف .نهذلا ىلا رضحي يذلا لوالا رمالا ناف كلذ ةيمها

 برغملا نا وه .ليقتسملا ف ثدحي دقامو ىرح ام ددص

 .لخادلا يف ةيقيقح ةمزا نم تاونس ةدع ذنم يناعب

 ةكلاملا ةلئاعلا لغشيام نا فرعي لكلاف
 نيتيساسا نيتلأسم وه طابرلا يف نيرخآلا نيلوؤسملاو
 يداصتقالا نالبلا عقاو يه .ةدحاو ةطقن يف نايقتلت

 .بعصلا يعامتجالا

 ءارحصلا نرخ

 ميلقا ف ةرئادلا برحلا عبطلاب يش ىلوالا ةلكشملا

 «تاوئس رىشع ىلع ديزي ام ننم بونجلا يف ءارحصلا

 يف امب ,ةدعصالا عيمج ىلع جئاتن نم اهنع مجني امو
 ةفلك ناو اصوصخ يداصتقالاو يلاملا ناعضولا كلذ

 رالودرايلم ىلا نويلم ٠٠٠ ب ايونس ردقت برحلا هذه
 يف ودبي الو .رخآ دعب اماع ةدعاصتم ةدابز يف يهو
 اذه فقو لامتحا ىلا ريشي ام ةظحللا هذه ىتح قفالا

 9١م5 نآ ١١٠١-١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ "5

 الا و ا نا اتا جبت جا جا و نب جلا جوت ناو دفا كوتا ااا 7 تا اق اة وفل مجانا لج ا يتب

 30 ١بي انيإ 4 0

 8 - ب ان ١ 35 و م 8 ل 03

 ذأ
 0 ا ساو وم

«00 

 يّ
 0 3 0 ا 70

 .يلاملاو يرشبلا فيزنلا
 مل ظهابلا هنمثو يركسعلا عضولا ةحادف ماماو

 ةيضق لغج نم .ةيضاملا ةرتفلا ةليط .ادي برغملا دجي
 صخرس ينلا تانولوالا نم ةدحاو ءارحصلا برح

 ةدايز ىلا فقوت نود هرطضا ام اذهو :ءيش لك اهماما
 تادعملاو تارئاطلاو داتعلاو ةحلسألا نم هتادراو

 ىلع دادزي اهلقث ذخا يتلا ةروطتملا ةيركسعلا
 .داصتقالا

 ةلكشملا كلت نا اضيا لوقلا ةغلابملا ليبق نم سيلو
 ءالما ُْق ةيساسالا عفاودلا دحا لازت الو تناك

 يملاعلاو يبرعلا نيديعصلا ىلع ةيجراخلا تاهجوتلا
 تافلاحتلا بلق ةيلمع لاثملا ليبس ىلع كلذ يف ركذي
 نيب يبرعلا برغملا نادلب نيب ام يف اهبيكرنو اهكفو
 عارصو فالخ دعب .برغملا مايقو .ىرخاو ةنوا
 .ايبيل عم ةدجو ةدهاعم مارباب ,نيليوط

 :ملاعلا لود عم تاقالعلا يف اريثك فلتخي الرمالاو

 يف ةيرارمتسالا نم عون ىلع تظفاح ناو طابرلاف
 تارورضل تماق لكك ةيبرغلا ةلتكلا عم اهطباور

 عم اهتاقالع زيزعتب ةكباشتم ةيداصتقاو ةيركسع
 نوعلا ميدقتب رمتست يك صاخ لكشب نطنشاو
 .اهل نييرورضلا حالسلاو

 ةقيثو ةقالع ىلعو .ءارحصلا ةلكشم ىلا ةفاضاو

 يذلا بعصلا يلخادلا يداصتقالا عضولا كانه ءاهب

 ةيجراخلا نويدلا ةدابزي لثمتيو .ةكلمملا هنم يناعت

 ةيجراخلا ةراجتلا ينازيمو ةنزاوملا يف زجعلاو
 .تاعوفدملاو

 ةمزالا لوصا
 ىلا عقاولا يف ةيداصتقالا بعاصملا لوصا دوعت

 برسغملا ناك خيراتلا كلذ ىتحف تانيعيسلا لئاوا

 كلذ يف دنتسب ناكو .ةعارزلا ىلع اريبك ادامتعا دمتعي

 ,ناديملا اذه يف يتاذلا ءافتكالا نم ريبك ردق قيقحت ىلع

 ةيداصتقالا تانزاوتلا ىلع ظافحلا ىلع هدعاس امم

 .ام ومع

 دق نيلوؤسملا نا ةرتفلا كلت ف ثدح ام نا ريغ

 :ايوروا برغ نادلي غم :عهتاقالع ريوطت ىلع اونهار
 يتلا يداصتقالا دوعصلاو ومنلا ةرتف نا نيدقتعم

 ْف مهاست فوس ةكرتشملا قوسلا نادلب اهتشاع

 - قايسلا اذه يف مهعفد امبرو .داصتقالا ىنب ديطوت
 نادلب عمو اسنرف عم ةيداصتقا تايقافتا ماربا

 ةيعارزلا تارداصلا عيجشتب حمست .قوسلا
 .ةسسوروالا قاويسالا ىلا ةيئاذغلاو

 عاطقلا بيترت ديعا نا كلذ ةجيتن نم ناك دقو
 نم ةيريدصتلا ةردقلا ةدايز ساسا ىلع يعارزلا
 طمتلا باسح ىلع كلذو خلا ...هكاوفلاو راضخلا

 ءافتكالا نم ربكأ ردقب حمسي يذلا يديلقتلا يعارزلا

 ةجيتن نم ناك دقو .ليصاحملا نم ديدعلا نم يلحملا
 ,دعب اميف .برغملا حبصا نا عبطلاب روطتلا اذه
 اهيفامن ةدعارزلا تاجتنملا نم ديدعلا ىلا ةسام ةحاحب

 .ايساسا ايئاذغ اردصم لكشت يتلا بوبحلا
 ةيداصتقالا تاطلسلا تماق هسفن تقولا يف

 دقو :ةيئاذغلا تاعانصلا لقح يف رامثتسالا عيجشتب
 ليخادم مهاست نا لما ىلع .ريثكلا كلذ اهفلك
 فيفخت يف ,البقتسم تاعانصلا كلت نم تارداصلا
 بيغي الو :ةروكذملا تارامثتسالا نع ةمجانلا ءابعالا

 ةسايس ىلع برغملا ةنهارم قايسلا اذه يف لابلا نع
 يف كلذ ةيناكماو ؛ةيبوروالا نادلبلا هاجتاب ةرجهلا
 ,ةهج نم دعاصتملا يناكسلا ومنلا طغض نم دحلا
 .ةيعصلا تالمعلا ىلع لوصحلل رخآ ردصم نيماأتو

 وه قبس امم رثكا مامتهالا قحتسي ام نا ريغ
 كبوا ةمظنم نادلب ةدايز رثا 19177 ةنس ثدحام
 نم ٠١/ ةبارق جتني يذلا برغملاف :طفنلا راعسا
 يتلا نادلبلا ةمدقم يف يتأيو ,ملاعلا ف تافسوقفلا

 «كبوا» ةبرجت ضوخي نا هرودقمب نا دقتعا هجتنن
 يتلا ةظهابلا تارامثتسالا رسفي ام اذهو .اهسفن
 عينصتو جاتنالا ةدايز لقح يف طابرلا اهتلذب
 .تافسوفلا

 لالخ ةيملاعلا تافسوفلا راعسا تعفترا لعفلابو
 روطتلا اذه نا ريغ .تاونس عضب ترمتسا ىلوا ةرتف
 نإ 1 ماع نم ارابتعا انلس سكعنا دق يباجبالا

 .انايحا ةيندتم تالدعم ىلا عجارتلاب راعسالا تذخا

 ع 5 ٠

 نهو تارسؤم
 برحلا ةفلك يا ءقيس ام لك ةجيتن نم ناك دقو

 ةدايزو :ةيبوروالا نادلبلا وحن هجوتلاو
 أدب يبرغملا داصتقالا نا ,ةيعانصلا تارامثتسالا

 دقعلا علطم عم ةزراب نهو تارشؤم نع فشكي
 لالخ تدتشاو ةيداصتقالا لكاشملا تمقافتو .يلاحلا
 ىلع 14417 ماع برغملا لعج لكشب ةيضاملا تاونسلا
 .ةنئادلا كونبلا هاجت سالفالا ةفاح

 يدرت يف تمهاس يتلا ةديدعلا لماوعلا نيب
 ساكعناو طفنلا راعسا عافترا يداصتقالا عضولا
 تادراولا ناو اصوصخ ؛يراجتلا نازيملا ىلع كلذ

 تادراو عومجم ةميق ثلث يلاوح لكشت ةيطفنلا
 تالدعمو رالودلا رعس عافترا اضيا كانهو :برغملا

 نويدلا ةميق عافترا نم كلذ هبلا ىدا امو ةدئافلا

 ١٠١ يلاوح تاريدقتلا ضعب بسح ةغلايلا ةيجراخلا

 ىلا فاضي رالودلاب 7٠١/ ةبسنب ةررحملاو .رالود رايلم
 يف يداصتقالا دوكرلا ةلاح ةئراطلا لماوعلا كلت

 ىلع ةيبلسلا اهتاساكعناو ةيبوروالا نادلبلا
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 لامعلا تاليوحت ىلعو .ةيبرغملا تارداصلا

 ةلاح .لاحجملا اذه ْق نهذلا نع بيعي الو .ندرجاهملا

 .ةيلاتتم تاونسل دالبلا اهتفرع يتلا فافجلا

 لماوعلا كلت هبلا تدا امو راطمالا تالدعم ضافخناو

 رارطضاو .ةيعارزلا ليصاحملا رقهقت نم ةيوجلا
 تاحتنملا ضعب نم اهتادراو ةدايز ىلا ةموكحلا

 تاجايتحالا ةيطغتل بوبحلا اميس ال ؛ةيعارزلا
 ...ةيرورضلا

 نيبو ةقباسلا تاببسملا عيمج نيب انطبر اذاف
 نع ةمجانلا ةيرهوجلا وا ةيوينبلا لكاشملا
 نكما ليق نم اهبلا راشملا ةيداصتقالا تاهحونلا

 نبب .,تداق يتلا ةيداصتقالا بعاصملا مجح سملت

 ,ةيجراخلا ةيعبتلاو نويدلا ةدايز ىلا ,ةريثك روما
 نيزاوملاو ةنزاوملا يف زجعلا ةلاح مقافت ىلاو
 .ةيداصتقالا

 يزاوتل نويدلا تعفترا ةقياسلا تاونسلا لالخف

 زجع ةميق تعفترا امك ,يونسلا ينطولا لخدلا ةميق
 عومجم نم ١١/ وحن 14/١ ماع غلبتل ةنزاوملا
 نازيم يف زجعلا ةبسن تعفترا املثم .ينطولا لخدلا
 لالخ لخدلا عومجم نم ١١,5/ دودح ىلا تاعوفدملا
 .روكذملا ماعلا

 لكاشملا مقافت
 لكاشملا تمقافت نا تاعجارتلا كلت ةحيتن نم ناك

 نم ديدعلا ثدحو ةبيعامتجالاو ةيداصتقالا

 نم تاحتنملاو داوملا ضعب ناقتفاك :تاقانتخالا

 ,عاقترالاب ةيئاذغلا داوملا راعسا تذخاو :قاوسالا
 رهش يف ةعساو يبعش رمذت ةلاح لوصح ىلا ىدا امم

 ةلواحمل ةرشابم ةجيتنك ١1854 ريانب /يناثلا نوناك
 .ةيئاذغلا علسلا نع معدلا عفر مكحلا

 نع نيلطاعلا ددع ةدايز ىلا اضيا راشي نا نكميو
 عومجم نم ٠١/ لدعم ارخؤم غلب دقو .لمعلا
 قالغنا لاحلا ةعيبطب كلذ نم فعاضو :ناكسلا
 لود يف ءاوس .جراخلا يف بسكلاو ةرجهلا باوبا
 ةرهاظ عافتراو :ةيبرعلا لودلا وا ةيبوروالا وسلا

 ةديدج تاهجوت ..يناثلا نسحلا

 - 1مل 0مم مطفتتت ص5

 ندم ومنو .رقفلا ةرهاظ عسوتب تنرتقا يتلا ةلاطيلا

 تاطلسلا قلقت عاضوالا كلن تذخا دقو .,ريدصقلا

 ايسحت ةنكمم لولح نع شتفت تذخا يتلا ةيبرغملا

 .متاقلا ليقتسملل

 ةيداصتقالا تاهجوتلا مهف نكمي راطالا اذه نمض
 دبع ٌنيع 1481 ماع يفف .تاونس سمخ يلاوح ذنم

 ةمهملا تناكو :ةيلاملل اريزو يرهاوجلا فيطللا
 ,رئاسخلا لقأب ةيداصتقالا ةمزالا ةرادا هيلا ةلكوملا
 ضعب ةداعال ةثيثح تالواحمبي يرهاوجلا ماق دقو

 قافنالا صيلقت قيرط نع يداصتقالا نزاوتلا
 هتسادس تمستاو فشقتلا ةسايس حيسرتو يموكحلا

 ,ةنئادلا فارطالا عم ةعيطقلا ثودح بنجتب كلت

 ةيجيلخلا ةيبرعلا لودلا عم ةحوتفم روسجلا ءاقبو
 ابوروا نادلب عمو .تادعاسملا رارمتسا لجا نم
 .يبرغملا داضتقالا ىلع طوغضلا ةدايز عنمل ةيبرغلا

 تشاع ةيبرغملا تاطلسلا نا انه ةراشالاب ريدجلاو
 فارطالا عم اهتاقالع يف ةقدلاو ةبوعصلا ةباغ يف ةرتف
 يفف .ةيضاملا ثالثلا تاونسلا ةرتف لالخ :ةنئادلا
 ءافولا ىلع اهتردق مدع نلعت برغملا تداك ؛1487١ ماع
 لالخ سالفالا حمس ميكو ,نينثادلا هاجت اهتامازنلاب

 .روهش ةدع

 جوضن يف ةطقن تحضتا اديدحت ةنسلا كلتو:

 نكمي .مكحلا ةمق يف ةديدج تاهجونو تاروصت
 وحن ىلع يبوروالا يكريمالا رايخلا دامتعاب اهصيخلت
 دقف «:ةيركسع اميرو ةيداصتقا ةيلام فورظل يلك هبش
 :ةيب وروالا قوسلا نم ةرتفلا كلت ذنم بلطلا حلا
 ,ءاهنلا لافتربلاو اينايسا مامضنا دعب اصوصخ

 مامضنالا .بلط يذلا برغملا :حلاضف ىلغ ظافحلاب
 تاقالعلاب صصختم ريزو نيع امك .قوسلا ىلا ايمسر
 تنلعا املثم .سوسق نيدلا زع ديسلا وه ابوروا عم
 تناك امهمو ,مهافتلل اهدادعتسا دعب ام يف برغملا
 العف تلبقو ,ىنودلا دقنلا قودنص عم فورظلا

 كلت اهتضرف يتلا يداصتقالا حالصالا جماريب
 .ةيلودلا ةسسيسؤملا

 ينبتب لبقت ةيبرع ةلود لوا كلذ يف برغملا تناكو

 عم قافتا عيقوت ىلا ىدا يذلا رمالا قودنصلا طورش

 نويد نم ماه طسق ةلودج لوح ةنئادلا فارطالا

 ١986 ةنس نويد ةلودجب ناث قافتا هعبت برغملا

 ةسايس جاهتنا يف برغملا رمتسي نا ىلع 1585و
 ةيلودلا تاثيهلا تاروصت قفو ةيلاربيل حالصا
 .ىلودلا كنيلاو قودنصلاك

 فشقتلا ةسايس لعفب ةكلمملا تعاطتسا دقل
 ,ىرخا لماوع ىلا ةفاضا .برقلاب ربكالا قاصتلالاو
 يداصتقالا اهعاضوا يف نسحتلا ضعب ققحت نا
 دقف  ةبغصلا ةيشاعملا عاضوالا نع رظنلا ضغب -
 ردقملا نمو امك . ١1186 ماع /5 ىلا ةنزاوملا زجع صلق

 4٠٠ نم لقا ىلا تاعوقدملا نازيم زجع ضفخنب نا
 رايلمب ةنراقم ,141857 ىلاحلا ماعلا يف رالود نويلم
 رالودلا راعسا طوبه لضفب كلذو ؛ 65 ةنسل رالود

 .لاريتسالا تأل دعم فيفختو طفنلاو

 نّسحت ىرخالا ةيباجيالا تارشؤملا نيبو
 نسحتو راطمالا ةدوع لضفب ةيعارزلا ليصاحملا
 نا برغملا يف تاطلسلا رظتنتو .ةيوجلا فورضلا

 امم ريثكب لضفا يلاحلا ماعلا يف بوبحتلا مساوم نوكت
 .ضعب ركذتو ,؛ةيضاملا تاونسلا يف هيلع تناك
 ٠٠١ ىلاوح ىلا لصيس بويحلا جاتنا نا تاريدقتلا

 .يضاملا ماعلا يف نويلم ه5 ب ةنراقم راطنق نويلم

 نم ريغت مل اهتيمها ىلع ةيباجيالا تاروطتلا كلت
 نم طابرلا جورخ ةيادب ينعتل نكت ملو .رومالا رهوج
 لازي ال نويدلا مجح نا عقاولاف .ةيداصتقالا اهنمزا
 نا امك .ليقتسملا ىف ءيشلا ضعب عفتري دقو هلاح ىلع

 تايدحتلا دحا لظت ةيشاعملا ةيعامتجالا لكاشملا
 ددع لعجيس يذلا يناكسلا ومنلل ارظن ةيلبقتسملا

 نرقلا ةياهن ىتح نييالم ٠١ رادقمب ديزي برغملا ناكس
 .يلاحلا

 نا ىلا ماعلا اذه اددجم هنن يل ودلا دقنلا قودنص
 يف نيلوؤسملا عقوي الا بجي داصتقالا يف نسحتلا
 ةددشتم تاءارجا اوذختي نا مهيلع ناو .طرفم لؤافت
 اهفرط نم ةدحتملا تابالولاو .«حالصالا» ةلأسم هاجت
 اهتادعاسم ةدابز ىف ؛بيرق تقو ىتحو .؛ةددرنم تدب

 تقو ىتح تهباج اهنا لاقيو :ةيركسعلاو ةيلاملا
 اهتميق ردقت ةيركسع دوقع مارباب برغملا بلط ريصق
 .ريبك ظفحتب رالود يرايلمو ١6 نيبام

 كلت ٍءوض ىف هسفن ضرفبي يذلا لاؤسلاو
 لالخ تعمجت يتلا تارشؤملاو قئاقحلاو تامولعملا
 ةدحتملا تايالولا لباقتس له :نيتيضاملا نيتنسلا

 نم ديزمب ةديدجلا برغملا تاهجوت ةيبرغلا ابورواو
 ةيداصتقالا ضورقلاو تادعاسملاو تاليهستلا
 .؟ ؟ةيركسفلاو ةيلاملاو

 ةسايسلا وه ىلوا ةهج نم لامتحالا اذه ززعيام نا

 هجوي يتلاو ,مزحب ةعبتملا ةيلاربيللا ةيداصتقالا
 يداصتقالا ريبخلا ةنسلا هذه عيبر ذنم اهتفد

 ىلع لوعي يذلا :هدارب دمحم لامعالا لجرو يناربيللا
 ,برغملا يف رامثتسالل ةيبرغلا لاومالا سوؤر عيجست

 بيبا لت عم ينلعو ديدج رسج مايق ىرخا ةهج نمو
 ضعب تاظفحت ةلازا تاناكما نم كلذ هينعي ام لكب

 برغ نادلب يف امك ,ةيكريمالا ةرادألا يف ىوقلا زكارم
 [].ظايرلا هاجت ابوروا

 يداصتقالا مسقلا

 ا“ ن _19؟25 بآ ١٠١ ١١ ندعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نادق فلا 5١5١ حالصتسا ...

 هس ا سس هوو قط حطام اج دج همام

 راقي هل 5 ١ تل ةدسمخلا ةطخلا حمالم
 ا ف ا ا تت

 ةحويط كادهأ
 .صاخلا عاطقلا ىلع ناشر و .٠

 اج

 :ليوطلا ينام . ..ةرهاقلا

 ةزراب ةناكم 1147 - 417 ةيمنتلا ةطخ تلتحا هنا
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 بزحلل عباسلا رمتؤملا تايصوتو تاشقانم يف
 نا نوكراشملا دكا دقف ...يطارقميدلا ينطولا

 يرصملا داصتقالل ةيتاذلا ةردقلا مغدب مزتلت ةطخلا
 ةدعاق ءانبو ءريدصتلاو جاتنالا ةدايز لالخ نم

 معد يف رارمتسالاو ,ةثيدح ةيراداو ةيجولونكت
 ةكراشملا عيجشتو .ةيساسالا ةينبلا حالصاو
 قيقحتو .ةحاتملا دراوملا فيظوتو ةيمنتلا يف ةيبعشلا
 .راعسالا ف بسانم رارقتسا

 ةطخل ةضيرعلا حمالملا لوح تاشقانملا تزكرت
 ,.اهذيفنت حرتقملا تاعورشملا مهاو ؛ةيمنتلا
 تاشقانملا تمستاو ...اههجاوت يتلا كالا

 ةيعامتجالا بناوجلا ىلع ةينفلا بناوجلا بيلغتب

 يف ةيمنتلا ةيجيتارتسا نا لوقلا نكميو .ةيسايسلاو
 ف يتأت 4١-1447 ةطخ نا مغر .ةبئاغ لازت ام رصم

 ضرتفتو 7٠٠١7 ىتح دتمت دمالا ةليوط ةسايس راطا
 ةيمنتلا ةيلمع نأل كلذو ...ةيسمخ ططخ عبرا ذيفنت
 ينطولا ضوهنلل ماع عورشم راطا يف لخدت نا بجي
 ةحضاو ةيعامتجاو ةيسايس ةيوه يذ يموقلاو
 .عمتجملا ةيبلغأل زاحنت

 يناعي يتلا لكاشملا تسكع ةديدجلا ةيمنتلا ةطخ
 ةنراقم ةعضاوتم اهفادها تدب اذل داصتقالا اهنم
 ىلع تيبراق يتلا 87-1585 ىلوالا ةيسمخلا ةطخلاب
 .ءاهتنالا

 ططخملا ةيؤر ةيعقاو ىلع دكا عضاوتلا اذهو
 ةيلحم فورظ يف ةطخلا تدعا دقو اصوصخ يرصملا
 داصتقالا ءادا ىلع ابلس ترثا ,:ةبعص ةيجراخو
 يقيقحلا ومنلا تالدعم عجارت ىلا تداو ,يرصملا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ ١٠٠١ ١١ بآ ١943

 و وا م ع هرج جمس يستجب وعم نا مردود هو توا ل و اونا ب

 روهدت اهتمدقم فو فورظلا هذه تناك اذاو :يلعفلاو

 «يجراخلا نيدلا ةمدخ ءابعا ةدايزو .طفتلا راعسا

 نل تاعوفدملا نازيمو ةماعلا ةنزاوملا زجع عافتراو

 ةلوقعم ودبت يرصملا ططخملا ةيؤر ناف ءابيرق يهتنت
 نيلوؤسملا ناف كلذل .ةيداصتقالا ةيحانفلا نم

 ةمداقلا ةطخلا تازاجنا ىلع ةوقب نونهاري نييرصملا

 .ةيداصتقالا ةمزالا ةهحاومل

 لدعم طسوتم قيقحت ىلا ةديدحلا ةطخلا فدهنو

 جتانلا نم درفلا بيصن طسوتم ةدايزو /57,1 يونس
 نع )1١9,8/( غلبت ةدايزب يا اهينج 845 ىلا يلحملا
 ١9441 /85 ماع طسوتم

 فدهتست ١985 م١ ةيسمخلا ةطخلا تناكو

 نكل (/8,1) هردق يونس ومن لدعم طسوتم قيقحت
 ضافخنا ببسب 1/1 , ١ نع ديزي ال لعفلاب ققحت يذلا
 صقنو جراخلاب نيلماغلا تادئاعو .طفنلا راعسا

 .سيوسلا ةانقو ةحابسلا نم لخدلا

 (ه0١) ةديدجلا ةطخلا تارامثتسا مجح غلبيو

 5٠/, ةبسنب صاخلا عاطقلا اهيف مهاسي .هينج رايلم
 هينجح رابلم "5 ةقياسلا ةطخلا تارامثتسا تناكو
 ةثالثلا تاونسلا لالخ صاخلا عاطقلا اهيف مهاس

 هينج تارايلم 8 لصا نم هينج رايلم ه,١ ب ىلوالا
 ةدابز نا ءاربخلا ىريو .هيلا ةدنسم تناك

 ال دق ,ةديدجلا ةطخلا يف صاخلا عاطقلا تارامثتسا

 تانئاصخالا ناو ةصاخ ةيقيقحلا هتاردقو بساننب

 تضفخنا دق ةصاخلا تارامثتسالا نا تيثت ةيمسرلا
 ةنراقم 5٠0/ ةيسنبي -١987 87 ةطخلا تاوئس لالخ

 لاحر نا امك . ١18031 ا/ا/ ةقباسلا ةسمخلا تاونسلاب

 ةحادفو ةيلخادلا قوسلا دوكر نم نوكشب لامعالا

 .كونلا هاجت مهتامازتلا

 دكؤي داصتقالا ريزو يلع وبا ناطلس .د ناف اذه عم

 ,دعب لغتست مل ةريدك تاناكما صاخلا عاطقلا ىدل نا

 نم تارايلم ٠١ نم برقي امو هينج رايلم 74 كلمي وهف
 عجشن نا انيلع ناو .كونبلا ْق ةعدوم يبنجالا دقنلا

 ةعارزلا تالاجم يف رامثتسالل صاخلا عاطقلا
 ضارتقألا نم للقن ىتح ةعانصلاو ةحايسلاو

 يف نيلماعلا نا ىلا رداصملا ضعب ريشتو .يجراخلا
 .ةيبنجا كونب يف رالود رايلم ١" ب نوظفتحي جراخلا
 .رصم لخاد رمثتستل لاومالا هذه عيجشت نكمب هناو

 ةيئاذغلا ةوحفلا فدشخت
 تاعاطقلا ةيمنتل ةيولوا ةديدجلا ةطخلا يطعت

 ةيداصتقالا تاعاطقلا نيب لماكتلا قيقحتو .ةيعلسلا
 ةدابز ىلع زكرتو .ةينامثئالا تاعورشملاو ةفلتخملا

 تارامثتسالا يلامجا نم ةديدجلا تاعورشملا بيصن
 تايلمعو ةيساسالا ةيندلا تاعوريشم بيصضن ليلقتو

 ىعست امك .اهيلغا ىهتنا يتلا ديدجتلاو لالخالا
 داصتقالا يف ا تاقاظلا لالفغتسا ىلا ةظْحلا

 ةبسنب ىلع وبا ناطلس .د.اهردقي يتلاو .ينصملا
 ليفك اهليغشت نا ىريو 4٠/ و 7١/ نيب حوارتت
 نود نم فدهتسملا ومنلا لدعم نم ١/ قيقحتب

 لماأت ةطخلا ناف كلذك :ةديدج تارامثتسا ىلا ةجاحلا
 لالخ رالود تارايلم ٠ ىلا ةحايسلا نم لخدلا ةدايز يف
 دحلاو دراوملا مادختسا ديشرتو .نيتمداقلا نيتنسلا
 ديدحت يف قوسلا ىوقل رود ءاطعاو كالهتسالا نم
 .راعسالا

 يف لمات ةطخلا ناف يعارزلا جاتنالل ةبسنلابو
 ١4/6 ماع رصم تفلك يتلا ةيئاذغلا ةوجفلا فيفخت
 يف زجعلا يلامجا نم ١ لثمت رالود تارايلم * يلاوح
 فدهتو .رالود تارايلم ه غلابلا يراجتلا نازيملا
 فيلاكتب نادف فلا 75١ حالصتسا ىلا ةطخلا

 يضارالا عقتو :هينج رايلم ١,8 غلبت ةيرامثتسا
 ام وهو ,لينلا اتلدو لينلا يداو جراخ ةحلصتسملا

 عيزوتلا ناشب ةطخلا فادها قيقحت ىلع دعاسي
 ىندالا دحلا نا لوقت ةطخلا تاريدقتف .يناكسلا

 بعوتسي ةمسن نيبالم ىلا لصيس ناكسلا ةدايزل

 4 نيب ام ىقبتي و مهنم نييالم "“ اتلدلاو ئداولا

 اعمجم ٠١ يف مهنيطوت ىلا ةطخلا ىعست ةمسن نييالم
 .اديدج

 يعانصلا جاتنالا ةدايزب ةديدجلا ةطخلا مزتلتو
 /5 ةبسنب دييشتلا عاطق يف ومن قيقحتو ٠١/ ةبسنب
 تاعورشم ةهجاومل ةيئايرهكلا ةقاطلا جاتفا ةدايزو

 ةفاضضا بلطتت يتلاو ءيعارزلاو يعانصلا عسوتلا
 تارايلم ؛ فلكت .ةطخلا ةياهن يف طاواغيم ٠

 .رالود

 يف دعاست ةديدجلا ةطخلا فادها نا كش الو

 هذه قيدقحت نكلو ,هتمزا نم يرصملا داصتقالا جارخا

 كالهتسالا ديشرت ىلع ةردقلاب اطبترم لظي فادهالا
 بعلب صاخلا عاطقلا لوبقو .داريتسالا نم دحلاو
 ةيا ثودح مدع نع الضف .ةيمنتلا يف كيرشلا رود

 اهيلع دمتعت يتلا دراوملا نم للقت ةديدج تآجافم
 هذه نا عقاولاو .ةديدجلا ةطخلا ليومت يف رضم
 ناف انه نم ...ةلوهسب اهقبقحت نكمي ال تارابتعالا

 يتلا لئادبلاو ةطخلا ليصافت نع نالعالا راظتنا
 ىلع مكح رادصا يف دعاسي نا نكمي ةموكحلا اهتحرط
 مستت يتلا ةيعقاولا كلت ...يرصملا ططخملا ةيعقاو
 عاطقلا ةئيشمب قلعملا حومطلا نم ردقب ءيش لك مغر
 [1.صاخلا
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 ةعطاقم

 ف ةكرش 4/

 ءادوسلا ةيئاقلا

 رمتؤملا ارخؤم قشمد يف دقع
 ةيبرعلا بتاكملل نوسمخلاو سماخلا
 نا ركذيو «ليئارسا» ةعطاقمل ةيميلقالا
 عامتجالا اذه يف كراشي مل برغملا
 لودلا ةسايس ةعباتمل صصخملا

 تاكرشلا عدر صوصخب ةيبرعلا
 ايداصتقا لماعتت يتلا فارطالاو

 .ينودهصلا نايكلا عم ايراجتو
 يناثلا يف رمتؤملا لامعا ماتتخا عمو

 48 جاردا نع نلعا رهشلا اذه نم
 يتلا ءادوسلا ةمئاقلا يف ةيملاع ةكرش

 لماعتلا ةيبرعلا لودلا ىلع رظحي
 .اهعم

 نا ىثخت ةيبرعلا طاسوالا ضعب
 يف ةريخالا ةيسايسلا تاروطتلا دوقت
 ةيلمع اميس ال  يبرعلا نطولا
 ةئدطبلاو ةرمتسملا يسايسلا عييطتلا

 ءاقل اهرخاو .يتويبهصلا نايكلا عم

 لمع فاعضا ىلا  برغملا يف نارفيا
 تاكرشلا ماما اهتيدهو ةعطاقملا بتاكم

 0.ةيملاعلا

 ا ذا ا

 رصف

 هيدجلل نارعس
 يضاملا سيمخلا ةرهاقلا يف تادب

 ةثعب نيب ةديدج ةيداصتقا تاثحابم
 نيلوؤسملاو يلودلا دقنلا قودنص
 اضرق رصم ٍبلط نأشب نييرصملا
 نازيم معدل رالود رايلم ١,5 هتميق
 .تاعوفدملا

 هذهل تدعتسا دق ةرهاقلا تناك

 طيسبتب ةموكحلا تماق ذا تاثحابملا
 الدب نيرعس ىلا هينجلا فرص راعسا
 دهمت ةماه ةوطخك كلذو ؛ةعبرا نم
 ىضتقمبو .فرصلا رعس ديحوتل
 ىلع رالودلا رعس رمتسا ديدجلا ماظنلا
 كنبلا عمجم يفامشرق ١ لدعم
 يف نرملا رعسلا رمتسا امك :يزكرملا

 .اشرق ١10 لوح روديو كونبلا عمجم
 ةثالث يرصملا هينجلل حبصي كلذ ىلعو
 رعس ةفاضا دعب فرصلل راعسا

 لصي يتلا ةرحلا قوسلا يف فرصلا
 .اشرق ١47 ىلا اهيف

 ضيفخت دعاسيس ىرخا ةهج نم

 - 1 ما ملا نم طع نطعفقات -7

 ةينازيملا ف دعدلا تاصصخم
 ديشرت لوح رئادلا راوحلاو ,ةديدجلا
 نييرصملا نيضوافملا :ميلعتلا ةيناجم
 نكلو .دقنلا قودنص ةثعب عانقا ىلع
 نودكؤي نييداصتقالا ءاريخلا بلغا
 هذه نا ىنرب لاز ام قودنصلا نا

 ,ديزملاب بلاطيو ؛ةيفاك ريغ تاءارجالا
 معدلا ءاغلاب قلعتي اميف ةصاخ

 (].فرصلا رعس ديحوتو
 ا اا ا

 نانيل

 روجالا ةدايزب بلاطت تاباقنلا
 نانيل يف ماعلا يلامغلا داحتالا بلاط

 روتكدلا لمعلا ريزو ىلا ههجو باتك يف
 يف نيلماعلا روجا ةدايزب صحلا ميلس
 514 ةيسنب صاخلاو ماعلا نيعاطقلا
 ادانتسا روجالل كرحتم ملس رارقايو

 ةدايز رابتعالاب ذخاي يلصف رشؤم ىلا
 ىوتسملا رادحتاو ءالغلا ةدح

 , .يشاعملا
 هذه يف ماعلا داحتالا ركذ دقو

 تاربيسملاو تابارضالاب ةيسانملا
 رهش يف نانبل تلمش يتلا ةيلامعلا
 ديدج نم دكؤيل .يضاملا ويلوي /زومت
 ١7 ذنم رودت يتلا برحلا نا كلذ دعب
 روهدتلا ةدايز ىلا تدا دق اماع
 نطصاوملاراقفا ىلاو» يداصتقالا
 ح.«ةعاجملا ةلحرم هلاخداو ,ينانبللا

 ا دما ا

 ةراجت

 موعدم يكريمأ حمف
 وكسوم ىلا

 دلانور يكريمالا سيئرلا قفاو
 نا ىلع .يراجلا رهشلا ةيادب ناغير
 داحتالا ةدحتملا تايالولا عيبت

 حمقلا نم ةريبك تايمك يتامقوسلا

 ةرادالا موقت نا ىلع نط نويلم ؛ غلبت
 نيكمتل راعسالا معدب ةيكريمالا
 .كلذ نم نيردصملا

 ةقفاوم نا انه ةظحالملاب ريدحلاو

 طوفغض دعب تعاج ناغير سيئرلا
 ناو اصوصخ ةرمتسملا سرقنوكلا
 يناعت يتلا ةمزالاب لوغشم ريخأآلا اذه

 يف ةيعارزلا تاعاطقلا ضعب اهنم
 .ةدحتملا تايالولا

 نا ةقفصلا هذه ددصب ركذي اممو

 نم يتايفوسلا داحتالا تاجايتحا

 قافآ

 :كب وأ
 ا ب ب سس نسال

 اني نب

 ؟؟قافنا م ةلده
 ةيلاوتم مايا ةينامثو .راعسالا برح ةيادب ىلع رهشأ ةعبس ةبارق دعب ظ
 نادلبلا تلصوت .ةداحلا تاشقانملاو تاثحامملاو تارواشملا نم كلب ْ

 لوح كرتشم قافتا ىلا ,ربخالا اهعامتجا يف ؛ءكبوا ةمظنم يف ءاضعالا ا
 ضعب راعسالا عفر ىلا ريخأت نودو .كلذ دوقي نا لما ىلع جاننالا ديدحت

 .عءيشلا

 ,رهشلا اذه نم عبارلا ىف يضاملا نينثالا موي هّرقآ يذلا فينج قافتاو
 جاتنا ضيفخت يا ءابيرقت 7١/ ةبسنب يلاحلا ةمظنملا جاتنا ضيفخت ضرفي
 نا ىلع :ليمرب نويلم 1١,5 ىلا موي /ليمرب نويلم ٠١ نم ةيطفنلا ةعومجملا
 .1946 ماع قافتا رثا قباسلا يف ةيراس تناك يتلا صصحلاب ءاضعالا مزتلي

 نا دعب قافتالاو مهافتلا ةيفيك :اهلوا ءانه فقوتلا قحتست طاقن ثالث
 لوقلا ىلا .,تاثحابملا نم ةريخالا تاعاسلا ىتحو ؛تاهقوتلا لك تبهذ

 ةيبلاغ نا نأشلا اذه يف حضاولا رمالا هليجأتو عامتجالا لشف ةيناكماب
 ةدقعب ةموكحم تناك يبرعلا جيلخلا نادلب ضعب هيف امب ةيطقنلا نادلبلا

 اهلعج امم .ربكا ارايهنا راعسالا رايهنا سجاهو .ةمظنملا قزمت نم فوخلا
 .ةزوزهملا اهتابداصتقال لمالا ضعب ددعي طسو لح ياب لويقلل ةدعتسم

 :ةددحم ةصحب مازتلالا نم قارعلا ءانثتسا عبطلاب يه ةيناثلا ةطقنلاو

 .ايئاهنو امساح يقارعلا طقنلا ريزو فقوم ناك نا دعب رمالا يف ةبارغ الو
 برحلا تماد ام ناريا بيصن نع لقت ةصحب مازتلالا مدعب صخلتيو
 وه روكذملا ءانثتسالا يف ديحولا ةبارغلا ردصم امبرو ؛نيدلبلا نيب ةرمتسم
 .قافتالا ع ورشمب تمدقت ينلا يه اهسسفن نارهط نا

 عجارتلا بابسا ةفرعم يهف مامتهالا ريثت يتلا ةثلاثلا ةلاسملا اما
 ردمسيد /لوالا نوناك ذنم ةنلعملا ةيجيتارتسالا نع يجيلخلا يدوعسلا
 ,ةيملاعلا قوسلا نم ةلداعلا اهتصح كبوا ةداعتسا ىلا يمرت تناكو .يضاملا

 لاوحالا ىتشب ينعي هيلع قفتملا لكشلاب جاتنالا ضيفخت نا رمالا ةقيقحف
 .ريصقلا ىدملا ىلع ءيشلا ضعب راعسالا عفر لباقم ةصحلا كلتب طيرفتلا

 ةلزع ف روهظلا مدعل ةيكبتكت ةلواحم نآلا ودبن دق ةيجيلخلا ةوطخلاو
 روهدت ةيلوؤسم اهيلع ىقلت ال يكلو ؛كبوا» لخادو ةيطفنلا ةحاسلا ىلع
 برح ضوخ يف ةقباسلا اهتاديدهت نا كلذك لوقتل امبرو :ةيطفنلا عاضوالا
 نكت مل .اهلخادو ةمظنملا جراخ نم فارطالا عيمج نواعتت مل اذا :راعسالا
 اذا ليقتسملا يف هسقن بولسالا ىلا أجلت نال ةدعتسم اهناو غارفلا يف امالك
 .رمالا ىضنقا

 فينج قافتا حاجن ةبوعص ىلع اضيا رشؤي امو .لامتحالا اذه دكؤي ام نا
 ياف .طقف نيرهش ةرتفب هديدحتو قافتالا ةيفرظ وه .ذيفنتلا عضوم هعضوو
 ضفخ ةعقوملا نادلبلا ةيبلاغ لبقت نا يف ىربك ةبوعص ةمثو ؟كاذ قافتا
 .ديقعتلا ةياغ يف ةيلامو ةيداصتقا لكاشم نم هيف يناعت تقو يف اعوط اهجاتنا

 برح يف ةديدج ةقلح نوكي نا ريخالا كبوا قافتا ودعي نل ةرصتخم ةملكب
 ناريا ناو اصوصخ تاياغفلاو حلاصملا دعابتل ارظن ؛ةمظنملا لخاد باصغالا

 تافالخلا ةوجف ةدايز ىلا لبقتسملا ف ىعستسو تدارا نيرهشلا ةنده ةباّرع
 نم ةبعصلا ةيداصتقالا اهفورظل مودلا ثهلتو .ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا نيب
 1.ح 0!حاحلاب اهجاتحت يتلا ةبعصلا تالمعلا ىلع لوصحلا لجا

 ةجيتن ماعلا اذه تدادزا دق حمقلا

 ىدا امو يوونلا ليديوترشت ثداحل

 ليصاحملا نم طسق فالتا نم هيلا

 ربتعت يتلا ايناركوا ةقطنم يف ةيعارزلا
 جاتنا يف ةيتايفوسلا قطانملا مها
 0.بويبحلا

 10 ا ا

 مثا/_اة41 بآ١١ 11١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 اا ترا ا وتوم تول عا اا 000111111111 ا نع 00
 وا اا ا ا ا خا اا ا ججج 0 ا

 غلبيو يسنوت با نم وهو ديشر لفطلا يفوت» :يلاتلا ربخلا يضاملا عوبسالا يف ةيسنرفلا ءابنالا ةلاكو تعزو
 هيلع يقلا يذلا نيعرازملا دحا ةنحاش نم هطوقس رثا همسج يف ضوضرو حورجب هتباصا دعب ,رمعلا نم ةرشاعلا
 باقعلا ىقلتيل كردلا زكرم ىلا هب اهجتم هتنحاش هبكرأو عرازملا هديق دقو .هتعرزم نم حافتلا قرسي وهو ضبقلا
 ىلا ةدسجب انيقلم زفقلاو بابلا متفق دولا جت ةنحاتشلا قالطتا نم تَقَو دعبو :ةايضلا نم.هلاثشالا بولطملا
 .«قيرطلا

 .«رح قيلعتلاو سدقم ريخلا» لوقن ءابنالا تالاكو راعش نا فيضن

 سيلف ؛ةيادبلا نم .ارذع ءارقلا حيمتسا
 قئار فيص بايسنا يف هب مهيلسا ام يدنع 1#

 ,لماكلا هدوجو دسجلا ذخأي ثيح .راحو |
 لكلتمو .ةغّيبطلا ىلغالا ءيش لك لع هنايصع نلغيو
 هعفدت نا كيلعو ءاقح كيلع كدسحل نا لوقا سانلا
 ال نا ؛كئاضعا ةيقب نع كسار لصفتو :هيتلاو حشرلل
 يىوهمل ملستسا داكأ ذاو .مودلا دعب لماتلل تقو

 دق رذحلا نوكي قفادلا قرعلاو يناوثلا دح ىلع عطقتم
 يف عستملا ىدملا ليوهت ةليخم طشنتف هترود لمكتسا

 يف ةزوجحملا سيراتملاب تارامغلاب عراوشلا عطاقت
 هوجو اهروزت ىرخاو هتيم هوجو اهنع تلخت لاعفا
 كلعجتو .كلخلخت .محتقت يذلا لاعفالا مث ؛ةعنقم

 ةقعاص امود تائادبلاو :ةيادبلا ىلا ,قاسنتل ارطضم
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 0 اا جت جنبا اة جوج وج نجا ا طنا تن اطال اا ااا ل

 من ا تم فا اسم
 2 ا

 لماتت نا كيلع ذا ءرتاوت وا قافتا نم اهباتني دقام مغر
 ىلمي وا كنع ردصي وا كماما ثدحي يذلا ءيشلا اذه

 كنأك ,ةدارا لك نم ولخ .ةادحلا قلطم يف كنأكو .كيلع

 ىلا ةجاحلا دشأ يفو .ةليوط ةبوبيغ نم قيفتسن
 لفغلا رصانعلاو داوملا ضعبب ءيش لك سيسأات ةداعا
 ةركاذلا نم طقاستلا يف عرشي ام وا .كماما ةحاتملا
 ركذتت .تاتشلا عمجتل :نذاو ,حشلا نم ريثكب

 اتاوضاو انويع ادلب اهجو ءافرح افرح ةيدجبألا
 سمشلل الو رحبلل سيل داسجا نم اسدكتف ةتلفنم
 بدن رعق يف يوهت كاوه نمو حارجلا بابكنال نكلو
 .غثللا ثيح .يرئب ىدص يداصي ام ةمث ثيح قيمع
 مالكلاو ينينج مالك ؛ةتاصالا ةفطن .فرحلا ادتبم
 هنينح قيرط ديعتسي ءافتخالا ىتح دنعبلا ديعبلا
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 نا نود .فقوتي وهو فشتكيو ةعئاضلا هتادرفمو
 ىلع ضبقت يكل كنا :ةراغتسا ةيا نيرع يف ءىبتخي
 عمج يف وا كرصب طحم نوكي نا ايرورض سيل ءيشلا
 ةيفارفجطخت هذهو كتركاذ رعق يف ةلولغم كدب نا كدد

 ءيش ىلا يضفي ال سدكت نيب اقرب تلفنت يشو ةلوهم

 نويع لثم كانهو انه ةتلفنم ىرخا تارظن كيلا يضفت
 يذلا مالكلا لثم ةلسرتسمو ةشهدو ةعلطتم ايابصلا

 اعينص راحت ال اميف ماحّرلا يف هدادتما ىلع الا لوعي ال
 ىلا دمعتسم هرصاحت يكل كنا وا رايشتنالا ماما

 لعفلا يف لخدت نا .لعفت نا كيلع اذاو .ةهجاوملا
 لك ىلع ضبقلا ءاقلا بولطمو .لاعفالا مدختستو

 ام وهو ةيلعفلا لمجلا عيونتو ةيمسالا لمجلا
 ديرجت رايهنا ىلا :ةركاذلا طوقس ىلا امتح يدؤيس

 يتلا باشخالا لك نم ىنعملا صالختسا ىلاو ركفلا
 ضرالا تاباغ يف قرتحت يهو ىظشتنو قطقطت
 ناك ةيدجبالا لوا نا معزا انا  رودصلا بهايغو
 لاعفالا لصأ ناو ,لتق لعف لتق رثا ةخرص ؛ةخرص
 تدرط يتلا كلت تسيل .ةحافت ضيرحت نم دلون اهلك

 مادقا تحت ,.هذه .ةنجلاف .ةنجلا نم مداو ءاوح

 بيسب بولطملا دنسلاب انيلا لصي ملام وهو ,ءديشر»
 ةدقب اهنم زن حرج نم ةحلف ادغ تاتشلا وا نافوطلا
 :ةياكحلا هذه نم مالكلا لوأل ىدصلا

 نا ليلدلاو امامت ظقيتسم هنا دكاتم هنإ ...
 هعمس ىلا ذفنت يتلا تاوصالاو . هينبع كرفت هعباضا

 هرعشب طلتخت تاآدبو ةفرغلا تلخد حابص لك

 لصف لبق وا :قئاقد لبق :تاعاس لبق هنكل ...شوفنملا
 نود هدحو وه هملح .هملح يقف امئان ناك لوصفلا نم

 معط داقتفا :مونلا لبق ادحاو ائيش ركذتي ...عيمجلا
 ريرسلا قوف دعصي شارفلا يف موكتي نا لبقو .بئاغ
 دعب ةحوتفملا ةيلاعلا ةذفانلا نم لطيو يديدحلا

 لوا يف ...راجشالا كلت هللختت ىدم ىلع راتما ةعضب
 دتمت نا نود ةذفانلا تحتف هرخا وا مونلا لوا .ليللا

 ةبيه يف ىرخالا عبتت ةدحاو راجشالا تلخدف ٌدِي اهيلا

 .ميظع سادقل نوثيهيو حبذملا وحن نومدقتي نابهر
 لثم ضكرت تقفطو اهراقو نع تلصفنا تاظحل دعب

 يذلا وبقلا اذه وا ةريغصلا ةفرغلا اياوز نيب بنارا
 ريرسلا ىوس ءيش ال ثيح هتفرغ ءديشر» هيمسي
 تسحا اهلعلو راجشالا طنتف .اهضرعو اهلوطب
 ايانث نبي تسدناو اعابت هيلا تواف ءايعلا ضعيب

 نم برتقاو هيتنحو سمال اهضعب نا ىتح ءاطغلا

 ةحئار مشي هب ناو ؛هكحي ةيادبلا يف .عرشف هفنا
 نا ةحئارلا تثىل ام مث ءلبق نم اهمش ام ةمغاف

 ,ناصغالا نيب ازفاق اهالتعا ةقساب ةرجش تصخاشت

 نم هدب تبرق املكو ةحضانلا رامثلا كلت اهنم تلدت نا

 بالتخاب نتتفي ةيرولب ةرك ىلا .هذه ,تلوحت ةرمثلا
 مظنت رماغ ءوض ف انتتفم حوريو هبلطم ىسنيف اهقيرب
 ةحئارلا همغفتل رامثلا بنارالا راجشالا يقاب هيلا
 يف همون نم ةيناث ةلصو يف ...ءارغالا ةرود رركتنو
 يتلا همون ةفرغ يا ,:«ديشر» وبق راذج حازنا ملحلا

 زجاح راتما ةعضب ىلع .رادلل يذاحملا ءالخلاب تلصتا
 ءارو ؛:«لراشد ويسملا ةقيدح يمحس يذلا كاليسألا

 هللا :حافت تابحلا .تابح راجشالا ىلع ,راجشا زجاحلا
 ةحافت لك ءرفصا ,رضخا . رمحا ؛حافت يبر اي يديساي
 ىلع ملعملا اهمسر يتلا ةيضرالا ةركلا مجح يف
 ويسملا نا يملعمل لوقا نا ديرا ةرم لك يف ,ةروبصلا
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 .ناولالا ىتشبو ؛ ةديدع ةيضرا تارك كلمي لراش
 ,سمشلا لوح ال يرصب لوحو هتيب لوح رودت اهناو
 تلق دقو ...تاذلاب ءاذه .ةليللا ملحو ؛يمالحا لوح

 مكيرأس ةسردملا نم ةدوعلا قيرط يف نحنو يقافرل

 فشكال يجاردتسا اولواح دقو .ملاعلا يف لكش لمجا

 مهل صخشال :ةيبيرقت ةحول مهل مسرال .رسلا نع مهل
 تلقو .مهقوشت نم ضرحال برهتلا يف تنعماف هتحئار
 .ةيضرا ةرك لمجا لكأنس ادغ .ادغ مهل

 هرظتنت نكت مل ديشر ظقيتسا دقو حابصلا اذه ...
 ...يبرعلا» هوباو .,فيصلا ةلطع ف ةقلغملا ةسردملا

 «نآلا نوكت «ةيدعسلا» هماو عنصملا ىلا رجفلا يف بهذ

 اهلمع تأدبدو راطقلا ةطحم ضيحارم ىلا تلصو دق

 ,هقرافي ال ملحلا الا هدحو وه حايصلا اذه ...يمودلا

 صمصمعي حار هنا ىتح هدسج رطعت حافتلا ةحئار الا

 فلخ نمو ريرسلا يلتعي مث هناكم يف زفقيو هعباصا
 كلت قوطب كالسالا زجاح هطرخي ىدملا عستي ةذفانلا

 ..لراش ويسملا ةقيدح يف ةبدجعلا راجشالا

 سنوت جراخ .ةدحاو ةعفد جراخلا يف وه نآلا ...
 يذلا هدج هريخاو ةدودحملا هتايح يف اهري مل ينلا

 ىريل اهيلا دوعي نا دب الو هدالب اهنا ةرم ءانه .مهرار
 تيبلا جراخ .نوكحضي سانلاو سمشلاو رحبلا
 بالكلاب نارّئفلا طلتخت ثيح ةلكاتملا ةرامعلا يف متعملا
 حابصلا عوج ىوس ساسحا يا جراخو .رشبلاب
 ...يبر اي يديس اي خودملا حافتلا اذه ةحئارو
 مويلا اذه يف ةرجشلا كلت يف ةحافتلا كلت تصخاشتو
 :دحا رهظن ال ثيح ةقيدحلا لخدم يف اراح ادبي يذلا

 هفرعي يذلا بلكلا حبني نلو ىلوا ةوطخ عطقيس
 نا دب ال ىرخا ةوطخ ءانه هل قيدص ىلغا بلكلا .اديج
 ,روضحلا نع ةسردملا قافر رخأت نا دعب اهعطقي
 نيب تلفنا ريغصلا دسحلا .بوه :.ةثلاث ةوطخ

 «قئار تمصو .دحا كانه نا العف رهظد ال ,كالسالا

 - دلولا :لمتكتس ةروصلا :لخدملا ةرجش ىلتعا دسجلا
 ملحلا بنارالا  ةحئارلا  ةحافتلا  حافتلا  ةرجشلا
 ,لعفلا رادم لخدتس .ءكرحتتس ةروصلا .لكالا  ةذللا

 رظن :ةيلعفلا لمجلا ريغ روصت نا ةسدعلا ضفرتو
  ةحافتلا ةرجش ىلا دلولا رظن  ةرجشلا ىلا دلولا
 ةحئار  دلولا حافتلا ىهشت  دلولا ةحافتلا تحمل
 ,ةحافتلا ىهشتي ديشر دلولا .دلولا خودت حافتلا

 دعصي هنا ىريو ةرجشلا عذج ىلع هينبكر يوطي
 اهنصحغ ىلعو ىلعألا ىلا دعصي هنا ىريو ينيوهلا

 دتمت هعارذ ىأارو فاطقلاب يوغت ةللدم تلدت لئاملا

 يف ال ةقيقحلا يف .وه هدي ؛ديلاو ءىرخا عارذ يف لوطتل
 ةلمج هذه .ال :ةقساب ةرجشلا .بنارالا تفتخا .مانملا

 لراش ويسملا هبحي ال امك امامت ءاهبحي ال وهو ,ةيمسا
 ديشر» «يبرع لفط ديشر» :ةيمسا ةلمج اضينا وه هنآل
 هنا .حيحص ريغ اذه .ال .ءصل ديشر» ءيسنوت لفط
 وهو /حافتلا بحي يا ؛ةيضرالا ةركلا بحي ديشر .وه
 نا كشوتو ةيراعلا ةقيقحلا يف دتمت هديو .ةظقبلا يف

 دق يتلا ةيلعفلا هتلمج ففخي فوسو .ةحافتلا فطقت

 امك طيضلاب .,ةحافتلا دلولا لكأ» :هريغ دحا اهبتكي

 نولعفي ةيبصلا ىري امك .هما يدت ىلع ضبقي ناك
 ةحافتلا ىلع هدي عمجب ضبقي مهتاهما ءادئاب
 ةيقدنب نم ةيران ةقلط امهتقرتخا دقو .اعم ,نايوهيف
 يديس اي ثداحلا ىلع دهاش نم نكي ملو لراش ويسملا
 0.ةحافتلا ةحافتلا هذه ىونس يبرابد

 نرفلا كن نفلاب ُي ا كارتشالا ةميق
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 ؟ةاولول واما واوا و هاو »اواو ءاوتولم عاساو راق عم معكم ةهاطعع

 ا اا لا

 0-1 علب ريب لوح

 'ء د كارت 0 يس 1

ضا | 0 كارتشالا ةنميقي ١١
 هني

اَو متسإسب (هكداعي ام وأ يسترتقلا ٠
 دلظْل

 :لادفلا ١ ناونعلا ىلع «ةيبرعلا

 ١ نول ىلا - ن1 1: خلقا
 31 8106 لان ممصك 92200 - ةلعنأاازب - ىال؛ 3 ٠

 5همارم - "مومو عم

 ”[ةاعزبن رح[ عن ج25 047

 (يوجلا ديربلاب اسنرف جراخ)
 000 ايؤروا © اسنرف

 18+ ييرعلا نطولا راطقا
 ٠٠١ ايقيرفا

 ءايلارتسوا :ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 7١ دلما قرتت لود ةيكشلا ٠

 4٠ ملاعلا نادلب رئاسو

 م4 _اومك بآ 1٠١-١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 .ًامرو دو ا أ نأك مههو وج 7 و ىلع اوكا نذل ءالؤه | تيل يلا

 نب ةق قرط ة هب درعا ٍِق فقثملا كاسم نأ لبقت تنا 0

 ل : / ١

 هم ايتن ةيفاقثواروا جيتا ا «ةروثا | ام «فقتملا) 57 ين / :

 سس ديرت يلا ةدرلا ىوق 3 مطاعم هنا. ب 0

 ص + يرع رعاش يب 3 1 5 ا

 . نل هناف ءاهم يبعم م فطاعت ناو . هسفن دن فلؤلا ىيحو 8ع

 مه 3 ب برع ةغلب بتكي هنا املاط ًاباتك رم ب نا عيطتسي

 هوبيستكا ا 1 يعولا نم «نوفتثملا» ءالؤه

 « مهتاعماجو مهتابت
 8 ا ل ا ل ا

 ةمث ناف اف «مهرئامض ىلا نوريكلا لص يذلا تقولا يف

 "عرفي علص جيفوت ٠
 ميلا لف موي

 لصاوي حلاص قيفوت يرصملا جرخملا
 ةريخالا تانسبتمللا ىلع نآلا لمعلا

 (ميعزلا لتق موي» ديدحلا همليف ويرانيسل
 عباسلا نفلا ىلا هندوع هيف سركي يذلا

 . ليوط بايغ دعب
 بيحجن اهبتك ةياور نع ديدحجلا همليف

 0 .تاداسلا

 ٠ عادبالاو رقفلا قتلي .
 سنوتب كبامحلا يف

 ةيبوروالا ةيفيصلا ةعماجلا تعبات
 زكرملا ْق ىلوالا افامعا ةرود ةيبرعلا

 ىتبحح سنوت 7 تامامحلاي يلودلا يفاقثلا

 يلاحلا . سطسغا / با رهش نم عساتلا

 زومت نم عباسلا يف اهامعا تحتتفا نا دعب

 . مرصنملا

 عوبسالا يف ةعماجلا تفاضتسا دقف
 عادبالاو ركفلا ىقتلم نمضو ثلاشلا
 ىلع مهتارضاحم تعزوت نيركفمو اباتك
 : يلاتلا لكشلا

 .ءطسوتملا ءاضف يف ةيركف ةءارق ©

 نوكرا دمحم روتكدلل
 نوسنئيورو ناظقي نب يح نيب ©
 ريدغ رماع يسنوتلا ثحابلل ءوزورك
 لبرش ينانبللا رعاشلل «يبرعلا وبمار ©
 رغاد

 نويلب فورعملا نازولا نب دمحم نسح ©
 نانبللا بتاكلل ءانرصاعم :يقيرفالا

 .فولعم نبيما

 بدالا لع ةيبرعلا تاريثأتلا ©
 وردب ينابسالا قرشتسملل ؛ينابسالا
 تيباتنوم

 ةسمخلا نورضاحملا شقانت دقو اذه
 ةيفاقثلا تالدابتلا لوح ةكرتشم ةيسما ُِق

 مدق ايفو .هبونجو طسوتملا لامش نيب
 برعلا نييقيسوملاو نيبرطملا نم ددع

 يف ةيئانغو ةيقيسوم اضورع نييبوروالاو
 0 . ىقتلملا اذبب ةصاخ تايسما

 ةمجنا ميهاربا هللا عنص ةياور
 رشنلل دابدتس راد نع ردصتس «سطسغا
 لالخ ةيسنرفلا ةغللا ىلا ةمحرتم سيرابب

 اهقبستسو مداقلا لوليا /ربمتبس رهش
 . ةيسنرفلا ةمصاعلا ىلا فلؤملل ةرايز

 ةعماج يف تشقون ىرخا ةهج نم

 : ناويدلا !

 ةاروتكد ةلاسر طابرلاب سماخلا دمحم

 نع ناريج ميحرلا دبع بلاطلا اهمدق

 اهيلع فرشاو ميهاربا هللا عنص لامعا
 (0 . ةدارب دمحم روتكدلا

 ةسيئر يأشب ايدان ةروتكدلا نم ةمجرتب

 يزيلكنالا بدالاو ةيزيلكنالا ةغللا مسق

 ةسسؤملا نع ردص ةيردنكسالا ةعماجب

 باتك توريبب رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 عم تايبنلا ركاتلل رددي نعنثل نم تاقاياإ |
 47 يف ةيزيلكنالا ةغللاب هرعش نع ةسارد

 همسقب ةحفص ه4و ىبرعلا همسقب ةحفص
 8 . ىزيلكنالا

 زيزع .د ملقب ةمدقم باتكلا تردصت

 هتيمهاو ةيرعشلا بايسلا ةبهوم نع جاحلا
 دئاصق نمو .رصضاعملا يب رعلا بدالا ف

 «توملاو رسبغلا .رطملا ةدوشنا

 باتكلا فاالغ ٍْ

 نم ةلاسر .ةئيدملا راحشأو وكيع

 .بلصلا دعب حيسملا .توملا ءادن «ةربقم

 . حايرلا هعرقت بابلا .ربخملا
 ردب رعش نم ةمجرتملا ةعومجملا هذه

 ءىراقلل مدقتو .وكسنويلا ةدعاسمب رشنت
 عادبا نع الماك اروصت ةيزيلكنالا ةغللاب

 ال. ريبكلا : اذه

 يرتكو )0
 نوي زفلخلا يف

 ما ةلحارلا ةريبكلا ةنانفلا ةايح ةصق
 لوحتتس نيما ىفطصم اهبتك ىتلا موثلك

 نا دعب ةقلح ١ نم ىنويزفلت لسلسم ىلا

 رونا ةماسا ويرانيسلاو راوحلا دعي

 نقول ا

 .توملا بلعث .ءاكرول اهراع . ىنيذخ ا



 ةشانشلا ىلع ايايح . .قرشلا بكوك |

5111 

 . ةشاكع

 اهحمالمل موثلك ما رودي مايقلل ديمحلا دبع ظ
 دقو .زيمتملا ىنفلا اهئاداو ةيقرشلا
 اهيف اهثدحي عوبسا لك ةعاس اه صصخ
 0 0 تا ف

 ىفطصم روتكدلا ردصا نا ذنم

 ةيسفنلا سسالا) روهشملا هباتك فيوس

 .اماع نيثالث نم رثكا ذنم («ىنفلا عا ادبالل

 هلع ىف ةسودس كانه نأ وفل نكم

 نآلا اهيلثمم زربا ..تسسأت دق سفنلا
 يذلا ةرونص ديمحلا دبع يرصم روتكدلا

 ةياورلا تالاجب تلمش تاسارد ةدع مدق '
 . ةريصقلا ةصقلاو حرسملاو

 نع ةسارد ةرونص .د همدق ام ثدحا

 رعشلا ُِق ينفلا عادبالل ةيسفنلا سسالا

 مايق ةيفيك نع تاباجا هيفو .يحرسملا
 ردص دقو .ةيرعش ةيحرسم عادبأب عدبملا
 ةماعلا ةيرصملا ةئثيفطا نع باتكلا

 [ل . تاتكلل

 عيماجم ةعبار يه ءدهشاف ينيطسلفلا اذهد
 راتخملا راد نع تردص دقو رعاشلا

 . قشمد يف ةعابطلل

 ءانيم ىلع ىنعرزتس , ميخملا .مامغلا

 رجحلا ىلع دسج .نيثمجتن ابيدنز

 :أرقن ةيسيئرلا ةديصقلا فو .ريخالا

 تنأ ىنيطسلفلا تنأ

 ةيلات ةرم
 دعت ةديدج ةعبط تردص ةرهاقلا ىف

 طقس» ناويد نم لوالا ءزحلا نم ةثلاثلا

 ةماعلا ةئيطا نع يرعملا ءالعلا يبأل «دنزلا
 . باتكلل

 ١945 ماع ةرم لوأل ردص ناويدلا
 هتعابط تديعاو ؛ةيرصملا بتكلا راد نع

 . ةثلاثلا ةعبطلا يه هذهو يحمي

 ءازجا ةسخ نم نوكتي دنزلا طقس

 [ل , نيسح هط روتكدلا هقيقحم يف كرتشاو

 سدفلا اي وبا ىلع توملا
 رشنلا راد  ةلتحملا ضرالا ف تردص

 صاقلل ةيصصق 0 ةعومج - ةروكذم ريغ

 مسا لمحت يديبعلا رهاط فسوي باشلا
 .4سدقلا فاوبا ىلع توملا»

 ينوج .باقعلا .هيبشلا :اهصصق نم
 . ميلشروا يف يلصي موتكم خيشلا ءللدملا
 ةعومجملل عج و تسو .راتخملاو ديهشلا

 [0 .«ةيؤر» باب تحن ليصفتلا نم ءىشب

 نوتالعلاو تلشلا ناجرشملا
 تن العلا مالفف
 ءاسنرف بونج ناك ةتيدم يف

 ةياعدلا مالفال نوئالثلاو ثلاثلا 0

 ةئيدملا هذه يف ايونس ماقي يذلا نالعالاو

 ماقت ايلود ايئامنيس ازكرم تحبصا يتلا

 . ةصصختم ةيئامنيس تاناجرهم ةدع هيف

 فاللا ةثالث ناجرهملا اذه يف كراش

 ىلع لوصحلل نيقباستملا نم ةئامسمحو

 ىلع لصح دقو .ةيبهذلا ناجرهملا ةفعس

 سيروم ىسنرفلا جرخملا ىلوالا ةزئاجلا
 ميكحتلا ةنحل تررق نا دعب «نوسوكود

 هذهو  ةزئاحلا هحنم (مكحم ١ نم ةنوكملا

 ةنلل ةأرما اهيف سأرتت ىتلا ىلوالا ةرملا يه
 ةديسلا يهو ناجرهملا اذه ين ميكحن
 تاكرش ىدحا ةسيئر موس نيلفيا

 [ل . ةياعدلاو نالعالا

 ل ا لا ل ل ا

 سولو مف

 ةديدج تاءارتو صصق
 سنوت يف رشنلل عبرألا حايرلا راد نع

 ةلسلبم تضقو عيكشلا لهاشم قلا
 ردص يبرعلا خيراتلل ةديدجح تاءارق

 ىف ةيبرغملا فايرالاو لئابقلاو بانك
 قو .نسح نب دمحمل «طيسولا رصعلا

 باتك ردص ةثيذح تابراقم ةلسلس

 دمحمل «ةثيدحلا جهانملا ةروئو ةيبرعلا»
 . رمع نب حلاص

 يصصقلا عا ادبالا ةلسلاس تحن

 ةيصصتقلا يي اضيا تردص

 .يدايعلا ركب يبأل ؛دتمملا نمزلا زيلاهد»
 اهمْزع نع تنلعا نا رادلل قبس دقو
 جراخ نم برع نيفلؤل بتك رادصال
 6 . ىسنوتلا رطقلا

 ريظنألا نأ رف يبست رغما
 نآلا ةيسنرفلا تابتكملا تاهجاو لتحت

 ىلا ارخؤم اهتمجرت تمت ةيزيلكنا ةياور
 ىف ةديس تايموي» ناونعب ةيسنرفلا ةغللا

 سيرود ةيزيلكنالا ةبتاكلل «رواجملا يحلا
 ةجاحلا نع ةياورلا ثدحتتو جعدسيمل

 نم نيعستلا زواجتت ةأرمال ىوصقلا
 .نانحلاو ةياعرلل اهرمع

 ةيزؤيلكلا ةبئتاكل ئرخا ةياؤر ةمث
 بطقتست ةيسئرفلا ىلا ارخؤم تمحرت

 يف ميبت يحورا يهو ءارقلا مامتها

 ماع ترحتنا يتلا نافاك نآل «نيصلا
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 3 با تت عمات طفت بن نر بج
 ىفاس ثيل : ةظيرب
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 (ةرحاسلا نويعلا ةيميداكأ ليمغ) سالط ىئطصم

 « سالط ىفطصم دامعلا كني

 .كلذ عم .ففرعي نا نم رهشإ| ""*

 دقف :اديدج انتفرعم ىلا فاضا

 ديربلاب انتلصو باتك ةخسن نم انئفرع

 تامدقم نم ائفرعو .رعاش هنا . لحسملا

 نويعلا ةيميداكا ديمع»و هنا ةخسنلا

 !«ةرحاسلا

 لاح لك ىلع ؛باتكلا بحاص

 دامعلا  روماآلا سبتلت ال ىتحو

 ماظنلا عافد ريزو .هسفن سالط ىفطصم
 تاوقلل م اعلا دئاقلا بئانو .يروسلا

 ملا يتلا .ةحلسملا ةيروسلا
 تاوقلا حا ايحا درحمب نابل نم

 اهعم عقو 0 نابل «ةيليئارسالا»
 اكرات .راثلا قالطا فقوب ةدرفنم ةيقافتا

 . اهجايتجاو توريب قيوطت ةيرح اه
 نايا عافدلا ريزو ناك يذلا هسفن وهو

 ماع افورعم اطباضو ءاوا/“ برح

 طب

 - باتكلا تامدقم لالخ نم انفرعي

 مظن بيس نا - ةمدقم نم رثكأ هلف

 الو ؛ نيرشت برح دعي وهو عقو (هناويد»

 .(اهل دادعالا ربغ برحلا دادعاو) اه دعي

 نا دادعالا كلذ نأش نم نا قحلاو
 .قشمد «ةيليئارسالا» تاوقلا لصت

 رطضم هنا دسأ ظفاح نلعيو ءاهقوطتن

 ردص يذلا رمالا كلذ ةلدا نمو .

 نيذلا نييروسلا ةداقلا ىلا ماعلا دئاقلا نع
 :ةرطينقلاب ةطيحملا لالتلاو سايناب اولتحا
 اهلف . عجارتلاب خيشلا لبجو .ةلوحلاو

 ا9م56بآ ١١11١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 5 ؟

 مهنمو .ىرخأب وأ ةقيرطب اوفص اوضفر

 . شربالاو يوالح ناديهشلا
 سالط اهدعأ ىتلا ةطخلل نكمي ناكو

 الول حجنت نا ,دسا ظفاح هديس فارشاب

 قه ريغر.تلدت ةيقارملا تازقلا انا
 نادئاقلا مسرام تلطعف  اعبط

 تاوقلا يف امهاتملك لازت امو . !ناريبكلا

 ايئامنيس هدم .ةظوفحم ةيقارعلا

 - برعلا قشم متدقنا متنا» :اينويزفلتو

 امافيضي مو . (ةيورعلا فرش متذقنا منا

 مكتلعف ىلع نويقاعتسو)» ارحل

 , «ةيعئشلا

 ىفطصم ةطخ نا لوقن ناائيسن

 ,سدقلا لالتحاب يضقت تناك سالط
 ضكارلا يدغ اذهو» :لوقي .ريبك فدغ

 يركسع ضرعب ملحي .حيرلا طاسب ىلع
 لو انقيوبك لتفوا يملا وملا اةاميتم ف
 .«ليئارسا» مالعا ىمرت كانهو ؟نيتلبقلا

 ةكلملا نوكتو .ماشلا دسا مادقا دنع

 .«فرشلا ةفيض

 نم ءزحلا اذه نا وهو ما ىلا هبنن -

 دسا ناو .1يركسع ضرعب ملح» ةطخلا
 انيجروج ةكيلملا ناو .دسا ظفاح .ماشلا

 -انئيسن دقلف !ديصقلا تيب انهو - قزر
 يف ديحولا لامحلا  ىسني ال نم ناحبسو
 «قزر انئيجروج مسا وهو «باتكلا

 بح وهو :باتكلا عضو يف ببسلاو
 - دوا بناج نم امبر - سالط ىفطصم
 .قزر انئيجروج

 بحلا نا ىلا  ةيناث ةرم انه هبن

 باتكلا ناو - سالط بح يا  ةقيقح

 .ائيديا نيب هتخسنف «لايخ ال ةقيقح

 5 .لماكلا مسالاو«ليتارت» همساو

  اعبط ائيجروحب  نيبحعملا ضعب انثدح

 ام اذه لب .(ةكلملا ةذفان دنع ليتارت»

 : سالط ىلا اهتلاسر يف انيجروج هلوقت
 نم ناك ةكلملا ةذفان تحت ليتارت كباتك»
 واهعطاقم ضعب راتخا نا بعصلا

 اهتيفرحب ةراتخم اهعيمج اهنال هدئاصق
 . .اهنيماضمو

 ؟(ةتودحلا) تثدح فيك

 « سالط دامعلا ىبسي ال تامدقم دعب

 ريشي نا .ةرحاسلا نويعلا ةيميداكا ديمع

 يف اورصقي مل ةقراشمك سْرُفلا» ىلا اهيف

 وهف (عئا رم يهآلا ديجولا اذه 3 لاعشا

 ةلحرملا هذه يف ةصاخ : ةيبرعلا ةمالا ىلع

 ماظنو ينيمخ ماظن نيب نواعتلا نم ةميظعلا

 . دسا

 ل ب وو

 3 ةيئيع رون نف ءوض لكو : هئايك

 نق لبق لا يغبا قرر انيجروج ىري
  .«ةقعاصلا ةماقلا نع يبتكم باب حتفني

 ضعبل نآلا ذنم هسفن دعي نا ءىراقلا ىلع
 ,- ةيركسعلا ريباعتلا

 اهمدقمل تنيزول» هرطاخ يف ناكو
 ناكو» .«قشمد .نسحلا مصاوع ةكيلم

 نقيشنا نم عوق آه انا .لابلا يف
 نا ماعلل لوقيل .حالسلا يروصتلا

 ىديب خوراصلا عرزي يذلا يدنجلا

 ديمع دجي اذكهو .«ىرخالا ديلاب نسحلا

 هرود يروسلا ماظنلا لطع نا دعب .رمالا

 . هب رهتشا يذلا لعافلا

 !ةليمحلا نويعلا برح ناكرا ديمع . . سالط دامعلا

 ابنكلو .تايحتلاو لئاسرلا لسريو

 !!ءىش هنم اهلصي مل ابغا تدكا
 - «نوقوذم» لسرلا نا بير ال -

 اروص انيجروحل عافدلا ريزو ذخأيو
 يف عبرملا وهبلا يف ةقلعملا كلت نم عوراف

 ادنكويجلا نا كش الو .رفوللا فحبتم

 .«!دبالا ىلاو تطقس

 قيلت يتلا ةفيظولا فشتكن اذكهو
 . دامعلاب

 يهولألا ءاشعلا لبق» : ةياكحلا عباتي

 اهتوتحا دق تناك - ؟تيب يا  تيبلا يف
 لبق اهارا تنك تلق  بتكملا يف ينوفج

 تسلجو حتفنا مب بابلا حفني نا

 - .«ىنبملا لعتشي داكف دعقملا ىلع ةفصاعلا
  !حتف تاوق تسيل انه ةفصاعلا

 اهيف ىرا ةرم لوا هذه :لوقي مث

 اولخد نوريثك .. .اراطا بتكملا باب

 ,يهآلإ . . .اباب يقبو هنم اوجرخو .هيف

 . «ةروصلا يه تناكو ءاراطا هتلعج

 .- ديمعلا نم ةرذعمو  ىنف أطخب انه

 تدبف .هسفن بابلا لكش ضرف دقل

 ةطلغ يه لهف .ةروص انيجروج

 ؟رعاش ةيفافش ما «نانف ةيساسح»

 .«!نوبحم ام اولوقيلو

 «توريب راصح نع اهثدحي م .اعبط

 ا!ذه) .توريب يف اه مهراصح نع الو

 .«!كلتهسملا يداعلا مالكلا
 راصح نع ثيدحلا نا عقاولا 5

 لجخ ةمث يقب نا ءاليلق لجخم توريب

 اروف اهثدحف» اقوذ رثكأ دامعلا ناك

 يدادعتسا نعذو .«يل اهامح ةرصاحم نع

 عداقلا ميلنصو: يونشت ىلا ماركعألا عفر
 لثملاو . طور داب ميطلاب ءديرت يتلا

 !برجملا لأسا :لوقي
 .عافدلل اريزو نكا ملول» :لاقو

 ةبعك ىلا اجاح لبالا دابكا تبرضل

 يع ل ام

 6 5 قدس 1 1 ا

 ليلا ا 8 "1

 111 1 هك 10
007 8 
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 ريزو وهو اما .«ترووريب 6 لامحلا

 . ؟ةرصاخملا

 لاحرلا دشف .سيراب ىلا ترفاسو

 ةيلاغ» هشتبا ىلع افيض لزنو ءاهءارو
 مركاد اهجوز ءارمالا ريمأو :داهن يلاوغلا
 , (ةحع

 انا» :فارتعالاب نكلو !ىرعتو

 .«!دوجوم انا نذا .بحا

 لئاسرلاب» اهرطما كلذ لبق ناكو

 مدختسي ال  («!تامحارك ةقحالتملا

 .- لئاسرلاو بحلا يف الا تامحارلا

 امو ءاهتلصو همحاور تناك نا اهأسو

 : ناتملك اهالحا» :لاقف ؟اهيف اهبحعا

 عيقوتو ناونعلا يا ؛ةريخالاو ىلوالا

 .دامعلا

 ديجت قزر انيجروج نا بير ال
 ! ةتكنذلا

 «12001/ 1210+ همطم يف

 ىلا يئتقبس يرهش تنئنظوو رضيعا

 داور نا فشتكا دامعلا نكلو ؛كانه

 00 ع طا حا رجول 8

 ىلا نيهجتم اوناك 8١ توريب راصحو
 !انيجروج :ءوضلا ردصم»

 .«!نوقوذم» نويسنرفلا : انلق

 عطاقم يقلي وهو هل اوتصنا مهنا ىلع

 نا» نظ ىتح «ليتارتلا» هناويد نم

 .«سبع يب ةليبق ىلا ىقرت مفوصا
 نوتضصتياوناك له ؟ ىرت

 امك «نوقوذم» نويسنرفلا . . . ؟اباحعا

 !انلق

 نم أدبنو ءرعشلا أدبي (ةتودحلا) دعب

 ةروصو .(سيراب ءاقل» نم ريخالا

 روت ةلابق .معطملا يف «ةيروتاكيراك»
 ,قشاعلا عافدلا ريزوو ةكيلملل ,لفيا
 .ةرحاسلا نويعلا ةيميداكا ديمع

 ع مادا ن ىعأإ راسا عاج

 هد داس ةم

 ك1 000 دس ةح إذ يمالوسرم

 جدي هيو ةممع موس سنا ايوب سس هيله 1مل

 دمعات يلصم# ماقد ىوكاي ا تاع --ذةدآ

 ْ علا ,لتعاس

 نا ريا ص مصيملااها

 تمويل
 ب نحوعم يدل

  01ع ١

 . 1 م1171 نمد معمم 3

 تفرزن دقو قكيتارت يذه كيلا

 كاتف فيس نم امك حارجلا ابنم

 انأف اهفارطا نم تاقيرولا يذخ
 افق راق سألاب بضخ ىدعا
 كاتفز اتملك ءىرافقلا بحعت الا

 3 .«؟راطساو

 :هوف ضف اال لوقيو
 ارظتنه تب :ئدرف بتك دفو

 كايحم نماموي ماشلا قرشت نا

 يّدر» باهولا دبع ةينغاب ركذيف
 مي

 7 0 0 ا

 .بير نود ةيرعش هذه «ياراحد»

 : ةيسرافلا «ةيسورفلا» هب دبتستو
 ةفعار تايارلا يل بورحلا يفف

 قايار جلثلا نول نسحلا ىدل نكل

 ؟نالوحلا يف ؟ةفعار هتايار تناك ىتم
 : هعئادب نمو

 ةظحلب طيحملا رصتخأس انأو

 لويع طيحملا فلخ يف مادام

 :لام لعف فيرصت هيفو ءاهنمو

 3 ,هفاطعأ يف ليمي .لام . كانه

 . .ةأرما همضتف

 . . لحتكتف اهتنيز ضعب يوست دقلو

 / : اهنمو
 لجو هرارسا ىلع لجر انه . .انهو

 صمق هردصبو

 لجح هعولض نيب بوليو
 . . لجحلا لغرتيو

 :هوف ضف اال لوقي نا ىلا

 اعدوم راضقلا لبقلاب تيضمو

 رصعألا لوطب يي تددوو

 ؟ىلوالا تاعوطقملا ىلا دوعن له

 :اذبم رصتقنلف .ةحيضفلا ريكتس

 ناويدلا عبط لبق ةحيصنلا انلأس ول
 ضرسعا : :انلقل ديمعلا ناويد  ديتغلا

 يناقثلا رصقلا راشتسم ىلع كناويد

 ناك هلعلف 5956 رعاشلا - كاذنا

 . راطعلا دسفا ام حالصا ىلع ارداق
 نا ةيابنلا يف نا دب ال لاح ل ل

 يف ةخسو ةطقن لوا هذه :ائيجروحل لوقت

 !ذفلا كلامح ةحفص

 ىتئام يف ناويدلا رشن ؛ةركف ىلع

 طخبو .ليقص دج قرو ىلع .ةحسن
 نم ذوخأملا فالغلا ىلع .عراب طاطخ

 نم 0 ةروص .عاونالا دوجا
 ىدها .ةهج نم دامعلا ةروصو .ةهج
 : مهنمو نيظوظحملا ىلا ناويدلا «ديمعلا)

 . مادخلاو .«تعفر «دئاقلا»و دسا ظفاح

 نيبف .فالغلا يتروص رشنن مل ذا فسأن

 [(0! بسحف ةروصم ةخسن انيديا

 يناولح دجام

 م 3

 حرسملا يرقبع نع ائيش نوفرعي :
 . !ريبسكش ميلو يزيلكنالا 0

 ثيح :نيصلا دالب نم ةمداق ةيهدبلا هذه

 ركذ درحي ةيفاقثلا غنوت ىستوام ةروث تعنم :

 لظو .ةينئيصلا حراسملا تابشخ ىلع

 دودح جراخ («(تلماه»و «ةيقدتبلا رجات»

 اذبم اهب نيقطانلل ملع ال ٠ .نيصلا لها ةغل

 .دحاو ىحرسم أرجتي مو .ذفلا يرقبعلا

 ولج او

 يتلا ٠ قتال ع ترص راو عا

 ةيجارخا ىؤرب ,حراسملا 5-6

 ةبارغاهرثكا ىدل ىتح .ةفلتخم

 .!اديدجتو
 ريبسكش نوكي .رهشلا اذه علطم يف

 ال رشبلا نم

 نينار ذيخاو فرقت زارع لمح لق

 حمسي ارتلكنا يف ةينيصلا ةراقسلا

 000 دودحلا لسغدي نا اهبجومب

 ياهفغنش ءايحاو عراوش يف لوجتيو

 نلو .ينيصلا ديمرقلا ندم نم اهاوسو
 مهعفادتو . كانه رشبلا ةرثك نم بحعتي

 عاطعقا لجا نم ركاذتلا كابش ىلع

 رجاتر ةاهاشمو .لوخدلا تاقاطب

 نال كلذ (فيص ةليل ملحوو (ةيقدنبلا

 ةذاعا ناو , . ىلو دق ميرسحتلا نمز

 حامسلا .ءىرحالاب وا ب رابتعالا
 2 ينيصلا لقعلا يلا لوصاتنلاب هحرسل
 , ءاجح

 سيل ؛ريبسكشي ىنيصلا لافتحالا
 نال كلذ ؛ةفدصلاب انوهرم الافتحا
 -: و ةيممصخلل راج نم فوج

 .هيلع فرشتس حرسملا نوؤش
 دو 01و و وبا
 .ةفلتخم تاروكيديبو .ةيزيلكنالاو

 رصعلا ىلا دوعغت تاراوسسكاو

 ؛ىلوالا تيبازيلا رضع .يريبسكشلا

 ناف اذبمو .ةثيدحلا سيالملا ىلا ةفاضالاب

 حتفت فوس .ةريغصلا ةينيصلا نيعلا
 ادي ىرت يكل +ىدم ىصقا ىلا اهنوفج
 , ةيقدنيلا رجاتو تلماهو ثبكامو ليطع

 ةروشل ةداضم ةيفاقث ةروث يه له

 هيلا ريشت ام اذه ؟ةيفاقثلا هوت ىستوام

 دقلف راو حك خلا

 ىهتنا نا ذنمو .ةمكاحلا هوجولا تريغت

 ال .رخا رصع أدب .غنوت يستوام رصع
 هضيقن وه لب .ةلصب لوالا ىلا تمي
 سيل :اذه لك نم برغاللاو ءاماحت

 ةيبعلا ةوطنلا ىلا غريم لود
 نوك ىلع جاجتحالا نكلو .ةرماضلا

 !ارعاش غنوت ىسنوام

 اماع نوعبراو ةثالث هرمع ىنيص رعاش
 ةينيص ةيبدا ةلخم يف ةلوطم ةسارد مّدق
 ىبستوام دئاصق نا اهيف دكا ؛ةروهشم
 ناونع تحت باتك يف ترسشن ىلا غنوت
 يه (وام ميعزلل لبق نم رشنت مل راعشا»

 فلؤملا وه هناو نمل ل ةقيقحلا| يف تبسسيل

 رعاشلا اذه مسا .دئاصقلا هذه يقيقحلا

 ةيميداكا يف اثحاب لمعيو « ناوحنيم نيشت

 مايا نحسلا لخدا دقو ؛ةيتيصلا مولعلا

 ًاالعألا ىف رجع هنال غيوت ىستوام مكح

 دقعلا لالخ هيلا دئاصقلا ةبسن نع

 . ىتيتسلا

 يسنوامو .نيصلا ىلا لخدي ريبسكش

 ةيئهاتسو ةيفاقث ةقرافم ءابنم جري غنوت

 ملعلا اوبلطا» اهيف ليق ىتلا دالبلا نم ينأت

 دنع ملعلا لاوحا نا ديب ؛«نيصلا ين ولو
 ودبي اذكه . . ماري ام ىلع تسيل نيينيصلا

 [0!نآلا رمالا

 لصيف

 ع1 _اؤو241 بآ ١٠١-١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ا

 ةييفاقت تايرود عيرأل تاراضا غيرأ
 يذلا ريبكلا رودلا ركني دجأ الا

 | ةيرعلا يللا ةيودلا بلت

 مولا يهف .ةيركفلا انتايح [
 ةقفدتملا 0 راهنا هيف باسنت يذلا

 امو .برعلا ءابدألاو باتكلا مالقا نم

 هذه نم فرغي نا الا فقثملا ءىراقلا ىلع

 تناك اذاو ء!اهيف قرغي وأ تاملكلا

 «لماحلا» يه ,ةيب رعلا ةيفاقثلا ةيرودلا

 يناقثلا «لومحملا» اذه مدقي يذلا

 ا ليكشتل ةلهؤم ابناف ,ينهذلاو

 ئؤر ةرولبل ىعست ةينف تاهاجتاو ةيبدأ

 تعس ام اذهو «ركفلاو نفلا يف بهاذمو

 تاعوبطملا ضعب «.تلواح وا .هيلا .

 تانيتسلا لئاوا يف «ةيبرعلا ةيروذلا

 يتلا حيب باصملا تحبصا ثيحب .ةصاخ

 ةمثو 5 نود تاشارفا اطوح موحن

 ًامامتها ةيبرعلا ةيرودلا يف ىري نم

 بتاكل درفملا باتتكلا نع فلتخي ًايئانثتسا

 ةفلتخم تاليكشت مدقت. .هئيعب

 نيب ام عمجت ةنيابتما ةينف وأ ةيبدأ سادجأل

 ةديصقلاو ةصقلاو ةساردلاو لاقملا

 تايطغت نم هلوانتت اع الضف .ةيحرسملاو

 انه اهرودص عم أ 0 ثادحأل

 ماعلا يفاقثلا مهلا عم مجسني أمي اب .كانهو

 اهتسايسل اقفو ير هلوانتت يذلا

 اه عوضوملا يركفلا اهجمانرب وأ ةيفاقثلا
 را يه فلس

 عسرأل تاءاضا درأ مدقن ءانه

 3 ةيبرعلا ةفاقثلا نوؤشب ىنعت تايرود

 ردصت ةذحاو « ماعلا يلامحألا اهراطا

 ««نفو ركفد لهو اينما يفاةيبرعلا ةغللاب

 (عادبا» ةلجم يهو ةرهاقلا نم يأت ةيناثو

 (مالقالاد ةلحم يهو قارعلا نم ةثلاثو

 و زم يرعلا تاخ يفورتسإاو

 19845 با 11١-١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 5

 ا ظ

 . ةصصختلا ةيبرعلا تالجلا يف ألا

 تالجم دوجو مدع رايتخالا اذه ىنعي الو

 «ءاهتاذ نادلبلا هذه نم ردصت ىرخا ةيبدأ

 يف اهرودص نكلو هناللبلا رماهاوس رأ

 عفادلا وه وه .انيلا افوصوو .ةرتفلا هذه

 امعو اهنيماضم نعو اهنع ةباتكلل ساسالا
 هم تاعوضوم نم ميتوحا

 فيس قو رضصو ةثالث اهردع هلع
 قروب خنويم نم ماع لك نيترم ردصت
 لماع ايهدصحم ةنولم ةعابطو رخاف

 ىنعت يتلا كلت ةصاخ ,ةيب رعلا تولحلا

 (نفو ركف» نأل .ةيب ,رعلا ةفاقثلا نوؤشب
 يي ,ةفاقثلا هذه نوؤشب

 رهاوظ قف تاعالطتسا « ةفلتخملا اهنيدايم

 ةيبوروأ ةيبدا طامغا يفو ,ةيتايحو ةيركف

 نع الضف .يناقثو يروحم لسلستب
 ةصقلا نيدايم يف ةيبرعلا ةيركفلا رهاوظلا

 مث نمو ؛حرسملاو رعشلاو ةياورلاو
 مسر نم ىرخألا ةيليكشتلا نوفنفلا

 .ليكشتو تحنو

 ع مق ةرلا لمحي يذلا ريخألا اهددع
 بدألا نع لماك فلم نع الضف نمضت

 تاعوضوملا نم ةلمح .قارعلا ِق نفلاو

 ىف هريثأتو راطقلا : لثم ىرخألا ةيروحملا
 غنافلول صوصن لالخ نم بدألا

 دبع حالص «سصراود فاس رالب .ترشروب

 رق رح روع لو يلاقك اشير وبلا
 َّق دسحلاب لافتحالا» يريلا دمحم

 # و

 ظ نسا 0 نر ضصفرلل 2
 ينفلا قلخلا لوح راكفا اني يريلابلا» :

 تاعوضوم نم اهاوسو «لكشلاو ماهلالاو

 هبتك ام رخا «نارئفلا» ةياور نع ىنرخا

 يناملألا نفلا ة ةمس نعو . سارج رتنوح

 ْ نضراعت ةدع لالخ نم ةزيمتملا :هتعييطو

 . ةيليكشت

 7 ةلحملا هتدعا يذلا يفاقثلا فلملا

 عورشم قايس يف أب ,قارعلا يف بذآلا

 ْ دال 1 باع دقو .ىرخا

 بسح ,قارملا يف رعشلا عوضوسم'
 دبع «داورلا» نم تذخأف .لايجالا
 ديمح :(نييئيتسلا» نمو .يتايبلا باهولا

 1 , غئاصلا فسوي .ديعس

 : هع تال وع

 رهاز ايما .ءنيتيبسا» نم

 اك .ينازيجلا

 ءارعشلا ءالؤه نم رعاش لكلو ءفيسوي

 نع ةروص ءاطعإ ةيغب ًايرعش ًاصن تذخأ :

 دقنلا ناك اذاو .رصاعملا يقارعلا رعشلا

 نفلا يف رضح هناف .بدألا نع باغ دق ظ

 فسوي قوراق هبتك ام لالخ نم ٍليكشتلا

 لنمتم «قارعلا ف ثيدحلا مسرلا» نع

 ندا ةثالث براجت

 «يرصانلا عفار «.يوازعلا ءايض .ديعس

 3 اعالطتسا 0 لبرش اما :

 . «نيتاحنلا ةنيدم دادغب)

 («نفو 0 اهوطخت ة ةزيمتم ةوطخ اهنا

 ةلماكتم ةيفاقث تافلم دادعا ديعص ىلع .
 "ىلا

 دبع دعر .جاجحلا مظ

 قوراف ءيى لع نيساي يداه « رداقلا .

 لس ركاش#

 22١ تاصالخ مدقتو «ةيبرعلا ةيفاقثلا ةايحلا
 ؤ كابالا فلتخم نم ءابدالا براحجتلا

 ١ هللا رامعألاو

 ٠ يب رغلا 7 5 0-7
 5 1 ةيتيوكلا «يبرعلا» ةلجم هلم 8

 نيرشعو ةعسن ذنم رودصلا ىلع بظاوت

 ' ةلحملًارمع .نمزلا نم دوقع ةثالثو . ةنتسأ

 لع ايبكراجنا اهعاذ دحوب يه ,ةيرهش

 عم ليصضاوتلاو ةيرارمتسالا ديعص

 هيأ ةلجي ءيبرعلا» نكت ل اذاو ,ءىراقلا ْ

 اهراطا قف ةيفاقث اناف .؛ةصصختم

 دنم تصرح دقو ماعلاو يلومشلا

 ا

 ةبتكم .ةيبرعلا لامح .ددعلا عالطتسا

 يبرعلا قدتتم .رهشلا ثيدح «يبرعلا

 داتعف ١ تاقزإ هنن انزل ساما

 ملعلا ووش 213 تالانقع نمر رشنت مع

 ' ؛ ' . تاراكتبالاو
 نود يبرعلاد لازت ام بدألا تاديماىف

 اهنكلو يبرعلا بدألا يف ةديدحلا تارايتلا
 'رعشلا يف ًاصوصن ءاذه عع ,مدقت 0

 مقرلا وذ ب تا ددع نمضت دقو .ةصقلاو

 : ليلخ نع ًافلم بدألا بناج ىف اا

 دبع . .د ةللعا هليحر ىركذ يف يواح

  ليدنق ليلخ ةصقو .حلاقم زيزعلا

 هللادبع .دو .نسكد روهزل دئاصقو
 ليلج هدعأ دقف رهشلا باتك اما .يبيتعلا

 ةيئابسالاب رداص باتك نع ةيطعلا

 هعوضوم يف جردني ةيسنرفلل مجرتمو
 9 يف (ةيبوروألا ةفاقثلا ىلع برعلا لضف»

 1 راك قرع ديلا تيصعا ناقل
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 عم ,عروصعلا لكل فحتم لوضانألا»

 ملاعلا عم نيسح قراط اهدعا ةلباقم

 ءزابلا قوراف . د فورسعملا يرصملا

 يف ًاريبك ًاغارف دست اهتيلومش يف ةلجملاو

 خيراتلا تاذ يهو «ةيبرعلا ةبتكملا

 تالجملا بلغا ناو ةصاخ .فورعملا

 ًاعباط ذخنتت تحبصا ةيبرعلا ةيرهشلا

 ةفرص ةيبدأ امإ يهف ءاهناديم يف ًايصصخت

 .ةديصقلاو ةياورلاو ةصقلا نوؤشب ىنعت

 نونفو (نيسلاو حرسملاب ىنعت ةينف اهنا وا

 .تجنلاو مسرلا

 دادغب نم ..4الفألا
 ةلجمو .ةنئس نيرشعو ىدحا ذنم

 .ثيدحلا بدألاب ىنعت ىلا مالقالا

 ة. ءاهراعشل و ىتادغب نم ردصتو

 يتلا ةيبرعلا تايرودلا نم ةدحاو ًاقح

 دوهج نم اريح ثيدحلا بدألا ذخا

 اضيا تلظو .اهيلع اوبقاعت نيذلا اهير رحم

 اهعم اوبكاوو .ءاهوبكاو نيذلا اهاتكل ةّيفو

 نيدايف يف ةيبرعلا ةملكلا تاالوحت

 يف ىعست يهو .دقنلاو ةصقلاو ةديصقلا
 همدقت ال ايدقن ًادهج مدقت نا ددع لك

 ةيباجيا ةمالع هذهو :ةلثامم تاعوبطم

 ةعوبطم رشنت نت نأ لبهسا يف ءاف تسحت

 نكلو .ةصقلاو رعشلا يف اصوصن ةيرود
 ىظحت ةيدقن اضوصن مدقت نا بعصألا
 "مارسالج لع نيقلملاو نوقدبلا ءابتعاب

 باتك ايس و عل 2 «مالقالا» ةلجمو

 ةعغرشم يهف « بسحف قارعلا ءابداو

 ىتحو برع ءايدأو بتاتتكل اضيأ باوبألا

 ءارقل مهمدقتو مهل مجرتت ملاعلا نم ءابدأ

 . 1: مامر نم مهفقع 5

 هضرعتسن يذلا ريخألا اهددعو :ةيبرعلا
 لثم نييقارع ريغ ءابدال صوصن ةمث نآلا
 .ماجحلا لالع .يدسملا مالا ديع

 ةسارد مدق لوألا «يروخلا سي رردأو

 «ةغللا بتارمو تايتاسللا» نعع ةيدقن'

 .«ليحرلا بابو ةديصق هل يناشلاو

 اما .مهعباتو صخشلا» ةصق هل ثلاثلاو

 اهيفو تاسارد :يهف ةلحملا باوبا

 يزوف روتكدلل «لفسلا ملاعلا ىلا لخدم»

 «يسورسلا بدألا ْق رجغلا»و ءديشر

 ةياورلادو (ح نيسح خيشلا ىضترم ةمح رت

 يف امأ « .حلاص يرخفل «ةيقيرفالا ةيبرعلا
 تيبو ديعس ديمحلا ًأرقنف دئاصقلا باب

 فيطللا دبع نيسحلو .داوج مظاك

 يدعم معنملا ديبعلو حايرلا جارداد

 0 «(«بونحلا»

 جمولا ىلا ةدوعلا» ديعسلا يدهم

 ا .بابلا اذه جراخ ترشن

 بابلا» يعيبرلا نمحرلا دبعل ةصق عم

 صصق هيفف ةصقلا باب اما ,«ةيصولاو

 ددعلا يفو . ىيحي هللا بسحو حلاص يندمل

 نم ديدج لصفو ديعس ةدلاخ عم راوح

 «بيرلا نب كلامل ريخألا فارتعالا»

 قف . غئاصلا فسوي رعاشلل ةيتاذلا ةريسلا

 نيساي رعاشلل ناك ددعلا باتك نا نيح
 .«برحلا نمز نم دئاصق» وهو ظفاح هط

 صاقلا عم راوح ةلجملا تايرهش يف
 يف ةئيضم ةرؤب لكشي وهو ,ريضخ دمحم
 ءزيمتلا صاقلا اذه ماع ىلع فرعتلا

 نم مغرلا ىلع مالعالا نع بئاغلا

 فق ينافنك ناسغ نع لاقمو ءهتيئانثتسا

 ضراعم نع ىرخا تالاقمو هاركذ

 .دادغب يف ارخؤم تعيقا مسرلل
 نمارب يلا «مالفالا» نم بولطم

 قالعلا رفعج يلع رعاشلا اهريرحت

 ىلا لصت نا ركصلا متاح دقانلا اهريديو
 اهنع لأسي ام اريثكف ' زيا( طل لك
 ملاعلاو يبرعلا نطولا يف .برعلا ءابدألا

 للدي ام اذهو ءاهيلع مفوصح نونمتيو
 يف ةبغرو ةزيمتم ةيفاقث ةعمس اه نا ىلع
 صوصن نم هرشنت ام ىلع عالطالا
 .ةزيمتم تاساردو

 ةرهافلا نم ..غاذلا
 . عبرا لبق ةرم لوأل تردص نا ذنم

 .لواحت ةيرهاقلا «عادباو ةلجمو .ءتاونس

 يرودلا عوسيطملا يفاغارف دست نا

 ةيبدأ تالحم ةدع تفقوت نا دعب .يرصملا

 ًاقح ناكو .رصم يف رودصلا نع ةيركفو

 بايغ نع ًاضّوعم ًاتوص نوكت نا اهيلع
 نع ةفقوتملا تالجملا كلت تاوصأ

 اهتاحفص حتفت كلذل يهو .رودصلا

 نع اهراعش نلعي انك :نفلاو بدألل
 نم رثكأ بدألاب اهتامامتها مغر .كلذ
 .ناسين /ليربا ددعف .نفلاب اهتامامتها

 صصق رشعو دئاصق عمست مضي الشم

 هيف سيل هنا نيح يي ف .ةدحاو ةيحرسمو

 نانفلا لامعأ نع ناولألاب ةمزلم ىوس
 .هللا قزر يلدع

 امدنع» كانه تاساردلا ةيواز يف

 وبأ مايل «عادبا ىلا ةمجرتلا لوحتت
 «رحلا رعشلا ين زجرلا رحبوو .نيسحلا
 ياكم جمنملا»و .ريجتسم دمحأل
 وحنوو بلطملا دبع دمحمل «بدألاو

 («ةيرصملا ةياورلا يف ةيروطسا ةيعقاو
 دمحأل يهف دئاصقلا اما .يوارحبلا ديسل

 دبع يقوش دمحأو نيهاج ءامبو روزرز
 دامعو يسيمخلا دمحم ديسلاو حاقفلا

 ديرف اضر دمحمو رونلا وبا لامكو يلازغ
 .راحجنلا دمحا ىفطصمو زاوف روهشمو
 روتكدلل ةصق هيف رشنت رشنت يذلا تقولا يفو

 يل ىرخاوا اح رن ةصقارو جالا زيرع

 ةنوسحل ةثلاثو ؛ . .نع ثحبلا» رفظم
 ةمثف «ةدحلا تيب نع ثحبلا» يحابصملا

 ميهارباو يريحبلا نامعنل ىرخا صصق
 يملح ىنمو ةشير وبا ةخيلزو يمهف
 ةيطعو نسح جاججخو ليفلا ريمسو

 حفصلا» يهف ددعلا ةيححرسم اما ءاضر

 .ديعس داؤف ةمجرت «بنتذلا نع

 ةحاسلا ف اددج ًاباتك مدقت . . عادبا
 مغرلا ىلع ءاط بسحت ةزيم هذهو ةيبدألا

 اهل نوبتكي نيفورعم نيرخآ ًاباتك نا نم
 ام ىلع عيزوتلا ةدودحم اهنا ريغ ءاهيفو
 اذا ةفو رعم ةلجم نوكت نأ اش نكميو ودبي
 بدألا ءارق ىلا لوصولا ْق تطشن ام

 نطولا راطقا فلتخم يف يبرعلا نفلاو
 - يبرعلا
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 ا فانيب لاقت ورش ..قورسلا لالفا
 اجا 0 0 0 3 ا عنو جنس ماع

 ةيبب رغلا راثآلا عاهرتسا

 0 ب جب جا وج اج فدو وج جبال جو حبس جونو دماج وع ناو ا

 ةيئاتويلا ةموكحلا ةردابم كيقعي

 نكوتفتم نوفل قم ءارج عاجراب نيجي

 ساب فورمم انين: سيلوب و ركآلا طفاحب

 ايناطيرب ةلمح ءانثا قرس .نيحلا ة هرم ارم

 لالقتسالا كراعم يف نيينانويلا ةدعاسمل

 لوادت ةمثو «ةينامثعلا ةيزنوطا ريمالا نع

 نا .برعلا نيركفملا ضعب نسلأ ىلع
 راثآلاب ةيلاطملا ىونت ةيب رعلا لؤدلا نضع

 فحاتملاب ةدوجوملا ةيبرعلاو ةيمالسالا
 .اكريماو ابوروأ يف ةريهشلا

 تاعاشالا هذه ةيقادصم تناك امهمو

 لقن يبوروألا رامعتسالا نا لوقلا بجي

 هجو نودب هتزوح ىلا ةينفلا راثآلا هذه
 يف تناك (ةيفاشكتسالا» هتالحر ناو قح

 نويتناب زيرفا ناو .ةقرس تالمح عقاولا

 ةيبرعلا زونكلاب ةنراقم ةريغص ةرطق ربتعي
 . ةقلتخملا ةيمالسالاو

 اهيلع تمدقا ىتلا ةردابملاب بحرن اذل
 ةنحل ةيدايحلا اسمنلا ةلود ةمصاع ُِق اريخلا

 يتلاو نييواسمنلاو برعلا نيركفملا نم

 ةينفلا راثآلا هذبب فيرعتلا فد
 رارقالاو ةشفقانملا ءوض يف اهعضوو

 نيوكت ىلع ثح .اهعاجرتسا ةيعرشب
 طسوألا قرشلا ريبخ ةنجللا هذه

 لجر هليمزو «روا بيس) يواسمنلا
 «(زوم» ةلجمل قباسلا رشانلاو مالعألا

 نافلوف» ديسلا ةيبرعلا اياضقلل ةيلاوملا

 سيئر ديصلا يفطل ىبسنوتلاو «تديمص

 ةلجب 0121200 11ءصدصعب ةلب رييرسج

 .ةيبرعلا ةيبوروألا تاقالعلا
 ةلواحمل اهامعا ةئجللا ترشاب دقو

 ةقومرم ةيبرعو ةيبوروأ تايصخش بسك
 لاصتالاو مخضلا عب ورشملا اذه معدت

 تافلال ةصتخملا ةيب 6 تاهحلاب ل

 ىعست كلذك . عوضوملا اذه ىلا اهرظن

 راثآلا نغ ويديف مليف جاتنال ةنجللا
 ةيبوروألا فحانملا يف ةدوجوملا ةيبرعلا

 نويزفلتلا تاطحم يف ثبي ةيكريمألاو
 تاغلب باتك رشنو .ةيبرعلاو ةيبوروألا
 ىلا ةوعدلاو مامالا ىلا ةلمحلا عقدت ةفلتخم

 اوؤمك بآ ١١ ٠٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5"

 5 ملغ هفضارني
 ا ا ا

 ا ءاملعلا نم 0 و

 ةيبوروألاو ةيب رعلا لودلا نم نيركفملاو
 . عوضوملا اذه ةشقانمل

 لوؤسملا «روا بيس» يواسمتلا لوقي
 بفهأتت يلا ةيمالعالا ةلمحلا 00 نع

 :عيوشنل هين
 راثآلا ةداعال ةلمح نا اتيأر ف

 ناو ديب ال ةيلضصالا اهناطوا ىلا ةقورسملا

 لوح شاقنلا ىلا عفدت ايك  حاجنلاب للكت

 و صر

 .ابوروأ فحاتم يف انراثا

 لامشو طسوألا قرشلا ىف رامعتسالا

 نع نييبوروألا بنذو ةيلوؤسمو ايقيرفا
 يف مهاست اك . ىنيطسلفلا بعشلا ريصم
 ةراضح قوفتب ةيعادلا راكفالا ةهجاوم

 مهف نيسحتل ةيادب لكشت امبرو برغلا
 لامآلاو راكفالا ميدقتو ةيب رعلا ةراضحلا

 يبوروألا ماعلا يأرلل ةيبرعلا

 17 يكريمألاو

 لمعلاب مورشلا وحن ةوطخ
 ىلوا ةوطخكو ةلماش ةيبرع ةوطخ فو

 يف ةظوفحملا ةينفلا راثآلاب ةبلاطملا بي
 اذه ةيعرش يف لادج الو . ايوروأ فحاتم

 . يمالسالا يبرعلا ثارتلا اذه يف قحلا

 بلاطت نأب نوكتف ةيناثلا ةوطخلا اما
 اهراثا عاجراب ةدح ىلع ةيب رع ةلود لك

 روصعلا لك يف اهيلع ءاليتسالا مت ىتلا
 وا مالسالا لبق ام روصع يف تناك ءاوس

 وأ ةيروشا وأ ةميدق ةيرصم اراثا تناك
 دهاوش وأ يناوأ تناكأ ا ءاوس ءةيرمومس

 .ةينامورو ةينانوي ةيخيرأت
 يذلا تديمش غنافلوف ديسلا اما

 ءارسجا ىكع ضتخم قيرف عم فرشيس
 ةدوجوملا ةيرثألا عطقلا لوح لماش قيقحت

 ةساردو ءايملع اهليحستو ايوروأ يف

 :لوقيف ةيضقلا هذهل ةينوناقلا ةيحانلا

 ماع رمصتم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا ءانثا)

 ةيئفلا راثآلا لقنب نويلبان أدب 8

 ىلوتساو .اسنرف ىلا ةميدقلا ةيرصملا
 ءزج ىلع نويلباتل مبتدراطم ءانثا زيلكنالا
 مويلا ابعدهاشم نكميو .ةمينغلا هذه نم

 زيلكنالا لصاو دقو .ندنل فحاتم ف

 يناطيربلا لالتحالا ةرتف ءانثا ةيلمعلا هذه

 م ءاليتسالا بناج ىلا متو ءرصم ىلع

 نم ريثكلا لقن اضيأ ةمدقلا ةيرصملا 20
 لعف دقو .ةيمالسالا ةينفلا

 مهمادتنا قطانم ف ءيشلا سفن م

 اهعم تلقن ىتلا) قارعلا لثم ىرخألا
 نيطسلفو (ةيروتشألا ليئامتلاو باوبألا

 فرصت كلذك .نادوسلاو ندرألاو

 برغملا يف لاونملا سفن ىلع نويسنرفلا
 يناطيربلا فحتملاو .نائبلو ايروسو
 وأ ندنلب تربلأو ايروتكيف فحتمو
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 نونفلا فخّحتمو ةينطولا ةبتكملاو رفوللا

 زونكلا هذبب صغت سيرابب ةيليكشتلا
 قرشلا نم ةقورسملا راثآلاو ةيتفلا

 .ايقيرفا لاممشو طسوألا

 ةيرامعتسالا ىوقلا بناج ىلا نكلو
 اذه يف اضيأ ىرخا ةيبوروأ لود تطشن
 ءافلح كاذنا اوناكو) ناملألا دجتف :لاحملا
 دق - ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف نيينامثعلا

 (يلايلا رصعلا نم) راتشع باي اولقن
 قارعلاو ايروس نم ةحنجملا ناريثلاو

 نم (يومألا رصعلا نم) ىتشملا رصقو
 هداه عيمج ديجوت كيت + نيلرب ىلا ندرألا
 ايناملا ةيروهمج ةزوح يف نآلا زونكلا
 يف اونب دقف نويلاطيالا اما .ةيطارقميدلا
 اصيصخ ايديدح اطخ ايبيل مهمترمعتسم
 ىلا ةيئامورلاو ةميدقلا ةينائويلا راثآلا لقنل

 .تقولا كلذ يف ةيشافلا ايلاطيا

 لثم ةريغص ةييوروأ لود تلصحو

 ال ءدج ىلع ةيكريمألا فحاتملا وأ ءاسمنلا
 نع ةميقلا ةينفلا عطقلا نم هب ناهتسي

 مويلاو .راثالا راجن نم وأ لدايتلا قيرط٠

 ابوروأ ىف ةدوجوملا ةريهشلا فحاتملا دجن

 راثآلا 0 ةءولمت ةيلامشلا ايريمأو

 لاقي نا نكمي ىتلاو ةيقرشلاو ةيمالسالا

 رامغتسالا نا .قورسم اهعيمج نا

 هتزوح ىلا ةينفلا راثآلا لقن يبوروألا

 لوخ مويلا لدسي وهو . قح هجو نودب
 ىمالسالا نفلاو ةيمالسالا ةراضحلا
 زوتكلا نا ظحالن ذا .تمصلا نم اراتس
 ةيبوروألا لودلا مظعم يف ةيبرعلا ةيئفلا

 [] . دحاو فحتم يف اهعيمجت

 - [ ماب منت1 نحاتلت أع معفنقع -7

 [ دعاك

 ماقي يذلا يرافيف ولراك ناجرهم
 لك ةرم ايكافولسوكيشت يف
 ناجرهم عم بوانتلاب .نيماع أ

 هذه ةديدش ةزهل ضرعتي داك ءوكسوم

 نا لضف ىكيشتلا روهمجلاف :ةرودلا
 ةيلودلا نودلبميو ةقباسم ةلوطب عباتي
 لاظيالا اهيف كرات ىتلاو .٠ سشتلل

 مالفالا ةعباتم ىلع ءكيشتلا
 ةرادا تارحح ُّق ىتحو ,.ةيئامئيسلا

 كما ؛ةيراتركسلا بتاكمو :ناجرهملا

 نم «تايرابملا ريس ةعباتم يف نولوؤسملا
 نم رثكأ .نويزفلتلا ةزهجأ لالخ
 ىلع درلاو لكلا يف داتعملا مهكاممعا

 .روهمجلا تاراسفتسا

 داصحلا ناك .ىرخا ةهج نم .نكل

 ينلاو :ناجرهملا مالفا عبات نم لكل ءابيط
 . ةيموقلا تامئيسلاو ؛كلاغلا ماعتل ناك

 تجرخ يذلا تقولا يفو ؛ةريبك ةحاسم
 الب ناجرهملا نم ةيكريمألا |منيسلا هيف
 يتلا يثاسنلا ليثمتلا ةزئاج ىوس زئاوج

 يف اهرود نع ادنوف نيج اهيلع تلصح

 1 عينراو كبت يراك جريس
 فل نيمكحملا ةزئاج
 ,,8 ريفا هيف ديشللا

 جا تنارا راسثما هر
 اضيأ تجرخ .«سنجأ ةبهارلا» مليف :صاخ  «ةيب رعلا ةعيلطلا»

 الب ناجرهملا نم ةيتايفوسلا اهنيسلا
 ةزئاجلل ةيزاوم ةزئاج ىوس .زئاوج
 يتلاو لاجرلل ليثمتلا ةزئاج : ةيكريمألا
 رشتا» مليف يف هرود نع فوتاليف اهب زاف

 نم رثكأ لعج يذلا رمألا . . .(نيريش

 ضيفخت مت دقل :اكحاض لوقي قلعم

 . نيتريبكلا نيتوقلا نيب واستم
 اذه مالفا مظعم نيب ةكرتشملا ةوييبلا

 .ةماعلا اياضقلاب اهمامتها يف لثمتت ماعلا

 تاتيسلا داسف فنك ةلوافعو
 ىلع نيجراخلا عسم ةئطاوتملا .:ةيموكحلا

 الضف !!ملاعلا نآدلب مظعم يف «نوناقلا
 ناسنالا عم فطاعتلا فقومل اهذاختا نع
 ققبيو قرعي يذلا «فيرشلا .يداعلا

 هقح ذخأي نا نود , عنصيو عرزيو
 . عورشملا

 ناك ناجرهملا ىف يرعلا دجاوتلا
 يرئازجلا (ةنوحاطلا» مليفف .ًايشماه
 ناك ٍيليالعلا تذع هتلوطبب موقي يذلاو

 ةقباسملا يف ضرعي نا ضورمفملا نم

 تل ميم ضف

 .ًاقالطا لسري مل مليفلا نكل .ةيمسرلا
 ضعب فذحي لاز ام هجرخم نا كلذ

 ) ئاغ موي يف سمشلا» يروسلا مايفلا

 ىلا لصو دقف نيهاش دمحم جرخملل

 يا ..مايا ةسمخب هتيادب دعب ناجرهملا
 مالفالا لوصول ددحملا دعوملا ءاهتنا دعب

 تيرجأو !!لماك رهش نم رثكأب
 ضرعي حامسلل ةفثكمو ةعساو تاالاصتا

 ءايتسا عم مليفلا ضرع مت العفو ,مليفلا
 ثدح ام نأي اولاق نيذلا نيمظنملا ضعب
 تناكو . .ناجرهملا ديلاقتل ًاقرخ ربتعي
 يبرعلا مليفلا زوقي نا ةبيطلا ةأجافملا
 ةنحل ةزئاجب «ةريخأ ةصق بحلل» يرصملا

  ةيبرعلا ةعيلطلاب هضرع مت» ميكحتلا

 اميركت ةزئاخلا هذه دعتو 4١51. ددعلا

 ةعفصو .ةهج نم ةيبرعلا |منيسلل ارصنو
 دض  مهفلختو مهلهجب  اوفقو نيذلل
 . .ىرخا ةهج نم .رصم لخاد مليفلا

 ةطرشا عيب فقو مت هنا فورعملا نمف

 جرخملا ىلع ضبقلا مت امك .مليفلا ويديف
 عيمسلا دبع دومحم روصملاو يهيملا تفأر
 يلاعمو ٍينارخفلا ىبحي مليفلا يلطبو

 ىلع ةحضاف لامعا باكترا» ةمهتب دياز

 ةصرف مالقالا تدجو دقو . . .«ةشاشلا
 هذه يف اوبيست نيذلا باسحلا ةيفصت

 هنأب لوقي دقان نم رثكأ بتكف :ةحيضفلا
 ىلا هفاتلا هريرقت مدق يذلا طباضلاب قيلي
 .نآلا لجخي نا بادآلا ةباين

 نع ىربكلا ةزئاجلاب ايلارتسا تزاف
 ارسيوس تزافو .«توملل تقوو» مليف

 .(دوسألا زات» مليف نع ىلوألا ةزئاجلاب
 لوألا لمعلا ةزئاج ىلع دنها تلصحو
 تلصخح امك .هزميات يفدوين» مليف نع

 ةنجل زئاوج ىلع شيدالغنبو الوغنا
 ؛دحاو موي تايركذ» يمليف نع ميكحتلا

 لصح يتلا ةزئاجلا تاذ يهو ءوةاسأملاوو
 [0 .«ةريخا ةصق بحللد اهيلع

 عا/_1اةم3 بآ١١ 11٠١-7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ينج: ةيليشأب يديبزلا «هلادبع

 . ماشلا

 يلع يبأ :نع اهباداو ةيبرعلا ذخأ
 نب دمحم 1 يبأو . يدادغبلا يلاقلا

 عمسو هقفلا دسأو .يحابرلا ىيحب

 نب ديعسو . غبصا نبا نع ثيدحلا

 . مزح نب ديعس نب ديعأو نولحف

 هراتخا .يديبزلا ملع رهتشا املو
 دبع نب مكحلا .هللاب رصتتسملا ةفيلخلا

 .ماشه : هدهع يلوو هنبال ابدؤم .نمحرلا

 لفشو .ءاضقلا ىلوت مث .ةبطرق يف

 ىلع .يديبزلل اومحرت نيذلا عمجأ
 ةناكم أوبت هناو :ةلضفو هملعع ىلع ءانثلا

 ةيبرعلا مولع يف ةعيفر
 لهأ ظفحا ناك. : يبلاعثلا هنع لاق

 يناعملاو ةغللاو هقفلاو تارعالل هنامز

 .رداونلاو

 ةغللا يف ةمثألا نم :هنإ يبلاعثلا لاقو

 ةيبرعلاو
 هرصع دحاو ناك : يضرفلا نبا لاقو

 .وحنلا ملع يف
 هرصع دحاو ناك : ناكلخ نبا لاقو

 ريخأ ناكو ةغللا ظفحو وحنلا ملع يف

 ا و يناعملاو بارعالاب هتامز لهأ

 نكي ملو رابخألاو ريسلاب ملع ىلا
 . هنامز يف هلثم هنف يف ىف سلدنألاب

 ليمح رعش هلو ءارعاش يديبزلا ناك

 اهبم بطاخ نيتديصق هسفنل دروأو ءريثك
 هباتك يف كلذو يحاب رلا هللا دبع ابأ هذاتسا
 : رورو نايوحينلا تاقبطو

 ١945 بآ ١111/٠ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا -

 35 ا سا

 هع تا

 رضبي وأ تيم نمل هان

 نيذلا .يديبزلا ةذمالت زربأ نمو
 :مه هب اورثأتو هنع اوور

 نطوتسا .دمحم ديلولا وبأ هنيا ١

 باتك عمسو اهب ءاضقلا يلوو ةيرملا
 ماع قوبسو هيبأ نم «نيسعلا رصتخ)

 .ه54

 نب دمحم نب ميهاربإ مس اقلا وبأ - ؟

 يليلفالا نبأب فورمملا 17 يوطربلا ايركز
 ,ه 41541١ قوتملا

 هللأ ءاطع نب دمحم هللادبع وبأ -

 .وحنلا يف امدقم ناك .يبطرقلا يوحنلا

 . ها414 ةئس قوت

 ان

 بتكلا نم ةعومجم يديبزلا فلأ دقو

 :ابغم ةميقلا

 يف وهو - ةيبرعلا ملع يف حضاولا - ١
 .وحنلا ملع

 يبلع نيما روتكدلا قيقحتب قيفحتتب رشن دقو

 .(181/  ةرهاقلا) ديسلا

 راصتخا وهو نيعلا باتك رصتخم - ١

 .نبرفملا قربك

 وأ لاعفالاو ءامسالا ا
 ةينئالا باتك يف هيؤبيس ىلع كاردتسالا
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 امور) يديوج يلاطيالا قرشتسملا

 ةفيلخ نب دمحا نب رمع رصتخاو (6

 . تاتكلا اذه يدعسلا

  نييوغللاو نييوحنلا تاقيط 3

 .ةغللاو وحنلا ءاملعل مجارت نمضتيو
 قيقحتب 1484 ماع ةرهاقلا يف رشن

 ميهاربإ لضفلا يبا دمحم

 .ةرهاقلا يف ةخسن هنم دجوت .يبلحلا
 ىلع درلا يف :نيدحلملا روتس كته ه

 . هتعامجو ةّرسم نيا
 .ًادوقفم لازي ال باتكلا 3

 باتك ىف يف عقاولا طلغلا كاردتسا

 ل

 .ًاضيأ دوقفم وهو
 نم وهو ةماعلا نحل 7

 وديبزلا
 زيزعلا دبع روتكدلا قيقحتب رشن دق

 ١1981[.  ةرهاقلا] رطم

 نم نول يرجهلا يناثلا نرقلا يف زرب
 ىلع ةظفاحملل .ًايوق اهاجتا لثمي ..فيلأتلا

 أدي امت اهتيقنتو .ةيبرعلا ةغللا ةمالس

 وا ليخد يمجعا مالك نم ءاهبوشي

 5 تاوضأ) يل بوعلا نبي نين فل
 0 .لمجلا ماظن وأ .غيصلا

 ذتف .ظافلألا ةلالد ا « بارعالا

 0 عاش يذلا أطخلا تافلؤملا

 .هب ذخألا بجي يذلا باوصلاو

 طمنلا اذه فرع دقو

 بتك مهأ

 فيلأتلا نم

 هذه يا نيب نمو ؛ةماعلا نحل مساب

 تيكسلا نبال قطنملا حالصا بتكلا

 ١ ك8 نمل مرا همهطات هعمظظ-
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 ثودح ىلع هيبنتلاو يقيلاوجلل ةلمكتلاو

 .ياهقصالا نسا نب ةزمخل فيحصتلا

 يبأل فيرحتلاو فيحصتلا هيف عقي امو
 نبال ناسللا ميوقتو يركسعلا دمحا

 . لقصلا

 تاتكلا فيلأت تاسا
 بتكلا هذه نم دحاو ةماعلا نحو

 لوقي .نحللا ةلكشم تجلاع يتلا ةماشا

 بايساالا احراش .هباتك ةمدقم يف يديبزلا

 : هباتك فلؤي هتلعج ىلا
 ردضو .اهتيلهاعم يف برعلا لزت ل»

 .ةيجسلاب اهقطن يف عربت ءاهمالسإ نم
  نئادملا تحتف ىتح ةيقيلسلا ىلع ملكتتو

 ,نيواودلا تنودو ءراضمألا ترصمو
 ىقتلاو .يطبنلاب يبرعلا طلتخاف
 طالخا ني ددلا لخدو , ىسرافلاب يزاجحلا

 ىف للخلا عقوف .نادلبلا طقاوسو .ممألا
 .ماوعلا ةنسلأ يف .نحللا أدبو .مالكلا
 ا .كلذ كردتسا نم لوأ ناكف
 وربص نباماظ دوسألا وبأ ؛ هداسف حالصإ

 اهيف ركذ .وحنلا نم ًاباوبأ فلأف ٠ يلؤدلا

 .مزجلاو رجلاو بصتلاو عفرلا لماوع
 .فاضملاو ؛لوعفملاو . لعافلا ىلع لدو

 سانلا طالتخا دعب .رثكو نحللا اشف مث
 نمعادتسف ام ىلع ةيرشلا'ءيشتو .. ميخرتو

 .يلؤدلا دوسألا رثا ىفتقاف ٠
 ىلع اوعرفف ءهتع ذخأ نمه ةلمح ٠ فلأ اميف

 اوعضوف .هسسأ ام ىلع اونيو ىهلضأ ام

 ىتح .البس اهيلا اوجبغو ءاسايق ةيبرعلل |
 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ىلا كلذ ىهتنا
 حضوأو ,هبانطا دذمو .وحنلا باوبا حتفف

 بعوتساو .هدودح ىصقا غلبو ٠ .هللع

 ريظن ال أَذف هملع يف ناكو .هدارم ةياغ هيف

 هدعب نم فلأ مث . هعم نيرق ال ًادرفو هل

 .بيرغلاو لا ,ملعلا لهأ نم

 ةجاحلا ردق ىلع ,قطنملا حالصاو

 .مهتغلل ائيصحم «:ةرورضلا بسحبو
 نا ىلا ؛ مهمل نبي كسضتملل احالبساو

 هب دبق [يناتسحسلا] متاح وبأ عضو

 مالك نم هرصع لها هريغ ام ميوقت
 .«ةماعلا نحل هامسو برعلا

 هتيأر اذه هباتك تحفصت امل ناو

 بتكلا رئاس هيلع لمتشي ام ىلع المتشم

 يذلا نفلا تيأرو .ةغللا يف ةعوضوملا
 مسوو ؛: هدمتعا يذلا برضلاو .هةهدصق

 ريسفت نم هي اف ريت نه تاعكلا

 هيجوتو .لاعفالا فيرصتو .بيرغلا
 ام ريغل ًافلْؤَم باتكلا ناكف .تاغللا
 . هيلا بست

 ل الازم لوتسلا ل تبطل ف
 اهركذي مل المج تيغلأف ءانقفابو ءاتئامز
 ايف .نييوغللا نم .هريغ الو متاح وبا

 ةماعلا هتلسفا اخت ؛ هب اوركذو هيلع اوهبن
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 ريغ هوعضو وأ . هظفل اولاحأف ءاندنع

 نم ةرثكلا كلذ ىلع راتو .هعضوم

 , مهراعشأ ءارعشلا هنمض يتح .ةصاخلا

 . باتكلا هلج هلمعتساو

 0 رداصم

 يف يديبزلا اهدمتعا يلا رداصملا اما

 ىلا ةفاضالابف - ةريثك يهف هباتك فيلأت

 بئاج ىلاو هسفنب اهعمج يتلا نحللا داوم
 هخويش نع اهدنسب اهاور ىتلا تاياورلا

 ديدحت نكمي :ةغللا ةمئأ نم مهريغو
 .«ةماعلا نحل) باتكل ةيتآلا رداصملا

 . هيوبيس اباتك - ١

 . يناتسجسلا متاح يبأل ةماعلا نحل - ١
 . ةبيتق نبال بتاكلا بدأ .؟

 . ةبيتق نبال ءاونالا

 .يرونيدلا ةفينح يبأل تابنلا  ه

 . يلاقلا يلع يبأل يلامألا ” 
 ىلع يأل :روصقملاو دودمملا  ا/

 . ىلاقلا

 .ساحنلا رقعج يبأل نآرقلا يناعم -
 باتكلا اذه نم صوصن يلي اميفو

 : ماا

 هنأش يذلل .عاوطم نالف : نولوقأي
 ىمسملل نولوقيو هب لومسيو عوطلا

 . كلذك

 3 عاوطم :باوصلاو :دمحم لاق

 ل .لاعفم : لاثم ىلع ىهلوأ رسكب

 . يملا مضي «لاعفم :لاثم ىلع م لكلا

 لاق .ةعاوطمو عاوطم لجر ألاقي
 :يلذها لخنتملا

 ةعغاوطف تدنن ةهتالنتت اذإ

 هفك هيلإ تلكو اهمو
 لسعلا نم دقعناامل :نولوقيو ا

 .ةولح : ركسلاو
 ءاولح :باوصلاو :ليبمحم لاف

 ام لكل مسا وهو رصقلاو دملاب ىولحو
 . اولح ماعطلا نم لكؤي

 . ةصاخ فطانلا الا هب ىنعت ال ةماعلاو

 . لوكأم ريغل راعتسي دقو
 :؛ تيمكلا لاق

 مه مكئاولحب ءادنعالا ىلع نمت

 لجعغلا ةهلوملاك مكيلإ نحن
 ليلعلا يهو لوجع عمج : لجعلا

 .اهدلول

 هنم رصعي يذلا رحشلل :نولوقيو ا#

 رق :تفزلا

 ىلع ربونص :تارتعلاو :دمحم لاق

 طورسو .سكودف :لثم .للوعف :لاثم

 : رعايشلا لاقت ريوتضلا زول هَيَع نفسي
 تفراق ليداتماهارفاذب نأك

 اربونصلا دورصعي لاجر ٌفكأ

 : رخا لاقو
 وسمعت كفر هارفذ نم جتني

 ربو يرسحج اذإ لاح
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 ةيببرعلا ةهلا رارعا
 هلوأ حتف بجي ام

 : عاد .ءباهَذ .ءاهّد :اهنم حتفلاب اهلئاوأ كيرحت بجي ظافلأ ةيبرعلا يف
 ًءالو (ىلاَو) نم ردصملا نال (ردصملا مسا) ءالو .ةداهش :؛جاجد ىدامر ءصاص

 مهرثكأو . مهمالقأو باتكلا ةئسلا ىلع ةيراجلا ظافلألا انه اندروا امناو ؛ .رسكلاب
 / .اهرسكي وأ ظافلالا هذه لئاوأ مضي

 :ابنم ءاهنو رسكي وأ اهنوحتفي باتكلا نكلو اهلئاوأ مض بجي ظافلأ د كانهو /

 ا .ةلابق . ةراشخ .ةيافن طافت  ةفارغ . ةلامث ٠ ةلاغم .ةواقن ةوالط

 ام كلذ ريغ ىلا . 00 ةوافظ ؛ةيارب , ةتاححنت 500 لا قدارُي هما

 فكن :اهنم «لُعفد نزو ىلع ظافلا كائهو .. نزولا اذه نم ماقملا هل عستي ال

 .اذه ىلا امو . . يع بصل ٠ : سلكت . جضن ءثكم

 ةتضحملا

 :لوقتف اهرسكو داصلا حتف كل راج فافعلا تاذ ةأرملا ةنصخملاب تيدرأ اذإ

 الا ْرِي مل اهلعب ابنصحأ ىتلا لعبلا تاذ ةأرملا تدرأ اذاو . (ٌةنِصحمو ةّصحم ةنالف)
 . (ةتصحم) : لوقف داصلا حتف

 سامتلالاو ءاعدلاو رمالا

 هنم ىلعأ وه نمل ناسنالا هلاق اذاو .(رما) وهف (بهذا) هنود وه نمل ىلعألا لاق اذا

 (سامتلا) وهف هل واسمل لجرلا هلاق اذإو (ءاعذ) وهف

 قيقرلا

 دبع : لاقيف .ائنؤمو اركذم عمجلاو 2 دحاو ظفلب ةظفللا هذه لمعتست

 . ٌقيقر ًٌءاماو ٌقيقر ةماو ٌقيفر ديبعو قيقر

 ءىطاخلاو ءىطخملا

 ال ام دمعت نم وه ءىطاخلاو 2( هريغ قل راصف باوصلا دارأ نم وه ءىطخملا

 دود
 لقعلاو نيدلا يف تافآلا نم ةمالسلاب ٌءاعذ «؛ مالسلا» ىنعم نا اولاق

 8 مااغيب ينور ديما ايو تزل كالوس يرمااو

 غ2 1ذ 1 ]ذا 0 ا 0 ا ا وجفا

 غ4 1943 بآ ١٠١١ ١١ فدقلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ا ا ا تح دس

 ا

0011 0 

8 



 5 تل

 .زيزعلا يئراق
 كاقلا نا «ةييرعلا ةعيلطلا» رودص ذنم . كتدّوع

 ثدحتنل . عيقوت الو ةروص نودب :لّوألا اهتاحفص ىلع

 يناف :مويلا اما .ينمهت ام رادقمب كّمهت اياضق يف اعم
 ةصاخ ةيضق ىف بتكال :ةريخالا ةحفصلا يف كيقتلا
 متهت ال نا وا .اهعم فطاعتت نا كل ءينتعجوا ادج

 .اهب
 توم اهّرِجف زيزعلا يئراق .ةصاخلا يتيضقو

 .يداع ريغ قددضل ؛يداع

 .ةكع دعسا هنإ

 مل وهف .ةّكُع دعسأ وه نم فرعت نأ ابلاطم تسل
 الو ؛:ةرهشلا ءارو نّوَعْسَي نيذلا نم هللا همحر :نكي
 مهرَوص المت نيذلا نييالملا باحصأ نم ناك
 .تالجملا يف ةيعامتجالا تاحفصلا

 .ًايلص ناك ام رادقمب ًاعيدو ناك

 . ًارئاث ناك ام رادقمب ايفو ناكو

 .ًالضانم ناك ام رادقمب ًاناسنا ناكو
 نكلو .ادحأ قرحت ال ؛اهسفن لكأت ران نم ةلتك ناك

 .نيدرخآلا ىذا نم دتشب اهردعس

 امأ .لوقأ ام ىنعم نوكردي .دعسأ نوفرعي نيذلا
 ًاباحصأ مهل نا مهيدل يرذعف ,.هنوفرعب ال ٍنيذلا

 ناك امناو ءرخآ ملاع نم لزني مل وهف ,دعسأك ًاقافرو
 .ةيبرعلا ةماللو نيطسلفل ًاراب ًانبا

 اعم انتعمج ذا ,اماع نيرشعو فّين ذنم هتفرع
 كلذ ليقو «ةيلك» كاذننح تناكو :«تيزربب ةعماج»

 ناام .ميقو ءيدابم فراعتن نا نود اعم اننتعمج

 .رخآلا اندحاو ءاهيده ىلع .فشتكا ىتح انيقتلا
 هتذمالتل ذاتساك هيف ةداهشلا كرتا .اذاتسا ناك

 .ردكلا

 دقف .هيف ةداهشلاب قحلا يسفنل يطعأ ٠ ,ًاليمز ناكو

 .انيحضم .اعاجش .اصلخم . ًاميرك ٠ الدين اناسنا هتفرع

 .تامّلملا ىلع اروبص . انفو

 يف ءالمز انك ثيح تيزريب نم ةفرعملا تدتماو
 ,ةذملتلا يف ءالمز انك ثيح .توريب ىلا ,ميلعتلا
 مانا اهانمساقت ةدحاو ةفرغو .ةدحاو ةعماج انعمجت

 .لاضنلا قلطنمو .انبعلمو ءانتيتكم يه تناك .كنضلا
 .انرقفو ...انتيرغ يوأت تناك اهنا ىلا ةفاضا

 فرعي .ميدق قيدص عم ةسلج ينتمض مايا لبق
 فرعيو .ةليوط امايا نحجسلا ىف هقفار ذا .دعسا

 5472١بآ ١١ ١ا!/+ ددعلا _ ةيبرعلا ةغيلطلا

 رسل أ

 فصلا دل

 يررحمل رح ريدم
 نينمؤملا اهتاقدصأو ةلحملا

 يف مهئاراد هنم نولطي .اهطخب
 .ةيبرعلا ةادحلا بناوج فلتخم

 سكعت نا ةرورضلاب سلو
 .ةلحملا ةسادس مهؤارأ

 دئعأأ هللا مهر
 سدقلا لمح ىذلا بغل

 .برد قافر اعيمج اننال دعسأب يتقالع
 ريغ يننا نظا تنك اس :ةناما قيدصلا اذه ينلمح

 .رطاخ بيطب اهلمح تلبقف .اهب ءافولا ىلع رداق
 .هانقلب ادنعس تنكو .دعسا ىلع هل حلَسا نا ينفلك

 يه تايركذ عاجرتسابو ءاهايا ينلمح يتلا ةنامالابو
 ناك :لاضنلا مايا تابركذ اهنال ...بلقلا ىلع ىلغالا

 تدعوو ,ةنامالا لمح تلبق .رفاو بيصن اهبف دعسال

 نا فرعا تنكو ,دعساب ءاقل يل ناك دقف .اهلاصياب

 تضم دقف .ةنامالا هذه لاصناب حرفي فويس دعسا

 عاجوا اهلالخ تلاز :لمركلا يبال هقارف ىلع تاونس

 فرع ام اذا ,رثكا حرفي فوس هنا اقثاو تنكو . نحسلا

 .«ٌالِمْرَك ركبلا هنبا ىمسا كرتشملا انبحاص نا
 .يلا هقيرط يف وهو هتافو ربخ ينءاج .هاقلا نا لبق

 أشن يتلا سدقلا نع اديعب ابيرغ ءانيدف ىف دعسأ تام

 .اهريرحت لجا نم هسفن رذنو .اهيراوح يف
 مغر .هبلق نكي ملو .رمعلا يف اريبك دعسا نكي مل

 لامآلا نم ايلاخ الو .انهاو .هتباصا يتلا ةطلحلا
 ىلاو .سدقلا ىلا ةدوعلاب امود حلحي ناك .تاحومطلاو

 ىلا هتدوع ةيمتحي انمؤم ناكو .تاذلاب ؛:ةطُح باب»
 .هيلق نكست سدقلا تناك ام رادقمب .,سدقلا

 ,ضينلا نع دعسا بلق فقوت بيسلا اذهل .امبر
 اهعاجرتسا ةيلوؤسمو .ةسدقمو :ةريبك سدقلا نال
 .ريغص هدلق امنيب .ةمخض

 ؟سردقلا بعوتسب نا دحاو بلق عيطتسي له

 نطولاو .اهلك نيطسلفو .سدقلا دعسا لمح دقل

 ...ريفصلا هبلق ىف هيراغم ىلا هقراشم نم يبرغلا

 نعو ,سدقلا نع اديعب دعسا تامو .بلقلا رجفناف
 جراخو .سدقلا ريرحتل اقلطنم اهذختا يتلا دادغب

 .ريبكلا يبرعلا نطولا ضرا
 نكي مل .,تمصب شاع امك ؛تمصب دعيسا تام

 ءابقنالا راوثلا تمص ناك لب .نيزحاعلا تمص هنمص

 .مهؤامسا زربت نا ال .اولمعي نا مهمهي نيذلا راهطالا
 نيذلا ءادهشلا نم دعسا قافرلو .دعسال ىبوط

 .نورظتني اولاز ام نيذلاو .اوضق
 رايد يف ابيرغ دعسا تومل تنزح يننا دهشأو

 عم ةئفاكتملا ريغ ةقيرطلا هذهبو .هرايد يه تسيل
 قح توملاف .هسفن توملا يننزحا امم رثكا .هلاضن
 .نيلضانملل ماسو عفرا داهشلاو

 [0.دعسا هللا محربلو
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 .نيسلاجلا نيب (نميلا) ينودربلا هللادبع رعاشلا .«لاغشلا ديس داولا ةيحرسم مدق . . مامأ لداع

 امناجرهم مانخ يف شرج

 يف ًايونس دقعي يذلا شرج ناجرهم هب زيمت ام لوأ
 اذه ةرود يف ةيملاعلاو ةيبرعلا ةكراشملا مجح وه .ندرألا

 رعشلاو حرسملا نيب تعوشت يتلا ةكراشملا هذه ماعلا

 صضراعمو عسباسلا نفلاو ءانغلاو رولكلوفلاو مسرسلاو
 ىلع تمظتنا دق ةطشنألا هذه لكو .دقنلا تاودنو بتكلا

 .اهتدمعا لالظ تحتو ةيخيراتلا شرج ةنيدم ىرث
 ىلع لوصحخلا ءاغلا تمتح ناجرهملا اذه ةيريهامج

 ءاغلا كلذ قيس دقو .ناجرهملا ىلا لوخدلل ةقبسم ةقاطب

 سائلا لمج ام ءناجرهملا حاتتفا يف ةيمسرلا تاءارجألا

 يف ىنغلا عونتلا اذه ىلع فرعتلا ةيغب شرج ىلا هجتت
 ةيقب ىلع بلغت دق حرسملا ناو ةصاخ «نفلاو بدألا
 ةيئانغو ةيحرسم صوصن ةدع تمدق دقف .«نونفلا

 ديس داولا» ةيحرسم ةمهاسم اهز ربا نم .ةيلاربواو

 . شرج ريهامج بطقتسا يذلا ماما لداع نائفلل «لاغشلا

 يف نيكراشملا نييرصملا نينانفلا نم ىرخا ةزيمتم ةبخن عم
 . ةيحرسملا هذه راودا ءادا

 روص ةركاذلا يف تلظو .هلامعا شرج ناجرهم متتخا

 نطولا عاقب لك نم اورضضح نيذلا ناجرهملا فويض
 ةدمعا نيب .ءوضلا لاعتشا اودهشي يكل .ملاعلاو يبرعلا

 راثا اياقب نيب اهتاعيجرتب مهتاوصا طلتخم يكلو .شرج
 [0 . ةيخيراتلا ةنيدملا
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