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 : نيسستح ما دص

 بسانملا تقولا ف

 | يناريالا ديعصتلا ماما
 | ندملا برح يي
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 طج فج اح وادم

 القث دادّرت رت قارعلاو ناريا نيب ندملا برح ةأطو

 رحفنت دق اهنا رعشت تف راكتلا ينج ويرسم موب

 دلوتب اذه دئاسلا روعشلا اذه .ةظحل ةبا ىف |

 ةيدودخلا ندملأ ىلع طقاستت ةيئاريا ةقيذق لك بقع
 طيضي هيف كسمتت دادغب تلازال تقو يف ةيقارعلا

 ةرمدملا ةيناربدالا ةيغرلا ءارو قايسنالا مدعو ٠ .«,سفنلا

 ىسقا نوكتس .:برحلا هذه نم ةديدج ةحفص حتفي

 .ةقباسلا اهتاحفص نمّرماو
 نا :اهتاباسح ف ودبي امك , ىرت ةيقارعلا ةدايقلا

 ةلحرملا هذه يف يناريا بلطم ريطخلا ديعصتلا اذه

 ىلع ةيقارعلا ةيوجلا تابرضلا ةهجاومل تاذلاب
 ,.ةيومحلا ةيداصتقالاو ةريطفنلا ناريا تاشنم

 ةلاسر اهتعاشا يتلا مالسلا ءاوجا ىلع فافتلالاو

 ءىدابم اهبجومب نلعاو ,نيسح مادص سيئرلا
 لود نم ديباتلا و بيحرتلا لك تيقلو ؛:ةسمخلا مالسلا
 اهلئاصف لكي ةيناربالا ةضراعملا ىدلو .ملاعلا

 ىتحو- ةيقارعلا ةدايقلا يا  اهنإف كلذل .اهتاميظنتو
 ةبغم نم ريذحتلاب يفتكت تلازام ةظحللا هذه
 ىلودلا عمتجملا عضتو .مئارجلا هذه لثم رارمتسا

 هذه يف يدامتلا نم ناريا عنمي يكل .هتايلوؤسم ماما هيدا ٍْ آ ظ : 0 ظ
 4 ناب امزلم هسفن قارعلا دجي ناو دب ال يتلا برحلا .ناوريس عمجم يف نييندملل يناريالا فصقلا راثآ ىلع نوعلظي بئاجالاو برعلا ءارفسلاو نويفاحصلا
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 ,مهِيَغ نع نارهط ماكح عدرل يفكت ةوقب اهضوخي
 اذه نيحب ىتحو ,مهتمالسو هينطاوم نمأ نع اعافد

 دادقب كلذ دكؤت امك بسانملا درلل بسانملا تقولا
 مجلل نآلا اهدحو تاوعدلاو اياوذلا يفكت له ايموي

 ؟ةيقارعلا ندملا فصق فقو لجا نم ناريا ماكح

 ؟ناملا رض اذلم

 امياندكا «ةيبرعلا ةعيلطلا» نم ةقباسلا دادعالا يف
 ةحفص حتف ىلع ةمزاع ناردا نا كشلل الاجم عدب ال

 اهزجعب اساسا قلغنت بابسأل ندملا برح نم ةديدج
 حالسلل ةعجوملاو ةرثؤملا تايرضلا ةهجاوم نع
 ,ةيطفنلاو ةيداصتقالا اهفادها ىلع يقارعلا يوجلا
 قوفتلا اذه ىلع ندملا برح نادبم تراتخا كلذل

 ؟ثدح اذام نكلو .يقارعلا
 فادهالا برصضض نع فقونتت مل دادغب انلق امك

 سكعلا ىلع لب يناريالا داصتقالا لصافم يف ةيعونلا
 ةيقارع ةيوج تادلمع ةمرصنملا ةليلقلا مايالا تدهش
 امم ربكا اهجئاتن نا ىلع ديكاتلا نكميو ةيافلل ةحجان
 ىلع ةراغلل ةبسنلاب ةصاخ رضاحلا تقولا ف فصوت
 يتلا ةيوجلا روصلا تحضوا دقف : جرخ ةريزج
 يذلا ريبكلا رامدلا مجح ةراغلا دعب ةريزجلل تطقتلا
 ريمدت بناج ىلا يقرشلا اهفيصرو اهتاشنم باصا
 برق يناريالا طفنلاب نيتلمحم نيتقالمع نيتلقان
 مونكام ةيمانبلا ةلقانلا امه .ةراغلا ءانثاو ةريزجلا
 موي ىتح نارينلا تناك يتلا ارنسنم ةيرفيللاو
 ءابنالا تدروا اميبسح ءامهيف لعتشت يضاملا ءاثالثلا

 .يبد يف ةيحالملا رداصملا نم

 يناربالا قيعلا برش
 ةيقارعلا تاراغلا تلمش . جرخ ةريزج بناج ىلا

 طفنلا قاصمو ءابرهكلل ةمخض ةيرارح تاطحم اضيا

 اوم بآ ١1١-18 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١"

 ثدحا امم :ناريا قمع فو ,ةديدع تارملو ناهفصا يف
 ناردا تأجل انعقوت امكو .اريبك ارامد فادهالا هذه يف

 ديعصت ىلا اذه يقارعلا قوفتلا لعف ةهجاوم يف
 لدعمب ةيقارعلا ةيدودحلا ندملل اهبرض فيثكتو
 ىلع ةليقثلا ةيعفدملا فئاذق طقاستت ذا .تياث يمود
 يف ثدح امك مهنم تارشعلا بيدصتو لنقتل ناكسلا

 ةيناردالا ةيعفدملا تكد امدنغ ؛قارعلا لامش هجبلح
 ناوريس ىعدي اينكس اعمجم يضاملا عوبسالا يف
 /5 .نآلا ىتح نارهط اهبكترت ةرزجم ربكا يف تلتقو
 ىلا ةفاضا .الفط نيرشع نم رثكا مهنيب نم انطاوم
 .لافطالاو خ ورشلا نم تارشعلا ةباصا

 ةلود "4 يلثممو ءارفس تقفار ءةيبرعلا ةعيلطلا»
 ةرازو اهتمظن يتلا ةرايزلا يف ةيبنجاو ةيبرع
 ينكسلا ناؤريس عمجم ىلا ةيقارعلا ةيجراخلا
 ةيعفدملا فصق هفلخ يذلا رامدلا ىلع عالطالل
 نم فصقلا اذه اياحض ضعب ةرايزو .ةيناريالا
 لافطالا نم مهبيلغاو .ءىفشتسملا يف نيدقارلا ىحرجلا
 قورحلاو ةيندبلا رارضالا مهب تقحل نيذلا ءاسنلاو
 مهيلع تلاهنا يتلا فئاذقلا تارشع لعفب ةديدشلا
 وأ لماكلاب اهفتح تيقل تالئاعلا ضعب نا ىتح ,ةأجف
 ىفشتسملا يف نآلا دقري وهو طقف اهلافطا دحا اجن
 .جالعلل

 ,ةرصبلا ةنيدم يف ايموي رركتت داكت ةاساملا هذه
 اعمتجم اذه لك نكلو .لقا رئاسخلا مجح ناك ناو
 .برحلا هذهل ناريا فاقيا نع يل ودلا زجعلاب انرتقمو

 ناردا عدر رايخ الا وديب امك قارعلا ماما يقم ذل

 امناو قارعلا هيقخب ال ام اذهو ءانلق امك ةرابج ةوقدو
 , ةيجيتارتس تاباسح قفو بسانملا تقولا رظتني
 ماظن ةعيبط ىلع ىضم تقو يا نم رثكا ملاعلا علطيلو
 رذعا دقف مول يا كانه نوكي نل اهدنع .مرجملا ناريا
 [].ردنا نم

 نويقارعلا وجلا روسن
 ..ماكر ىلا ةريزجلا تاشنم نولوحب

 عقونن رديولو
 .ايئاهن اهنع نارهط ىلخنت نا

 6 - [ مانا 1 ىهدطط©اب ماطشتتاا -



 ةزيمما تليلمغ يق ةلزؤطلا .ديلا :نويجارعلا قجلا روست
 نوع نيت ووو د اا نا 0 ديب 3 ل 2 0 برا سس ا اما

 نم نيسمخلاو دلاو ةدحاولا ةعاسلا ,.---
 .يراجلا سطسغا /بآ نم رشع يناثلا حابص كني
 راجفنا توص ةيقارعلا ةمصاعلا ناكس عموم ل

 رينك

 مجن راجفنالا نا يقارع يركسع قطان عاذا دق
 دكاو .ةرثؤم ريغ ةقطنم يف يناريا خوراص طوقس نع
 ةيندملا قطانملا برض ىلع رصي ينيمخ ماظن نا
 .هتاهاجتاو عارضلا !ادعصم ءفرصلا

 ,ديعصتلا جئاتن نم ةرم نم رثكأ رذح قارعلا ناكو
 سفنلا ةدايقلا طبض نكلو .لثملاد درلا ىلا هرارطضاو
 قطانملا برض نع مجحي قارعلا لعج .ةياردو ةمكحب
 .ةيناريالا ةينكسلا

 غلبت نا ىلع ةرداق اهعارذ نأب ترذنا دادغب نا ديب
 نع ديعب هنا نارهط ماكح بسح امهم يناربا فده يا

 .اهلوانتم

 طفنلا ةافصم برض دعب ظعتت مل نارهط نا ودبيو
 .ناريا نم ةيئانلا قطانملا ضعبو .ناهفصا يف

 تاوقلا اهتهجو يتلا ةعجوملا ةبرضلا تناك كلذل
 اديكوت ,يناريا يويح زكرم مهأل ةيقارعلا ةيوجلا
 .ةردقلا كلتل

 ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفف
 سطسغا /بآ نم رشع يناثلا حابص نم نيعبرالاو

 - ]نلا/ مز“ نمط مهخظت -7

 ردد فلا

 دوي ١

 .اهضرعو نازيا لوط يف مهعجاضم ضقنس :نابعش ديمح قيرفلا

 فصق نم ةعاس ةريشع ىدحا نم لقا نعب يا ؛يراجلا

 تارئاطلا تناك ءيناردا ضرأ - ضرا خ وراصب دادغب

 يناريالا طفنلا ريدصت ءانيم فصقت ةيقارعلا ةفذاقلا

 رتموليك فلا نم رثكأ دعب ىلع ةعقاولا يرس ةريزج يف
 .ةيقارعلا دودحلا نم

 رثإ :ءتانيماتلل ةيندنللا زديول ةكرش تعاذا دقو

 نع ايئاهن ىلختت دق ةيناريالا ةموكحلا نا .ةراغلا

 هتثدحأا ام بيسي .طفنلا ريدصتل يرس ةريزج ءاديم

 يف لئاهلا قيرحلا ءافطا نا تلاقو .رامد نم هيف ةراغلا
 يف مايا ةسمخ .لقالا ىلع «مزلتسي ةيطفنلا تآشنملا
 .ءافطالا تاسشاكمإ لك رفوت لاح

 يف اريبك اقيرح تلعشا ةراغلا نا زديول تفاضاو

 ةيناثلا و :ةيشناربا اهادحإ ةمخض ةيلورتب تالقان ثالث

 نط فلا ١1/7 اهتلومحو ءايروتنف ىعدتو ةيناطيرب
 فلآ "١ اهتلومحو :ةيصربق ةثلاثلاو .افط 417١و

 .نط
 ,ةراغلا يف اولتق دق ةعبس نا زديول ةكرش تلاقو

 بصت ملو ةديعب تناك يتلا يبيسيسيم ةلقانلا ناو
 صضعب ناو «نيتياصملا نيتنيفسلا يمقاط لقن ىلع لمعت

 يبد ىلا تاجل دق اديعب رظتنت تناك يتلا تالقانلا

 قيرحلا نغ ةمجانلا تاراجفنالا اهبيصت نا فوخ
 .ريدكلا

 ,وجلا روسن نا يقارعلا يركسعلا قطانلا ركذو
 ةريزجلا تاشنم اولوحو .ةئلمعلا اوذفقن نا دعب

 مهتارئاطي اوداع ماكر ىلا ةمئاعلا ةيطفنلا تانارخلاو

 .نيملاس مهدعاوق ىلا

 ةلكوملا ةمهملا نيفنت يف قارعلا روسن حاجن يثاو

 ىلا ةيقرب نابعش ديمح رايطلا قيرفلا ثعب :مهيلا
 يقارعلا رصنلا ىرشب اهيف فز :نيسح مادص سيئرلا
 وه .يقارعلا وجلا حالس هب ماق ام ناد :لاقو ديدجلا
 ىتح .ديزم انيدلو .انتاناكماو انتاردق نم ريسي ءزج

 نوعب لايجألا هركذت رزؤم رصنب اهرازوا برحلا عضت
 .«هللا

 .هنلعن اقيثو ادهع» :لوقلاب هتيقرب متتخاو
 ةيوجلا ةوقلا ناب ,ناريا يف نولاجدلا هعمسيلو
 يف مهتازكترم مطحتسو مهعجاضم ضقتس ةيقارعلا
 لئاسوو قرط دادتما ىلعو :اهضرعو ناريا لوط

 اهمطحتل ةيويحلا مهفادها لك برضتسو .اهنيومت
 .«لالضلاو ةلاهجلاو يغبلا ةرمز سوؤر اهعم مطحتو

 ءانيم ريبمدت ىلع ءابنالا تالاكو ضعب تقلعو

 :رتيور تلاقف :زمره قيضم برق .يطفنلا يرس ةريزج
 ضرعتت ةيداصتقا ةسكن ربكا ريتعت ةبرضلا هذه نا
 اهعضو ىلا ةديدج ةمزا فيضي امم .ناريااهل
 لوحت ةطقن ةبرضلا نوكت دقو .روهدتملا يداصتقالا
 .ةيناريالا ةيقارعلا برحلا راسم يف

 ةيقارعلا تارئاطلا نا :سرب دتيانوي ةلاكو تلاقو
 بونج ةيناردالا ةيطفنلا تاشنملا لك برض عيطتست
 .ةيسسكنب تيدصا ناريا نا :تفاضاو .يمرعلا خيلخلا

 وجلا حالس لوانتم نع ةديعب يرس نا دقتعت تناك ذا
 ةيقارعلا تارئاطلا تذقن دقل :تلاقو .يقارعلا
 تاعافدلا نم مغرلاب ,ضفخنم عافترا ىلع اهموجه
 [].ةففاربالا

 ا/_اةفمت بآ ١9/١ ١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 نارهط ماكح ميحج نم ابره قارعلا ىلا نواجل اهمقاطو ةرئاطلا دئاق
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 يناثلا .ءاثالثلا حابص نم ةنماثلا ةعاسلا
 نم تعلقا .يراجلا سطسغا / بآ نم رشع | كلف
 يناجنتسفر ةرئاط .ةيناربالا تشر ةنيدم راطم تيك

 .ةيلخاد ةلحر يف : ٠١ نوكلافلا .ةصاخلا

 نمو ةلحرلا فده نع لأسي نا دحأل رطخي ملو
 سلجم سيئر :يناجنسفر تالقنت نع لاؤسلاف ءاهيلع

 يهو ؛مدق يتئام عافترا ىلع ريطت ةرئاطلا تحارو
 قطانملا تغلب ىتح ءابرغ فرحنت مث ابونج هجتت
 اهفشتكت ال ىتح ؛اهنايدو لالخ تريعف ةيليجلا

 ةرئاطلا تلخد فصتلاو ةعساتلا ةعاسلا
 دصرلا ةزهجا تلسراف .ةيقارعلا ءاوجالا ةيناربالا
 ةرئاط ةمث نا لوقت دادغب يف ةدايقلا ىلا دودحلا ىلع
 ,تاميلعتلا رظتنن .انعءاوجا لخدت ةيناريا ةيندم

 /  ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١17١-١8 بآ ١545

 و رسال تس رماة ل 0

 ةرئاط نم درلا ءاج ىتح تقولا لطب ملو
 :اهتاذ يناجنسفر

 دئاق يدمحم ربكأ يلع انأ :دادغب ولأ .دادغب ولأ

 .طوبهلاب نذالا بلطا يناجنسفر ةرئاط

 تغلباو .ةيثعملا تادايقلا ىلا اهيربس ربخلا لقن

 .رمالاب عجارملا ىلعا

 ىلع امهدئاق حلاف ةرئاطلاب اددحم لاصتالا داعو

 .طوبهلاب نذالا

 ىلع هسفن يناجنسفر نا كاذنسح نيريشكلل ليخ

 .ةردثك تانيمختلاو تاعقوتلا تناكو .ةرئاطلا

 يلع ةرئاطلا دئاق لاقف اددجم لاصتالا فنؤتسا

 .قارعلا ىلا يعم نمو ءوجللا بلطا :يدمحم ربكا

 .ينيمخ ناريا ميحج نم نؤبراه نحن
 ةرئاط قفارت ةيقارعلا تارئاطلا تناك ليلق دغب

 0 ا  بلا

 يناجتسفر ةرئاط

 قارغلا ىلا اهدئاق ءوجل دعب

 8 . [ ' منار من1 نفط مطشلات -



 .دادغب راطم ىلا يناجنسفر

 اهدئاق راطملا ضرا ىلع اهطوبه رثا ةرئاطلا نم لزن
 يدمحم ربكا ىلع ةجوزو ءسدنهملاو دادعاسمو

 .نييركسعلا نم هئابرقا نم نانئاو هاتنباو

 نيثنهم نيبحرم نويقارعلا ةوخالا مهلبقتسا
 ,تابطرملا مهيلا تمدقو ءلوصولا ةمالسب

 صاخلا يناجنسفر رايط وهو  ةرئاطلا دئاق دقعو
 نمروهمج هرضح .,ةريسي ةحار دعب .ايفحص ارمتؤم-
 .نويزفلتلاو ؛:ةيبنجالاو ةيبرعلا ةفاحصلا

 ميحجلا نم برهلا انررق دقل» :يدمحم ريكا يلع لاق

 بوعشلا لثمن انثح .قارعلا ىلا ءوجللاو ينارسالا

 .ينيمخ ماظن عمقل ضرعتت يتلا ةدهطضملا ةيناريالا

 .«قارعلا بعش دض برحلا رارمتسا ضراعتو
 مرجملا ماظحلا اذه لظ ٍِق نييناردالا نا» :فاضاو

 تيناع دقلو .مهرما ىلع نوبولغم مهو ءيش لك اودقف
 تررقو ؛داهطضالاو نامرحلاو ملظلا دوهش نم ريثكلا
 دلبلا قارعلا ىلا ءوجللاو ميحجلا نم برهلا يقافر عم
 ةبرض هجوأو ء؛انيلع ضورفملا قوطلا رسكأل ,ملسملا
 .«يعمقلا ينيمخ ماظن ىلا ةعجوم

 نأ (ةنس 5) يدمحم ربكا يلع ةرئاطلا دئاق دكاو

 يتلا برحلا رارمتسا ضفرت» ةيناريالا بوعشلا
 ءالمع نم رفن ءانثتساب ,قارعلا ىلع ينيمخ اهضرفي
 ىلا نوقاسي نويناريالاف . ةينويهصلاو ةيلايربمالا
 ةلتاقم نوديزري ال مهف مهنع امغر توملا ةقرحم
 ,.«نويراحي اذامل نوردي الو :نييقارعلا

 مادص سيئرسلا ةلاسر تغلب له :لئس نيحو
 سيئرلا نا ملعت ناريا بوعشو .ىلب» :لاق ؛مكعامسا
 ىلا اعد دقو .اهلبقن الو برحلا هذه ديرب ال مادض

 انب وعش ملعت امك .اهبوشن نم مايا ةتس دعب مالسلا
 بذكي قارعلا دض هناودع ِق يناريالا مالعالا نا

 .«قئاقحلا هوشيو مهيلع

 نييناربالا نم فولالا تائم حار دقل» :فاضاو
 اهتلصاوف ىلع يبغلا رارصالاو .برحلا هذه ةيحض

 اهمالسو ةقطنملا نمأل ديرت ال ةيبنجا ىوق نم زاعياب
 . ]ل ويسب نا

 عقاو نع ةصاخلا يناجنسفر ةرئاط دئاق ثدحت مث
 نم ركذي ءيش قبي مل» :لاقف ةيناريالا ةيوجلا ةوقلا
 لاعقو يوق يقارعلا وجلا حالس ناو .ةوقلا هذه

 ناريطلا نم ريثكب ىوقا وهو .ةأرجب هتايلمع ذفنيو
 .«ينارسالا

 ةبشانلا ةيحلصملا تافالخلا ىلا حوضوب راشاو

 سرحو ؛شيجلا ةداقو نييناريالا نيلوؤسملا نيب
 عقاولا نم نوديفتسم اعيمج مهنا» :لاقو ,ينيمح
 .«يدرتملا يناريالا

 ةلاسر يناجنسفر ةرئاط دئاق هجو ةياهنلا يفو
 ىلا» اهيف مهاعد .نييناريالا نيرايطلا ىلا ةصاخ
 ىلا ءوجللاو .ينيمخ ماظن ذَض لاضنلا ةلصاوم

 .«نامالاو ةيرحلا ثيح قارعلا
 اشاعد ىرخا ةلاسرب ناريا بوعش ىلا هجوت مث

 ,ينيمخ لاجدلا ىلع اهطخس نع ريبعتلا ىلا» اهيف
 مدعو يشافلا هماظن طاقساب عارسالا ىلع لمعلاو
 []. «هةنوم ىتح راظتنالا
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 يف نحتمي نا نم ناسنالا ىلع بعصا سيل
 ةوزن وا ارايتخا اسيل امهنال هتيوهو هئامتنا
 هنودبو ىرذلا ىلا هب يقترن ببحم ردق امناو

 نمز شيعن اننآأف اذكهو ..ةايحلا شماه ىلع نوكن
 ةميظغعلا ةمالا هذهل انئامتنا ف بعصلا ناحتمالا

 نمث عفدي قارعلاو تاونس تس ذنمف .اننيوهو
 سرشا ةمالا هذه نع درد و ةدكز ةرهاط ١ءامد هئامتنا

 نطولا عيمج فدهتست ثيدحلا انخيرات اهفرع ةمجه
 يتلا ءارفصلا ةيبوعشلا ةمجهلاب ةلثمتم يبرعلا

 ينويهصلا نايكلا عم نواعتلاب نارهط ماكح اهنشي
 يبرعلا نطولا ماستقال نيقبسم طيطختو قيسنت نمف
 مايقي ينويهصلا ملخلا ققحتيل نيتيروطاربما نيب
 ينيمخلا ملحو ,لينلا ىلا تارفلا نم هخلود

 جيلخلاو تارفلا قرشو ناريا مضت ةيروطاربماب
 ةيئاخلا هترمزو هراعش لالخ نم الماك يبرغلا

 ام ىلع هذوفن لمكي يلاتلابو .ةسئابلا مهتروث ريدصتب
 _ ..يبرعلا نطولا نم ىقبن

 يف طوقسلا ريغ نيرمآتملاو ةنوخلل ىقبت اذامف
 بم وع

 ةهانمار اذا برغتسن ال اننا ؟؟ناهتمالاو لذلا مقيتسم

 رب رمح هدد سما 0 مر هوه سجنا نت رم
 هي ومتانة س جتجي

 اهحانج ىلع ةدجاملا ةيبرعلا انتمال يثاهنلا رصنلا

 ةدهاجم) ةيبرع ةفيحص انتعلاظ مايا لبقف ..يقرشلا
 كبوالا قافخا يف يدوعسلا رودلا نع ثدحتن (ادج

 فازنتساو رماتلاب اهمهتنو طفنلا راعسا يدرنو
 لوقلاب درطتست مث ؛ناريا (نيقعضتسملا ةيروهمج)

 | برتقا املك ايريتسهلاو ىمحلا مهيباتنت نوطبختي

 نم ةمدسح رارضا اهي تقحل ثلاثلا ملاعلا لود نا

 لود يا) لودلا هذه ناو ىيدوعسلا فرصتلا ءارح

 يف يرجت برح ءارج نمثلا تعفد دق (ثلاثلا ملاعلا

 دقلو ..ءيشب اهينعت الو هدودحمو ةنيعم ةقطنم

 اهصرحو اهتامولعمب ةفيحصلا هذه (انتفحتا)

 | ملاعلا نادلبو كبوالا ةحلصم ىلع (ادج ديدشلا)
 ١ ناربا ةسايس نع اثيش فرغت ال اهنأكو ثلاثلا
 | ةجتنملا لودلاب العف تقحل يتلا رارضالاو ةيطفنلا
 ١ عانعرلا ةسادسلا هذه ءارج نم ةيمانلا لودلاو اهيسفن

 | مهنم نم كلذكو ,اهطفنب ءادوسلا قوسلا تقرغا ثيح
 ١ هزه يىررخم نهذ نع باغ مث .ناريا عم فلاحتم

 ١ تلواح يذلا يطفنلاو يداصتقالا راصحلا ةفيحصلا
 ١ قارعلا ىلع هضرف يروسلا ماظنلا اهفيلحو ناريا
 ١ ربع راملا يقارعلا طفنلا بوبنا ماظنلا اذه عطق امدنع
 ” قرطو دودحلا قالغاو ١587 ماع ةيروسلا يضارالا

 | نيدهاجملا) نيررحملا نهذ نع باغ مث ..تالصاوملا
 ' نم صصخملا ءاوس لماكلاب بهذد ناريا طفن نا (ادج

 | هجتنيام وا ءادوسلا قوسلا يف عابي ام وا كبوا
 ةنونجملا مهبرح ةيذغتل بهذي اهنع ةباين اهؤافلح
 فالاو تاونس تس ذنم :قارعلا ىلع اهنونشي ينلا
 نم نوبراه وا ءارعلا يف نوتابي نيينارسالا نينطاوملا
 ةيبرغلا ابوروا مهب جعتو قاطي ال يذلا ناريا ميحج
 مهل تدعا يتلاو ةيبرغلا ايناملا ةصاخو ايكرتو
 ءالؤه نهذ نع باغو .مهباعيش سال ةمخصض تاركسعم

 ! برحلا رارمتسا ىلع ناريا رارصا ناب (نيدهاجملا)
 قارعلا اهمدق يتلا مالسلا ضورع لكل اهضفرو
 ددهي ضرالا مماو ةيلودلا تائيهلا عيمج اهتيدياو
 امهنع ثدحتت يتلا ثلاثلا ملاعلا لود طقف سيل
 نمالا ددهي امناو ءامهحلاضم ىلع ىكابتتو ةفيحصلا
 عدرو برحلا فاقيا ناو هريساب يملاعلا رارقتسالاو

 تا
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 | يف رارخالاو ءافرشلا عيمج ةيلوؤسم ةينيمخلا ةرمزلا
 .ملاعلا

 | رخاب عمسي وا ارقي مل مهنم ادحا ناب دقتغا الو
 / ةلثمتملاو نيراجلا نيدلبلا نيب مالسلل ةيقارع ةوعد

 قارعلا فقوم اهيف ددح يتلاو ناريا ماكح ىلا نيسح
 .مالسلا نم يئدبملاو تباثلا

 مل وهف بولطملا يموقلا فقوملا نع ثيدحلا ديرا ال
 نمل رمتسملا ناودغلا نم تاونس تس دعب ادفاح دعب

 يف مزجاو :ةيموقلا ةطراخلا ىلع هئامتنا ددحي نا ديري
 / نم ةلاهب مهسفنا اوطاحا ناو ةلق نيئطاوتملا نا :يلوق
 مهو ىفحلا مهيف تدتشا دقف :مهناوصا تلعو رادغلا

 [1.ريخالا ع زنلا يف
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 . .نيلدنعملاب نف رطتلا لادبتسال لود ك حفلا ساكن ةيقر ةدقرش رشلا ت ا توريب قا علا

 يلا ةنينمالا ؛ .يضاملا ديلا :ثادحاأ

 ةمصاعلا نم ةيقرشلا قطانملا تحاتجا
 بزحو ,ةينانبللا تاوقلا» نيب :ةينانبللا

 تحرط .اهسقن تاوقلا نم ةحنجا نيبو .بئاتكلا
 بوؤدلا يعسلا نم ماهفتسا تامالعو ةريثك ةلئسا

 بيكرت ىلا يدؤت :ةديدج ةيسايس تافلاحت ةغايصل
 نع ففخت ةنده .لقالا ىلع ققحت ,ةديدج تالداعم
 ةيداصتقالا سيباوكلا ةدح نم نيينانيللا

 .عيوجتلاو عوجلا دح ىلا ةطغاضلا ةيعامتجالاو

 يف :ةيسايسلا طاسوالا اهتحرط يتلا ةلئسالا اما
 :يهف :ناذيل

 ىلا ؛:ةييرغلا توريب يف تذفن يتلا ةينمالا ةطخلا-١

 ىلا ,ةيمالعالاو ةيلكشلا رطالا تزواجت لهو ؟نيا
 ةطخلا يه هذه تناك اذاو ؟ضرالا ىلع يلمعلا زيحلا

 ؟اهيليشس اذامق ,ةينمالا

 قطانملا يف .تعلدنا يتلا ةيركسعلا تاعارصلا -
 اذامل .بئاتكلاو :ةينانبللا تاوقلا» نيب .ةيقرشلا

 يه امو ؟ةعراصتملا ىوقلا ءارو فقي نمو ؟ترجفت
 ؟يسايسلاو يركسعلا اهروطت قافآ

 بونجلا يف يركسعلاو يسايسلا عضولا ةيبابض  ؟
 ,هتحاس ىلع عارصلا راجفنا ناكماو :ينانبللا
 يف ةيسايسلا غيصلاو تافلاحتلا ىلع هتاريثأاتو
 رارمتسا تاريثأت يه امو .ةيبرغلاو ةيقرشلا توريب
 ؟بونجلا نم يساسا ءزجل يد ويؤصلا لالتحالا

 قزلا ف عجعج
 يتلا ةيركسعلا ثادحالا جردنت قادسلا اذه ْق

 نم اهيلتس امو :توريب نم ةيقرشلا قطانملا يف تعقو
 تلصوت ,قطانملا كلت يف ةلعافلا ىوقلا نا نا .ثادحا

 .اهنيب مئاقلا يركسعلا نزاوتلا لعفب .ةتقؤم ةنده ىلا
 هحاوب يذلا عجعج ريمس «ةينانبللا تاوقلا» دئاقف

 ينلا ةردادملا باقعا ْق .احضاو ادن :ًانسايس اقزام

 هرارق ذختا .ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر اهحرط
 ما ةيميلقا ةيسايس ةردابم ةيال يدصتلا يف حضاولا
 يف رود يا نع :«تاوقلا» دعبتستو هدعبتشست .ةملود
 دكّؤتو .مالسلا لجا نم يعسلا وا راوحلا ةيلمع
 نا :ةددغتم ةينانبل تاهج اهدروت يتلا تامولعملا

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١/١1 ١8 ٍبآ 1١9541

 3 عيئكولا ومنح لوكا بم لأ ردا ىلا يف ريجكم

 ةحلصمل .ايسايسو ايركسع .ةيقرشلا قطانملا
 ىلا فقد يذلا بئاتكلا بزح نا ريغ «ةينانبللا تاوقلا»

 يف «تاوقلا» ةحنجا دحاو ,ليمجلا سيئرلا بناج
 .عجعج تاوقل يدصتلا يف احجن ةيقرشالا

 نا نولوقي .ةيركسعلا جئاتنلا ىلع نوعلطملا
 قطنم نكي ناو .امئاق لازي ام .نيعراصتملا نيد نزاوتلا

 ارطيسم هسفن تقولا يف لاَزي ام .يركسعلا مسحلا
 يف و «ةينانبللا تاوقلا» يف نيلوؤسملا عيمج ىلع

 لعاضتي ,فقوملا مسح يف ٠ ,عجعج ظح نكل . بئاتكلا

 نم ارششابم امعد ىقلي يذلا ليمجلا سيئرلا ظح ماما
 شيجلا معد ةمدقملا يفو .ةيلودو ةيميلقا ىوق
 الو .هبناج ىلا ليمت ةفكلا لعجي يذلا ينانبللا
 ءاعردالا «ةينانبللا تاوقلا» هعمو :عجعج عيطتسي

 يمارك - ليمجلا ديدجلا ةلداعملا وحن ىلوالا تاوطخلا :

 رداند / يناثلا نوناك ١6 ِق يركسعلا عيضولا مسحب

 ةقيبح يليا جارخا ةيلمع تمت امدنع .يضاملا ماعلا نم
 ىلا .بئاتكلل يبرحلا نمالا سلجم نمو .ةيفرشالا نم
 يه ينانبللا شيجلا نم ةيركسع تادحو نآل «قشمد
 ةداعاو عضولا مسح ىلع .كاذنيح .تدعاس يتلا
 يف لخدتي مل :ينانبللا شيجلا ناك اذاو .هبيترت
 ىلع ةصيرح هتدايق نآلف ءاريخا رجفنا يذلا عارصلا
 عيمج لبق نم اهتحلصمل يركسعلا لزانتلا متي نا
 رقم ىلا ,.عجعج ىعدتسا دق ليمجلا ناكو .نيعراصتملا
 داعبا :لوطم ءاقل ف هعم شقانو .ايفكب يف هتماقا
 نا ةرورض ىلع اددشم .اهقلطا يتلا ةيسايسلا هتردابم
 قطانملا يف نمالا ظفح يف هرود ينانبللا شيجلا ذخآي
 عجعج نا ؛ةعلطملا رداصملا ضعب لوقتو .ةيقرشلا
 نكت مل ام ءراوحلا فانئتسا نم ضقارلا هفقوم ىلع لظ
 يتلا ةديدجلا ةلداعملا بلص يف «ةينانبللا تاوقلا»
 .اهييكرت ىلا ةيلودلاو ةيميلقالا ىوقلا ضعب ىعسن
 ةئيه» كارتشا .تامولعملا هذه ةحص دكؤي اممو

 نع عافدلا يف :ليمجلا سيئرلل ةعباتلا «نتملا ءىراوط
 ىلوتنو . عجعج ريمس ةعامج هجوب .ةيفرشالا ةقطنم
 ءارخؤم ليمجلا اهلكش يتلا «نتملا ءىراوط ةئيه»
 ْيف بئاتكلا بزحل ةعباتلا تاسسؤملا ىلع ةظفاحملا
 تارقم .يبرحلا نمالا سلجم .لمعلا ةديرجح :توريب

 نرفو ةنامرلا نيعو ليفلا نسو ةيفرشالا يف بزحلا
 هذوفنل ةعضاخ ليمجلا اهريتعي قطانم يهو :كابشلا
 ذوفن يا نع اديعبو ,ةرشابم يركسعلاو يسايسلا
 وش
 ةيرئاشعلاو ةيلئاعلا تاقالعلل نوكي 1-6
 ةمدتحملا ةيركسعلا تاعارصلا يف اهرود .ةيفارغجلاو
 ىلع .تاقالعلا هذه تاساكعنا رصتقت الو .نانبلب
 تاوقلا» سيئر دجي املثمف .ىرخا نود ايشيليم
 بئاتكلا بزح ىلا يتآلا غجعج ريمس «ةيناخبللا
 لامشلا يف يرشب ةدلب نم ..«ةينانبللا تاوقلا» و
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 يركسعلا عمعضولا مسك يف ةيوفقفضص .ينانيللا

 حجنيل ؛ناورسكو نتملاو ةيفرشالا يف .يسايسلاو
 دجت كلذك :هدض ةيلبقلا تارعنلا كيرحت ىف هموصخ

 مسح يف تابوعص عاقبلاو كبلعب نم ىرخا تادايق
 هينن دض اهتحلصمل «لما١ ايشيليبم لخاد عارصلا

 .يرب

 ةيدابهرلا سار
 ةريخالا كراعملل نا :ةينانبللا رداصملا دقتعتو

 ةيلودلا ىوقلا نا اهزربا .ةدع ةيسايس تارشؤم
 نع ةيركسعلا سوؤؤرلا داعبا ىلا ىعست .ةلعافلا

 ىدل لادتعالا رايت عفد ىلاو «نانبل يف ةيسايسلا ةبعللا
 ,رداصملا هذه ىرتو .ةهجاولا وحن تارايتلا فلتخم

 ,ةريطخو ةبعص .ايلاح نانبل اهيف رمي يثلا ةلحرملا نا
 ىلع فقت نا لواحت يتلا ةديدجلا ةلداعملا عضت يهو
 ماما ءقشمدو رايا ١7 يقافتا باسح ىلع .اهيمدق

 اذه يف رودت ةلجعلا بيلاود نا ريغ .ليحتسملاو نكمملا
 ةدعاسم يف ايسيئر ارود ناكيتافلا بعلبو .هاجتالا

 ,نيلدتعم لاب نوفصوي نيذلا نييحيسملا نييسايسلا
 ةينابهرلا ةكرعم يفف .ةدايقلا مامز ملست ىلا مهعفدل
 مخزب ناكيتافلا كرحتي ,ةتماصلا ةينوراملا ةينادبللا
 ماعلا اهسيئرل ديدجتلا ةيناكما داعبتسال .ةوقو
 طاسوالا ف فصوي يذلا نامعن سلوب يتابالا

 ١١ يفو .فرطتملاو بلصتملاب ةيسايسلاو ةيحورلا
 يف لادتعالا طيخ نيبي .يلاحلا سطسغا /بآ
 ءيجو ,تهتنا دق تاياختنالا نوكت امدنع ؛ةينابهرلا

 ينوراملا كريرطبلا بناج ىلا فقي ديدج سيئرب
 فصلا يف لادتعالا رايت ةدايق يف .ريفص كلارصن

 ردص دق ناك ام ىلا ءاذه ةراشالا نكميو .ةماع يحيسملا

 ةرورصض نع :نييضاملا نيعوبسالا يف ناكيتافلا نع
 نيب ةاواسملاو ةلادعلا رشنو يملس لح» داجيا

 وهو .«ىرخا ىلع ةفئاط زييمت نود اعيمج نيينانبللا

 يريصم قاقحتسا

 [  "هانم نمعصمتع معمق 1

 يذلا ينلعلا هرود ءدب ىلا ةراشا ضعنلا ةريتعا ام

 نوكت نا دعب .ةينانبللا ةحاسلا ىلع هذخأي فوس
 ضعيبو .تهتنا دق .ةفرطتملا سوؤرلا فطق ةيلمع
 فطقي دق اهضعبو ,مالسي ٌفطقُي دق ءسوؤرلا
 .ىرخا لئاسوب

 ردع مك :لاسي ناك يتايفوسلا ميعزلا نيلاتس
 لوقيف :نانبل يف اما ؟ناكيتافلا اهكلمي يتلا قرفلا
 احالس هيدل نا ةيناكيتافلا ىطخلا ىلع .نوعلطملا
 لثم :ةلعاف ةيبرغ مصاوع لالخ نم .همدختسي اريبك
 ةيكريرطبلل اريبك امعد مدقي وهو :سيرابو نطتشاو

 ةينوراملا ةينابهرللو .ةيروهمجلا سيئرلو ,ةينوراملا
 مهافت لوصح لاح يف ءزئاكر هذهو ءشيجلا ةدايقلو
 عمايلعف اراوح ريدت نا نكمي :ةيئاهن تباوث ىلع اهنيب
 يف ءادب دقو .قشمد عمو ىرخالا ةينانبللا تادايقلا
 يه نا ,رودلا اذه عم يقتلت ةيروس نا .ةردخالا ةنوآلا

 نع ةلزانتم .ةينوراملا ةيكريرطبلل ايقيقح امعد رفوت
 ىلع ءاضقلا باسحل .ليمجلا طاقسا ىلا اهتوعد
 ريصس مهتمدقم يفو ,«ةينانبللا تاوقلا» يف نيفرطتملا
 بئان ةرايز ايافخ ىلع نوعلطملا دكؤيو .عجعج
 نا .سيراب ىلا مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا
 ريسلا يف عقت ,نييسنرفلا نيلوؤسملا رابك عم هتاثداحم
 دعبا بهذي ْنَم كانهو .يناكيتافلا يل ودلا طخلا ىلع

 توريب يف نآلا ىعست قشمد نا لوقيل .كلذ نم
 باسح ىلع اهيف لادتعالا طخ معد ىلا .ةيبرغلا
 ةموكحلا سيئر ميوعت ةيلمع ترج كلذلو ؛نيفرطتملا
 طولبعج نيلوو: يزم هيث باسح "لع يسايك ددصفر
 ,عجعج داعبتسا ةمهم ليمجلا زجني نا راظتناب
 ةيلمع قيس اميرو ...راوحلا ةلواط ىلا لاقتنالل
 :يمارك ةسائرب ةديدج ةموكح ليكشت لاقتنالا
 .نيدلصتملا ةحنجا ةصقصقل

 ؟نانبل يف يناكيتافلا كرحتلا نيوادع يش ام

 ناكيتافلا نا ءلوقي ءفاكس فزوج مالعالا ريزو

 مث .ريفص كريرطبلا ىلا رسلا ةملك وأ ءلحلا حاتفم ملس
 هسلاجم دحا يفو .هلوق عونمملا مالكلا نع تكسب

 رسلا ةملك نا :هلوق هنع رداصملا ضعب لقنت ؛:ةصاخلا

 : يف صخلتت ,ةيناكيتافلا
 نينسايسلاو نيايركسعلا نيفرطتملا ءاصقا-١

 تاهجاولا ىلا نيلدتعملاب نايتالاو . نييحورلاو
 .ةينساسألا

 سلجم رارق ذيقنتل بوؤدلاو ثيثحلا يعسلا  ؟
 تابيترت داجيا ىلع صني يذلا 475 مقر يلودلا نمالا

 رهش ْف ايلج زربيس ام وهو ,ينانبللا بونجلا يف ةينما
 .لبقملا ريوتكا /لوالا نيرشت

 دنع ,الدلق فقوتلا نم دب ال :تايطعملا هذه طسوو

 دض :لمأد وحجلسم هذفن يذلا ءادتعالا يزاغم

 ءىراوطلا تاوق راطا يف ةلماعلا ةيسنرفلا ةدحولا
 ذنم بكترُي ثداح رطخا وهو .بونجلا يف ةيلودلا
 تاوقلل يمسرلا قطانلا ريبعت دح ىلع ,تاونس عبرا

 ةموكحلا ديعت نا ىلا ثداحلا اذه يدؤي دقو .ةيلودلا
 ,ةقطنملا كلت ف .يتسيجوللا اهرود يف رظنلا ةيسنرفلا

 دوقي ةيجراخلا ةرازو يف ايوق ارايت .ةمث ,نا اصوصخ
 يف كلذ نأش نمو .نييسنرفلا دونجلا بحس ىلا ةوعدلا

 تاموكح ىلع ؛ةيوقلا هتامصب كرتي نا هثودح لاح
 ينمالا غارفلا عقيف ءاسنرف وذح وذحتف .ىرخا لودو
 ةقطنملا كلت ريصم حبصيو .ينانبللا بونجلا يف
 تاوقلا ةدوع اهززربا .ةدع تالامتحا ىلع احوتفم

 ةنيدم نم بيرقلا يلوالا رهن رسج ىلا «ةيليئارسالا»
 ةيسايسلا تافلاحتلا ريغتتو :قاروالا طلتختو ءاديص
 .ينانبللا لخادلا يف

 امي ,ةينانبللا  ةينانبللا تالاصتالا تناك اذاو
 وا .ريسفتلا ةنكمم .يمارك - ليمجلا لاصتا اهيف

 يف و .اهسفن ةيلودلا ىوقلا ناف ءيلود عفدب ةموكحم
 يف ةكرحلا نع فقوتت اهسفن دجتس .ناكيتافلا اهنمدقم

 .بونجلا يف ةيسايسو ةيركسع تاريغتم ثودح لاح
 ةلداعملا نوكت نع نآلا ثيدحلا بعصلا نمو
 فارطالاو .ةينينجلا ةلحرملا يف لازت ال اهنأل :ةديدجلا
 يف يساسالا يميلقالا فرطلا اهيف امب .اهلك ةيلحملا

 ةقثلا لماع نادقف لعفب ءروانت لازت ال .ةيروس :نانبل
 .اهضعب نم ماقتنالاو مدلا ناردج عافتراو . اهنيب

 تسيل يهو .ةيناكيتاف ةيغر ,ةمث . نا لوقلا زجوم
 رمالا .ةقيقد ةروصب ةجمربم تسيل اهنا امك ,ةديدج
 اعبت .ليحتسملاو نكمملا راطا ىف اهلعجي يذلا

 .ىوقلا نيزاوم ريغتو .ةيميلقالا تاروطتلل
 ءاطغلا نا .ةيساموليدلا رداصملا ضعب لوقتو

 يف ءنيلدتعملاب نيفرطتملا لادبتسال بولطملا يلودلا
 ناحتمالا راطا يف رمي لازي ال .تايشيلدملا عيمج

 , لوخدلل نيدعتسم ريغ نييكريمالا نا ذا .ةبرجتلاو
 ةيوستلا بيلاود اوري مل ام :نانبلب ةيدج ةقفص يف
 بئان لوقد امدنعو .طسوالا قرشلا ةقطنم يف رودت

 قرشلا يف ةيوستلا نا .شوب جروج يكريمالا سيئرلا
 نانبل ناف :ىرخا نينس رشع رظتنت نا نكمي طسوالا
 امك ,احوتفم ىقبي فوس فزانلا هحرج نا مهفي

 براجتلاو لولحلا فلتخمل اعضاخ وه ىقبيس
 سوؤر روهظو سوؤر طوقس اهيف امب ...تالداعملاو
 [ل,.ىرخا

 شلك زاوف

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١/١ -١8 بآ 1985 ١١
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 1 روس زازتبل حافتا دعب

 يروسلا  يندرالا ءاقللا
 هضرغ ققحي م

 ةديدحلا ءاوحألاو

 تال ؤاسنلا نم رثكلا ريت

 ١9457 بآ 11١-١18 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 2211111111 يذلا ا ظفاح نا حيحص لن 1
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 هال

 كلملا نكل ..اماع ١5 نم رثكا ذنم نييومالا | ا

 همكح ةرتف لالخ :تبثا يذلا وه نيسح |
 مغرلا ىلعف ..ةيواعم ىلا برقالا هنا .ندرالل ةليوطلا
 ةيدحلا فقاوملاو تاهباجملا نم ريثكلل هضرعت نم
 امئاد ظفتحي ناك هنا الا .ءايلودو ايبرعو ايلخاد
 .نيرخآلا نيبو هنيب عطقنت ال ةرعشب

 برغلا ماكحلا لقا وه  لاثملا ليبس ىلع  كلملاف
 امادختسا مهرثكاو مادعالا ماكحا ذيفنتل اءوجل
 نيلقتعملا نم ةعومجم يضمت املقو وفعلا تايحالصل

 يف تاونس سمخ نم رثكا ندرالا يف نييسايسلا
 نيتمءالم ةبسانمو ةغيص كلملا دجي نا نود نوجسلا
 .يلخادلا جارفنالا نم ةنيعم ةلاح قيقحتو اهنع وفعلل
 دوقفم دسا ظفاح نوجس ىلا لخادلا نا نيح يف اذه

 نا ديعصلا اذه ىلع لاقيو ..دولوم اهنم جراخلاو
 ساسا ىلع موقت كلذ يف ةفسلف يروسلا ماظنلا سيئرل
 سلحلا محشي نحسلا نم يسب لقتعم يا: عورش نإ
 !ةضراعملا ىلع يلاتلابو يسايسلا .لمعلا ىلع

 يندرالا لهاعلاف ءيبرعلا ديعصلا ىلع هسفن رمالا
 ماكحلا نم ددع عم ةداح تاموصخ هل تناك يذلا

 امئاد ناك .ةيروسو رصم يف اميس ال نيرخآلا برعلا
 ارارم كلذ ىرج دقو ..ةحلاصملل ةعجر طخب ظفتحي

 اضيا ىرج امك .رصانلا ديغ لامج لحارلا سيئرلا عم
 !هتاذ دسا ظفاح مهيف امب نيبقاعتملا ةيروس ماكح عم

 «ةرعشلا» ب ظفتحي يندرالا لهاعلا نكي ملو
 .اهنوبساني نيذلا لاجرلاب اهعم ظفتحي لب ءاهدحول
 ةزهاج مقاوط كلملا ىدل نا عيمجلل افورعم تاب ىتح

 سيئر اذهف :ةفلتخملا هتاهحوتو هتاسايس ذيفنتل

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم ةحلاصملل ءارزو

 .اذكهو ..يروسلا ماظنلا عم راوحلل كاذو

 يعافرلا ديز ةرازو ليكشت نع نلعأ امدنعف
 عامجا كانه ناك ؛1486 ليربا /ناسين ؛ يف ةيلاحلا
 يه ةرازولا هذه ةمهم نا ىلع هحراخو ندرالا لخاد

 يندرالا نيماظنلا نيب ةحلاصم قيقحتل يعسلا
 تالكشملل لئاهلا مجحلا نم مغرلاب .يروسلاو

 .امهنيب ةمئاقلا تافالخلاو
 ةبغرلا هذه لغتسا يروسلا ماظنلا نا ودبيو

 فادهالاو بلاطملا نم ةلسلسب اهل نمكو ةفوشكملا
 ةبيرغ ةروصب نيقيرفلا نيب ةبعللا ترادف ةجردتملا

 كرحتي امنيب رونلا يف كرحتي امهدحا ناك ثيح .العف
 نم نيسح كلملا فادها تناك دقل ..ةملظلا ىف رخآلا

 نا نيح يف ءامامت ةنلعم نكن مل نا ةنلعم هيبش ءاقللا

 ظفاحل ةيئاهنلا فادهالا وا فدهلا فرعب نكي مل ادحا

 .ندرالا عم ةحلاصملا نم دسا

 ءاقللا نم لامع فادهأ

 يذلا يندرالا لهاعلا نا الثم احضاو ناك دقل

 هريتعب ام ريرحتلا ةمظنم عم ةحلاصملاب داعتسا

 نزولا ةرصاحم بغري :هل ةينيطسلف ةيعرش
 امك .ةطغاضلا ةيروسلا ةقرولاب هيدل ينيطسلفلا

 ةيبرع ةمق دقعل مئالم يبرع فرظ ريفوت يف بغري
 ينيطسلفلا رودلا ىلع ةيعرشلا نم اعون غبست

 تاضوافم باب عرق نم هنكمتو ندرالل ددجتملا
 ءاغلا دودحل رمالا لصي مل ناو ىتح .ةيوسنلا

 ةمظنم تربتعا يتلا 1475 ماع طايرلا تارارق

 بعشلل ديحولاو يعرشلا لثشمملا ريبرحتلا

 .ينيطسلفلا

 هقيقحت نكمي ال فدهلا اذه لثم نا كردب كلملا ناكو

 لطعي لازس ام يذلا يروسلا «وثيفلا» ةحازا نودب

 7'١9/8. ماع ذنم ةلماكلا اهتروصب ةيبرعلا ةمقلا دقع

 تاقالع ةكبش قيقحت نم ندرالا نكمت نا دعب ةصاخ
 تاقالعلا) قباسلا يف هل ترفوت نا لق ةيباجيا ةيبرع
 «قارعلا نم فقوملا . جيلخلاو ةيدوعسلا عم ةيديلقتلا

 ةمظنم عم قافنالا .رصم عم تاقالعلا ةداعا

 ةقسمد قادها و

 نيسح كلملا هقلعي امب يروسلا ماظنلا ةفرعم لعلو
 اهل فقي هتلغج يتلا يه ةبغرلا هذه ىلع لامآ نم
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 نكمم دح ىصقا ىلا اهرامثتسال ىهسيو .داصرملاب
 ةيلمع نم بساكملا نم هعازتنا نكمي ام عازتناو
 :ةحلاصملا

 نع ةيدوعسلا ىدل اهسفن ةيلمعلا قيوست ١

 اناكم ةدج رايتخاو هللا دبع ريمالا ةردابم ميوعت قيرط
 لوصحلاو ..نيدلبلا ءارزو يسيئر نيب ةيلوالا تاءاقلل

 !كلذ لباقم مولعم نمث ىلع
 ةضراعملا نم ايلمعو اينلع افقوم ندرالا زارنبا - ؟

 يذلا اهيف يمالسالا رايتلا صاخ لكشبو ةيروسلا
 ىلا كلملا رداب لعفلابو هل اسفنتم ندرالا يف دجي ناك
 خيراتب هئارزو سيئرل ةفورعملا ةلاسرلا هيجوت

 . 118/11/1٠

 ةحاتملا ةيندرالا تاناكمالا نم ةدافتسالا - “٠

 اهنم يناعت يتلا ةيلخادلا ةقئاضلا ةدح فيفختل
 داوملاو علسلا ضعب ريفوت قيرط نع ءاوس .ةيروس
 اهيف امب ةيروسلا قوسلا يف ةدوقفملا ةيكالهتسالا

 ؟يبروسلا لسعلا 6 ةلحرم تهتنا له :يعافرلا ديز

 نم ءابرهكلا داريتسا قيرط نع وا .هكاوفلاو راضخلا
 دقو ..ةيروس نم ةيبونجلا ةقطنملا ةيذغتل ندرآلا
 وليك نويلم ىلا ءابرهكلاب ةيروسل ندرالا دادما لصو
 هنا ةيندرالا ءابرهكلا ةطلس رداصم لوقتو .ايمويطاو
 هناو ءيروس نطاوم فلا ٠١ ةيمكلا هذه نم دي“ مسي
 ةييرق لحارم يف اهتدايز ىلع لمعلا متي نا رر ىلا نم
 ,١ ؛ غلبت ةيموي ةقاطب اهسفن قشمد ةنيدم ىلا لصيل
 .طاو وليك نويلم

 ةقناخ ةمزا ردصم لكشت ءابيرهكلا نا فورعملا نمو

 عيراشم» لوح ةريبكلا ءاضوضلا مغر ةيروس يف
 دقف !«ةلئاهلا هتازاجناو هتاريحيو هدودسو دسالا

 سمخلا ةيروسلا ةمصاعلا يف يمويلا عاطقنالا زواجت
 ج وتيزاتمملا «ماشلا قدنف» لثم اقدنف نا ىتح .تاعاس
 !ءايرهكلل القتسم ادلوم هيدل ناب هتانالعا
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 نا دعب ؛اهل هتدراطم فانئتساو ريرحتلا ةمظنم ىلع
 نم اهدرط نم ينويهصلا ودعلا عم نواعتلاب نكمت
 ةيسايسلا اهتدوع يف ةمظنملا تدجو نا دعبو :نانبل
 ةهبج» ىلع ةيروسلا ةنهارملا طاقسال ةصرف ندرالا ىلا
 !ةليدب ةفظنمك ,ناقنالا

 امدس ال ,اضيا اذه ف يروسلا ماظنلا حجن دقو

 قالغا ىلا ةيندرالا تاطلسلاب رمالا لصو نا دعب
 ..ندرالا نم «داهح وبا» داعباو نامع ىف ؛حتف» بتاكم

 عورشم ىلع لمعي يوسلا ماظنلا نا ايلاح ددرتيو
 يف (ميعزلا وباو ىسوم وبا) «نييضافتنالا» جمد
 هاعسم نمض نم دحاو ؛يواحتف» يقاقشنا عورشم

 .نكما اذا اهتيتفتو ريرحتلا ةمظنم نم لينلل مئادلا
 ةيقنت فدهل هتقحالم يف نيسح كلملا ناك اذاو

 دق :ةمقلا ماما قيرطلا ددهمت لجا نم ةديرغلا ءاوجالا

 يف ؛:عيبطتلا» نم ىندا دح قيقحتل ةلواحمل ىعس

 يروسلا ماظنلا ناف :ةيروسلا  ةيقارعلا تاقالعلا
 ترصتقا ةركام ةيكيتكت ةيلمع يف ىعسملا اذه لغتسا

 فقوتت اهلعجل لامتحالا اذه لثمب ناريال حيولتلا ىلع
 هديوزت فناتستو . ةمكارتملا نويدلاب هتبلاطم نع
 بسسب كلذ نع تفقوت دق تناك نا دعب طفنلاب

 .اهدادس نع يروسلا ماظنلا زجعو ةيلاملا تارخاتملا

 مل :ضرغلا اذه يروسلا ماظنلل ققحت امدنعو

 ؛ليبسلا اذه يف ةيندرالا يعاسملل ركنتلا نع عروتي
 اهنا ددرتي :ةحاقولا نم ةحراج ةجردب كلذ مت دقو
 .يندرالا لهاعلا ىدل ايبلس ارثا تكرت

 نا يندرالا ماظنلا فشتكا ,كلذ نم رثكا - "

 هجوتلا ىلع هتعجش ينلا ةيلودلاو ةيميلقالا طاسوألا
 امنا :ةقارب «ةيووست» ةصرفب هل تحولو ةيروس وحن
 ةرابز دعب امدس ال  ءالجب نآلا رهظ دقف ,هعدخت تناك
 ءيش يا ميدقت ضفرت ةدحتملا تايالولا نا - شوب

 ىلا تدمع يتلا يه اهنا امك ,ديعصلا اذه ىلع ندرالل

 .ةينيبطسافلا ةيندرالا نيسح كلملا ةردابم ليطعت

 قرتفملا راما
 اذه نم ضرغلا ناب دعب اعنتقم كلملا نكي مل اذاو

 رشايم معد ميدقت وه .يىل ودلاو يميلقالا عادخلا

 ةياعرب ليوط نمز ذنم عتمتي يذلا يروسلا ماظنلل
 هناف ءاهيلا راشملا تاهجلا نم ةروظنم ريغو ةروظنم
 ةمظنمل ةديدج ةبرض هيجوت نا ؛لقالا ىلع ؛ادكاتم تاب
  ةيندرالا تاقالعللو ةينيطسلفلا ريرحتلا

 عادخلا ةيلمعل ارششابم افده ناك ةينيطسلفلا
 !؛ةيلدئاريسالا»  ةيكريمالا

 نيسح كلملا دكأتي ملا :مساحلا لاؤسلا ينأب انهو

 ققحي مل يروسلا ماظنلا عم ريخالا هراوشم نأب دعب
 مغرلاب ضرغلا اذه قيقحت دراو يف وه الو .هنم هضرغ
 ؟تامدخو تالزانت نم يروسلا بناجلل همدق ام لك نم

 ماق يتلا ةريخالا ةرايزلا بيجت لاؤسلا اذه نع
 ةعيدلطلا» تفشك دقو .قشمدل نيرسسح كلملااهب

 رادامو ةرايزلا هذه تايثيدح يضاملا اهددع يف «ةيبرعلا

 هترابز هنع بيحت امك .اهنم اءاتسم كلملا ةدوعو اهيف

 سيئرلا عم هعامتجاو ةيردنكسالل كلذ دعب ةيروفلا
 ,عامتجالا كلذ نع ردص يذلا كرتشملا نايبلاو كرايم

 ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا لوح هيف درو ام تاذلابو
 لكشي» ةيرصملا  ةيندرالا تاثداحملا تزكر ثيح
 ىلع ناريا رارصا نع ةمجانلا راطخالا ىلع صاخ

 يبرعلا قارعلا ىلع ةيناودعلا اهيرح رارمتسا
 يف نيميعزلا رظن تاهجو تقباطت دقو .قيقشلا
 برحلا هذه رارمتسا داعبال امهميوقتو امهليلحت
 ربش لك نا ناربتعي يتلا ةيبرعلا ضرالل اهديدهتو
 ةجردلا ىلع وه ريبكلا يبرعلا نطولا يف ناك امثيح اهيف
 ناميعزلا ركذي لاجملا اذه يفو .ةيسدقلا نم اهسفن
 اهتمدقم يفو ةيبرعلا قيثاوملا عيمجلا مازتلا ةرورضب
 ..«كرتشملا يبرعلا عافدلا ةدهاعم

 خراصلاو حبرصلا فقوملا اذه نا حضاولا نمف

 ءىطاوتملا يروسلا ماظنلا فقومل ايموق ايدحت لكشي
 ..قارعلا يف يموقلاو ينطولا بارنلا دض ناريا عم

 ةيروس- ةيندرا ةعيطق ىلا رمالا لصي له .. نآلاو
 ةينيطسلفلا  ةيندرالا تاقالعلا درتست لشو ؟ةديدج

 ؟ةدوقفملا اهترارح
 :ةدع لما وع ىلع فقوتب رمالا نا ودب

 ..«ةبيواعم ةرعش» ىلع نيسح كلملا صرح - ١

 ةيروسلا  ةيندرالا تاقالعلا ديربت ىلا يلاتلاب ليحلاو
 .ةيجيردت ةروصب

 اهمدختسا يتلا «تاودالا» لواحت يذلا رودلا ١"

 هبعلت نا . ةيروس ىلع حاتفنالل نيسح كلما
 هب موقت ام رظنلا تفلي لاجملا اذه فو ..اهحلاصل

 ةوجفلا قيمعت تاءارجال دمعتم عيرست نم ةموكحلا
 ديعص ىلع اميس ال , ةمظنملاو ندرالا ندب ةيلاحلا

 ةلتحملا ضرالا يف اهيديؤم دض ةهجوملا طوغضلا
 ,ةمظنملل نيلاوملا تايدلبلا ءاسؤر تادامتعا بحسك)

 ناكو ..(كلذ ريغو رفسلا تازاوج فرص فقوو

 ام يتلا «ةرعشلا» عطق وه تاءارجالا هذهب دوصقملا

 دب نم اهطاقساو ريرحتلا ةمظنم عم ةمئاق لازت

 .هسفن نيسحلا

 ةيميلقالا تاهجلا نوكت نا نم فواخم -
 هاجتاب ندرالا عفدل عادخلا تسرام ينلا ؛ةيلودلاو

 يندرالا ماظنلل ام ةأجافم ءىبخت ,يروسلا ماظنلا

 لي  ةجرحلا ةرتفلا هذه ىف قشمد ماكح عم ؤطاوتلاب

 لوقي انهو .ةقطنملا خيرات نم  ةروطخلا ةغلابلا

 - يندرالا رارقلل نيسح كلملا عنص ةيفيكب نوفراغلا
 نكمي ام عسوا ءارجال يندرالا لهاعلا اجلي نا عقوتب

 وه اذه نوكب اميرو .ةيلودلاو ةيبرعلا تارواشملا نم
 دعبتسي الو .ةيلاحلا ةيجيلخلا هتلوج نم ضرغلا
 ةوعدلل ةئجافم ظاقيا ةيلمع يرجت نا ضعبلا
 ! وكسوم ةرايزل كلملا ىدل ةدوجوملا

 وهو تافرع رساي ديسلا نا نوبقارملا ظحالي - ؛
 لازيام ةيروسلاو ةيندرالا تاباسحلا ةفرعم يف ريبخلا
 كاسما يف رارمتسالا ىلع  طوغضلا لك مغر  رصم

 كلملا نيبو هنيب ةيواعم ةرعش نم رخآلا فرطلا
 قشمدو نامع نيب رومالا نا كردي ناك هناكو .نيسح
 بعلب نا حجرملا نمو .هيلا تلصو ام ىلا امتح لصتس

 نامع تاقالع بناج ىلا ايباجيا ارود اذه تافرع فقوم

 ةيندرالا تاقالعلا ءابحا يف ةرهاقلاو دادغب عم ةديجلا
 .ديدج نم ةينيطسلفلا -

 هذه ءوض ىلعو :نآلا ةظحالملاب ريدجلا نم ىقبيو
 ندرالا يف ةمداقلا تاروطتلا بقرت .اهعيمج لماوعلا
 قرط قرتفم ىلع فقي امهالكف :يندرالا فقوملا يف وا
 [].ةيريصم
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 نم نيعوبسا لبق وردنا باشلا ريمالا جاوز
 مالعالا مهعمو نويناطيربلا هريتعا هراس
 نم اوريتعأ نأ دعب ةنسلا جاور ةباثمب يل ودلا

 .رصعلا جاوز ءانايد يديللاب» زلراشت جاوز هلبق
 قالط نع يضاملا نينثالا موي سنوت يف نلعا امدنعو

  اقباس  ةدجاملاو ةييقروب بيبحلا نيزوجعلا
 قالط هنا ىلع ثدحلا ذخا ىلا نوريثكلا بهذ .ةليسو

 .ملاعلا يف عزانم الب ةنسلا قالطو سنوت يف رصعلا

 مجحل ازواجتمو هيف اغلابم عقولا اذه ربتعن لهف
 نييسنوتلل نكمي فيك نا .ال اعطق ؟يقيقحلا ثدحلا

 دهاجملا» ميسا نارتقا ىلع نرق عبر ةليط اودوعت نيذلا

 نؤيزفلتلا تاشاش ىفو هتالوجو هروص يف ءربكالا

 مضه مهل نكمي فيك .«هىلوالا سنوت ةديس ةدجاملاب»

 .قالطلا ةغيصيو  ةرم لوال نلعملا قارتفالا اذه

 ناك ثدحلا ىدص ناف ع ورشملا لوؤاستلا اذه مغر

 عقوتل كلذ دوعيو :ةأجافملا نم ايلاخ ادح ةيداع

 ىلا مهضعب بهذ لب قالطلا اذهل ةدم لبق نييسنوتلا
 ىمح طسو لقآلا ىلع نيرهش ذنم ربخلا جيورتق
 .ةريخالا ةدملا يف ةيغاطلا تاعاشالا

 سيئرلا قالط ناف ,ضعبلا هعقوت امم لقا ةشهدب
 هتجوز نم (ةنس /7) ةنسلا يف نعاطلا يسضوتلا

 .هتنيرق نم يسنوت يا قالط نع افلتخم ىقبي ةليسو
 سيئرلا ةيصخشل دوعب ام اهنم ةديدع بابسال كلذو

 ,قالطلاو جاوزلا اياضق نم امومع هفقاومو ةبيقروب
 ةايح يف فورعملا اهرودو ةليسو ةيصخشل كلذكو
 ام مهالا وهو اهنمو بيرق تقول ةيسايسلا سنوت
 يتلا ةيسايسلا داعبالاو تالالدلا ةلمج ىلا دوعي
 .اهضرعو اهفاشكتسا ىلا ةرورضلاب ثدحلا اندوقي
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 اقرأ مظاعنو ةدهاملا ن
 ناغل كَ داق

 _ اهلكاشم تادبف ..17 ةنس اهئاطخا ربكا تبكترا
 عسا

 باشلا ناك ,1477 ةنيس سنوت ىلا داع امدنع
 ىلا عجر .ةماسوو اجضن دادزا دق ةبيقروب بيبحلا
 .سيراب يف يعماجلا ليصختلا ماوعا بايغ دعب دالبلا
 .ةيسايسلا مولعلا يف مولبيدو قوقحلا يف ةزاجاب
 ماظن دض يسايسلا حافكلا ىف طارخنالل ةريبك مالحاو

 عضيب هربكت ةيسنرف ةجوزبو .ةيسنرفلا ةيامحلا
 .«دلبتام» اهمسا تاونس

 لالقتسالا لبق يسايسلا لمعلا تاونس ةليطو

 اهمسا حيصا دقو  «؛دليتام» تيقب .مكحلا ءوبتو
 ىلع فوخلا اهمومه .ةيداع ةجوزر لظلا يف  «ةديفم»
 ديحولا اهنبا ةياعرو هطاشنل سمحتملا اهجوز
 .نبالا ةبيقروب بيبحلا

 دوعصو لالقتسالا دعب ئتح كلذك تيبقب دقو
 اليلق الا رهظت ملف .ةيتفلا ةيروهمجلا ةسائرل اهجوز
 يه  ةريخالا تناكو - اهيف ترهظ ةيسانم ربكاو

 ىلوالا ةيمسرلا هترايز يف يسنوتلا سيئرلا ةقفارم
 .يدنيك ةفايض يفو نطنشاول

 يف ةماعلا حارفالا تنلعأ 19757 ةنس عيبر يف ةأجف
 ةديسلا نم سيئرلا جاوزب الافتحا رطقلا ءاحنا لك

 ىلوالا هتجوز سيئرلا قلط اعبط .رامع نب ةليسو
 لاوحالا نوناق هل حيبي ال ذا (ةديفم) دليتام
  هعضو ىلع هسفنب فرشا دقو يسنوتلا ةيصخشلا
 .تاحوزلا ددعت

 ةدجاملا» تحبصا ينلا رامع ني دمحم تنب ةليسو

 اهجوز نم اهرودب تقلط ,«ىلوالا سنوت ةديسو
 «بحلا» ةصق حيوتت نم نكمتت ىتح قباسلا
 .جاوزلاب سيئرلا عم «لدابتملا باجعالاو

 ,هتايح خيراتو هتريس نع ةديدعلا هثيداحا يفو

 فرعت هنا ؛تاونسب جاوزلا دعب ةبيقروب سيئرلا ركذ
 مث .يلئاع قاطن يف تانيعبرالا ةياهن يف ةليسو ىلع
 ةكرحلا ْف ةلضانم اهتفصب كلذ دعب رثكا اهيلع فرعت

 .روتسدلا بزحل ةعباتلا ةيئاسنلا

 سنئوت طئارخب نيفراعلا ىلع ايفاخ دعي ملو
 اهاوق ركارمو اهماظن ناينبو ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 نب تيب ةليلس ةليسوب ةبيقروب جاوز نا ةيخيراتلا
 ةنيدم يف ةزفانلاو ةقيرعلا تاتويبلا نم وهو رامع

 ةقبط جاوز داعبالاو عفاودلاو عقاولا يف ناك سنوت
 .ساسالاب ايسايس اجاوز يا ةقبطب

 فلاحنلا جاوب

 «يرصعلاو ثيدحلا يسايسلا ميعرلا ةبيقروب
 مل سنوت يف «لحاسلا»و .ءلحاسلا» ةقطنم ليلس
 دقف .رطقلا نوؤش ةرادا يف ارثؤم ارود ايخيرات بعلي
 يف راجتالاو نوتيزلا ةسارغ يف صصختلاب فرع
 هلهاو .ةيديلقتلا تاعانصلاو فرحلا ضعبيو توبزلا

 ضعي ةدنئاسم مهللا اهنوؤشو ةسايسلا نع نوديعب
 تاضافتنالا علدنت امدنع تاياملل ء,مهشورع»و مهلئابق
 مهضعب ةضهانم سكعلا ىلع وا بونجلاو لخادلا يف

 ةكلمملا بتارضو ىبجملل ةليلق تاّرم يف يقابلا
 نم ءةاصعلا» يقابك عمقلل ضرعتف مهقحب ةفحجملا

 .ةلايالا ةيعر
 ةديدج ةقبطل زمر ةلودلا لجي .ةبيقروب نا مث

 محر نم ةيئطاشلا ندملاو لحاسلا قطانم ىف تقيثنا
 يذلا ةيراجتلاو ةيعانصلاو ةئىفاقثلا تاريغتلا

 يسنوتلا عمتجملا ةبيكرتو ةايح ىلع رامعتسالا اهلخدا
 .يديلقتلا

 ةريغصلا ةيزاوجربلا نم ةحيرشلا وا ةقبطلا كلن
 ةحاتملاو ةثيدحلا ميلعتلا بيلاسا ىلع ةملعتملا
 عقاول ماعلا ضفرلا ةكرح مامز ىلع ةرطيسلا يف تحجن
 لالقتسالا ىلا ءاهتنا اههيجوتو اهتدايق مث رامعتسالا
 ةيامحلا ضاقنا ىلع مكحلا ةدّس يف اهسفن تدجو ثيح
 .يكرتلا لالتحالا نع ثوروملا قينعلا تايابلا ماظنو

 بزح ةدايقب ديدجلا يروهمجلا مكحلا اما
 اساسا لحاسلا ةدمعا ىلع ماق دقف ةييقروب و روتسدلا

 بونجلا ةهجاوم يفو .هزومرو هيديؤمو هتبيكرت يف

 ّرعلا مايا ةليسوو بيبخلا
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 ةتباث تافلاحت نع ثحبلا نم هل دب ال ناك «يفسوبيلا»

 .ةيوقو
 يف نييصفحلا ذنم يقب سنوت يف مكحلا زكرم نالو

 ةنيدم يف 1555 دح ىلاو يدالدم رشع ثلاثلا نرقلا

 ءاملعلاو نايعالا نم اهئاهجوو اهتالئاع ديبو سنوت
 «,يوشاع نيدو :رفينلا لآ» لاثما راجتلا رابكو
 نب»و «نامصع»و «راد ةنرخدو ؛وداباق»و «؛مرصالا»و
 رصنعلا ناف ,مهريغو «مريب»و ؛نيسحدو ءرامع
 هطورشو مكحلا ىلع اديدج كاذنآ ربتعا «يلحاسلا»
 .هديلاقتو

 لوح ريكفتلا يف اليوط اتقو ةبيقروب قفني ملو
 يف مهكيرشنت ال ملو مهمض بجوتي نيذلا .ءافلخلا
 ظافتحالا طرشب .هئارضو هئارسب ديدجلا مكحلا

 .ىلوالا ةدايقلا عقومب هابرق يوذلو هسفنل
 رامع نب ةلمسو نم جاوزلا فلحلا ءانيل لخدملا ناك

 هذه لثم يف اطابر ةرهاصملا نم قثوا سيل ذا

 لوخد مت ةليسو نم ةبيقروب جاوزبو .تاقالعلا
 .سنوت يف مكحلاو ةلودلل ,ةّيِدْلَبلاَ»

 روالاو ..ذوفنلا بحاص
 اذوفن دادزت ةديدجلا ةجوزلا ناك تاونسلا رورمب

 لوطي و سيئرلا ءىجافي ضرملا ناك امنيحو .ةوطسو
 ريسس ىلع فرشت ةليسو تناك .ءرهشا وا عيباسا هب
 .راتسلا ءارو نمو دالبلا ةايح يف ةديدع نوؤش

 حمل نيعبسلا تاونس نم يناثلا فصحنلا نم اءدبو

 راصف .يلعفلا اهذوفقن يطغي راتسل ةجاحب ةدجاملا دعت
 دعب ةرسشايم ينأب يمسرلا مالعالا ِق اهنع ثيدحلا

 ريزولا لامعا ةيطغت ىنح لبقو سيئرلا طاشن ةيطغت
 .لوآلا

 ةماعلا ةايحلاو ةموكحلاو رصقلا يف اهرود مظاعت

 نيذلا اهيحشرمو اهبيساحمو اهلاجر اهل راصو
 دعقم ذحأل «سيئرلا دنسلابب ىلع ةمح ةقايلب مهحردقت

 تاكرش نم ةريبك ةكرش ةيلوؤسم وا ةموكحلا يف رغاش
 .ماعلا عاطقلا
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 نيلوؤسملا نم اريبك اددع لعج ادح اهذوفن غلبو
 اهاضرف انايحا سيئرلا ىضر لبق اهاضر نوسمتلي
 .«ربكالا دهاجملا» دو بسكل ةنامض

 :ةفورعملا 19/8٠١ رباني ثداوح دعبو ةصفق يفو

 رورس يسوت «لوؤسم» لوا «ةليسو ةدحاملا» تناك

 رطخلا باهذو نمالا تابتتسا ىلع نانئمطالل ةنيدملا
 ةبسانملاب تقلاف ةهجلا ىف نينطاوملا ةقث ةداعتساو

 !ةريفغ عومج ماما  اهتقيرط ىلع  اريهش اباطخ
 ناك :لخادلا ةايح يف مظاعتملا اهرود بناج ىلا

 ةيجراخلا مكحلا ةسايس يف ةدع راودا ةدجاملل
 .ةيقيرفالاو ةيبرعلا اهتاقالع ةعس اهيلع اهتدعاس

 ردكلا أطخلا
 حدفا ,ةدجاملا» تبكترا 1487١ زومت رهش يف

 تلخدت نا :سيئرلاب اهتقالع يف قالطالا ىلع اهئاطخا

 عوضوم يف ةفاحصلا ربع ينلع لكشبو ةرم لوال
 «كيرفا نوج» ةلجمل حيرصت يفف .قيقدلا ةفالخلا
 صني امك ةيلاحلا ةفالخلا ةغيص ةليسو تربتغا

 ضرفت ذا ةيطارقميدلل ةيفانم حقنملا روتسدلا اهيلع
 تكردتساو .لوالا ريزولا ةفالخ نييسنوتلا ىلع
 ريع بعشلا هرتخي مل اذا ديدجلا سيئرلا نا لوقلاب
 ناك امهمف .عيمجلا ةقث زوحي نل ماعلا عارتقالا
 غارفلا» دس ىلع ردقي نل هناف ضورفملا سيئرلا
 يذلا ربكالا دهاجملا بايغ هفلخيس يذلا ؛ينادجولا
 هنأال هراتخاو هسفنب هراتخا هنال بعشلا هةهيحا»

 ,«ةدحا

 اعبط ةضقانم عوضوملا يف اهرظن ةهجو تناك

 عيمجلا نا مغرو ءلماكلاب سيئرلا رظن ةهجول
 لهعفلا درل اقلطنمو حيرصتلل افده يلازم اوعضو

 نل ةبيقروب نا اركاب اونقيا طقف نيليلقلا ناف :نكمملا
 نيح يف يأرلا هتفلاخم :اهتلز ةريثالا هتجوزل ادبا رفغي

 ةيبنجا ةفيحصل كلذ اهنالعاو هعم اهقفاوت ضرتفي
 .ةريبك

 ةدملا كلت يف ثلاث فرط لوخدب رثكا فقوملا مزاتو

 امهتايحو هتجوزب سيئرلا ةقالع فيفالت يف تاذلاب
 شوتنخ ةديسلا كلذي ينعن .رصقلا لخاد ةيمويلا

 اهجنم يتلا شوتنخ ةديسلاو .شوننخ ريشب ةجوز
 !عيفرلا فنصلا نم اماسو اهجوزو يه ارخؤم سيئرلا
 رداغت ال داكت ء,سيئرلا نم ادج ةبيرق ةدملا كلت يف تيقب

 دئارجلا رابخا هيلع ولتتو هنوؤش ىلع فرشت .رصقلا
 ' ثيداحا نم ةيمسرلا ريراقتلا هل هلمحت ال امي هيتاتو

 .عراشلاو تانولاصلا

 ءاهتميرغ» بارتقا نم ةدجاملا تبضغ امدنعو
 ةلحر يف فئاطلا ىلا تبهذ سيئرلا بلق نم ديدشلا

 هسفنب يلازم بهذ نا ىلا اروهش تثكمو ءلعز»
 .هعم تداعف اهئاضرتسال

 يسائرلا يئانثلا ةادح تداع ريبصق ءودش دعب

 لثم جاطرق يف ةديدجلا هوجولا روهظب رتوتلا ةماودل
 داعبا دعبو يساس ةديعسو يريخسلا روصنم
 ريدم ىورقلا ديجملا دبع لاثما ىمادقلا ءايفوالا

 اءوس دادزا نا عمضولا ثبل امو .قباسلا تاقيرشتلا
 .ريهطتلا ةلمحد ءدبو يرادالا ناسفلا تافلم حتفب

 نامجرتلا قيفوت نجسلا ىلا تداق ام لوا تداق يتلا

 دمحمو ؛قباسلا اهجوز نم «ةليبن» اهتنبا جوز وهو
 .قباسلا ناريطلا ةكرش ريدم- اهبيساحم نم  جاحلب

 نم هتجوز درط سيئرلا ررق غلاب بضغ ةظحل يفو
 دعب ىفشتسملا ىلا اهنمو ىسرملا ىلا تبهذف ؛جاطرق

 ناعرس مث .ركسلا ضرم نم ةداح ةكعوب اهتباصا
 .اكريما ىف يوادتلل جراخلا ىلا ترفاسام

 يف تارم قالطلا ربخ عاشو ءروهش لبق كلذ من
 نع رداصلا يمسرلا غالبلاب دكأت دق وه اهو سنون
 .يضاملا با ١١ نينثالا موي ةيروهمجلا ةسائر

 ةيئادتبالا ةمكحملا رارق نييسنوتلل غالبلا لقن
 «ةدجاملا» بقل نم اهديرجت ىلع ادكؤم ديدش باضتقاب
 دالبلا روتسدل ةقراخ تاحيرصتب اهمايقل اهقالطو
 ةليسو ذوفن عجارت !!هتروشم الو سيئرلا ملع نودب
 نوج ةديرجل روكذملا حيرصضتلاب 87 نم اءدب ةبيقروب
 رهاطلا لاثما اهيبرقم داعبا كلذ نع مجرتو كيرفا
 بتاك رونب دمحاو قبسالا مالعالا ريزو ةجوخلب
 .اهدرطو اهرهص ةمكاحمب امامت راهنا مث نمالل ةلودلا

 مكحلا سأر يف ةديدج ةكرح
 لبق يلازم دمحم باهذ نويسنوتلا عقوتي مل امك

 ام وهو ةليسو قالط ءازا نآلا مه اه :نيتنس وا ةنس

 .ءارولا ىلا تاونس لبق هعقوتي نا ناك يال نكمي مل
 نيب ةعاشالا قاذم اودوعت نيذلا نييسنوتلا نكلو

 تالواط ىلع غارفلا تاقوا يف ناهرلاو ةحزاملا ةتكنلا
 ,بعتملا ليلحتلاو ةيبلسلا ةعباتملا نيب وا يهاقملا
 تقولا رظتنت ءابنا نم برسني ام لابقتسا نولصاوب
 .اهتالعال بسانملا

 يف مويلا ثيدح ال .«ةدجاملا» قالط ىلع ةوالعف
 نعو ةكباشتم ةديدع ءايشا نع ثيدحلا ريغ عراوشلا
 لوالا ريزولا لجن لاقتعا ليبق نم .؛ةزراب ءامسا
 ةمهتب هتمكاحمل ريضحتلاو يلازم راتخم .يلازم قباسلا
 ةأرملا نوؤش ةريزو يلازم ةيحتف ةبغرو .يلاملا داسفلا
 نيلوهجم دض ىوعد عفر يف يلازم ةجوزو ةقباسلا
 ديرف اهقيقش عرص يذلا رورملا ثداح ريبدت ةمهتب
 قباسلا ةفاقثلا ريزو عضوو .تئافلا ناريزح يف راتخم
 مهت يف ءاضقلا ةمز ىلعو لاقتعالا نهر ةمالس نب ريشب
 ةبيرم فورظ يف و ضماغ توم ةعاشا وا !يلام داسف
 نا دارا يتلا هرارساو نيجسلا جاحلب دمحم ذخا
 ملاعلا ىلا هذخا ,ةديدع اسوؤر هب حضفيف اهفشكي
 ارخآلا

 يرزاملاو امور يف قباسلا ريفسلا رونب دمحا ناو
 روضحلل امهؤاعدتسا مت فينجب ريفسلا ريقش
 .رطقلل ةدوعلا اضفرف قيقحتلل

 ةسارحلا عضو ربخ قيدصت يف ددرتي ال رخا ددعو

 رفسلا نم هعنمو قباسلا لوالا ريزولا يلارم دمحم ىلع
 !هفلمل دنج دادعا راظتناب

 اهرارسا :يسنوتلا مكحلا تيب يف ةريبك ةكرح
 هفارصنا مغر يذلا ةبيقروب سيئرلا نهذ يف اعيمج
 :نينامثلاو ثلاثلا هدالنم ديعبي لافتحالل مايالا هذه

 ذاختا ىلع ارداق لازي ام ةخوخيشلاو مقرلا لقث مغرو
 ,ةليوط تاونس ةقيفر ةليسو نم قالطلا لثم رارق
 ةوقو ةفخب نينهارملا سوؤر ىلع تالواطلا لك بلقو
 هايم يف ةيمويلا ةحابسلا ىلع ةردقلا سفنبو باش
 [1..ةئفادلا ريتسنملا

 ددعلا وبا يداه
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 ىذلا يفحصلا رمتؤملا يف ءاج ام لك يف ةءارقلا
 نكمي ؛برعلا نييفاحصلل يناثلا نسحلا هدقع
 ال كلذل .ةفيحص ةبا نم اريبك ازيح ذخآت نا

 .يساسالا ىلع راصتقالا نم دب
 يفحصلا ءاقللا نا وهو .بقارملا هئطخي ال ديحو رمأ

 ائيش الا ءزيريب هئاقل رثا نسحلا باطخ ىلا فضي مل
 .رصانخلا دبع ىلا ةءاسالا ىلع زيكرتلا وهو ءاديحو

 ةياغلاو .ءاقللا لمجم هيلع يوطني رخآ رما ةمثو
 ررب كلم ناك اذاف .ةيبرعلا ةفاحصلا نيجدت وهو .هنم
 ال اذاملف «ةيعالطتسالا» هتمهم يف زيريب ءاقل هسفنل
 نا هقح نم نا مويلا دعب يبرع يفحص يا معزي
 تاءاقل يف «ىعسمي ال اذاملو ؟ةنداهصلا ءارآ ٠ ملطتسيم»

 حتف نا دعب ةصاخ - عقوتم اذهو ب نيرخآ ماكح
 اذه نم ةيفحص تارمثؤم دوهش ىلا ؛بابلا نسحلا

 ؟ىوتسملا

 موجه نم دوصقملا وه رضانلا دبع ناك له !نكلو
 ةليسو الا سماخلا دمحم ركذ ناك لهو ؟نسحلا
 ظ ؟يصوتلا ندع يف نمطلل

 ريمض يف يقي امو .زمرلا ريمدت دصقلا نا انيقي

 دبع مهسا يتلا ةظقيلا كلت نم يبرعلا بعشلا

 .يسايسلاو يريهامجلا رم لقثب ؛اهقالطا يف رصانلا
 يبرعلا قلخلاو يبرعلا لجرلا ةميق نكن مل

 مه برعلا ماكحلاو . «ةموضهم» تناك اهنكلو ةلوهجم
 ءاهدلع ءاضقلا ىلا نوعسيو ء.اهنومضهب اوناك نيذلا

 مظعم هيلع لمعي ام اذهو .اهنوشخي اوناك مهنال
 ,بعشلا رود اوغلا اذهلو :نييلاحلا برغلا ماكحلا
 ىلع هتردق اولطعو .هتاعانق داسفا ىلا اوعسو
 .هقوقح طسبا نع ريبعتلا هومرحو :يارلاو ةمكاحملا

 ةيطارقميدو ةيرح نم هب يشهابي ام برغملا كلم ديفي الو

 1581 بآ 19/١ ١8 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا-

 ينانلا نسحلا رمتؤم يف :ديدجلاو

 ال يسال نوناقلا ةدعاق نا و ذا .برغملا يف

 .هلوقي وا كلملا هلعقي ام ىلع ةقفاوملا الا دحأل زوجي
 برغتسي ملآ :هسفن يفحصلا رمتؤملا ديعص ىلع

 ,ةيساسا ةلئسا اوحرطي مل نييفاحصلا نا نسحلا
 نيب نا نم زيريب ناسل ىلع رشن ام ةقيقح نع لاؤسلاك
 ىلع تايقافتا ينويهصلا نايكلاو ايروس يف ماظنلا

 .يفاحصلا هرمتؤم شماه ىلع ةريثك تالؤاست :يناثلا نسحلا

 رمتؤملا تقبس تابيترت ةمث نا ما ؟يدايق ىونسم ىلعا

 ؟اهتالاجمو ةلئسالا عيضاوم اهبجومب تددح

 ءاقل نم برغملا يف بعشلا فقوم ديعص ىلعو
 تعنم يتلا اهدحو ةيطارقميدلا نا حيحص له .زدريدد

 الورشي» رهاظتي ملف .جتحي نا نم برغملا يف يبرع يا
 .نارفيا يف ةديئولا هتاوطخ زيريب راس نيح «!ناويح
 ةفعم نا حيحص لهو ؟لقالا ىلع ةدروب همري ملو
 ,ةيبرغملا ,!ةفاحصلا
 ؟ءاقللا نع ةدحاو

 !ةصاخ ةبوجالا لب :ةبوجالاو ةلئسالا ىلا دوعن
 .يساسألل الا ضرعتن نلو

 ال اننأ !(ةرملا) ةقيقحلا نم تقلطنا» :نيسحلا لوقب

 .ءاماظنو ةموكحو ابعش براحن نكلو احبش براحن
 فدهلا نكي ملا ؟لبق نم افورغم كلذ نكي ؛مل وأ

 ماكحلا لزانت  لزانتلا ادب مث ؟لثحملا نطولا ريرحت
 وهو بعشلا قوقح طسبا نع ىلختلا دح ىلا  امتح
 ىدحا تسيلا !حالسلا عورنم :؛هضرا ىلع شيعلا

 لوبق ىلا ةوعدلا نسحلا ةبوجا يف ةيزكرملا طاقنلا
 نابكلا هددح يذلا وحنلا ىلع يتاذلا مكحلا

 يتلا سنوتب لثم لا برضي نسحلا وه اهف ؟ينويهصلا
 ىلع تلصح مث :.1555 ماع يتاذلا مكحلاب تلبق

 ةمث نا لوقلا عيطتسن الوإ 15 ماع ماتلا لالقتسالا

 ؟نيعضولا نبب ةنراقملا ف دوصقم ريغ ًاطخ

 حرصي نيح أطخلا عقوت نم انيفعي نسحلا .نا ىلع
 رصنعلا نكلو اهعجرتسن نا نكمي ضرالا» :سبل نود
 حلسنا ايرشب ارصنع عجرتسن .ءيش مها وه يرشبلا

 بلطملا نومضم وه اذهو .«هنيد نعو هتيوه نع
 ضرالا اما .«ندرألل رشبلاو ءانل ضرالا» :ينويهصلا

 !!ودغلا عم لدج عضوم تسيلف مالسلا لباقم
 ىلع احضاو قافتالا ماد ام ؟!ذاملو ؟نويراحت ميفف

 ةيجيتارتس عضي براحي نمو ؟ينويهصلا بلطملا
 نم نسحلا جهن نوجهني نم لواح لهف !برحلل
 نوكت امنا برحلاو ؟ةيجيتارتسلا هذه عضو .ماكحلا

 ىلا اهومزق امدعب ةيضقلا نيأف ؟ةيضق لجا نم
 ؟ضرالا نع يلختلا ىوتسم

 فقومي دهشتسي .زيريب هءاقل رربيل ءنسحلاو
 يه ةلاحلا لهف .ةيبيدحلا حلص يف يبرعلا لوسرلا
 دّرِج نسحلا نا ما ؟عيضولا وه عضولاو ؟ةلاحلا

 ةعيرذ اهذختيل ءاهسانو اهنامزو اهناكم نم ةعقاولا
 بعشلا عادخ :كلذ نم مشاو :زيريب ءاقل راع وحمل

 ؟يبرعلا لوسرلا ةنس ريسفنب ىتح .هليلضتو
 ىقلي نا نسحلل حيتي له ءساف عورشم ىتح

 قرشلا يف نآلا اهشيعن يتلا ةثراكلا نع نيلوؤسملا»
 مهفف ؟«مهفد ةرايشالا نه رحلا» نا ما ؟ءيبرعلا

 ؟نيريب ىلا ىعسو ةراشالا
 نم تاريسفتلا هذمه برغتسن ال .لاح لك ىلع

 ايبرعو .نيملسملا ةفدلخ هسفن ريتعي يذلا نيسحلا

 يف ةرم نم رثكا دكؤي كلذ عمو .لوسرلا ىلا يمتني
 ةرشابم ةلكشم ةيبا زيردب نيبو هنيب سيل هنا هتبوجا
 نوشيعي ناكس يل سيلو ؛ةلتحم ضرا يل تسيلف»
 نسحلا . ةيفارغج ةلأسملا تسبلو ..رامعتسالا تحت

 ةيضقلاب انل ةقالع ال :برغملا بعشل لوقي نا ديري
 نم ربش لك نا فرعي يقيقحلا يبرعلاو .ةينيطسلفلا
 هنع لوؤسم هناو .هسضرا وه ةيبرعلا ضرالا
 .اييرع نوكي نا ةيعورشم دقف الاو ؛ةرشابم ةيلوؤسم

 ةملكب هوفت ال اهتلعج يتلا يه
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 يتلا هتروثو رصانلا دبع ىلع موجهلا ناك كلذل امبرو
 ,يتوسهصلا د ينرغلا عارضللا يموقلا دعفلا تكف
 .كلملا رمتؤمل الخدم

 لذاختلاو عجارتلا كلذ لك رربي نيسحلا .اعبط

 ةطلاغم انهو .«برعلا نبي ةنزجتلاو ةقرفلاب»

 ؟ماكحلا ما بعيشلا برعلاب دصقب لهف .ةدوصقم

 مالعو ؟ماكحلا ريغ هقزم نمو ؟بعشلا فلتخا ىتمو

 ىلع اظافح ما ؟بعشلا اياضق لجا نما ؟اوفلتخا

 ؟مهحلاصمو مهسوؤر
 ناو :ءكرحت هريمض نا ديحولا نسحلا رذع

 تاداسلا هلاق مالك وهو .كرحتب نا ىف قحلا دريمضل

 ا ع

 هيلع رصا يذلا نيفقوبلا نيب فالخلا مغرو

 .ريمضلا كرحت وه اكرتشم ارصنع ةمث ناف ؛نسحلا

 مريسفتب ةخ نال نيسعلا كلا اكل حفستلا :كلذ عم

 ناو «يلئاع» بيسلا نا احيحص سيلف .تاداسلا لنقم

 دقل .هولتق مهنع ىلخت املف :ناوخالا نم ناك تاداسلا

 اهتدضقو ,ةسدقم ضرا نيطسلفف ؛ديفيد بماك هتلتق

 ,اهب بعلب نمل ةاجنم الو .ةسسدقم يلاتلاب

 يف هناخ هقطنم نا هل لوقن نا كلذك انل حمسيلو

 ناو ءادحا رشتسي مل هنا معز ةهج نمف .ةدع تاباجا
 .ةنداهيضلا نم هدي ضفن هناو :هكرح يذلا هريمض

 تاي مل» :لوقي ةيناث ةهج نمو :لح لك نوضفري مهنأل
 نيذلل تاجارقنا حتفيس لب ...ةيبلس رصانعب يئاقل
 ينعي الا ؛رمالا مهمهي نيذلا مه نمف ....!رمألا مهمهي
 نمم نيرظتنملل بابلا حتف نارفيا ءاقل نا لوقلا اذه

 ؟رمالا مهمهي
 كلذ دعب ءاج هنا ةصاخ .هابتنالا ريثب رخآ رما ةمث

 لوح صخا وحن ىلعو :تاباجالا يف ديدسلا قطنملا

 .ريمضلا كرحت

 ةكراشم نع الاؤس برغملا نم يفحص حرط دقف

 ادعم لاؤسلا ناكو !تعقو ول برحلا يف نسحلا

 :باوجلا ناكو .بسانملا تقولا يف ,ءاميلسس» ادادعا
 .«ينفرعت ءاديبلاو ليللاو ليخلا» نأل !ددرف نود

 قا ؛برحلل نسخحلا دعتسي له :يقيقحلا لاؤسلاو

 ارصم زيدردب هقبدص ماداق «لقالا ىلع ءاهيلا ةوعدلل

 امو ؟ينويهص رخآ ىتح يبرعلا قحلا مضه ىلع
 ؟ةرمتسمو ةددشنغ «ليئاريسا» ةدارا تماد

 لفهاحت نسحلا كلملا نا وهو . هانتنالا ريقمرخا وما

 .ةعاجشلاو ةحارصلا رمتؤم ىف ةلئسالا ضعب

 اولخت نم امهب عتمتي نيتللا نيتيوهلا لوح اهزربأو
 ودعلاب اوقحتليل مهنطو نع برغملا دوهي نم
 .يبرعلا قحلا داو ىلع اودعاسيو .ينويهصلا
 !ءاحيش ابعش» اونوكيلو :ةيبرعلا ضرالا باصتغاو

 ينويهصلا رمتؤملا ءالؤه نم ددغ رضح كلذ عم

 ,ءايضيبلا رادلا يف رهشا ةثالث ةبارق ذنم دقع يذلا

 .ملاعلا يف ايصعت ةنياهصلا رثكا هدهشو

 ءاقللا اوريتعا نيذلا ىلا اههجون ةريخا ةملك
 .ةيبرعلا ةفاحصلل اميركت يفحصلا

 يف ءاقللا اورضح نيذلا نويفاحصلا مهسا دقل
 رثكأل اهدادعتسا يلاتلابو ؛ةيبرعلا ةفاحصلا نيجدت

 لك فقوم نع اوربعل رمتؤملا اوعطاق ولو .تلعف امم
 ,بتكيو ؛عدخيو .هب ررغي يذلا يبرعلا بعشلا
 نولثمي نييفاحصلا ءالؤه نا لاق نم .نكلو .لذيو
 [0؟مهسفنا
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 يل والا ةرملل ناحل تاعامتجاو تاءاقل

 !ديدج ينويزفلت جمانربو .

 !واطفلاو نضل اخ كنلب ينا رآاهرخأ
 0707177 1 ز آ آ 5-8

 هدب ىلع ثعابو ظوحلم لكشب لصاونت ألبي

 نوؤش ريزو نيدود ناورم ديسلا تاطاشن
 ليقتسي ابيرقت موي لك يفف ,ةلذحملا ضرآلا م
 وا نيد لجر وا ةيدلب سيئر وا ابئان نيدود ديسلا
 ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا ءانبا نم ةفورعم ةيصخش

 .نيلتحملا

 ,ةيندرالا مالعالا لئاسو لمحت اضيا موي لك يفو
 ريزولا تاطاشن نع اقيقحت وأ احيرصت وا اربخ
 . عاطقلاو ةفضلا نم هراوز ءارآ وا نيدود

 ديسلا نامع لضو نيح رهش ذنم .ةيادبلا تناك
 مث ,لاقملا وا قباسلا ةزغ ةيدلب سيئر اوشلا داشر
 مث ؛محل تيب ةيدلب سيئر جيرف سايلا ديسلا لصو
 ةظفاحمب ارود ةيدلب سيئر نيدود حاتفلا دبع
 ةئيهلا سيئر يملعلا نيدلا دعس خيشلا مث ؛ليلخلا

 ناقوط ظفاح ديسلا مث ءسدقلاب ايلعلا ةيمالسألا
 .سلبان ةيدلب سيئر

 .تايدلبلا ءاسؤر نيدود ريزولا ليقتسا امكو

 لالتحالا لظ يف سانلا بسكي نم ىلع عارص :ةيبرغلا ةفضلا

 7: جسجسا و حنو نقلا جوتسس... حد دع

 هي لول ندرطن ريرحنل 7-5 كحل ندا 0

 جم رولا

 اهتالكشمو 517 تابجاَيقحا مهعم ثحبو
 سلجم ءاضعا نم اددع اضيا لبقتسا .اهتاعلطتو
 ضرعتساو .ةيبرغلا ةفضلا ءانبا نم يندرالا باونلا
 ةفضلاب ةصاخلا ةيسمخلا ةيمنتلا ةطخ دونب مهعم
 تامدخلا عيراشم يف اليصفت ثحب امك .ةيبرغلا
 اهجاتحت يتلا ةيعامتجالاو ةيويرتلاو ةيحصلا
 باونلا ءالؤه زربا ناكو .ةيبرغلا ةفضلا قطانم
 ىسوم روتكدلاو ليلخلا نع يبنلا دبع ظفاح روتكدلا
 نع ناميلس دواد ديسلاو للا مار نع شوغ وبا
 سرافلا نيسحت ديسلاو طلبملا ديفم ديسلاو ,سدقلا
 ملاس دمحم ديسلاو سيمخ دراودا ديسلا و سلبان نع
 رساي روتكدلا ىلا ةفاضالاب :محل تيب نع بيوذلا
 .سدقلا ةظفاحمب ةحصلا ريدم ديبع

 رابكو يباينلا سلجملا ءاضعاو تايدلبلا ءاسؤر
 ةدعب اولدأ ءارخؤم نامع ىلع اودفاوت نيذلا نيفظوملا
 ةيمنتلا ةطخب اهيف اوبحر ؛ةيفاحص تاحيرصن
 نيب محالتلاب اوداشا امك :عاطقلاو ةفضلل ةيسمخلا
 مهءالو اوتلعاو .,ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفضلا
 -4 كلملا اهلذبي يتلا دوهجلل مهديياتو ةيندرالا ةسايسلل

 أ1553_/1 بآ 18- ١91 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 يضارالا ةداعتسال يسايسلا لمعلا ديعص ىلع نيسح #
 .ةلتحملا

 ةفضلا هاجتاب يندرالا طاشنلا ليعفت نا ىلع

 وا :نيدود تاعامتجا ىلع رصتقي مل ؛ عاطقلاو

 ةريخالا ةنوآلا ف بعشت لب ؛نيدفاولا تاحيرصت
 تعمتجاو .ىصقالا رامعا ةنجل تدقعنا ثيح دّدعتو
 ,ةيبرغلا ةفضلل ةيحصلا تامدخلا ةنجل ةرم لوال
 فاقوالا ريزو طايخلا زيزعلا دبع خيشلا لبقتساو
 امك ,سدقملا تدب يف ماتيالا ءاقدصا ةيعمج نم ادفو

 صاخ يعوبسا جمانرب ثب ىلا يندرالا نويزفلتلا رداب
 .عاطقلاو ةفضلل

 متي ام ناف :نامع يف يرجي امم ايناج اذه ناك اذاو

 ندرالا راصنا هيدؤي طاشن نم ةلتحملا يضارالا لخاد

 يندرالا نوفنلا زيزعت اهنأاش نم يتلا ةروصلا لمكد

 دوجو ع غر نيتفضلا نيب ةقالعلا نصاوا نيتمتو كانه
 .لالتحالا

 ةقطانلا «راهنلا» ةديرح ارخؤم تردص سدقلا يفف

 ىربكلا ندملا فو ,ةفضلا يف ندرالا راصنا ناسلب
 ءاردم دامتعا مت .هللا ارو لدلخلاو سدقلاو سلبانك

 ىلع لوصحلا تالماعم قيدصتو ةيندملا لاوحالل

 امك .رفسلا تازاوجو ةلئاعلا رتفدو ةيوهلا قئاثو
 نوؤشلاو ةيبرتلاو ةحصلا تايريدم طيشنت ىرج
 ةيبرغلا ةفضلا تاظفاحم يف ةعارزلاو ةيعامتجالا
 ةيندرالا تالواحملا كلذ لك ىلا فاضي ءاهتيولاو
 ةريبلا و ليلخلا نم لكل تايدلب ءاسؤر نييعتل ةيئادلا

 .يندرالا طخلا ىلع نيبوسحملا نم اهريغو هللا عارو

 ةيسمخلا ةطخلا ليصافت
 طبر هب ندرالا لواحت يذلا رببكلا ءارحالا اما

 ةطخ وهف .ةيندرالا ةلجعلا ىلا ةلتحملا قطانملا

 يتلاو ,عاطقلاو ةفضلل ةسركملا ةيسمخلا ةيمنتلا
 ىرج ثيح ارخؤم اهدادعا نم طيطختلا ةرازو تغرف
 ةيبرعلا لودلا ىلع تاغللا فلتخمب اهعيزوت
 لاومالا جاردتسا فدهب ةيلودلا تائيهلاو ةيبنجالاو
 .نيفنتلا زيح ىلا اهجارخاب ةنيمقلا تادعاسملاو

 ١591٠19445 ماوعالل ةحرتقملا ةيسمخلا ةطخلا
 ةعبس ىلع ةعزوم رالود نويلم 11947 ,7 ىلا ةجاحب
 نويلم ,١1/7 ىلا جاتحتو ةعارزلا يه تاعاطق
 ناكسالا ,رالود نويلم 7 ىلا جاتحتو ةعانصلا .رالود

 تاءاشنالا ..رالود نوبلم ه7" ىلا جاتحبو

 همزليو ميلعتلاو رالود نويلم ١/4.57 اهمزلنسيو
 45, اهمزلتسيو ةحصلا ..رالود نويلم ٠04

 1, ىلا جاتحتو ةيعامتجالا ةيمنتلا مثرالود نويلم
 .رالود نويلم

 ةفضلا ناكس ددع نا ىلا ةطخلا ةمدقم يف ريشا دقو

 فالآ ةرشعو انويلم غلب ١544 ماع ةياهن يف عاطقلاو
 فلا 1/4و انويلم غلبي نا ضورفملا ناك هنا عم ,ةمسن
 نع لصاوتملا ح وزنلا ىلا صقنلا بيس ىزعيو .ةمسن

 طغض اهزربا ةفلتخم طوغض ءارج عاطقلاو ةفضلا

 فيظوتلاو ةلامعلا صرف فعضو ةيداصتقالا ةحاحلا

 . كانه

 ةيمنت اهقايس يف ءاج امك  ةطخلا هذه فدهتستو

 ةلقتسم ةروصب اهلمع يدؤت ثيحب ةيرشبلا رداصملا
 «يليثارسالا» يركسعلا مكحلا يا ,ماعلا عاطقلا نع

 لكشب ريثاتلل هتاناكما فظويو هدوهج سركي يذلا

 ١9432 بآ -١4 ١ا/١ ددعلا ةيبرعلا ةعيلطلا -

 .نيلتحملا عاطقلاو ةفضلا يف ةيمنتلا ىلع يسكع
 يعارزلا عاطقلا ىلا كلذك ةطخلا تقرطتو

 ةصاخو .«ةيليئارسالا» تاسرامملا ةجيتن ةّدشب رثئات
 يذلا

 ليوحت نع ترفسا يتلا يضارالا ةرداصم ةسايس
 نع ادع  ةصاخلا يضارالا نم منود نوبلم

 نيح يف «ةيليئارسا» تانطوتسم ىلا ةماعلا يضارالا
 ةرطيس ياو ؛ةيبرعلا ةعارزلا يف عسوت يا عنم مت
 كيهان ؛تانطوتسملا ىلا اهرج مت يذلا هايملا ىلع ةيبرع

 ةسقانم يف ةيبرعلا ةيعارزلا تاجوتنملا فعض نع
 .راعسالاو ةدوحلا ثندح نم «ةيلشارسالا» اهتالمثم

 معدلا نم عاونا ةثالث ميدقت ةطخلا حرققتو

 :يه هشاعناو هريوطت فدهب يعارزلا ماطقلل

 راطقالا قاوساو ةيقرشلا ةفضلا قاوسا حتف-١

 عيجشت عم ,ةلتحملا يضارالا تاجوتنم ماما ةيبرعلا
 .ةيعارزلا تاعانصلا ريوطتو

 ةزهجا ءاشناو ,.ةيعارزلا تاينواعتلا معد  "؟

 قلخو .ةديدج تاينقت ميدقتو يعارر بيردتو داشرا
 .قيوست ةكرش

 يا وا قودنص وا :يعارز دامتعا كنب ءايشنا “" 

 .يلاملا معدلا لاكشا نم رخا لكش

 نا ىلا ةيمنتلا ةطخ ريشتف .ةعانصلا لاجم يف اما
 لالظ تحت تعجارت دق ةلتحملا قطانملا تاعانص

 يف /0 ةيسنب ١951 ماع هيلع تناك امع لالتحالا

 .ةزغ عاطق يف /١١و ةيبرغلا ةفضلا

 تاردابملا ىلع دامتعالا ةيناكما ىلا ةطخلا ريشنو

 ىلا ةفاضالاب .كانه يعانصلا عاطقلا ريوطتل ةيدرفلا

 ءانبا ىلا ةيبرعلا لودلا لبق نم ةدناسملاو عدلا ميدقت

 تاردقلا ريفوت نم مهنيكمت فدهب ةلتحملا قطانملا

 ةعانصو ءانبلا لامعاب مايقلل ةمزاللا تاراهملا دشحو

 ةيحايسلاو ةيعارزلا تاعانصلا نيسحتو ءانبلا داوم
 ةقيقدلا ةزهجالاو ةيفرحلاو

 ةطخلا ريشتف .ءانبلاو ناكسالا عاطق ىف اما

 اماه ارود عاطقلا اذه بعلب نا ةرورض ىلا ةيسمخلا

 ءانبلا فيثكت لالخ نم ةايحلا ةيغون نيسحت يف

 دخلاو كانه نينطاوملا ةاناعم نم فيفختلل يناكسالا

 .جراخلا ىلا مهترحه نم

 ةرتفلا يف رسحنا دق ءانيلا عاطق نا ةطخلا يف ءاجو

 نبيح يف ,امامت فقوتد مل نإ 1985 ١91/5 نيبام

 .19ا/5- 1451/ نيماعلا نيب ام اعاستاو اروطت دهش

 ةفضلل ةيندرالا ةيسمخلا ةطخلا حمالم ضعب هذه

 وا ةيسايسلا اهتاساكعنا يه ام نكلو .. عاطقلاو

 ؟ةدعامتجالا اهفادها

 اهتريتعا .ةطخلا هذه تدقتنا يتلا ريرحتلا ةمظنم

 ةيبيرغلا ةفضلا ةداعا هفده يسايس لولدم تاذ

 ,يندرالا ذوفنلا ةرئاد ىلا .ةزغ عاطق ىلا ةفاضالاب

 تايصخش نم ةليدب تادايق قلخ ةلواحم ىلع ةوالع
 ريثكلا ناسل ىلع دكا دقف ندرالا اما . عاطقلاو ةفضلا

 نم ايسايس اضرغ يغبي ال هنا ؛ةيسايسلا هزومر نم
 ال اهيمارمو اهفادها ناو .ةطخلا هذه قيبطت ءارح

 دحلاو .كانه سانلا دومص معد يف ةمهاسملا ىدعتت

 .اهاوسو ةيقرشلا ةفضلا ىلا مهترجه نم
 ةمظنملاو ندرالا فقوم اذه ناك اذا نكلو

 نميهت يتلا لالتحالا تاطلس لوقت اذامف ..امهقطنمو
 عاطقلا و ةفضلا يف ناكسلاو ضرالا تاردقم ىلع الصا

 [005؟نالوجلاو
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 دوصاو وطنا: دوهجو ٠ ,ةينرعلا ةمألا ىلع يناريالا

 يف شوب تاثحابمو .برغملا ىلا زيريب ةرايز جئاتن
 ةيندرألا تاقالعلا ثحب امك .ةرهاقلاو بنبا لتو نامع

 رصم نيب يئانثلا نواعتلا معد لمسسو ةينبطسلفلا

 .يداصتقالا لاجملا ف ةصاخ ندرألاو
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 نايب كرايم - نيسحلا تاثحابم نع ردص دقو
 ىلع صاخ لكشي تزكر تاثداحملا ناد هيف ءاح كرتشم

 اهبرح ةلصاوم ىلع ناريا رارصا نع ةمجانلا راطخالا
 ضرألا ددهت يتلاو .قيقشلا قارعلا ىلع ةيناودعلا
 ةرورضب ناميعزلا ركذي لاجملا اذه ىفو ..ةيبرعلا
 ةدشهاغم اهتمدقم فو ةيبرعلا قب قدتاوملاب عيمجلا مازتلا

 لودلا ندراألاو رصم دشانتو .كرتشملا يبرعلا عافدلا

 نم لمعلا ةيناريالا بوعشلاو ةيمالسالاو ةيبرعلا
 يذلا مالسلا ع ورشم عم بواجتلاو برحلا فقو لجأ

 نيسحلا داعاو .«نيسح مادص سيئرلا ارخؤم هحرط

 رارقال يلودلا رمتؤملا دقع ةرورض ىلع ديكاتلا كرابمو
 بعشلا دومص معدلاعدو .ةقطنملا يف مالسلا

 . عاطقلا و ةفضلا يف ينيطسلفلا

 ؛ةرهاقلا تافرغ رود له
 راطا يف ينأب كرايم  نيسحلا ءاقل نا عقاولاو

 تارتف ىلع امهنيب عمجت يتلا تاءاقللا ةلسلس
 يدلاو رمتسملا قيسنتلاو رواشتلا فدهب ةيراقتم

 اهتدوع ذنم نيدليلا ةقالع ىف ةرقتسم هيش ةمس حبصا

 ريخألا ءاقللا تدقوت نكلو .1984 ماع ايمسر

 ةفعاضم ةيمها لتحت هلالخ ترج يتلا تاثحابملاو
 يتلا بارطضالا ةلاح باعيتسا الواح نيميعزلا نال
 لالخ نم «نارفيإ, ءاقل دعب ةيبرعلا ةحاسلا اهشيعت
 جئاتنلا مييقت كلذكو .ةيبرعلا قاروالا ضعب بيترت
 عالباو:شونب ةكلوجل ةيداصصتقالاو ةيسابسلا
 اهفقوم رارمتسال رصمو ندرألا ضفر نطنشاو
 ضوافتلا ىلع اهرارضاو يىلودلا رمتؤملل ضفارلا

 كسمت دق ناك ناو درلا اذه نا حجارلاو .رشامملا
 رؤد نع ةحارص ثدحتي مل هنا الا يل ودلا رمتؤملاب

 نا امك .ينيطسلفلا بعشلا ليثمت يف اهقح وأ ةمظنملا

 ىلا رشي مل ةرايزلا ةياهن يف رداصلا كرتشملا نايبلا
 .ةمظنملاب ندرالا ةقالع وأ ينيطسلفلا يندرألا قافتالا
 ةطاسو نع اونلعا ةرهاقلا ىف نيلوؤسملا ناف كلذ عمو

 .ينيطسلفلا يندرألا نواعتلا ءايحا لجا نم ةيرصم
 ىلوألا يه رصم ىلا نيسح كلملا ةرايز نا فورعملاو

 اهتقبس دقو .نامع يف ةمظنملا بتاكم قالغا رارق دعب
 اهمها ناك ةفثكم ةينيطسلف - ةيرصم تالاصتا

 فقوت ءانثا يمودقلا قوراقب زابلا ةماسا عامتجا
 ,دادغب ىلا سنوت نم هقيرط يف ةرهاقلا راطم يف ريخآلا
 موي لبق ةرهاقلا ىلا «داهج وبأ» ريزولا ليلخ ةرايز مث
 دقو .شوب جروجب كرابم سيئرلا عامتجا نم دحاو

 ديجملا دبع تمصع مث زابلا ةماساب داهج وبا ىقتلا
 ةيرصم دوهج نع ءاينا تددرتو :ةيجراخلا ريزو
 ناندعدو داهج وبأ عمجي ةيردنكسالا يف ءاقل بيترتل
 مل دوهجلا اذه نكلو .يندرألا طالبلا ريزو «ةدوع وبأ

 .حاجنلا اهل بنكي

 ىلا ةلاسرب ثعب كرابم سيئرلا ناف لاح لك ىلع
 كلملا عم ةريخألا هتاثحابم جئاتن لوح تافرع رساي
 ءاقل ثودح برق ىلا رداصملا ضعب تراشاو .نيسح

 ةوعد هيدل تافرع ناو اميس ال ؛كرابمو تافرع نيب
 ودبي نكلو ؛ءاشي تقو يآ يف ةرهاقلا ةرايزل ةحوتفم

 :كلذ مسحيسو ًابيرق ثدحي نل ءاقللا اذه نا
 ةطخ ىلع ةمظنملا درو ؛ةيرصملا ةطاسولا جئاتن -

 ةفضلا يف نيينيطسلقفلا ةدعاسمل ةيسمخلا ندرألا
 اكريما اهيف مهاست رالود رايلم ١6 ةفلكتب عاطقلاو
 ةرهاقلا نا ليق يتلا ةطخلا كلت .ةيبرغلا لودلاو
 .ةمظنملا ىلا اهلدبصافت تلقن

 ىلا لصوتلا دعي ةمظنملا نم يرصملا فقوملا

 نيب درابلا مالسلا نيخستو .اباط ناشب ميكحتلا قافتا
 ضرعلا نم يرصملا فقوملا كلذكو ؛بيبا لتو ةرهاقلا

 عاطقلا ناكس ةدعاسم ةطخ يف ةكراشملل يندرألا

 لالتحالا ليق رصضم فارشال آعبات ناك يذلاو

 .1551/ ماع ينويهصلا

 ةيتيبطسلفلا تالاصتالا نا نويقارملا ىرنو

 صضعبي هاجت ةمظنملا فواخم سكعت ةريخألا ةيرصملا

 ىلع هسفن تقولا يف اهصرحو ةيساموليدلا تاكرحتلا

 آمساق لثمت ةرهاقلا ناو ةصاخ .اهجئاتنب ةطاحالا

 ةطبارتم ودبت يتلاو ؛تاكرحتلا هذه لك يف ًاكرت

 يف ةقطنملا ىلا شوب ةرايز مث «نارفيا ءاقل نم ةيادب

 ناشب ضوافتلا ةيلمع عفد يف هداهنحاو كلذ باقعا

 رصم ةدعاسم وأ مالسلا ةيلمع عفدب مامنها نود اباط

 ةدعاسمل نامع تاكرحت نآف كلذك .ايداصنقا

 ةقالع ىلع ودبت عاطقلاو ةفضلا يف نيينيطسلفلا

 سيئرلا ةوعد نا امك .يتاذلا مكحلا نع زيريب ثيدحب

 ينطولا بزحلل عبارلا رمتؤملا ماما هباطخ يف كرابم

 ؟143 رارقب فارتعالاو عاجش فقوم ذاختال ةمظنملا

 .ةينيطسلف فواخم ريثت

 ةلصاوم نع ًالضف تاكرحتلا هذه نا ةقيقحلاو
 ىلع ءادتعالاب ديدهتلاو قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا
 ءاقل نوكي امير ةمداق تاريدغتل حشرت جيلخلا لود

 ةيرصملا ةيندرالا تالاصتالا مث .كرابم نيسح
 .اهنع نالعالل ةمدقم اداط قافتاو ةييرغملا

 ندرألا ةيسامولببد
 حمالم نع فشكت كرايم  نيسح كلملا ءاقلل ةدوع

 ةميلع رداصم دكؤت امك كرابم سيئرلاف :مداقلا رييغتلا
 ةيروسلا ةيندرألا تالاصتالاب هبيحرت نع كلملل برعا
 ثادحاو يبرعلا نماضتلا معد ىلا فدهن اهنا املاط

 .دادغبو قشمد نيب براقت
 يروسلا نيماظنلا فقوم دقتنا كرايم نكلو

 بنئاجلا رصأ كلذل ,يناريالا ناودعلل ديؤملا يديللاو

 ىلع تاثداحملا نع يمسرلا نايبلا ةغايص يف يرصملا
 يبرعلا عافدلا ةدهاعمب ةيبرعلا لودلا عيمج ريكذت

 ةغايصلا هذهب يندرألا بناجلا بحر دقو ؛كرتشملا
 لودل رصمو ندرالا نم نيمطت ةلاسر ةباثمب اهنأل
 اهنا امك .ةعقوتم ةيناريا تاءادنعا يأ هاجت جيلخلا

 رثؤت ال ةيروسلا ةيندرألا تالاصتالا نا عيمجلل تبثت
 ناودعلا دض قارعلل ديؤملا ندرألا فقوم ىلع

 هذه ةرادا يف نيسح كلملا حاجن نا كش الو .يناردالا

 ةقث بسك يف هدعاست اهرامث ينجو ةدقعملا تاقالعلا

 ىلا لبقتسملا يف يدؤي دق امم ء:ةيبرعلا فارطالا لك
 ضيوفت ىلع لوصحلا قف ًالثمم ليحتسملا هملح قيقحت
 [1.نيينيطسلفلا ليثمتل يبرع
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 عقوتي اباط لوح ةيكريمألا «ةيليئارسالا»
 ناشب يئاهن قافتا نع نالعالا برق نويقارملا

 لك نا يبرعلا ليبن .د نلعا دقو .ميكحتلا ةطراشم
 ىلوالا ناتطقن تيقب نكلو عيقوتلل ادعم حيصا ءيش

 ديدحت لمشي يذلا ينفلا قحلملا نم ءاهتنالاب قلعتت
 ةيفيكو اهددعو ةيناسرخلا دودحلا تامالع عقاوم

 ةئيه اهيلع دمتعتس يتلا طئارخلا ىلع اهليجسن
 ةكرتشم ناجل موقت نأ ىلع قافتالا مت دقو .نيمكحملا
 نع نيلثمم روضحب لمعلا اذهب ةيركسعلا ةحاسملا نم
 .ءانيس يف ةيسنجلا ةددعتم تاوقلا

 نيمكحملا رايتخا صختف ةيناثلا فالخلا ةطقن اما

 مدقيس يذلا لاؤسلا ةغيصو مهلمع ةقيرطو ةسمخلا
 نيب قباس فالخ لحم ميكحتلا لاؤس ناكو .مهيلا
 يكريمالا بناجلا نا ودبي نكلو .بيبا لتو ةرهاقلا

 ةيرصملا رظنلا يتهجو نم تبرق تاحرتقم مدق
 :نآلا ىتح اهنع نلعي مل هنا ريغ ,.ةيليئارسالا» و
 ميكحتلا لاؤس نا ةعلطملا رداصملا ضعب ديفتو
 نأب بلاطت يتلا رصم رظن ةهجو عم رثكا قفتي حبصا
 نيطسلفو رصم نيب دودحلا طخ نيا لاؤسلا نوكي
 وه لاؤسلا نوكي ناب بلاطت بيبا لت تناكو ؟ةلتحملا
 ةنجللا مايق ينعي ام وهو ؟حيحصلا دودحلا طخ نيا
 بيدنا لت يعدت امك يعارب ديدج دودح طخ ءاشناب

 «اسوملم» امدقت تزرحا تاثحابملا ناف لاح لك ىلع

 تناك دقف ...نطنشاوو بيبا لت فادها يضريال هنا الا
 ةادغ زيردبو كرابم نيب ةمق ءاقل دقع يف لمأت ىلوالا
 جئاتن ريخالا هيف رمثتسي اياط تاضوافم نم ءاهتنالا
 يف هفقوم ميعدت هلالخ نم لصاويو :نارفيإ» ةمق
 .ةطلسلا

  ةيرصملا تاثحابملا لصاوتت اميف

 ١"
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 تاضوافملا يف رفاو طاشنب كراشت يتلا نطنشاو اما
 جروج ةلوج ءانثا اباط يف حاجنلا ىلع نهارت تناك دقف

 حاجنلا اذه ودبي ىتح يكريمالا سيئرلا بئان شوب
 كلذكو .ديدجب تأت مل يتلا ةلوجلا جئاتن دحا هناكو

 برعلا نيب رشابملا ضوافتلا ةدّئاف ىلع ليلدتلل
 ةيباختنا بساكم زارحا اريخاو ,ينويهصلا نايكلاو
 تاباختنالا يف مداقلا يروهمجلا حشرملا شوبل
 هدهج ىراصق لذي دق شوب نا ةقيقحلاو .ةيكريمالا
 يف ةرهاقلل هترايز لالخ حجنو .فادهالا هذه قيقحتل
 ,تاضوافملا فائئتسال «يليئارسالا» دفولا ماع دتسأ

 «يليئارسالا» نيدفولاب كرايم سيئرلا ىقتلا امك

 فلك كلذك .هيلط ىلع ءانب تاضوافملا ف يرصملاو

 بيرقتل ةرمهاقلا يف ءاقبلاب فروم دراشتير شوب
 .رظنلا تاهجو

 هدالب قوقحب يرصملا ضوافملا كسمت نا دكؤملاو

 ,قافتا ىلا لصوتلا رخا دق اباط يف ايخيرات ةتباثلا
 ةكرتشملا :«ةيليئارسالا»  ةيكريمالا لامآلا دسفاو
 عييقوت يف شوب جروج ةكراشم دح ىلا تبهذ يتلاو
 ىلا زيريب ءاعدتساو ,ميكحتلا ةطراشم ىلع قافتالا
 ايناج شوب رضحي كرابم سيئرلا عم ةمق دقعل ةرهاقلا
 !اهنم

 عنمي مل يئاهنلا قافتالا رخاأت نا نوبقارملا ىريو
 نكلو قباسلا ناهرلا ةلصاوم نم بيبا لذو نطنشاو
 نأل كلذو .رياغم تيقوت يفو ةفلتخم ةيفيكب
 اسوملم امدقت تققح دق اباط نأشب ةفثكملا تاضوافملا
 :صوصخب

 لوخدل ةمزاللا تادادعتسالا عضو ىلع قافتالا - ١
 يف ةطيبارملا ةيسنجلا ةددعتملا تاوقلا نم نيبقارم
 ةطراشم ةيقافتا عيقوت نم رهش دعب اياط ىلا ءانيس

 هذه نم ةدقارم زكرم ءاشنا نآلا يرجيو ,ميكحتلا

 ىلع ظافحلا ىلوتي دونج ةرشع نم نوكتي تاوقلا
 نمو .ةينويهضصلا ةطرشلا نم الدب ةقطنملا يف نمالا
 درحجمب ةيسنجلا ةددعتم تاوقلا بحسنت نا ررقملا

 .ميكحتلا ةيلمع نم ءاهتنالا
 دعب بيدا لت ىلا يرصملا ريفسلا ةدوع ىلع قافتالا ١
 نيخستو .ميكحتلا ةطراشم ةيقافتا عيقوت نم ءاهتنالا
 لدابت لالخ نم بيبا لتو ةرهاقلا نيب درابلا مالسلا
 يحايسلاو يداصتقالا نواعتلا ةدايزو تارايزلا

 بيبأ لت راز دق يرصملا ةحايسلا ريزو ناكو .امهنيب
 نواعتلا معد لبس كانه نيلوؤسملا عم ثحبو ارخؤم
 ةسينكلا ىلا ناطلسلا ريد ةدوع ةرورضو يحايسلا
 .سدقلا ىلا مهتارايز طابقالا فنأتسي ىتح ةيرصملا

 ةرايزب روصنم سيئا يقاحصلا .ماق ىرحا ةهج نم
 سيئرلا نم ةلاسر زيريب نوعمش ملسو «ليئارسا»
 ةيمهاو نارفيا ءاقلل هدييآت ىلع اهيف دكا كرابم
 روصنم سينا لقن دقو .اباط نأشب قافتا ىلا لصوتلا
 دقو .كرابم سيئرلا ىلا زيريب نم ةلئثامم ةلاسر
 رشنب «مويلا رابخا» ةفيحص مامتها هابتنالا ىعرتسا
 نيلوؤسملا عم روصنم سيئا تاءاقل نومضم
 نم لوالا نوكي داكي رشنلا اذه نآل ,«نييليئارسالا»
 .تاداسلا لبحر ذنم هعون

 رسا ضيوعت نأشب ةحضاو تاقافتا ىلا لصوتلا

 فرطلا ضيوعت كلذكو .ةقرب سأر يف ةنياهصلا ىلتقلا
 .ةقطنملا ف هقوقح ىدمو ميكحتلا ةيلمع يف رساخلا
 ىلا اناط ليوجتب «ةيليشارسا» تاحرتفم كانه تناكو

 ةرهاقلا نا الا .ةكرتشم ةيحايس تارامثتسا ةقطنم
 ءارش ىلع اهتقفاوم تدبأو بيبأ لت ضرع تضفر
 ةدايسلا ةدوع دعب ؛ةيليئارسالا» ةيحابسلا تاشنملا

 ضفرت بيبا لت نا ودبي نكلو .اياط ىلا ةيرصملا
 ةيحايسلا اهتاكرشل حامسلاب بلاطتو ضيوعتلا
 دقو .ةيرصملا ةدادسلا تحت ءانيسو اباط يف لمعلاب

 اضورع ةرم نم رثكا يرصملا ةحايسلا ريزو ضفر
 .ءاثيس ْق ةيرامثتسا تاعوريشم ةماقال «ةيليئاربسا»

 ناكم يا يف تارامثتسالا هذهب بحرت رصم نا لاقو
 .ءانيس ادع رصم يف رخا

 ةرهاقلا نيب تاقالعلا ف نسحتلا رهاظم تناك ايأ

 فقوملا نا ىلع نودكؤي نيبقارملا بلغا ناف بيبا لتو
 رابتخالا ناو .ريغتي نلو مل اياط صوصخب يرصملا
 عيقوت دعب يرجيس درابلا مالسلا نيخستل يقيقحلا
 امك رضم ىلا اباط ةدوع ينعت يتلاو ميكحتلا ةيقافتا

 نع ابيرق نلعي لهف :ةيخيراتلا قئاثولا كلذ دكؤن
 بيبا لت نا ما ميكحتلا ةطراشم ةيقافتا عيقوت
 ف ثداحلا روطتلا فسني دق امم اهتاروانم لصاوتس
 ؟ةيادبلا ةطقن ىلا اهديعيو تاضوافملا

 ىلع ريماش موجه مغر ثدحي نل اذه نا نظلا بلغا
 نا لبق ميكحتلاب زوفلا ديرت اهنأب اهل هماهتاو ريحم
 اوماق نييرصم طايض نآب بيبا لت ءاعدا مغرو ...أدبد

 زيريب نا ...ةيناسرخلا دودحلا تامالع ىدحا رييغتب

 ضوافملا بلاطمب رارقألا ىلع لمعيس يكريما معدب
 ودبي اياط ىلع زيريبو نطنشاو ناهر نال يرصملا
 حتفي اباط ْف قافتالاف ...نيفقرطلل احبرمو اريبك
 راوحلا جئاتن يف ةقثلا ديعيو عيبطتلا ماما قيرطلا

 تالواحم نم معدي امك «ليئارسا» و برعلا نييرشابملا
 ةرهاقلا اما ,عاطقلاو ةفضلا ىف يتاذلا مكحلا ةماقا

 ,هيف غلابم اباط ةدوعل بولطملا نمثلا نا دجت دق اهناف
 لك ذفنت ال نا عيطتست نيريثكلا ياربو اهنكل
 ىقلي يتاذلا مكحلاو عيبلتلا ناو ةصاخ .بولطملا

 0 .رضم لخاد ةيوق ةيبعش ةضراعم
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 زكرتت ةمواسملاو ...طسوالا قرشلا ةيضق عم لماعتلل ديدج يتابفوس موهفم

 ينودلا قافولا بقت م نوربعي نضيبلا اهتالاقلا

 .يمايس رودو يعولون تالدابم للم ةدودحم ةددوهي ةرجف ىلع
 اس و ووع ويفعل

 ايف ...دوهيلل ةفيثك ةرحه تدهش يايفوسلا  يكريمالا قافولا تاونس
 ا ا د اك نت 53 ا

 ام ديل لالا مهدادغإ تسلل ةورابلا درقلا ناونس
 7-0 0 م 3

 :حابصل ا ريثم بتك

 يف سيراب يف ةيقيسوملا ةلصولا كلت ىلا دوعن لني
 ةقوج سيئر لزنم يف : 1486 ويلوي /زومت 7 ١١

 لك ناك ؛مويبنوراب لايناد ؛ةينوفمسلا سيراب |“
 ريفسو ,فوستنروف يروي يتايفوسلا ريفسلا نم
 عقو ىلعو .ةأجف .ريفوس ايدافوا ينويهصلا نايكلا
 ًاجاف نيريفسلا نيب سمه ادب ءراروم عطق ىدحا
 ةلمكت سيئراب ءاقل له :لءاست نم ةمثو .نيرضاحلا

 يلو تانا ءوكسوم ريفس نيب ةرركتملا نطنشاو تاءاقلل

 يف :تلاتت دقو .نيزور ريثام بيبا لتريفسو :نيفيربود
 نم ديدجلا لكشلا لوح .ةلئسالا نم ريثكلا راثا عاقبا

 ةربا مرخ ربع .يتايفوسلا  يكريمالا قافولا
 ؟...دوهنلا

 رزومر ضعب نيب .يقيسوملا» قانعلا نا عبطلاب
 مصاوع يف ةينويهصلاو ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا
 تالاصتا ةلسلس نم مئاعلا ءزجلا ىوس سيل .برغلا

 يف لوألا رارقلا عقوم ىلا فوشتابروغ لوصو عم تادب
 ,ةزفقلا» هذهو ١486. سرام /راذا يف نيلمركلا
 عم ةقالعلا ىوتسم ىلع ةديدج تارايخو تمزالت

 .ةدحتملا تايالولاو ايوروأ عم اصوصخ .برغلا

 ,ايار هتجوز ةقفر يف .ندنل فوشتابروغ راز امدنعو
 ةحفص ىوط «باشلا ميعزلا» نا احضاو ناك
 لكش يف نراق يذلا يدئاقعلا اذه .فولسوس لديئاخيم

 يدترسي نا ررقو ,. صوصنلاو لاجرلا نيب يكيناكيم
 تاراقلل ةرياع ةكحضلا نأب احولم .رصعلا ةقاب

 ةجوز ةداع ىلع .دصقت مل :هتجوز ايار ىتح .اضيا
 ةيلامعلا تاعمجتلا وكننريشت ةجوز وا فينجيرب
 ءايزالا تالحم تدصق لبي .ةيعارزلا تاينواعتلاو

 نمز نا ىلع اليلد كلذ ناكو ...ةضوملا تويبو

 تايئاردتاكلا امك ,تالضعلا ةلوتفملا «ةيساقفقلا»
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 اشنت تذخا ةديدح ةقالع ناو ىو دق نسلا يق ةئعاطلا

 دايجلاف .حمقلا ةقالع ريغ يه :برغلاو قرشلا نيب
 زواجت فوشتايروغو .ةحاسلا نم تجرخ ةمرهلا
 برغلا ذخا ,فينجيربو فوشتورخو نيلاتس موهفم

 نكل .لخادلا نم هذخا هاجتا يف فطعناو :جراخلا نم
 موهفملا اذه لخاد تايفوسلا دوهيلل عقوم يا

 ؟ديدجلا يسايسلا

 «دوهنلا ةدقع» :ناغير - فوشتابروغ

 نايفاسلا دوهيلا
 9 ةعباقملا عارطم نون

 ةلينق تايفوسلا دوهبيلاو ,ينيلاتسلا رصعلا ذنم

 نويصاصتخالاو .ةيلودلا نيلمركلا ةسايس ف ةنوقوم
 (144ه رياربف /طابش -١1 0) اطلاي رمتؤم تاينقت يف
 يفصن للشب اباصم ناك يذلا تلفزور نا نولوقي
 ىلع طغض ةليسوك تايفوسلا دوهيلا فلم حتف لواح
 نكل .مهعم ةضيقلا ةسايس ىلا أجل يذلا نيلاتس

 نم مها ملاعلا ماستقا» نا الئاق قعاصلا عزف ليشرشت

 .«يتايفوسلا داحتالا يف يدوهي نييالم ”“ ماستقا

 رمتسا هنكل دوسالا رحبلا عجتنم يف عوضوملا يوطو

 نم اءزجو .ةيتايفوسلا  ةبكريمالا تاقالعلا ٍِق امغل

 يتايفوسلا داحتالا ءامعز نا تباثلاو .ةدرابلا برحلا

 حامسلا لاحم يف «ةراطقلا» ةسايس اوعبتا نيلاتس دعب

 ناكو .ينويهصلا نايكلا ىلا ةرجهلاب ضيبلا دوهيلل
 لغتسي ةدحتملا تايالولاو ابوروا يف يدوهيلا يبوللا
 ءارمحلا ةيروتانكيدلا» ب رنهشتلل ةسانسلا هذش

 بيتوت يف نطنشاو ترمتساو ..نيلمركلا راوسا ءارو
 طاسوا يف ضيبألا مدلا خض فدهي .تاضساقملا ةبعل

 نم نيمداقلا دوهبلا باذتجا مث .ةينويدهصلا ةيسسؤملا

 نايكلا يف ةرباع تيزنارت ةطحم دعب .عيقصلا
 طاسوا ْق طقاستلا ةرهاظ نا اصوصخ . ين ودهصلا

 ىلع مسالا اذه قلطيو .ةيلاع تالدعم تغلب نيرجاهملا
 بيبا لت يف ناطيتسالل وكسوم نورداغي نيذلا دوهيلا
 مهنكل :ةلتحملا نيطسلف يف اهب ةقحلملا تارمعتسملاو

 ادنك هاجتا يف ينويهصلا نايكلا نورداغي ام ناعرس
 دقفي :نطنشاو تاياسح يف اذهو ...ةدحتملا تايالولاو

 ةيجولونكتلا هتقاط نم امهم اَءّرِح يتايفوسلا داحتالا

 حيتافمب نوكسمُي دوهيلا نا رابتعا ىلع ,ةيعانصلاو
 دارقنيتيلو وكسوم يف ةليقثلا ةيملعلا ةورشلا
 ...اههريغو

 نبب تدقع ينلا ممقلا تافلمل ةءارق ىف و ءلاح يا ىلع

 ىتح تانيعبسلا ذنم تايفوسلاو نييبرغلا ءامعزلا
 دوهيلا عوضوم نا فيك فداصن ام ابلاغ ,مويلا
 تاعامتجا ىفو .اهيف امدقتم ادنب لتحن تانفوسلا

 ,ةيجيتارتسالا ةحئسالا لوح ه؟ تلاس» و ١« تلاسد

 ءاقل نع الضف :ةيقافولا فينجو يكنسله ممق يف امك

 ,عفدي ملاعلا ناك :ةيعانصلا ممقلا ف توصلا تاربكم

 يف .ينلع لكشب وا يرس لكشب .نوضبقي دوهيلاو
 نا رابتعا ىلع .روصقلا ةسايس يف امك :لاغدالا ةسايس

 يف امك .يرسلا نمالا يق :ءيش لك يف نوزيامنم ةنياهصلا

 عفد يذلا وه ءزيامتلا» اذه لعلو .ةبريسلا ةعتملا

 يموق نطو ءاشنا ىلا تانيرشعلا علطم يف ,تايفوسلا

 قرشلا يف «ناجيبوريب» ةعطاقم وا ميلقا وه .يدوهي
 ةلكشملا لحل نيصلا عم دودحلا برق .ىصقالا
 تدتنرا يتلاو .يرصيقلا مكحلا نع ةثوروملا ةيدوهبلا

 .اديدح اعاقبا 1511٠ ريوتكا ةروث دعب

 الوزعم سيل ١1778 ماع ناجيبوريب عورشم نكل
 نطو ءاشنال ةثيشحلا ةينويهصلا تالواحملا كلت نع

 .ناتيزاوتم ناتظحل امهنا .نيطسلف يف يدوهي يموق
 نابصي امهنا ريغ . نيدعابتم نييفارغج نيءاعو قوف
 .ةينودهصلا يه ةيهاركلل ةدحاو رامثتسا ةشرو يف

 علطم ,و ناييا ايا هلاق ام راطالا اذه يف قوسن

 ةلود قالطا يف اورخأت نييناطيربلا نا» تانيسمخلا

 ضورفملا نم ناك ذا ,لقالا ىلع .اماع نبثالث «ليئارسا»

 يف ايارملا رمتؤم دعبو , 1515 ماع ةلودلا هذه اشنت نا

 برحلا ءاهتنا ىنح راظتنالا نأل .تاذلاب ياسرف

 4_1 بآ 111-18 وعلا ب ةيبرغلا ةعيلطلا



 .باطقتسالل ديدج لكشو .ةيناطيربلا ةيروطاربمالل
 ةيناثلا ةدالولا ماما قيرطلا دسل نيحشرم اناك
 ةبروهمج نا تفاللاو ,...ةيدوهنبلا ةكلمملل

 ٠١ ىوس 1517 ماعلا ىتح بذتجت مل ناجيبوريب
 يمانت نا ريغ ةكلاه ةبرجت ريتعا ام اذهو .يدوهي فلا
 نرقلا اذه نم تانيعبرالا يف دوهيلل يداعملا رايتلا
 ايوروا دوهي دقتعاو .ًافطملا ميلقالا ىلا قيربلا داعا

 ميياح ريبكلا ينويهصلا طخ يف .مهل اجلم هنا
 ةينويهصلا ةمظنملل اسيئر اهموي ناكو «نامزياو
 .«ناجيبوريب» عورشمل هتعبق عفر يذلا ,ةيملاعلا
 ةطحملا وحن هيتلا يف ؛ةتقؤملا ةطحملا» نا كردتساو
 .نيطسلف :ةمئادلا

 «ناولألا يمك 9 ةدددلا قطنم

 ريراك :ةيسنرفلا ةيسايسلا ةبتاكلا عم لعاستنو
 (ةيتايفوسلا اياضقلا يف ةيصاصتخا) سوكناد نيليه
 جلثلا دالب ىلا «:ةيدوهبلا ةموثرحلا» لمح يذلا ام

 سوهلا هبشي نينح يف شيعت يتلا يهو .ةيتايفوسلا
 نوديدع برع نوثحاب ؟ةيبرعلا سمشلاو لمرلا ىلا
 توفص يحتقف ةدجن مهنم ...ةرهاظلا هذه دنع اوفقوت

 يف شولع يجانو .«ناجيبوريب» قثوملا هباتك يف
 يف يواجح ةفالسو «ةيدوهبلا ةلأسملاو ةيسكراملا»

 فلار رخاسلا يناملالا عم اولاقف .«تايفوسلا دوهنلا»

 ةببدلا قطنم نوعبتي ام ةداع :ةنياهصلا» نا كيدناش
 ناح نا ىلا انورق اورظتنا انهو ...يوتشلا تيبملا يف
 لوقي امك .«حيحصلا هاجتالا يف راطقلا بوكر» موي
 وه حيحصلا هاجتالا نكل ...يكسنتوباج ريميدالف
 امف الاو ...ينويهصلا سوماقلا يف ةحيحصلا ةنايخلا
 وا فوراخاس لثم لجرب عفدي يذلا ببسلا وه
 قاحتلالاو امهضرا نع خالسنالا ىلا يكسنراش

 ؟ةلتحملا نيطسلف يف «ةينويهصلا ةناحلا» ب

 تايفوسلا دوهيلا ةرجه يف «ناولالا ىمع» نم ءيش

 دارقنشيلو وكسوم يف مهنا :ينويهصلا نابكلا ىلا

 ةراقلا يف ةيلامسأر رزج كسنيموايدواو فييكو
 نوبوذي «عبسلا رتب ىلا نولصي امدنعو ...ةيسكراملا
 نيب نوفنخي :ليلجلا عبصا ىلاو .بكانعلا ققش يف
 نوسانتيو ...قهرملا يمسوملا لمعلا مالثا
 لاطيا نم مهلعجو مهكرح يذلا ؛بهذلا ايجولويديا»
 يزيلكنالا «كولياش» مهنا .ءادوسلا قوسلا يف جلزتلا
 لاجر :«ةيقدنبلا رجات» يف ريبسكش هنع ثدحتي يذلا
 لك نوقرسي .ةخفتنم بويجو .ةبيدم فونا باحصا
 ىلا للستت يتلا ةنيمثلا ةيسورلا تانوقيالا ىتح ,ءيش
 نا ىكحُيو .ةلعتشملا تاسونلقلا لظ تحت برغلا
 .يح .يك» لا زاهح يف دوهبلاب ناعتسا فوب وردنا

 .مهتامدخ رامثتسال (ةيتايفوسلا تارابختسالا) «يب
 ةرجهلا» :كلذ ءاقل عفترملا نمثلاب ءىجوف هنا ريغ
 عفر ىلا رطضاف .ةينودهصلا ةلودلا ىلا :ةيعامجلا

 ةباقر ماظن مّمعو .ةيدوهبلا ةرجهلا لوح طباوضلا
 نآل دوهيلا نم ةزهجالا فظنو .يدوهي يا ىلع مراص
 ةعبارلا ةيممالا ةيرظن بحاص) يكستورت ةكرت
 لوأ) فولوريفس ليئاخيمو (رمحالا شيجلا سسؤمو
 (ةيتايفوسلا ايسور ةيروهمجل ةيذيفنتلا ةنجلل سيئر
 نمر يف يسايسلا بتكملا وضع شتيفوناغاك وهو
 يف «ةنعللا» لكش ىلع ةرمتسم لازت ام فوشتورخ
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 وكتدريشت الو فينجيرب سني ملو .نيلمركلا تايبدا
 تافلم تحتف ةظحل هنا فيك هدعب نم فوشتايروغ وا

 ترياطت ؛نيلاتس مايا فيخملا نمالا زاهج سيئر ءايريب
 .ةيومد ةيداس يف :اوننفت دوهب ءابطال ءامسالا تاريشع

 عارتخاو نيضراعملا بيذعتل ةديدج بيلاسا راكتبا يف

 ...ايجيردت مهيلع يخقن عومس
 ضندلا اشالافلا

 نم اددع ثفن .ةظحللا هذه يف ؛ديري فوشتايروغ

 ايشالاف مهنا .ةينوبهصلا ةلودلا هاجتا ِق دوهدلا

 نيذلا دوسلاايبويثا اشالاف لياقم ٍِق «ضيب

 ىلا ءاموي ةينويبهصلا ةسسؤملا لوحتت نا نم فوختي

 ةيفوشتايروغلا وكسوم تذختا اذامل :لاؤسلا نكل

 ؟بيبا لت عم ىلضنقلا ليثمتلا لدابت رارق

 ؟رارقلا اذه تيقوتل ىنعم ياو

 قرشلا يف ةديدج ةيتايفوس ةسايس ةمث لهو
 يه امك ؛ةيدوهبلا ةلأسملا» ةباود نم اقالطنا طسوالا
 ميلقا يف يتاذلا مكحلا ذنم وكسوم ىف ةحورطم

 ؟ناجيبوريب
 هاجتا يف ءنيلمركلا فقوم يف فاطعنا كانه لهو

 راطق يف دعقم ءاقل ضيبالا تيبلا عم ؛ةنيعم ةضياقم»
 ريثأت يأو ؟طسوالا قرشلا يف ةيوستلا راطقو ةمزالا
 نايبكلا لاصوا يف يدوهي فلا ٠١٠ حض ةوطحل

 يخلا ةيبرعلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا ىلع ينويهصلا
 ؟١ 551 برح ذنم دحاو فقوم ىف تمزالن

 ْيفوشتايروغلا رارقلا تايفلخ يف ةئداه ةءارق يف
 يدوهي فلا ه٠ ىلا جورخ ةريشات ءاطعا نا ظحالن

 يعون لوحت ةينويهصلا ةلودلا ىلا ةرجهلل يتايفوس
 ف دوهيلاو نيلمركلا نيب لماعتلا ةقيرط يف
 ماقرا ىلا رظنلا يفكي .ةيتايفوسلا تايروهمجلا
 نم دكاتنل .مودلا ىتح /١955 ذنم دوهدلا ندرحاهملا

 ةديدجلا ةسايسلاب ةصاخلا ةيلآلا يف ةفاطعنالا ةيمها

 يف ةيدوهيلا نوؤشلا دهعمو .وكسوم اهجهتنت يتلا
 ايدوهب 7١ ل حمس 1954 ماع يف هنا لوقي ندنل
 ماع 717 ىلا ددعلا زفقو .يتايفوسلا داحتالا ةرداغمب
 ماعايدوهب ١١١77 ىلاو 1917١. ماغ 45 ىلا 8

 ماع 71410/ ىلاو ,.٠/91١؟ ماع 7١81١ ىلاو , ١
 ها٠ل١٠ يىلاوحل حمس . 15/4 ماع ىفو ... ١91

 154٠: ماع 40/١ 1١ ىلا طيبه ددعلاو .ةرجهلاب يدوهي
 ...1987 ماع ١541 ىلاف :.1481 ماع 44541/ ىلا مث
 ...1987 ماع ©١1١٠ ىلا اريخاو

 موي /١414. ماع ىلا يا :147 لبق ام ىلا اندع اذاو
 ,1561 ماعلا ىتح هنا ظحالن .ينويهصلا نايكلا مايق

 ج ورخ ةريشات 18 ىوس ةينيلاتسلا وكسوم حنمت مل
 دعب هنال بيسلا وه نيلاتس نوكي ال دقو .دوهيلل
 وكسوم تحنم .1551 ىتحو . 11604 ماع يا .هتوم
 ةريشأت ٠١ لدعم يف يا جورخ ةريشات 6
 ...ايرهش

 دويدلا ةرحه عوضوم يف ررحلا و للا

 يمارملاو تايفلخلل ءارقتساو ماقرالل ةءارق يفو

 (لاح يا ىلع ةفداصم تسيلو) ودبي ءاهءارو ةنماكلا

 نطنشاو نيب ةدرابلا برحلا وا بذاجتلا تاونس نا

 ددع ىف ىندالا دحلا ىلا راسحناو تنمازن وكسومو

 ىلع عيقوتلا وا ممقلا تاونس اميف .دوهيلا نيرجاهملا
 يف رهاظ ؛ءاخسسد و تقفارن نيرامجلا نيب تايقافتا

 ىلع قوسن .دوهبلا نم «داعبملا ضرا» نيدصاقلا ددع

 فرحالاب عيقوتلا ةيشع ١91/4: ماع لاثملا ليبس

 قابسلا ةلمرفل ؛1 تلاس» قافتا ىلع فينج يف ؛ىوالا
 ىلا فينجيرب رداب .ةيجيتارتسالا ةناسرتلا ىلع
 فوستنزوك امه ,لاقتعالا نم نيملاع نييدوهي جارخا
 تربتعا ةوطخ يف «برغلا ىلا امهلاسراو :شيشميدو
 .«ريبكلا ةيدوهبلا ةرحفلا ماع» ىلع راتسلل الاديسا

 ماع ضيبالا تيبلا ىلا ناغير دلانور لوصو دعبو
 ىلع وفطت طوبضملا رتوتلا تامالع تذخا 0
 ةرجه يف ددشتلا تامالعل زاوم طخ يف .حطسلا
 نيناوقب وكسوم تعرذتو .«ةيدوهيلا ةموثرجلا»
 .«تالئاعلا تاتش عمج» لوح يكسنله رمتؤم

 نيرجاهملا ىلع ةضورفملا بتارضلا نم تفعاضو
 نكل .ةمراصلا ظياوضلا لايرغ لالخ نم اوللست نيذلا
 ماعل الئامم .لقالا ىلع ءايدوهن ءودبب 19/85 ماع

4. 

 ةمانزور ىلع اهعيزوتو .ماقرالا يف انارق اذاو
 مصف خيرات وهو :مويلا ىتح 14571 ذنم تاونسلا
 لالتحا بيسي ةينايفوسلا  ةينويهصلا ةقالعلا
 «ةرجهلا ةدقع» نا ظحالن ,ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا
  ةيتايفوسلا  ةيكريمالا ةقالعلاب تمكحت
 ماقرا تشعتنا ,جارفنالا تاونس يفو .ةينويهصلا
 ماقرالا تصلقتف ,ماكرلا تاونس ٍِق اما .ندرحاهملا

 :ةيلاتلا اذا يه ةلداعملاو ....ىندالا دحلا ىلا اهتاذ
 راهدزا ينغي برغلاو قرشلا نيب قافولا نم ديزملا
 لماوعلا يه امف ....ينويهصلا نايكلا ىلا ةرجهلا
 ءارو نم نوزفقي ضيبلا دوهيلا تلعج يتلا زفاوحلاو
 ؟نيطسلف ضرا هاجتا يف نيلمركلا راوسا

 22 - [ 1 مامن: نر نطتجشلتات -



 متت يكل راتسلا ءارو نم اوطشن نيديدع نا لوقنال
 مهنم ؛ةفورعم مهراوداو .ةفورعم مهّؤوامساف .ةقفصلا

 يف تمصلا يف شيعي يذلا ,.يكسيارك ونورب راشتسملا

 .وكسيشواشت يالوقين ينامورلا سيئرلاو ءانييف
 ظفاح يذلا ةيقرشلا ةلتكلا يف ديحولا دلبلا ميعز وهو

 .ينويهصلا نايكلا عم ةمظتنم ةيسامولبد تاقالع ىلع
 لدايتل ةظحللا هذه يف تلمكنسا تادادعتسالاو

 حاتفنا ةوطخ يف .بيبا لنو ايفوصرف نيب يسامولبد
 اذهو .ةيرصنعلا ةلودلا ىلع ةيقرشلا ةلنكلا نم ةبناث

 ةيتايفوسلا ةعبقلا تحت لعافتي ام ىلع ليلد هتاذ يف
 يكنسله ةوطخ يف بصت ةيدوهب تارامتخا نم
 ... يصصنقلا لدابتلل

 وبال لك يسرفلا رودلا
 سيئر اضيا ركذن .ةقفصلا ةرسامس راطا ْفو

 لجر وهو ,نامغن ورب راغدا ؛يملاعلا يدوهيلا رمتؤملا»
 «سمارغيس يكسيو» لمعم بحاصو يكريما لامعا
 ناغير نيب ديرب ةبلع هرم نم رثكا ناك يذلا
 سيئرلا هبعل ةيلاعف رثكالا رودلا نكل فوشتابروغو
 يف هيزيلالا ىلا هلوصو ذنم .نارتيم اوسنرف يمنرفلا

 عم هتاثحابم يف مرتلا دقف ١48١ وبام /رادأ ٠

 نم يتايفوسلا فقوملا عيوطت ىلع لمعلا ةنياهصلا
 لارنجلا لبقتسا .راطالا اذه يف ...دوهيلا ةرجه
 ىلع .ينولوبلا يعويشلا بزحلا ميعز يكسلزوراي
 ,«نماضتلا» تاباقن راصنا تاضارتعا نم مغرلا
 طوسلا لمعتسي هنأب يكسلزوراي اهموي اومهتاو
 تناك مث .اسيلاف شيل ةعامح عم توصلا نع اضوع

 نارتيم ةلقن اهتعبتو .سيراب ىلا فوشتابروغ ةرايز
 هذه» بلص فو ...نطنشاو دعب .وكسوم ىلا ةريخالا
 .نيقي ىلع .نارتيم نال .ضيبلا اشالافلا فلم «ةيكوكملا
 ةثالث» نا يلاتا كاج «يدوهنلا» هراشتسم لوقد امكو
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 .«تايفوسلا دوهنلا لالخ نم رمي ىل ودلا قافولا عامرا

 خل «:تايقفوسلا دوهنلا» عاقيا ىلع ةصقرلا هذه

 ناغير نيب ةريخالا فينج ةمق يف الا لمتكت
 تحتو .ىرثالا رصقلا ةافدم لوحو ...فوشتايروغو

 فصو يذلا رثول نترام مايا ىلا دوعت ينلا تايرُثلا

 دوهيد ةرجه عوضوم ناك .«نيطايشلا» ب دوهيلا
 خيراوصلا عوضوم ةيمشاب دارقنينيلو وكسوم

 تناك ةيئاغيرلا ةضياقملاو .موجنلا برحو ةيتسلابلا

 ةلحلحل ضرالا ىلع دوهيلا ةلكشم ةلخلح :ةحضاو
 لارنجلا لوقي امك .ءاضفلا يف رزيللا تاصنم
 برح جمانرب ىلع يسيئرلا فرشملا ءنوسماريا
 .حوجنلا

 فينج ةردحب فافض ىلع لمتكت مل ةقفصلا نا رنغ

 دراسشتيرو فوكايلوب ريميدالف ءاقل نم دب ال ناكو
 عضول .يضاملا ويام /رايا يف . ملوهكوتسا يف يفروم
 رمتؤملا عوضوم اهنمو .ةئدهتلا تافلم ىلع تاسمللا
 ادعقم تايفوسلا لتحي يذلا طسوالا قرشلا ىف يلودلا
 ةلودلا ىلا ماع لك يدوهي فلا 5١ ةرحشه لباقم هيف

 195٠. ماعلا ىنحو ؛ةيرصنعلا

 يهو .كلذ نم اديقعت رثكا ةضياقملا نا عبطلاب
 نا دكؤملا نا ريغ .ةقلاع تافلم ةدعو دونب ةدع لمشن

 ,ةرملا هذه ؛ةيلدج ةقالع ىلع تايفوسلا دوهدلا ةرجه

 تيبلا ديري يذلا ينويهصلا  يكريمالا عورشملاب
 تاوطخ ةعومجم لالخ نم ةقطنملا يف هريرمت ضيبالا

 نم فلح بيكرتو .نارشيا ةوطخ رارغ ىلع .ةقحال
 ,ةرهاقلا  نامع  طابرلا هتازكترم :«لادتعالا برع»

 عينصت دعب ,ىرخا ةيبرع لود اقحال مضنت نا ىلع
 سيئرلا بئان نلعا كلذل .كلذل ةيتاؤملا ...فورظلا

 نا :تاذلاب ةرهاقلا ىيفو .شوب جروج .يكريمالا
 هموهقم نا ريغ ...لحلل ةلوبقم ةلظم يلودلا رمتؤملا
 اهلوحو يساسالا ...اهاوتحم نم اهغرفا ةلظملا هذهل

 قوف ةينويهصلا ةيعسوتلا سيركتل ةيلود ةطفاي ىلا
 / نالوجلا) ةيبرعلا ةطيرخلاو ينيطسلفلا دسجلا
 ىتح يتامغاربلا شوب نكل . (اباط /نانبل بونج
 يتايفوسلا موهفملا عم مغانت ةيسايسلا ةوزنلا دودح
 فارطالا لك مضي يلود رمتؤم ىلا ةزكترملا .ةيوسنلل
 ةمئادلا سمخلا لودلا ىلا ةفاضا ةيضقلاب ةينعملا

 .نمالا سلجم يف ةيوضعلا
 ال يساموليدلا بيطرتلل ةيتايفوسلا بابسالا نكل

 ىلع نهاري فوشتابروغو .لاح يا ىلع ...انه فقوتت
 جارفنالا ةباوب نم ةيبرغلا ايجولونكتلا نم ةدافتسالا
 ...فورظلا لك زيفحت ىلا ىعسيو ...نطنشاو عم

 سرام /راذا )١5 نوسكاح نوناق ءاغلأل ةيكريمالا
 تايفوسلا دوهيلا ةرجه نيب طبري ىذلا (437

 «ليبونريشت» ةثداح دعبو .ةيجولونكنلا تالدابملاو
 نم هتفلخ امو ,ةيرستملا ةيوونلا تاعاعشالل
 ةعشملا ةوهلا مدرل ءارجا يا نم دب ال ناك ,تامدص

 .لاجملا اذه يف ةيكريمالا ةبرجتلا نم ةدافتسالاو

 :موجتلا برس عورشم ىلا بيبا لش مامكنا دعبو
 رسجلا نا اديو وكسوم ىلع ةيفاضا تاناهر تينرت
 ,ةرملا هذه سيراب ربع بيبا لتو وكسوم نيب يوجلا
 ففخي دق بوقثملا ءادرلاك يه يتلا انييف نع اضوع
 ةدوعلا تاناهر كلذ ىلا فاضت .تاقاقحتسالا عقو نم
 اذه ىف .لمتحم برسم يا نمو .طسوالا قرشلا ىلا

 ,نانبل بونج يف ةيلودلا تاوقلا معد جردني راطالا
 تبهذ .ديدج يجيتارتسا موهفم نع جئان معد وهو
 :ءاقرزلا تاعبقلا هذه ليومت دح ىلا هلالخ نم وكسوم

 .ةنياهصلل يدصتلا يف اهرود ةيدودحم نم مغرلا ىلع
 يليبساف اهريفسو ..ينانبللا» اهرود تشعنا مث

 ةوطخ يف «ةينانبللا تاوقلا» ءاقل يف ددرتي مل اشتولوك

 تاونس ةليط هفلس هيلع مدقي مل ...ةيفاطعناو ةئراط
 .برحلا

 ,ةقطنملا ف ةيكريما ةمجه كانه تناك اذاو
 اوماقا دقف . داضملا ضاضقنالا اضيا اوررق تايفوسلاف
 ةلود ؛نامُع .تيوكلا) جيلخلا عم ةنزاوتملا تاقالعلا

 هيبرح يف قارعلا هاجت مهتامازتلاب اوفوو (تارامألا
 قوس ىلا برغلا سلبارط اولوحو .ةيعافدلاو ةيئاقولا
 سلبارط ىلع ةيكريمالا ةراغلاو .موجلملا حالسلل
 ...يلخادلا عمقلل وه حالسلا اذه نا تفشك يزاغنبو
 تفرتحا قشمدو . ةيداعم ةرئاط ةيا طقسي ملو طقف
 عم ةيرس تايقافتا تدقعو وكسوم عم ةمواسملا

 ىلا نيرجاهملا رصق تلوحو ينويهصلا نايكلا
 الو .زررتلاو نونرف لارنجلاو يسياك مايلول ةحارتسا
 .ةيريخ ةيعمج سيل يتايفوسلا داحتالا نا يف كش
 لوقي امكو :تايفوسلا دجي مل رصانلا دبع دعبو
 ,ةيتايفوسلا ةموكحلا مسأب يمسرلا قطانلا ,نيتايماز
 يف ةيئدبم تباوث ةيحاص ةيقارعلا ةدايقلا ىوس
 ةديرعلا  ةيبرعلا تاراطشنالاف .وكسوم عم لماعتلا
 تعضو اهنا دب ال ةينيطسلفلا  ةينيطسلفلاو
 ةرادص ىلا ةدوعلا ررقف .ةخيود يف فوشتابروغ
 دوهدلا ةذفان نم طسوالا قرشلا يف ةيسايسلا ةايحلا
 اذه ىلا انه ةطيسب تسيل تاباسحلا نكل تايفوسلا
 .ايكريما نوطقاستي تايفوسلا دوهيلاف .دحلا
 نيبو . طقف تيزنارت ةطحم ىلا بيبا لت نولوحيو

 ..ايفاملاو سيساوجلا رود نوبعلي .رقملاو رمملا
 0...ةينويهصلا ءامد ىف مد ةنايخلاف
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 ةيكريماا ةءابسلا نو مسني ؛ ٠
 0 ل ا ا ا ا

 ةينيطسلفلا اهتسايس حضوت اكريما

 ربمصملا ريارفل
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 ةدودعل دبا ليدحت تناوا طورش نود «ليئارسا» 5 ,كارتعالاو» ةيسايسو ةبنطو ةيضقك ةينبطسلفلا ةبضقلا ءاهتناب فارشعالا برعلا ىلعو ..

 قمت 0 يوب برغملا ف

 هئاقل ءانثا :ينودهصلا ءارزولا سيئر .زيريب

 نم باحسنالل دادعتسا ىلع ناك اذا هلأسف .هب
 باجاف 14517 ةنس ذنم ةلتحملا ةيبرعلا ضرالا
 عم ضوافتلل دادعتسا ىلع ناك اذا هلأسو .يفنلاب

 ائيش فرعي نمو .يفنلاب اضيأ بجأآف ريرحتلا ةمظنم
 افلس ةلئسالا هذه ىلع هياوج فرعي زيريب نع

 ىلع ماق مكحلا ىلا هلصوأ يذلا يباختنالا هجمانربف

 ضوافتلل الو ةينيطسلفلا ةلودلل ال يهو تاءال عبرا
 ةلازال الو باحجسنالل الو ريرحتلا ةمظنم عصف

 .تانطوتسملا

 ةينيطسلفلا ةدضقلا ريتعت ةينونهصلا ةلودلاو

 2 لوصحلا ةلواحم يف صخلتت اهتسايسو ةيهتنم
 كلذ يف اهعم فلتخت ال اكريماو .كلذب يبرع رارقا

 مامالا نم اهنذآب كسمت «ليئارسا» نا امهنيب قرفلاو
 ربع امنيبق .اهسار فلخ نم اهنذاب اكريما كسمت امنيب
 نم ةينيطسلفلا ةيضقلا عم لماعتلا هضفر نع زيريب
 فقوملا نع اكريما تربع .نيلاؤس ىلع هتباجا لالخ
 .لاؤيس ١4 ىلع ةباجالاب هتاذ

 ؛ةيهقلا ةدادد

 طابش رهش يف نامع يف ترج يتلا تاضوافملا ءانثا
 مدق ؛ندرالاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نيب يضاملا
 عارصلا ةجلاعمل ةيلاتتم تاحارتقا ةثالث تافرع رساي

 مالسلاب ضرالا ةضياقم ادبم ىلا تدنتسا ينويهصلا
 تلهاجتو ١586. طايش يف هيلع قافتالا مت يذلا

 يكريمالا ماعلا يأرلا ملعي ملو تاحرتقملا هذه اكريما
 تمدق ريرحتلا ةمظنم ناب سرغنوكلا ملعي ملو
 ةرادالا نال ةقطنملا يف مالسلا لالحال تاحارتقا

 عم مجسنت ال اهنال ةقيقحلا كلت تفخا ةيكريمالا

 مث .ريرحتلا ةمظنمل اهراهظا بغرت يتلا ةروصلا
 اهترشن امدنع ةينيطسلفلا تاحرتقملا رما فشكنا
 فقوم لوح تالؤاست راثا امم ءاكريما يف ةيبرع رداصم
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 تركنا ةيادبلا ىف و .ةينيطسلفلا تاحارتقالا نم اكريما
 ةمظنم نم تاحارتقا تملست اهنا ةيجراخلا ةرازو
 تادب :كلذ راكنا ناكمالاب دعب مل امدنعو .ريرحتلا
 تاركذملا دوجوب فرتعت ةيجراخلا ةراّزو رداصم
 اهل اهلهاجت ترري اهنكلو اهتزوح يف ةينيطسلفلا

 ةميق نم رثكأ اهل سيل كلذلو اهضفر ندرالا نا لوقلاب
 .ةيخيرات

 نوبلاطي اولظ يذلا ناكريمالا ضعب كلذ جعزاو
 تاحورضلل اهلهاجتل عنقم ريسفتب ةيجراخلا ةرازو
 وضع (نوتلماه يل) ءالؤه نيب نم ناكو .ةينيطسلفلا
 ةنجللا سيئر وهو انايدنا ةيالو نم باونلا سلجم
 ةعمباتلا طسوالا قرشلاو انورواي ةصاخلا ةدعرفلا

 جروج ىلا اباتك هجوف .ةيجراخلا نوؤشلا ةنجلل
 لوح لاؤس ١14 نمضتي ,ةيجراخلا ريزو .زنلوش
 .اهنم لك ىلع ةباجالا هنم بلطو عوضوملا

 ةيجراخلا ريزو نع ةباين ةلاسرلا ىلع باجاو
 .ةيجراخلا ةرارو ءالكو دحا وهو (رياد سميج)
 برعلا نم عمست نا ديرت ال اكريما نا يف درلا صخلتيو
 نمالا سلجم رارقيو «ءليئارساب» مهفارتعا ىوس

 ةقيقدلا ةمجرتلا يلي اميفو .اهمهي ال كلذ ريغو
 :هدوحالاو ةلئسألل

 .ةيجرخلا ةبوجاو سرفنوكلا ةلئسا
 ةيجراخلا ةرازو تملع ىقم :7"سو ١س

 فرعت اكريما تناك اذامو ؟ةينيطسلفلا تاحرتقملاب

 ؟1185/1؟/9١1 خيراتب نيسح كلملا باطخ لبق اهنغ

 تاحارتقالا صوصن ىلع نيسح كلملا انعلطا :ج

 .اهضفر دق وه ناك نا دعب ؛طابش ١ خيراتب ةرم لوالو
 هذه نم اكربما فقوم وه ام :ديدحتلاب :"س

 ؟اهريتعهن فدكو !تاحارتقالا

 هذه نم يمسر فقوم ذاختا انم بلطي مل :ج

 نيسح كلملا ىلا تمدق دقل .كلذ لعفن ملو ؛تاحارتقالا

 نيسح كلملا كراشن نحنو .اهضفر يذلا وهو
 حوضوب يبلت ال هتءاج امك تاحارتقالا نا هجاتنتسا

 5147 رارق ريرحتلا ةمظنم لبقت ناب هيلط ةحارصو
 .باهرالا ةناداو «ليئارسا» عم ضوافتلاو

 تاحارتقالا مجسنن دح يا ىلا : سو 4س

 ؟اهضقانت دح يا ىلاو اكريما ةسسايس عم ةينيطسلفلا

 لماعتلل اكريما طورش ةيبلت نم برتقت ىدم يا ىلاو

 ؟ريرحتلا ةمظنم عم

 ةفورعملا ةيكريمالا طورشلا يسلت ال اهنا 2

 لوبق ىلع يوتحت ال يهف :ريرحتلا ةمظنم عم لماعتلل
 قحبو 48و ١47 نمالا سلجم يرارقب طورشم ريغ
 لوبقلا ءاج ةثالثلا غيصلا يف و .دوجولا يف «ليئارسا»
 ةدحتملا ممالا تارارقد راطا نمض 78و 747 يرارقب
 يف ىوس مسالاب «ليئارسا» ركذ دري ملو .,ةينعملا
 رمتؤملا يف كارتشالل نيحشرملا دحاك ةيناثلا ةغيصلا

 .ىلودلا

 ةنادال يفكي الف ةرهاقلا نالعا ىلا ةراشالا اما

 ةمظنم هيطعت يتلا ةنلعملا تاريسفتلل ارضن فنعلا

 .نالعالا كلذل ريرحتلا

 ما امدقت ةينيطسلفلا تاحارتقالا لثمت له : ”س

 ؟ةقداسلا ةمظنملا تانايبو فقاوم نع اعهجارت

 ىلاو 8و 7417 يرارقل ةحيرصلا ةراشالا نا :ج
 نكل .ةديدج يه (يناثلا حارتقالا يف) «ليئارسا»
 نيسح كلملا تابلطب الويبق لثمت ال تلاز ام ماع لكشب

 .اكردما طوريش وا

 نم هضفرن يذلا امو هلبقن يذلا ام :8سو 7س

 اهريوطت نكمي فدكو ؟ريرختلا ةمظنم تاحارتقا

 ؟ةلوبقم حيصنتل

 طورشم ريغ الودق لمشت ال تاحارتقالا نا :ج

 .دوجولا يف «ليئارسا» قحبو "98و 5 يرارقب

 ةمظنمي اكريما فارتعال ساساك اهلوبق اننكمي ال كلذل
 .اهعم ضوافتلل وا ريرحتلا

 .مالسلا لالحال تاحرتقم ةثالث ...رامع وبا
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 لامعتسا نع احضاؤو الزانت لمشنت ال يهف كلذك

 ناكو .نيسح كلملا بلاطم دحا وه كلذ ناكو .فنعغلا

 عم تاضوافملا ريرحتلا ةمظنم ىنبتت نا يناثلا هبلطم

 ةمظنملا لوبق وه ثلاثلا كلملا بلطم ناكو .:ليئارسا»

 نا ولو .تاضوافملل ساسأك ١147 رارقب مهسبملا ريغ

 انضرتفال بلاطملا كلن يبلتل اهليدعت مت تاحارتقالا

 .نيسح كلملا ىدل ةلودقم حبصن اهنا

 ريرحتلا ةمظنم تعاش اذا عنامن ال انتهج نم نحنو

 ىلع اطورش ضرفت ال كلذب اهنا املاط افقوم لجست نا
 .اهلوعفم فعضت وا تاحارتقالا

 ؟ليضفت ةثالثلا تاحارتقالا يا :ةس

 ةيبلتل اهبرقا وه يناثلا حارتقالا نا :ج
 .نيسح كلملا تاجايتحاو انناجابتحا

 نمض ::باشهرالا» نع لزانتلل ةراشالا له ٠١: س

 باوجلا ناك اذاو ؟لوبقم ريغ ةرهاقلا نالعا راطا

 ؟اذامل .يفنلاب

 ةيفسرلا تاريسفتلا بسح :ةرشهاقلا نالعا نا :ج

 لزانتي ال ,ريرحتلا ةمظنم يف نيلوؤسملا لبق نم ةنلعملا
 ةيبرغفلا ةفضلاو «ليئاريسا» يف فنعغلا لامعا نع

 .يفكي ال ينزجلا لزانتلا اذه نا .ةزغ عاطقو

 ةدحتملا خمالا تارارق عيمج ىلا ةراشالا لش :١١س

 ؟ةلوبقم ريغ ,!؟"8و 7+١ يرارق ديدحت عم .ةينعملا

 ؟!ناملو

 نودبو امهدحو 7778و 747 يرارق لوبق بجي :ج
 ساسأك ةدحتملا ممالا تارارق نم امهردغل ةراشالا

 ةدحتملا ممالا تارارق عيمج» ةرابع نا . تاضوافملل

 لوبقم ريغ اهضعب قئاثولا نم الوكشك لمشت .ةينعملا
 ىلا ريبست نا ريرحتلا ةمظنملو .«ليئارسادو اكريمال

 اهعضت ةقيرطب سيل نكلو اهلضفت يتلا تارارقلا
 فعضت وا 78و ”147” يرارق عم ىوتسملا سفن

 .نيرارقلا نيذهل اهلوبق
 ىلا ةراشالا له :7١ىس

 ةيكريمالا يه :«ةيليئارصالا» تاءاللا . ملوش
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 ينيطسلف  يندرا يلاردفنك داحتا راطا نم ريصملا
 ؟ال دا اكرنما ةسايس عم مجسنم

 يف مهفت تحيصا «ريصملا ريرقت» ةرابع نا :ج

 ةراشالاو .ةلقتسم ةلود ةماقا ينغتل طسوألا قرشلا

 ةقيدقحلا هذه ريغت ال ةينيطسلف  ةيندرا ةيلاردفنك ىلا
 عطار 11 يكن ياو انهؤنهت#ب د .ريثك وأ ليلقب

 نيب يلاردفنك داحتا ىلا ريشت ريرحتلا ةمظنمو ندرالا
 .نيتلود

 ةينيطسلف ةلود ةماقا ليقت ال هدحتملا تايالولا نا

 ريرقت يا) ريبعثلا اذه لثم ناف كلذلو .ةلقتسم

 .اكريما ةسايس عم مجسني ال (ريصملا
 «قالخلا ضومغلا» نا نتلوش ريزولا لاق : 1س

 ىلا .طسوالا قرشلا يف مالسلا ةلجع كيرحتل يرورصض

 آدبم عم ةينيطسلفلا تاحارتقالا قفتت دح يا

 ؟هعم فلتخت دح يا ىلاو «قالخلا ضومغلا»

 نوكي نا نكمي قالخلا ضومغلا نا حيحص :ج
 لكي طسوالا قرشلا ةيضق عم لماعتلل اديفم

 انه اننكلو .ةيخيراتلا اهتديقعتو اهزومرو اهتافعاضم
 نا اماف .«ليئارسال» ةددحم ةيكريما ةنامض بطاخحن

 وا ةيراوم البو حوضوب ةنامضلا هذه طورش ىفوتسن
 .ضومغلل انه لاجم الو .ىفوتسن ال

 ةينيطسلفلا تاحارتقالا نوكت نا نكمي له : ١ 4س
 اذا ةيتارجالا لكاشملا لحل ةديدج دوهحل اساسا

 ءايحا ةداعا البقتسم ةيندرالا ةموكحلا تدارا

 ؟ةتيم ربتعت اهنا ما :ريرحتلا ةمظنم عم قيسنتلا
 ىلا ةدوعلا ةيندرالا ةموكحلا تررق اذا - ج

 هنا حضاولا نم سيل ,ريرحتلا ةمظنم عم قيسنتلا
 يقَو .طابش ف هنع ذتلا مت ام فانثتسا ناكمالاب

 لد كاذ وا صنلا اذش وش سدل مهملا ؛فاطملا ةياهن

 .يسايسلا دصقلاو ةدارألا

 .اكريفا نلاظف
 اينرع افارتعا ديرت اكردما نا قيس امم عضتب

 ةينطو ةيضقك ةينيدطسلفلا ةيضقلا ءاهتناب احيرص

 :ىلي امب مهبلاطت يهف ةيسايس
 بعشلل ريصملا ريرقتب ةيلاطملا نع فكلا ١

 .يهدضصتدلقلا

 نود «دوجحولا يف ليئارسا قحب» فارتعالا- 5١

 .اهدودحل ديدحت وا طورش

 ناذللا "8و ١47 نمالا سلجم يرارق لوبق

 .ةيوستلل ساساك نيقباسلا نيطرشلا نانمضي
 ؛ىرخالا ةدحتملا ممألا تارارق لك طاقسا

 .ينيطسلفلا بعشلا قوقحب اهنم فرتعي ام اصوصخ

 ةرادال يكريمالا راكتحالا لوبق اينمض ينعي اذهو

 .مالسلا ةيلمع

 ضرالا لخاد ىتح حلسملا حافكلا نع فقونلا

 .ةلتحملا

 حيرص لكشيو اقبسم كلذ لكي مازنلالا
 مزلمو حضاوو

 نال ...ءيشب برغلا اكريما دعت ال .هلك كلذ لباقمو

 ريغ يبرعلا مالستسالا ينعي مالسلل اهموهفم

 ةيكريما ةطاسو ىلا برعلا جاتحب اذاملف .طورشملا

 0؟:ةيليئارشا» طوربش ةنيلتل
 :ةطتنشااو

00 
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 ١ ةذط زخم( نطألا دهالا+

 ١8- >32 بآ ١9543 ددعلا ١/١19  ةيبرغلا ةعيلطلا



 ١ م 0 ١ ا« *ةيئافؤرم قف لال اجانب لق
 || ةيزلملاونتألا اهتارقانم قيبزعلا هيف يف” .-اوا يدك نك و و

 1 :تاينمتلا بيطأتب .نيسهلننملاو ١ ١  سشرو يضافلا نشحلا كلما نيب.نارفيا ءاشل ىلع ,ىفاذقلا رمعم دقعلا لعفا# ةدر

 ١ مهلت ةبيساثم ديعلا نوكب نأ ةيجار 1 : ةيادب ىلا ريشن د اهنأ دقتعيو .ةيداع تناك يردن نوعمبش ينويهيصلا نايكيا ةموكح
 نكي ا : .ةنخاسلا ايانضقلا عص هلماغت بولتساو يفاذقلا ةسايس يف ةديدج“ 0#

 |. رظتند ناك :ةدجوف ةئقافتا يه .ةيودحو ةيقافتاب برغملا عم طبتزت يتلا ايبيل
 اخاف .هقداعك .يفاذقلا نكل .نآرفيا'ءاقل باقعا ف ءاهسافنا ظفلت نا م

 | ناحللا اهتردصا يتلا تانادالاب ايفتكم .هنورظتني ثيح نم تاه ملو .نيدقأرملا

 ٍ ينازقلا داجتال يبعبشلا ءاتفيسالاو .. .ناجللأ ىلا .ةيقاقتالا ربصم ىف اهكتكمو :ةيروثلا

 .::دجو» ةنقافتا ناش يف يريضملا

 ىلع ةمّئاقلا :تاعارصلا نيسب ٠ بعص فقام يف تاب'ديقعلا.نا نودقتعس نوبقارملا 1

 راجتقالا ةيقافتلا يف رارتيتسال | لغتلب وهوية امنجالاو ةيراضتقالا ثتامزالا و .ةطلشلا

 .لاضفثالا ىلع ؟أبرغملا عم
 قمل قس نارفيا ءاقل ناف ء:ىرخأا تاوطخم نيبقارملا يفاذقلا ءىجافي نا يلاو

 يف طابضلا رابك طاسوا يف و .ايبيل: ف ةطلسلا ىلع ةعرابصتملا ةحنتجالا لخاد لعافتب '

 رشات نف ىوقا ةيددللا جانرلا هاجتا ىلع تاعارصلا ةذه ريثات نوكي دقو -شدجلا

 0 اهؤظختني.نكي مل ث ثيخ نم ديقعلل ةأجافملا ة :ةمقافتملا صوفا ةمزالا

 « ةيلودلا تاوقلا عم ,لمأ,'تاكابتنشا

 .. ةفوقكلا رودلو :قرزلا نشا |
 ”:,ةيبرعلا ةعيلطلا,ب صاخد توريد

 تاوق يف ةلماعلا دسك ةدحولا نم طاع هل تضرعت يذلا ثداحلا

 ىلا عفدي (رنطخلا لاح يف مهضعب احفرج )!١ نانبل بونج يف ءئراوطلا

 مذهل نمالا سلجم, ددج نا.ذننم سيلاؤكلا يف لغافتت ةللكشم ةهجاولا |
 لوزنو ةيسفوف ةيغر ىلع ءانب ,رهشا ةثالث ىلا ةنش نم ةدملا رصقو..:. تاوقلا

 ناوظنا ليمقلا منارتش لالخ نم وأ ريشادملا .ينودهصلا طغضلا ناك اذاو

 ام ىلا ةيلودلا تاوقلا لوح دق .«يبونجلا نانبل لشيج» ىمسي ام دئاق دحل
 عم «لمأد ةكرح هتعقو يذلا يريسلا قافتالا ناف ءروزلا دوهنش هببشن

 ياينْيطسيلف ينانبل مواقم 4 للست نود .ةلولدحلاب يضقيو ,ةنياهصلا

 ةيندقر اهلعجو . .ءاقرزلا تاعبقلا يوذ ةلبلب يف فعاض لتجملا ظيرشلا

 ٍةلبلب ىلا تلوحت ةلبلنلا هذه نكل .يزب هيين ةكرحل ةينودهصلا :ةرونافلا

 عمال ف نا ةوانيطشننلاو ناويناننللا نومواقمأ عيش دنع ةلومد

 وحلا قارتخا ىلا اوعراسف . ,ينطولا مهرود بابسسح ىلع تدقع بنينا لت

 هيلااراشا افااذهو,. ةهئامد نم نمثلا نيددسف «لدلجلا'نمأ» ةيرظن اوطقساوإ

 يييلا ةدايلهيعلا'نم ئاثلا يو» نا لاق امدنع ينودهصلا نابكلا يف عافدلا ريزو
 ش0 ' ١ :نوينيطسلف اهب موقي نانبل بونج يف انفدهتست

 ' اوسيل مهف .ةيلودبلا تاوقلا ركسع' عاض يومدلا لدجلا اذه راطا يق
 اسمتب يذلا 8 رارقللااعبت ,ةيلودلا دودحلا ىلا راشتنالا ىلع نيرداق

 : ةيجفهلا در نوعيطتنسسمي ال مهنا امك .ةيرصنعلا ةلودلا هضراعتو نانبل

 ريغ عضو. ف:نوفقي اذكفو . ةفئانبللا ةمواقملا تاقارتخا ةلمرف الو ةينودهصلا

 ظ وقهب نجلا قبلا ةوق نين لصفت يتلا ةفوشكملا ةفاسملا طشوو .حتيرم
 / / ' . ٠ .اهدر ناع ةردقلا مهل نوكت نا,بنود تايرضلا نوقلتيو

 ع انلط وخلا :ىرخا ثادحا اهبقعت.دق ريخألا ي ومدلا ثداحلاو

 ةوقلا ٍِق ةكراشملا لودلاب عمق دب دق يذلا رمألا :داضملا ذيعصتلاو ديعصتلا

 ْ ةيهش ماما ةفلودلا تارارقلا توم. نغ نالعإاك ,اهتادحو بحبس ىلا ةيلؤدلا

 نومواقم كانه مادا امو | ءاهدر يف غورشملا قحلاو هلع وكلا ةنياهصلا

 «نانبل بونج طيرش يف حيرتسي نل يئويهصلا نايكلا:ناف .توملل نودعتسم
 د ردي ىودنب مويا باصت نا دب ال, يتلا ةطرتشالا لك: امك

 ار ةضفاتلإ ةيدوّذلإ ٍارآرقلا اهق ةيرط



 ةيبرلا زج ةيماكح نأ ربسبفت

 تارييغت ءارجأ برق نع .يرئارجلا ماظنلا ؛

 ١ ةيرئازجلا ةموكجلا يف ةمهملا بصانملا يف
 نم جورخلل نيحشرتلا ءارزولا زربأآ
 ,يميهاربالا فلاط  دمحأ ديلا مج

 .سسراف يف ًاريفس هنييعت عقوتي |

 دفحأ يمسإ لوادتت عجول 5 وف

 1 ,ةدحنملا ممألا يف رئازجلا لثمم نوذنحس 1

 زرباك نمالا ٌراهَج سيئر يريدخلا يداهلاو
 ف يمدهاربالا نيسلا ةفالخلا عتسبولا

 ٠ كف ءادعألا ذوفألا الغروة 
 '؛ةقيمع راطشنا ةمزا ءلما ١» ةكرح زاتجت

 . ىسوم اهسسؤم بادغ ذنم رطخألا نوكت بق
 .يرويسلا ماظتلل لماكلا اهناقتراو.ردصلا | ٠

 :يناريدلا ىفطصم .نيب لعافتت ةمزالاو |
 دوادو.ةكرحلا ف يزكرملا نمألا لوؤسه

 ِق ,ةيروهمج» :ةسفنل عطتقا يذلا دواد ا

 ..روص ةقطنم اهتيفارغج .بونجلا

 تالومعو بيريهت تاقفص اهروخمو

 نيذفان راجت نم ٍدواد اهاضاقت تاسالتخاو ْ

 'نيمواقملا عنم ىلع ضرحو روصو اديصايف |
 ىملا طيرشلا هاجتا يف للستلا,نم |[ ١ ءاقل :

 وه يذلا يثاريدلاو ...ةعقترم ةروتاف |
 الواد ةيضق نجف دنهبا تاجارهم ىلا برقا

 ,هناب ,نالدق ريمألا ديع |

 ' ا و

 ه٠ ةفصوو .ًانلع 1

 ةدوعأدب ديزيأ 0 ١ 0ع لف ْ
 و دروسسلا .ةيركسعلا تأ دج .ولا .ةجاح م ىلا

 هال .ةيب 0 ةياكاضلا 3 ت توريب 8 د وح ولا 1 "8
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 ظ «ترابيش 8 نع اوعدقا نييروسنأأ
 ده نآلا ةودايوا ا ّق وجيبلا ! ملا 6

 ىهتسي يذلا يساند ميهنت نمير ظ

 ةيماظنلا تاوقلا نم رصتع يفلا لوخد نع
 ةطيحملا قطانملا ىلا قشم د ماظنل ةعفاتلا .

 :ةيحاضلا دق ا مسففلا تاميخملاب
 :«لمأ١ تماقاو . ةنجاربلا جرب ميخم اهمهاو

 ةميدقلا اديض ةراح يف تادادما ةكيش 0!

 ىلا ردابت نا عقوتملا نمو ..ةيشودغض ةدلبو
 ءاحيباب نيينيطسلفلا عض ةهجاول,با لاعشا

 دعت

 0 ..ناقحل

 . نومازلللو 0 نارفط ا.
 ابرهلا ىف نو رتسإ

 ةيسنرفلا «”ناويول, ةلجم تدكاأ ١

 ىعست ةيناريالا تاطلسلا نأ .ةدع ويبسألا

 || . ةلولحم ىلا ,ةففتخملا'بيلاسألاو لئاسولامأ
 | نا دعم ايكربت ىلا .نايناريالا بوره عنم

 ,ناريا يف قاطت ال ةايحلا فؤورط تحبصا
 نأ رييخألا اهردع 3 ,ةلحملا تلاقو

 اميكرت وبحت مودحلا نوريعب نيينازدالا

 نويلقني مهو .ايموي
 اع نإ تدافاو .تارهوجملاو

 5٠١ يلاوج هتميقام .مهعم اوجرخآ ؛ناريا
 .ةريخألا ةتسلا رهشالا:يف .رالود نويلم

 ا نم ءونت تتاد ابكرت نا ,ةزكذ ريدجلا, !

 ناو ءاهيلا نيئجاللا نيس ٠ ناربالا فالآ
 لئاسو نع شتقت ,ةيبرغلا ايناملا_تاطلس
 .تلحفتسا ينلا ةيبيضقلا هذه ةجلاعمل

 ,ةيبرغملا/نالرب ىلا يضاردإلا وجي تبسي
 "5 ةيقزتلا ايناملاب ارورم

 ا
 ا يا نم ان اريزلا ديفا ْ

 رصما يح عواوشإ دحأ يف هترايسل عقو :

 قئاس .ةرساقلاب نكسي ثيح ةديدجلا ل
 ناقفارملا ةسارجلا طبانضو ةرانسلا ١

 ميكا 2 :ةغلاب ح ويبيض اييصا يرتيمنإل
 تاهج تد 7 .ةيقسا 75

 0 7 نأ 0

 01 54 ةدنمألا ةمانزاورلا+ل لؤح ةزمتسم؛ ا ن

 يروي عمتجا راطالا اذه يو .نانبل : ظ

 0 قف ةئن ويهصلا ةطشبألا قسم ينارب ول 0 لا

 0 نييراوس نيينما نيلوؤسم عم نانبل بونج ١
 لالتحالا تحت ةعقاولا نير ةثيدم 3 5

 طوخطخلا مسر يفاوثحبو ينوب
 ظ نم معولا قعد يبدع ولج ل ءارمجلا | لاب

.-- 1 

 ينارهّرلا ىرجم طقلا ةنياهصلاو قيشمد
 اتجت ال 0 ا

  ةدحو ليكشت ينارهزلا ىتخاةيبوي وينكيا
 ١ ةيماظنلا 2 اهتدلؤؤسف طانت ةقنمأ :؛

 ..ةيروبسلا تاوقلا هَ

 ةيحاضلا نم ةدتمملا ف

 0 .ءلما» ةكرحو ةيروسلا

 ' داحسلا مهعم

 روقنأو ملظلا نع ةريثك تاياورو صصق :بيرقلاو ديعبلا خيراتلا ىف [-
 .اهراثربناف اهئافكنا مث .اهيوعش ماما .فلختلا تاطلس حاضفناو هب

 ناك دقو .ندمتلا و ةراضحلا بابساب ذخالاو .مدقتلا لماوع لضفب 0
 اهربع نم اوديفتسيل ؛صنمقلا هذه اوأرقد نا :نييناربالا يىلالملل نكمد
 فراعتلا متام وا ,ةملظملا روضعلا ٌلعلو . ةطلسلا ىلا لوصولا لدق ,اهجئاتنو

 ىلع ,يغبني يتلا بقحلا لضفا ,ىطسولا روصعلاب .ابوروا ف هتيمست ىلع
 ةطلسلا الف ,ةدنعبلا اهتادط يف صوغلاو ,ءاهتاحفص ةعجارم ناريا ىلالم

 عزوت .كيلفت تادنس ىلع انايحاو .ةنجنلا حيتافم ىلع تاكنا يتلا ةيتونهكلا
 ىتح الو ...ةضهنلاو مدقتلا تالجع تفقوا ,سانلا ىلع يضارالا اهيجومب
 دك عست و ِق تححت ,ةددعتمو ةعونتم تناك دقو ؛«باشهرالاو عمقلا لئاسو

 طوقس يف تلماكت مث .تلاتت يتلا ةيملعلاو ةييركفلا تاروثلا قيرط ماما
 .ةثيدحلاو ةيندملا ةلودلا ءانب ىلا الوصو .ةيتونهكلا ةطلسلا

 ,يلالملا نم ةناوعاو ,ينيمخ لوصو ذنم :ءناريا اهشيعت يتلا ةبقحلاو
 ( |. تقرغ يذلا مالظلاف ...ةيراضحو ...ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس ةحيضف
 تناكو .برعلا مهتاريج ىلع هوممعي نا .اهيلع نوطلستملا دارا :ناريا هيف
 نيب ...مدقتلاو عجارتلا نيف ...ةراضحلاو فلختلا نيب ,ةلصافلا ةكرعملا

 مسناي ندمتلا و مدقتلاو ةراضحلا ةكرعم قارعلا ضاخو .ندمتلاو ةيردردلا

 .اعيمج برعغلا
 ,ةيسادسلا مهحئاضق تناك . مقرانعياو مهبولق ماللظلا دس نيذلا لف

 ميلطلا البسي نآوبا نم اورف نييركسعلاو نيفقثملاو ةييسايسلا تنور
 هاجتا ف .ايموي دودحلا نوربغي نييناريالا فالآ  مهءارو قفدتي مث ءرهقلاو
 يلالملا نارين نم نيبراه يبرعلا جيلخلا تاراما ضعبو قارعلاو ايكرت
 ىلا ةنعدب بحاص لكو) .تعدتبا يتلا ةيوطلسلا لاكشالاو ...سارحلاو
 .ملعلا ىلع لهجلاو :رونلا ىلع مالظلا راضتنا ىلع نيرصم يلالملا لظيو :(زاتلا

 ةورذ اهنا لبق ,دادغب ىلا يتنماخ يناريالا سيئرلا ةقيقش ترف مويو
 نع ٌفكتو :يوعرت فوس ةيناريالا تاطلسلا نا ليقو .ةيسايسلا حئاضفلا
 ...ةريثكلا اهمومه ةجلاعم ىلا فرصنتو :اهاوس نوؤش يف لحدتلا

 ,ةيماظنلا تاوقلا ةداقو .ينيمخ سرح ةداق نيب عارصلا علدنا امدنع مث
 بولسا نم جرخت نأ دب الو ,فطعنملا ىلا تلصو .ةيناريالا تاطلسلا نا:لدق
 .اهسفن ىلا فرصنتو .قارعلا غم برخلا قزآم ىلا لوخدلاب :اهقزآم ةجلاعم

 يناجنسفر ةرئاط.دئاق ,يضاملا عوبسالا يف ,دادغب ىلا اجل امدنعو
 أينلا لقافتت ةنملاعلا مالعالا ةزهجا تناك :هينواعم نم ةثالث هقفارد ؛ ةيصاخلا

 نا اينلا مهاتا ذا ءىلوالا ةلهولل نوعيذملا لهذ دقو .. .ةيسايس ةحيبضفك

 .نايغطلاو ملظلا نم أبره دادغب ىلا رف يذلا وه : يناجنسفر
 . تايؤتسملا عيمج ىلع .ًادموي رركتت يتلا ةينارنالا ةحيضفلا اهنإ
 ,ةملظملا روصعلا ةحبضف

 :ةنجلا عيتافم ةحيضفو

 ..:يركسعلا خسحلا ةحيضفو
 ...ءاضقلا و ملعلا روضع يف ؛يف الملا اهب ليرستي مل .ةحيضف تيقب اذا اذه

 (00.ايجولونكنتلاو
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 مهياوذ "4 .يونطملاو يدسجلا :بيذغنلل

ا
 

 انردصتا :يثلا ةيرابخالا ةرشنلا َِي درو

 ١ نا ليما قوقحلا كربلا ةيهظنملا»

 نم ىرتسيلا هنبعب رظتلا دقف لا

 تلاقو :هل ضرعتا يذلا بيذعتلا ءارج
 رسمعو يرامعم دقم :نا ًاضبا ةرشنلا

 اوضرعت ؛:هجوخ . مثده .سسحمو 0

 ْ .لدقلاب اودده مهبراقاو

 ا دق ناك نيلقتعملا عال ؤه نا ةركذ ريدجلا

  رقأ ةددحم ةمهن نود نم مهلاقتعا ىرسج

  ةمظنم ا تنلغأو ؛ ١58٠١, ماع ذفم ةيكاحم

 " تاطلسلا تينشانوا ,يأر ءانجيسك مهبنبت

 مل ةمظنملا نكل ٠ ؛مهخارس قالطا ةيروسلا

 2 باع

 ' ما/ - ىيدت بآاآم_ 5 "ايش ةعيلطلا



 هئانبل 10 ىركذلا فرظنلل تفلم ياس مامنها
 مح ةفومتاوم ويصاب" وج 005 ١ اوس د

 ! لوري ىنمو اهبشن
 ا 0 00 ا نا 6-00 0 دوما و نورس دو ا اا «ذ 0

 عفا نينارب رادخ
 ا ا رج. الان الا فال الاةوصقاقب قنص روت صحو هه

 ,ةنشاقلا دن ةنافحلا رادحم هريثعب قرشلا
 ةيلودلا ةسادسلا لا رابتخا كل كحم قادري امهالكو ,رعلا رايس هي هدلغ وشب نرفلاو ..

 يدعسلا ديعس  نيلرب

 بابسالا لاوز لاح لوزيس لوزيس رادجلا)
 ميعَر باوج ناك اذكه (هئانب ىلا تداق يتلا

 لؤاست ىلع ركينوه شريا ةيطارقميدلا ايناملا |
 .يلاحلا ماعلا علظم يكريمالا يناملردلا دقولا

 ١١ ءاعبرالا موي ديدحتلابو مرصنملا عوبسالا يف
 .اماع 6 ري حبصاأ ١985 سطسغا /بآ
 رادجب) يكارتشالا ركسعملا هفصو ىلوالا تاونسلا يف
 دقف ىلامسأرلا ركسعملا اما .(ةيشافلا دض ةبامحلا

 نع اديعب مويلا هنا .(راعلا رادج) ريبعت هيلع قلطا
 تبسلا ةليل نم ةرخأتم ةعاس يف دلو امكو :كاذو اذه

 نيلرب لوح دتمملا رادجلا 145١. سطسغا /بآ ٠
 ايناملا بلق يف ءارتموليك ١١5 لوطب ةيبرغلا
 :نيمللع نبب ةلصافلا ةقيقحلا اضيا هنا «ةيطارقميدلا

 يف هنعريبعتلا لاكشا عيمجب يلايربمالا يمرغلا ملاعلا
 ,ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نيداملا
 برحلا جئاتن هتزرفا يذلا يكارت رتشالا يقرشلا ملاعلاو

 .1914ه ماع ةيناثلا ةيملاعلا
 سامتلا دودح هنا ةروطخ هلك اذه نم رثكا

 فلح ركسعم امه ,نيعراصتم نيركسعم نيب ةرشابملا
 نم ناكلمي ام لكب وسراو فلح ركسعمو .يسلطالا
 علطم دعب اميفو ؛ةيديلقتلا ةحلسالا ةناسرت
 ايوروا ديعص ىلع ال ةيوونلا ةحلسالا تانينامثلا

 يىلودلا ديعصلا ىلع كلذك امناو بسحف ةمسقملا

 .هرسأب
 ةصاخو يبوروالا ماعلا يارلا لماعتي انه نمو

 رابتخا كحمك نيلرب رادج عم ايرغو اقرش يناملالا
 اهئانبو :تناك ايا ةيلودلا تاسايسلا ةيوهب رشايم
 جارفنالا دعاوق :برحلا دعاوق وا ملسلا دعاوق ىلع

 .ةهباجملاو رتونلا دعاوق وا نواعتلاو
 عئاقو نا ةيخيراتلا ةبرجتلا رهظت ددصلا اذهبو

 ةرورضلاب ةقباطتم تسيل ةيلودلا ةيسايسلا ةايحلا

 ا445 بآ ١8 ١ا/١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 يبس ا سائلا مومع < عم : ةاودلا لتو

 ةيموقلا مهرعاشمو مهفطاوع عم ةقدلا ىلا برقا
 .ةينايسنالاو

 ودبي يبوروالا يعولا هحرطي يذلا لؤاستلا نكل
 نيناوقلا ةريخالا هذه تناك ىتم نإ :اضيا اعورشم

 ةايحلا كيبازوم عطق ليكشت يف مسحي ةرثؤملا
 !؟؟ةيلودلا ةيسانسلا

 رمتسملا رادحلا

 هتضرف عقاو ,عقاو هنكلو .اليمج سيل نيلرب رادج
 ذنم ةيناملالا ضرالا ىلع تعقو يتلا تاروطتلا لمجم
 ديشرلا ننس اهغولب ليق ةيرلتهلا ةيروطاربمالا رايهنا
 يكريمالا دفولل ركينوه هلاق امو .تانيعيرالا فصتنم
 هلاق امل ديكاتو ديدجت نم رثكا رمالا ةقيقح يف نكي مل
 ةيداحتالا ايناملا ريفسل فوشتورخ يتايفوسلا ميعزلا
 با يف نيلرب رادج ءانب روف هيلا عره يذلا وكسوم يف

 تداق يتلا بابسالا هذه لءاضتت نا نم الدبيو . ١
 يه هزيزعت بابسا نا ددرت نود لوقلا نكمي هئانب ىلا
 .ديازتلا يف ةذخآلا

 دوعت لهو ؟نيلرب لوحو يف يرجي يذلا نمو ءاذامل
 ةيلمع يف باطقتسالا زكرم لالتحا ىلا ةنيدملا هذه
 زكرم تناك نا دعب :ةيلودلاو ةيبوروالا رتوتلا
 دقع لالخ نواعتلاو جارفنالا ةسايس يف باطقتسالا
 ؟تانيعيسلا

 رظنلل تفلملا يسايسلا مامتهالا مجح الوا ظحالنل
 عطاقلا نا لوقلا نكمي :رادجلا ءانبل "5 لا ىركذلاب
 اهل ليثم ال زارفتسا ةلمح دهش دق نيلري نم يبرغلا
 ىلع سانلا ضيرحت ْف وا ,مالعالا ةزهجا يف ءاوس
 ,رادجلا نم ةّساّسح طاقن ماما عمجتلاو رهاظتلا
 كيج ْف بناجالا روبع ةقطنمو ؛غرونيدنارب ةباوبك
 عوبسالا ةلطع لالخ تشاع يتلا .ينراش تينوب
 ,ةيطارقميدلا ايناملا ملع قيزمت ةلفح مرصنملا
 عمسمو ىأرم ىلع ؛ةينطولا اهدودح ىلع زواجتلاو
 رئاود هندبا نايعلل رهاظ عيجشتبو ةحلسملا اهتاوق

 رزيحتو معدب لب :ةيبرغلا نيلرب يف ةيمسر ةزهجاو
 رضح يذلا نوب يف نطنشاو ريفس لبق نم نيرفاس
 لامعال ناغير ةموكح ةياعر دكؤيل ةنيدملا ىلا اصيصخ
 رثوتلاو زازفتسالا

 ولحي اذكه  يكريمالا يماسلا بودنملا ىقلا دقل
 دسحي ردقب عتمتي يذلا ناغير ريفس ةيمست ناملألل
 حضني ايسامح اباطخ  ايسايس ةبراوملا نم هيلع
 حلاصمل باسح نود مداصتلل !دادعتساو اناودع

 اناملا نييسايس رطضا امم ةيقيقحلا مهمومهو سانلا
 ةنسحلا ريغ جئاتنلا نم ليلقتلل كرحتلا ىلا ارابك
 ىلع لمعلاو .هذهك ةلوؤسم ال فقاوم ىلع ةبترتملا
 تاقالعلا ناديم ىف ةمجانلا ررضلا راثآ ةرصاحم
 .نيلري يىلاها ةصاخو .ةيناملالا  ةيناملالا

 يداملالا لخادلا تاساكعنا

 ,نيلرب رادجل ١5 لا ىركذلا ةبسسانمب ثدحي ام نا
 رتوتلا ةلاح دعاصت ةلسلس ْيف ةقلح نم رثكا سيل
 ايناملا نيب ةيئانثلا تاقالعلا ارخؤم اهتدهش يتلا
 اهدري يثلاو .ةيداحتالا ايناملاو ةيطارقميدلا

 يذلا يفخلا عارصلا ىلا ءانه نويسايسلا نويقارملا

 هدوقي يذلا روقصلا رامت نيد مانا لبق نلعلا ىلا رهظ

 هدوقي يذلا مئامحلا رايتو ءرغيرك - سوارتش فلاحت
 نا فورعملا نمو «نيارلا دالب ةموكح يف رشنيغ لوك
 برحلا نم) رشنيغ يداحتالا يناملالا ةيجراخلا ريزو
 نيددعاق زيزعت ىلع صرح دق (1181' فيلحلا يلاربيللا
 موهفم ىلع زكترت امهادحا :ةيجراخلا نوب ةسايس يف
 فلح يف هدالب ةيوقت ىلع ةيناثلاو .يلودلا جارفنالا
 نع جرخي مل رشنيغ نا لوقلا زوجي انه نمو .يسلطالا
 هتسرام يذلا ةيناملالا ةيجراخلا ةسايسلا راطا
 ةدايقب يلاربيللا  يكارتشالا فلاحتلا ةموكح
 علطم اهطوقس لبق ثيمش قباسلا راشتسملا

 .ةيناملالا ضرألا اهتدهش يتلا تارولعتلا هتدضرف :نيلرب رادج
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 رايتل لاحلا ةعيبطب قوري ال رمالا اذه نا .تانينامثلا
 ف فاطعنالاب ىلوالا همايا ذنم بلاطي ىذلا روقصلا

 ةزاكع اهلعجي يذلا وحنلا نع ةيجراخلا ةسايسلا
 .ابوروا يف ةيكريمالا ؤكونلا

 مدع ىقلي يذلا رشنيغ جهن نا نم مغرلا ىلعو
 قباسلا ىف ضرعت دق لوك يحيسملا راشتسملا ضارتغا
 الا .سوارتش مرضخملا يسايسلا تاداقتنا ىلا ارارم
 دض ارخؤم تدتشا يتلا ةلمحلاك هجاوي مل هنا

 زوف ةلاح يف نوي ةيجراخل اريزو هتدوع لامتحا
 :810 عيبر تاباختنا يف يلاربيللا - يحيسملا فلاحتلا
 ال يدوماعو يقفا ماسقنا ىلا تداق يتلا ةلمحلا هذه

 امناو بسحف يداحتالا يناملالا عراشلا ديعص ىلع

 زكارمو لب :ةيموكحلا تاسسؤملا ديعص ىلع اضيا
 اررض ماسقنالا اذه قحلا دقل. يسايسلا رارقلا عنص

 اهتيرارمتساو ةيناملالا ةسايسلا تابث يف احضاو
 عوقوو يلخادلا رحانتلا دادتشا بيسب اهتيقادصمو
 رشنيغ ةموكح زجع فشكت يتلا ثادحالا نم ريثكلا

 ماهنا ضحم هنا دقنعن الو اهتايرجم ىلع ةرطيسلا نع
 ةينلعلاو ةيفخلا ةيكريمالا تالخدتلا نا لوقلا

 ىوتسم اهغولبو ةلاحلا هذه رارمتسا ىلع تعجش
 .ارذنم

 ليبس ىلع اهنيب نم ةريثك كلذ دكؤت يتلا عئاقولا
 ايناملا اهل تضرعت يتلا تازازفتسالا :رصحلا ال لاثملا

 بقاوعلاو رادجلا ىركذ ةبسانمب ةيطارقميدلا
 نيب لاصتالا ليهست ةسايسل ةبسنلاب كلذ ىلع ةبترتملا
 يف تدهش يتلا ,ةيبرغلا نيلربو ةيقرشلا نيلرب يلاها
 تعسو ثدح ,اسوملم ايجيردت انسحت ةريخالا ةرتفلا
 ةرايزب نيلومشملا ةرثئاد ةيطارقميدلا ايناملا تاطلس

 رهاظملا نم ديدعلا تلازاو :ةيبرغلا نيلرب يف مهيوذ
 ةسايس يف دعبا تاوطخب تضمو تيزئارنلاب ةقلعتملا .

 هلبقو :ميسقتلا اهقرف يتلا ةيناملالا رسالا لمش حل
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 دض ةيبرغلا ةلمحلا كلذ ىلا فاضت .ةرساخلا برحلا

 نيئجاللا ةلكشم ببسب ركينوه سيئرلا ةموكح
 لمعلاب اهماهتاو .نانبلو ناريا نم ةصاخ .,نييسايسلا
 يلاتلابو بناجألا فالاب ةيبرغلا نيلرب قارغا ىلع
 رغيرد لعف امك ةيداصتقا تابوقع ضرفب اهديدهت
 وا ةيحيسملا ةيناملربلا ةلنكلا سيئرو روقصلا ميعز
 ةئيبلا ةبامح ةيقافتا لوح ةيراجلا تاضوافملا فاقيا
 هذه نا ..ةيناملالا نوؤشلا ربزو غنادحف كلذي دده امك

 ةيسايس ةيعرش وا ينوناق ساسا ىلا دنتست ال ةلمحلا

 ةيمارلا تاطاشنلا نم ءزج يه لب .ةنيعم ةيقالخاو
 نأل كلذ .اهلوحو نيلرب لخاد رتوتلا ديعصصت ىلا
 نينطاوملا عنمل ةدعتسم ريغ ةيقرشلا نيلري تاطلس
 ىلا لاقتنالا نم اهيضارا يف رورملا يف نيبغارلا بناجألا
 الو ؛اهقح نم كلذ سيلف .ىرخا ةلود وا دلب يضارا
 تلازامو ءلوطت ةمئاقلاو .اهتايلوؤسم بلص يف لخدي
 روسفوربلا يقرشلا يناملالا ملاعلا فاطتخا ةثداح

 ليق نم نيلرب مولع ةيميداكأل ماعلا ريتركسلا رنسيام

0 

 ما

 .بابسال

 ريجفتلاو ظل ةيداحتالا ايناملا تارياخم ةزهجا

 رشن راد ىنيم دنع رادجلا هل ضرسغت يذلا ريبكلا

 ,مرصنملا ويلوي /زومت رخاوا ,ةيفحصلا اكنريش
 سبالملا يدترت ىمد ةدعاسمب ةقفلملا برهلا ةحيضفو
 ماعلا يأرلا ناهذا يف ةلثام :ةيتايفوسلا ةيركسعلا
 نم ضعب اهنا ىلع ءانه نييسايسلا نيبقارملاو
 نيلرب لوحو نيسلرب يف رتوتلا دعاصت نع تارشؤملا
 نم يبرغلا عطاقلا يف رمالا اذكه .نيتيناملالا نيبو
 .نيلوب

 '؟ةدرادلا نرحلا ما جارفنالا رادح

 ادناملا ةعصاع لكشي يذلا يقرشلا عطاقلا اها
 هيف كراشت يريفامج لافتحا ىلا اعد دقف ةيطارقميدلا
 ارود تبعل دق تناك يتلا ةيلامعلا بئاتكلا تاعاطق

 ةضصنملا تبصن دقو ١ ماع رادجلا ءانب يف ازراب

 اهقوف نم ضرعتسا دقو ركينوه سيئرلل ىريكلا
 عراش يف ةيناملالا ةلماعلا ةقبطلل ةحلسملا تادحولا
 ةمصاعلل يسيئرلا ناديملا ربتعي يذلا سكرام لراك
 .ةيقرشلا

 نا انه ثادحالا تاروطت بقاري نمل تباثلا نمو

 يقرشلا يناملالا خرؤملا هنع لاق يذلا نيلرب رادج
 يف ساسالا رجح) هنا موي تاذ غربنرود نافيتش
 (جارفنالا ةسايس ىلا ةدرابلا برحلا نم لاقتنالا
 ةدوعلا ف ساسا رجح) ىلا برغلا هلوحي نا عقوتي
 دكؤت يضاملا عئاقو . (ةدرابلا برحلا ةلاح ىلا اددحم

 يف رادجلا ءانب نا كلذ ءىطخي مل غربنرود نا
 ىف ىرخا ةيخيرات ةقرافم ةياك العف مهاس تانيتسلا

 يف جارفنالا دقعل يىلودلاو يبوروالا قيرطلا ديبعت

 ,ةزجعملا ثدحت مل ام .رضاحلا عئاقو اما .تانيعبسلا
 ناو ناهجو ةيلاديم لكل نا ىرخا ةرم دكؤت اهنإف
 ةيكريمالا مداصتلا ةسايس لظ يف يلايربمالا برغلا
 ةيضق مومعو رادجلا ةيضق لعج ىلع مزاع ةنهارلا
 جنرطش ةعقر يف اسيئر اقديب ةيناملالا ةلاسملا وا نيلرب
 ٠ .يلودلا رتوتلا

 برغلا ديرب اذام ؛انه ربكالا لاؤسلا ىقبي كلذ عم
 يضملا ديرب نكح يا ىلا ؟ةيسادسلا هذه نم يكريمألا

 ؟اهيف
 ةيملاعلا برحلا دعب ام عئاقو رييغتب ملحلا نا

 ناغير يكريمالا سيئرلا ةرايز تلواح امك ,ةيناثلا
 ةمصاعلل مرصتخملا قدام /رامأ عساطم هب ءاحيالا

 هئانب مغر نيلرب رادجو .مهو ضحم وه .ةيداحتالا
 جئاتن تاقلح نم طقف اينمز ةرخاتم ةقلح وه ١" ماع
 ىلع قئاقحلا تنهرب دقو . 45 ماع ثلاثلا خيارلا رايهنا

 اهروطتو ةايحلا ديق ىلع ةيطارقميدلا ايناملا ءاقب نا
 ةايحلا ىف اهب فرتعم ةناكم تاذ ةلقتسم ةلودك
 .ليمجلا ريغ رادجلا اذه ىلا ريثكلاب نيدم .ةيملاعلا
 بآ /رهش نا ركذن نا يغبني تاملتكلا هذه مهفن يكلو

 دهش .رادجلا ءانب رهش وهو .هدحو 5١ سطسغا
 .ةيطارقميدلا ايناملا رداوك نم ارداك 11177 ةقرس

 يذلا ريالش فورعملا يناملالا ةعانصلا لجر ناو
 وه .تانيعبسلا ىف فوهنيام رداب ةمظنم هتلاتغا
 ىلع تارايلملا فرصن اذامل) ةريهشلا ةلمجلا بحاض
 ايناملا انزهجت امنيب ةيملع تايميداكا ءانب
 (!رداوك نم هيلا جاتحن ام ةريخب ةيطارقميدلا

 ةسايسف .انلؤاست ىلع اباوج لكشي ال اذه لك
 ال ادودح ةريخالا ةرتفلا ف تغلب رتوتلا ديعصت

 ولو ردق ىلع روثعلا ردانلا نم حبصا دقل .ةلوقعم
 عارصو نيلرب ثادحا يف لقعتلاو ةمكحلا نم لدئض

 عراستب اضيا مستت ثادحالا هذه نا .ءادعالا ةوخالا
 يف عراستب .هيجوتلاو ةرطيسلا نادقفب رذني بيرغ
 رارقلا وعناص ودبيو .ةيلخاد ةفينع ةيكيمانيد
 .يرجي ام ءارو ثهاللاك موي دعي امويد انه يسايسلا

 ةبكريمالا قرطلا ةسايس لاقتنا ةظحالم نم دب ال كلذك

 زكرملا ىلع قرطلا ىلا وشراو فلح طيحم ناردج ىلع
 فيلح ىوقا ىلعو وكسوم ىلغ قرطلا ىلا يا ةسفن
 تاعقرفملا رارمتسا عم ,ةيطارقميدلا ايناملا اهل يقرش
 .ايكافولسوكيشتو ايراغنهو ادنلوب يف اعبط ةريغصلا
 داكت هقئارح ناخدو ءرطخ نايعلل لثاملا لاقتنالا اذه
 [!اهلاعتشا لمقو نآلا ذنم مشت
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 ننتساي مل ُه 2 ةهق

 وترد قوم اتا
 ل جب ا

 ةيلاوملا ىربكلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 ىلعو ,ايقيرفا بونج يف يرصنعلا ماظنلل
 معدلا ميدقت يف رارمتسالا ىلع ةرصم ايئاطيرب اهسأر
 وه نمثلا ناك ول ىنح .؛تاجاجتحالا مجح ناك امهم
 .اهسفن ثليونموكلا ةمظنم عدصت

 ةرفغصملا ةمقلا هتدهش ام ةهجاوملا تاقلح رخآ
 ةديسلا تعمجو (7-85/8/4) ندنل يف تدقع يتلا

 .امهابلا يهو ثليونموكلا نم لود تس يلثممب رشتان
 ايبماز .دنهلا ء!دنك ءايلارتسا ,يوبابمز

 نوبودنملا اهيف حرط تاثحابملاو ءاقللا نم ناموي
 .ايقيرفا بونج يف ايلاح دئاسلا عضولل مهروصت
 قح يق اهذاختا بولطملا ةيداصتقالا تايوقعلاو

 يرصنعلا اهكولس ةعجارم ىلع اهماغرال ايروتيرب
 ةداعاو :ةقرافالا دوسلا نينطاوملا قوقحل ناعذالاو

 ةورثلا عيزوتو .يسايسلا ليثمتلا ةعيبط يف رظنلا
 تامظنملا ىلا ةيعرشلا حنم ىلا ةفاضا .ةينطولا
 نيلقتعملا حارس قالطاو ,دوسلل ةلثمملا ةدقيرفالا

 .نييسايسلا
 ةقطنملا ىلا تهجوت يتلا ءامكحلا ةنجل لشف دعب

 نيبرصتعلا نيلوؤسملا عم راوحلا ءارجا دصق

 نم نسحت ةديدج تاردابم ىلع مادقالاب مهعانقابو
 هتضرع يذلا لشفلا بقعو .مئاقلا عضولا ةروص
 تايالولاو ايناطيرب ىلا ةهجوملا تاءادنلا نم ريثك
 يطعت يكل ىرخا ةيبرغ لودو ةيكريمالا ةدحتملا

 .ناسنالا قوقح ةدناسم تاراعش ىلع ةسوململا ةلدالا
 نادلب اهتذختا يتلا ةلماشلا هبش ةعطاقملا دعبو

 ايناطيرب اهتمظن يتلا ةيضايرلا ةرودلل ثليونموكلا
 نم ةنجل تدمع هلك اذه دعب :ةمظنملا هذه ءاضعال
 ةوطخ يف ءارزولا ءاسؤر نم ددع بادتناب ثليونموكلا
 ءارزولا ةسيئر ثحل ةريخالا ةلواحملا اهناب تفصو

 قيبطتل ضفارلا اهفقوم نع حزحزتت يك ةيناطيربلا
 لمع رقم لظ دقلو ايروتيرب ىلع ةيداصتقا تابوقع ةيا
 امب تاثحابملاب يلغي تيرتس نواد ٠١ يف رشتات ةديسلا
 عامجالا ىلا لصوتلا نود نكلو .ةعاس نيرشعلا براق

 ناب ؛ةياهنلا يف عنتقا يوبابمز سيئر :بولطملا
 هلا تلضو امم دعبا بهذت نا نكمي ال رشتات ةديسلا

 ىوقلاو رت 3 يحتم نفل ِس
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 .اهدحو ةكرعملا ادبت ةيقيرفالا ةهجاوملا نادلبو .ةددهم ثليونموكلا ةدحو ٠
 ع عوج ووجدوا تق حج هوجو داوووجساوب7»# ٠

 اهناب اهتفصو يتلا ةدودحملا تاءارجالا ةلمج ىلا يا
 يه تاءارجحالا هذهو راتوب كيب اهفيلح عدرل ةيفاك

 يف ةديدج تارامثتسا ةيا عيجشت مدعب مارخلالا
 اذه هاجتاب ةحايسلا عيجشت مدعو ءايقيرفا بونج
 ريمتبس /لوليا يف مضنت دق اهناب رشتا* تدعوو .دلبلا
 يذلا ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا رارق ىلا مداقلا

 ريخآلا ةعومجملا عامتجا يف وتيفلاب هيلع تنوص
 ديدحلاو مجفلا داريتسا عنم ىلا يعادلاو .ياهالب

 .ايقيرفا بونج نم ساحنلاو
 تاءارجا نا ةريبخلا ةيداصتقالا طاسوالا ربتعتو

 تارامثتسالا نال كلذو .ركذي ريثأت اهل نوكي نل رشتان
 ةقباس ةرتف ذنم فعضت تادب ةقطنملا يف ةيناطيربلا
 .دلبلا ُِق يسايسلا عسضولا نم دئاسلا قلقلا بيسب

 فلا ١١٠١ زواجتب ال حايسلا ددع نا اذه ىلا فاضد

 ةموكحلا ناف ددعلا ناك اياو .ةنسلا يف حئاس

 ةحايسلا ميرحتب امزاج ارارق ردصت نل ةيئاطيربلا
 طوطخ ىلا ءاحبالا وه هلعفت نا اهعسوب ام لكو كانه

 اذه يف اهلمع صيلقتب ةحايسلا تاكرشو ناريطلا
 .اليتف يدحي ال امم هاجتالا

 هرقل تعنتقا ةروكذملا 6 ءارو نمو

 فَوَحَتلا وهو ةمظتملا لدقتسم قا ا ةدحبوم

 نا ةيناطيربلا ةيسايسلا طاسوالا تركذ يذلا ديدشلا
 اهنيب اداح افالخ لثميو هنع تربع دق تيبازيلا ةكلملا

 .ةيموكحلا نوؤشلا يف لخدتلاب

 اهفقوم نأب :ىرخا ةهج نم ءرشنات ةديسلا ريتعتو
 تاءالما نيب يضارت ةظحل لثمي هنال ارظن بوصالا وه

 ىرتو .ةكرتشملا قوسلا نادلب لويمو ثليونموكلا
 ةيرذجلا تايوقعلا نم ةيمها.رثكا ةلاح ءاضدا .همف

 .اهورواحم اهبلط يتلا

 اهناف ةرغصملا ندنل ةمق ْق ةكراشملا نادلبلا اما

 ةماع يبرغلا يسوروالا فقوملاو تدل تدصت

 .ايقيرفا بونج ماظن دض تابوقع ةلمج ىلع قافتالاب
 :ينآلا ىلع صختو

 .ايقيرفا بونح عم ةيوجلا تالاصنالا عطق -

 رامثتسالا ةداعا وا رامثتسالا تايلمع لك عنم
 .اهعاونأ لماكي ةيعارزلا تاجتنملا داريتسا فقو-

 عم ةدئافلا ىلع ةفعاضملا ةيبرضلا ةيقافتا ءاغلا

 .ايروقيرب ماظن
 .ماظنلا اذه ىلا تازيهجت لك ميدقت عنم

 اهدف نوكي ينلا تاكرشلا عم تايقافتا مدقوم عضم

 .ايروتيربل اعبات لاما سآر ةيبلاغ
 .دليلا اذه هاجتاب ةحابسلا شاعنا فقو

 عاطقلا وا يكنبلا عاطقلل ضرق يا ميدقت عنم

 .ماعلا

 ديدتحلاو محفلاو مويناروالا داربتسا فقو -

 .ساحنلاو

 .ايقيرفا بونج يف ةيلصنقلا تاليهستلا بحس

 عصضولا ىلع نيعلطملا نييداصتقالا ءاربخلا نا ريغ

 نادلبلو ايروؤثيري ماظنل يعانصلاو يداصتقالا

 يف .امومع .نوككشي ةيبونجلا ايقيرفا يف ةهجاوملا
 اتوب كيب ةموكح نا نوريو .تايوقعلا هذه ةنلاعف

 ,تالامتحالا ةفاكل ليوط تقو ننم اهسفن ترضح

 نع يلختلا نع ةرداق ريغ ةهجاوملا نادلب نا ىلع ةوالع

 ناو ءايقيرفا بونج اهل اهمدقت يتلا حلاصملا نم ريثك
 :«تررق ام اذا قانتخالل ضرعتت نا نكمي اهتايداصتقا

 .قيبطتلاب اهتا ديدهت نرقت نا ,لعفلاب
 نا ىلا ريشت ندنل ةمق ةياهن ذنم ةرفوتملا رابخالا

 نم .ةدحاو لك تعرش . اناتساوبو ايبمازو يوبابمز
 بعاتم نم اهقحليس ام مغر تابوقعلا ذيفنت يف ؛اهتهج
 ديبعب نأ نكمي ال يرصنعلا ماظنلا نا نم اعانتقا

 ديبكالا مزعلا هماما ىأر اذا الا .هتسايس يف رظنلا

 ال يتلا هذهو ءاضيا .ةيلودلا ةعومجملل نكل .ةقرافالل
 ناسنالا قوقح تاراعش ديدرتب ةيفتكملا ةددرتم لازت

 0 .طقف

 يواوزلا ناميلس
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 تاونس ثالث تاضوافم :لوقب وكيمورغو برحلا ءاهنا ىلع ينايفوس رارصا

 نارهط ةيجراخ ةرازو ليكو يناجيرال نكي مل | 5
 ةيتايفوسلا ةمصاغلا ىف هيب بحرم ربغ اصخش

 يذلا صخشلا ديكأنتلاب نكي مل هنا مغر اث'

 ليكو وكنينروك يجرويج نا كلذ .وكسوم مينا
 راز يذلا قباسلا ةيتايفوسلا ةيجراخلا ةرازو

 علطم ةرازولل لوالا لدكولا ةفصب ةيناريالا ةمصاعلا

 ةهحوم ةوعدلا نوكت نا ىلع صرح دق ماعلا اذه

 رسفيو :تاذلاب يناربالا ةيجراخلا ريزو ينايالول
 صرحلا اذه ةيقرسشلا مصاوعلا يف نوبقارملا
 ءاوجا ةيقنت يف ةبغرلا نع ربعي هنا ىلع يتايفوسلا
 عم .نكمملا ردقلاب ةيناريالا  ةيتايفوسلا تاقالعلا
 ةلاحب ماودلا ىلع وكسوم يعاسم تمدطصا دقف كلذ
 يذلاو .نارهط يف دئاسلا ةقثلا مادعناو كيكشتلا
 مايق عم يخيراتلا هقمع بناج ىلا ربكا اقمع بستكا
 .هايشلا ماظن ضاقنا ىلع يلالملا ماظن

 ,ةوعدلل يتايالو ةييلت مدع نويقارملا لجس دقل
 ةيلوكوتوربلا رهاظملا ماما ردقلا سفنب اوفقوت مهنكلو
 ثيح وكسوم يف يناجيرال هليكو اهب لب وق ينلا ةتفلملا
 ةيجراخلا ريزو عم لفاح تاءاقل جمانرب هل دعأ

 ةرايزلا ماتخ يف هليقتسا امك هزداندر افيش يتايفوسلا

 وكيمورغ هيردنا ةلودلا سيئر دوهعملا ريغ ىلعو
 دق ةينايفوسلا ةمصاعلا نا وديس ددضصلا اذهبو .هيسفن

 ةيا ديدبت ىلع حوضوبو رخآ فرط نم تصرح
 ةيباجيالا اهتاقالع باسح ىلع ةلمتحم تاليوأات
 يتايفوسلا سيئرلا دكا ذا قارعلا عم ةروطتملا

 نسح تاقالع ءانب يف ةبغار وكسوم نا وكيمورغ
 تقولا يف اهنكلو ؛ناريا عم لدابتملا مارتحالاو راوجلا
 عم برحلا ةلاحل يروقلا ءاهنالا يف ةبغار هسفن
 لضفا تاونس ثالث تاضوافم) نا ىرت اهناو .قارعلا
 لوق دح ىلع (دحاو مويل برخلا ةلصاوم نم
 .وكيمورغ
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 وكسوم عم نآرهط تاقالع
 .برحلا رارمتسا نه ,م يناريالا فقوملا رظتنت

 ينايفوسلا 55 ٠

 خادش فش .. قلو طفت
 .دحاو مويل برحلا ةلصاوم نم لضفا

 ا د اا لا ل ا ع - د

 .الوا برحلا ءاهنا ف وكسوم ةبغر :هزداند رافيش

 نم يتايفوسلا فقوملا ىلا فاضي يذلا ديدحلا

 ةرهاظ اضبا وه ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا ةيضق

 لودلا يف مالعالا ةرهجا عيمج ىلع فقوملا اذه ميمعت

 تزرباو وكيمورغ تاحيرصت ترشن يتلا ةيقرشلا
 ,نيسح مادص سيئرلا ههجو يذلا مالسلا ءادن اهبرق

 ةفيحص هتلعف ام اذهو .ليق نم هلعفت مل وخن ىلع

 يكارتشالا بزحلا ناسلب ةقطانلا «دئالشودزيون»

 ,وفارب يدور» و ةيطارقميدلا ايناملا يف دحوملا يناملالا

 .ايكافولسوكيشت يف يعويشلا بزحلا ناسلب ةقطانلا

 تاراشالا ءازا يتايفوسلا كشلا ثعبم نا ودبيو

 ىلا لوصولا يف نارهط ةبغر لوح ةريخالا ةيناريالا

 اهنارتقا وه .وكسوم عم تاقالعلل يبسن رارقتسا

 يف ةحلسملا ةيناريالا تالخدتلا ةدايزب رظنلل تفلملا
 ةيعاذألا جماربلا ةيناودع دعاصتو .ناتسناغفا

 ةيروهمجلا يف ةيمالسالا بوعشلا ىلا ةهجوملا
 ةيلودلا نارهط فقاوم مومعو ,ةيتايفوسلا ةيويسآلا
 ترثأت كلذ ىلا ةفاضا :ةيتايفوسلا ةسايسلل ةئوانملا

 ةيشحولا ةيفصتلاب رثاتت تلازامو نيتلودلا تاقالع

 امناو ,يناربالا هدوت بزح رداوكو تادايقل تمت ينلا

 ءيس وحن ىلع رمالا اذه لالغتساب ءيش لك لبقو اضيا

 نيقرشلا ةقطنم مومع يف ةيتايفوسلا ةسايسلا ةعمسل

 .طسوالاو ىندالا

 ةصيرح ةيتايفوسلا ةدايقلا نذا لعجي يذلا ام
 نم ىقبت ام ذاقنا ىلع نهارلا فرظلا يف ردقلا اذهب
 ؟ةيناريالا ةدايقلا عم ةنكمم ةيباجيا تاقالع

 نكل ,كش الب ةديدع تارابتعاو لماوع ةمث
 تاهجوتلا اهتمدقم يف نوعضي انه نيبقارملا
 ءازا ةيتايفوسلا ةسايسلا يف ةديدجلا ةيفيشتابروغلا
 ىلع وديد امك زكرت تاهجوتلا هذهف .طسوالا قرشلا

 يسامولبد يسايسو يركسع يئايفوس دجاوت قيقحت
 قيرط ىنع يلود دهجل ةلواحم ةيا نمض نزاوتم
 .طسوالا قرشلا ةمزاب ىمسي امل ةيملسلا ةيوستلا
 يف رظنلا ةداعا دجاوتلا اذه تامزلتسم نم ناك اذاو

 نم نإف اهسفن :ةيليئارسالا»  ةيتايفوسلا تاقالعلا
  ةيتايفوسلا تاقالعلا يف رظنلا ةداعا يهيدبلا
 ةمزالا يف نارهط ذوفن ديازت دعب ةصاخ ةيناريالا
 .ةينانبللا

 ىلا نارهط يف ىلالملا ماظن رطضي رخآ عفاد كانه
 راصحلا هنا :وكسوم وحن ءيشلا ضعب مدقتلا

 ةيناريالا طفنلا تارداصل لاعفلا يقارعلا ينركسعلا
 رما لعجي امم هقاوساو طفنلا راعسا يدرتو

 يا نم رثكا ابعص قارعلا دض برحلا يف رارمتسالا
 اددجم مامتهالا ءالبا نم دب ال كلذل ,ىضم تقو

 داحتالا بونج ىلا ةيناريالا زاغلا تارداصل
 دعم 148١ ماع ذنم لغتست مل يهو يتايفوسلا
 ةيلايخلا ةيناريالا راعسالا ىلع وكسوم ضارتعا
 اذهك لمتحم روطت دوقي نا نارهط لمأت كلذك : كاذنآ
 طفقنلا ريدصت ةداعا حلاصل ةنكمم ةيوست وحن
 .نيوزق رحب ربع يناريالا

 رمالا وه امك وكسوم ىدل نا لوقلا نكمي اذكهو
 بيترت ةداعال بابسالا نم يفكي ام نارهطل ةبسنلاب
 الثاح ةيساسا ةجردب فقب ام نكل ةكرتشملا تاقالعلا
 ةلصاوم ىلع يناريالا رارصالا وه ايلمع مدقتلا نود
 مجح نم يوقي يذلا رمالا ,قارعلا دض برحلا
 ءاّرزا ةيتايفوسلا ةيسايسلا  ةيركسعلا تامازتلالا

 ضراعتلاو ضقانتلا صرف ديزي يلاتلابو دادغب
 .نارهط عم مدلصتلاو

 ايناملا ةمصاع ىف نويسايسلا نوبقارملا
 ةرازو نا :ةيبرعلا ةعيلطلا» ل نودكؤي ةيطارقميدلا
 عم راوحلا ةباوب كلذل ءانب دصوت مل هدزاندرافيش
 ةهاجوو اهتيمها ىلع ةباوبلا هذه نكل .نارهط
 فقوملا باسح ىلع نوكت نل اهدئاوفو اهبابسا
 ابلاغ ديري ال يذلا ؛برحلا نم يرهوجلا يتايفوسلا
 يذلا يناريالا فرطلاب قلعتي نمآلا ناو ةصاخ .اهبف

 بونج يف يجيتارتسلا ين ينمالا مارحلاب ةرشابم لصتي

 [1.يتايفوسلا داحتالا

 "4 ١و4 بآ ١8 ١ا/١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نم مغرلاب ؛نييناريالا ءابطالا ةاسام تيقب
 رابك تلاط يتلا تالاقتعالاو يسيلوبلا عمقلا
 .ةيناربالا ندملا نم ددعو نارهط يف ءابطالا

 يف يرجي امل يمالعالا مامتهالا نم ربكألا زيحلا لتحت
 يذلا وه .يسيلوبلا بولسألا نوكي دقو .لخادلا
 ةزهجأ اهيلوت ةيضق ىلا ةاسأملا ليوحت ىلع دعاس
 هذه يف .هقحتست .آغلاب امامتها ؛ةيبوروالا مالعالا
 ,ةيناربالا تاطلسلا .اهيف هجاوت يتلا ةرتفلا
 سيئئر ناب بشن يذلا كلذك ,رخآ عون نم تاعارص

 ةلاقتسا ىلا تدأ ءةيربلا تاوقلا دئاقو ينيمخ سرح

 . يسايمس فقوم نع نكن 7 فطاعتلا

 ١43 بآ ١18 ١ا/١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7" '؟

 سقلا مغر مهبارضإ نولصاوي

 .ريخألا

 لماسشلا بارضالا ,ةيناريالا ةضراعملا تلوأ دقو
 اهتمدختسا يتلا بيلاسألاو ,ءءابطالا هذفن يذلا
 ,يملاعلا ماعلا يأرلا ىلا تلقنو .اهمامتها تاطلسلا
 مظعم فقوت ةدكؤم .اهليصافتو ةفلتخملا ثداوحلا

 تاربتخملاو تايفشتسملا اهيف امب ةيبطلا تادحولا
 .لمعلا نع تادايعلاو

 نوكي نا :نويبوروألا نوبقارم لا برغنسيو
 /زومت ١4 يف ءايطالا ةباقن هيلا تعد يذلا بارضالا
 هريعت ال يذلا تقولا ف :ارمتسم لازي ام ,يضاملا ويلوي

 ةينمألا ةزهجألا يفتكت ذا .يدج مامتها يأ ةموكحلا
 هرابجال ديدهتلا ىلا أجلت وأ . برضملا بيبطلا لاقتعاب
 يف ,ةيمالعالا ةزهجالا ؤرجت الو .لمعلا ةسرامم ىلع

 ذإ :هيلا قرطتلا وأ ءبارضالا نع ثيدحلا ىلع :ناريا
 ًارارق تذختا ةيناريالا تاطلسلا نا ءنارهط يف ددرتب

 ةلكشملا ةجلاعم نأسش نم نأآل .يمالعالا ميتغتلاب

 يذلا ءابطألا ةباقن سلجمل ًاراصتنا ققحي نا ,ايمالعإ
 تلقتعاو .هلحب ارارق تردصأ دق تاطلسلا تناك
 .هنع ًاليدب رخآ اسلجم تنيعو .هئاضعا مظعم

 مويلا ىتح نلعت مل ,ةيناردالا تاطلسلا تناك اذإو
 يف :«نويبيرت دلاريهلا» ةفيحص نآف .نييرضملا ددع

 لوقت .يلاحلا سطسغا /بآ / خيراتب رداصلا اهددع
 ددع) 4٠/ تغلب ءابطالا نم نيبرضملا ةيسن نا

 ىلع /(86 تغلب نيح يف .(افلأ ١4 ناريا يف ءابطالا
 دقتعملا نمو :ةلدايصلا نم /1/هو :نيضرمملا ىوتسم
 عيمج فقوت ىلا يدؤي فوس بارضالا رارمتسا نا
 يذلا رمألا ,ناريا يف ةيجالعلاو ةيبطلا تامدخلا
 تاءارخالا يف رظنلا ديعت نا ىلا تاطلسلا عفدي فوس
 دق ناك يذلا سلجملا ةداعإ اهزربأو ءاهتذختا يتلا
 ىلع روتكدلا ةسائرب .ءابطالا ةباقن تاباختنا يف ءزاق
 اذه ىلع تذخأ دق ةيناردالا تاطلسلا تناكو .يظيفاح
 تنبعو .هلح ىلا تأجل كلذلو ءاهل هتضراعم .سلجملا
 ةينيدلا اهتناصو تحت هتعضو .رخا اسلحم

 ىلع نويناريالا ءايطالا جنحيو .ةرشابملا ةيسايسلاو
 نويلاطيو .مهتنهم نوؤش يف .رشابملا لخدتلا اذه
 .ةيملعلاو ةيباقنلا مهقوقح مارنحاب

 نا «ناريا ف ةيبطلا ةنهملا نع عافدلا ةنجل لوقتو
 نأ و :تادايعلاو تايفشتسملا مظعم تلمش تالاقتعالا

 ,بارضالا يف نوكراشي بيبط فالا ةرشع نم رثكأ
 مهتباقن سلجم اهعفر يفلا بلاطملا نوديؤيو
 لوقتف ةضراعملا «قلخ يدهاجم» ةمظنم اما .بختنملا
 يبفشتسم تلمشو :ةعساو تناك تالاقتعالا نا

 .نارهط يف ينيمخو هيلفروت
 نييناريالا نم ًاريبك امسق نا نوبقارملا ظحاليو

 نع ربعي فطاعت وهو .ءابطالا بارضا عم نوفطاعني
 اهتاسايسو ةيناريالا تاطلسلل ضراعم يسايس فقوم
 يبطلا بارضالا داغأ دقو .ةيعامتحالاو ةبداصتقالا

 ,ةلماش ةكرح ثودح ةيناكماب لمألا نييناربالا ىلا

 هيف امب ,.ينيمخ هيف مهجر يذلا ميحجلا نم مهذقنت
 راشي .اهرارمتسا نم ىودج ال هنا نوري يتلا برحلا
 رارمتسا ىلع نوضرتعي نييناريالا ءابطالا نا انه
 .كراعملا ةهبج ىلا مهلاسراو .برحلا

 ةنراقم ىرجأ .ةيناربالا ةضراعملا يف رداصملا دحأ

 تناك يتلا تابارضالاو .ءابطآلا ةباقن بارضإ نيب
 فقوملا صالختسال ؛ادنلوب يف «نماضت» ةباقن اهذفنت

 ءابطأالا بارضا ءازإ انواهت هيف ىأر يذلا يبرغلا
 ةيناكمإ ىلع يباجيإ ريثأن نم هل امم مغرلاب :نييناريالا
 اممو ,يناريالا بعشلا نم ةعساو تاعاطق كيرحت

 ةيسايسلا اهتاهجوتو ةضراعملل يوق عفد نم هيطعي
 عضوو :.طلستلاو عمقلا نم ناربا ذاقنا ىلا ةيعادلا

 زجعل سفنتم ىوس دعت مل يتلا جيلخلا برحل دح
 ىلع رمتسملا روهدتلا ةهجاوم نع ةيناردالا تاطلسلا
 0.تايوتسملا فلتخم

 .ك.ف
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 وتوت دنومزيد
 اريضاح ناك .

 .اميشوريه يف مهفتح اوقل نيذلا عبر نم رثكا
 ةنيدملا هذه يف ماعلا اذه لافتحا اورضح

 /بآ نم سماخلا يف تلفتحا يتلا ةيواسأملا
 ءاقلال نيعيرالاو ةدحاولا ىركذلاب يلاحلا :سطسغا

 ةيملاعلا برحلا ءانثا اهيلع ةيكريما ةيرذ ةلبنق لوا
 .ةيناثلا

 يف صخش فلا نوسمخ دشتحا موديلا اذه حابص يف

 رامدلا دعب ةديدجلا اميشوريه

 ١3 ماب مدن نمزجمع معمر [ 

 ويتن اميشوريه اياحض لثمي يذلا بصنلا ةدعاق ىلع
 0 تل تا

 اطخلااذه نا مالسب من ةيلتلا ةراعلا
 د 0 عسسل

 مهتزه دقو ,ةينابايلا اميشوريهب مالسلا ةقيدح
 اياحض ىلع ادادح تمصلا نم ةقيقد اوفقوف .ىركذلا

 تايالولا اهتعبتا يتلاو :ملاعلا تزه يتلا ةلينقلا كلت
 .يكازاكن ةئيدم ىلع ىرخا ةلينقب ةيكريمالا ةدحتملا

 سيياقم يف ةثيدح ةنيدم تسيل اميشوريه
 ْف هتوا رهن ىلع نصحك اهؤاشنا مت دقلف .نييفارغجلا
 نيحلا كلذ ذنم ترهتشا دقلو ءرشع سداسلا نرقلا

 لبق ةيطاطملا داوملاو تاجوسنملل يعانص زكرم اهنأب
 حايص نم عيرلاو ةنماثلا ةعاسلا يف اهلطعت نا

 ةيرذ ةلينق .1445 ماع سطسغا .توا نم سماخلا
 ءاننملا ىلع 714 - ب زارط نم ةيكريما ةرئاط اهتفذق
 صخش فلا ١٠٠١ نم رثكا ىهنا ثيح ةنيدملل يبرغلا
 عولط عم نوقشنتي مهو مهتايح اميشوريه ناكس نم
 راجفنا لعفب ثولملا ءاوهلا مهتنيدم ىلع سمشلا
 وه هفتح يقلف : اهرثأ نم رايطلا ملسي مل يتلا ةلبنقلا
 .رخآلا

 نيعبرالاو ةدحاولا ىركذلا يف لافتحالا ةيئانثتسا
 روضح يف نمكت اميشوريه ىلع ةيوونلا ةلبنقلا ءاقلال
 لافتحالا اذه :مالسلل ليون ةزئاج يزئاح نم ةئثالث
 نيذلا ةنيدملا ناكس نم صخش فلا ١١ ةكراشمب

 ةليل نوضمي مهو ةنيدملاب ةطيحملا لالتلا اوطاحا
 .ىتوملا حاورأ ىلع ةالصلاب ةلماك

 ةمسوا اولمح نيذلا ةثالثخلا ءالؤه مدقتن دقو

 نم ليلكا عضول ةيديوسلا ةيميداكالا نم مالسلا
 مالسلا ةقيدح طسوتي يذلا ريبكلا بصنلا ىلع روهزلا
 دنومزيد فقسالا :مهو .اميشوريه اياحض ىنا زمريو
 نم غليلوي سونيل روتكدلاو ,ايقيرفا بودنج نم وتون
 نم نيكحدوه يثورود ةديسلاو .ةدحتملا تايالولا

 .ةيناطيربلا ةدحتملا ةكلمملا
 ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا ءانثا :نويكريمالا قلطا دقل

 لعف ناكو ءريغصلا يبصلا» بقل ةلبنقلا هذه ىلع
 مويغلا نم عيماجم تلسرا دقف اديدش اهئاقلا

 ةجرد فالآ ةتس تغلب ةرارح تدلو يتلا ءادوسلا

 ناك نيذلا اهينطاقب ةنيدم ريمدت يف تببستف ةيوئم
 .افلا ١" خددع غلبب

 يف اهئاقلا موي ىلع ةيوونلا ةلبنقلا تاريثات فقت مل
 ةنيدملا ناكس نم تائملا لاز امف ,بسحف ةنيدملا ءاضف
 ام يتلا تاعاعشالا ةجيتن مهفتح نوقلي فالآلا لب
 دافحالا اهلقانت يتلاو . ةنيدملا ىلع رطيست لازت
 يفكتو ء,اهنولقانني نولظيسو دادجالا نع ءانبالاو
 ماعلا اذه لافتحا ءانثا تفيضأ دق هنا ىلا ةراشالا
 ءارج نم 11/65 ماع لالخ اوفوت اصخش 4414١ ءامسا
 تعستاو اياحضلا لجس دادزاف ,ةلينقلا هذه راثا

 , +55٠*1١417 مقر بصنلا ىلع رفُح دق هنا املع ,ةاساملا

 متي مل نيذلا اياحضلا ددع اضيا مضي مقر وهو
 .فالآلا تارشعب مهو :مهتايوه ىلعو مهيلع فرعتلا

 نا :مالسب من» : لوقت ةرابع بصنلا ةدعاق ىف ةمث

 يتلا يه ةرايغلا هذه لعلو ؛«رركتي نل اطخلا اذه

 هباطخ يف بلطي نال اميشوريه ةنيدم ةدمعب تدح
 نم لك نم .يريهامجلا دشخلا اذه يف هاقلا يذلا
 يئاهن لكشب صلختلا» يتايفوسلا داحتالاو اكريما
 امك .«حلستلا قابس فاقياو ةيوونلا ةحلسالا لك نم
 دلانور يكريمالا سيئرلا نيب ةيئانث ةمق دقع بلط هنا

 ,فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا سيئرلاو ناغير
 نمو :حالسلا عزن يف عورشلل اهرقم اميشوريه نوكت
 اعامتجا حرتقا نا هل قبس فوشتابروغ نا فورعملا
 .عوضوملا اذه ةشقانمل

 نولفتحملا ركذتمف ؛ اذه لثم لافتحا ماقد ماع لك ةرم

 ىلع مهتظقياو ؛ةيرشملا ريمض تزه يتلا ةاساملا هذه
 [1.ملالا نم حابص

 لصيف

 6190 ام بآ ١8 - ١ا/١ ددغلا  ةييرعلا هعيلطلا
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 !ةنماصلا ةير وسلا ميراوصلا هاج 5 2 0 3 3
 قفاوملا نينثالا موي :يليئارسالا» ناريطلا نش

 ةظنم تاشنم ىلع ةديدج ةراغ 0١

 لهس يف حتف ةكرح نع ةقشنملا ىسوم وبا
 .كبلعب نع مك ٠١ دعبو يتلاو .عاقبلا

 ةعاس ١ 4 لالخ اهعون نم ةيناثلا يه ةيلمعلا هذه

 خيراوص نا فورعمو .ماعلا ةيادب ذنم ةعباسلاو
 عاقبلا لهس «يطغت» ةيروسلا 8 ماسو " ماس
 «يليئارسالا» ناريطلا فصق لكشي اذل .ينانبللا

 تايراطبل هعون نم رابتخا لوا» ىسوم وبا دعاوقل
 ةراغ اما .نآلا ىتح لمعت مل يتلا ةيروسلا خيراوصلا
 يف ىسوم وبا, دعاوق ىلع 1985/48/٠١ دحألا
 عضختف !!اديص ةقطنم ىف ةينيطسلفلا تاميخملا
 يمحي يذلا يىنمالا زجاحلا ةسارح :فلتكم قطنمل

 يف نانبل نم اهباحسنا ذنم ةيلامشلا ؛ليئارسا» دودح
 ةدوع نم ةقلق ودبت «ليئارساف» ١19868. ناريزح

 ةقيقح لوح لءاستتو اديص ىلا ةينيطسلفلا تامظنملا
 مل :عبطلاب .نانبل بونج يف ءلمأ١ ةمظنم ةطلس

 نوموقي نيذلا نأب ديكأتلا نع نيبار قحسا فقوتي
 شيج نم يسيئر لكشب مه ينمآلا زجاحلا ةسارحب :

 شيجلا نهرب دقو .«يليئارسا روضحب» موعدملا دحل
 ذذنم ليلجلا فصقو للستلا عنم.يف هتءافك ىلع روكذملا .

 يف ديدج نم تعباتت دق تايلمعلا نا ريغ .ماع نم رثكا
 فقوتي مل امك .رهشلا يف ةيلمع ١ لدعمب زجاحلا اذه

 .«لماك لكشي» ليلجلا فصق
 ١ ال عاقبلا ىلع «ةيليئارسالا» ةراغلا نا ,لاح ةبا ىلع

 نم :ليلجلا ىلع قلطت يتلا حيراوضلاب اهل ةقالع :
 رتوتلا نكل .«ديعصت» نع ثيدحلا هناوأل قياسلا :
 [1.ءيش لك نم مغرلا ىلع دادزي .
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 |. يئارفل ناريطلا لوا
 | .دادغب يف نينثالا ةليل يناريا خوراص رجقنا | م

 | ناك ءليلق تقوب خوراصلا راجفنا فب
 ١ يف لورتبلل تالقان " فصقب يقارعلا ناريطلا .

 . ةرملا يه هذه .اهنم تالتاقملا تقلطنا يتلا ةيقارعلا
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 هي ا

 0 و ا

 2 رعادلا هيلدب

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١9١ ١8 بآ ١943

 نا دعب يطفنلا يرس ءانيم اهيف فصقب ينلا ىل والا

 اديعب هيف نارينلا لاعتشا ةظحل ىتح  ربتعي ناك
 .يقارعلا ناريطلا ىمرم نع

 نيح ةأحافملا تناك دقف ءاثالثلا دوي ةريهظ اما

 ناملربلا سيئر يناجنسفار يمشاه ةرئاط تطبه
 بلط .ظوبهلا دعب .يقارعلا ىنثملا راطم يف يناريالا
 قارعلا يف يسايسلا ءوجللا قح يناجنسفار رايط
 يتلا برحلل هتنادا نع ريبعتلل» كلذب موقي هنا ادكؤم

 بعشلا ىلع يروتاتكيدلا مرجملا ماظنلا اهضرفي
 .«يناريالا

 يف ةحالملا رداصمو ندنل يف زديول رداصم تحجر
 ي ريس ءاندم مادختسا نع ناريا فق وتت نا جيلخلا

 .ةيقارعلا تارئاطلل افده رخآلا وه حيصا نا دعب

 ةساكتنا ردكأ» اهنأب ةمرضلا ةحالملا تاكرش تفصوو
 نوكت دقو ...ليوط دمأ ذنم ناريا اهب ىنمُت ةيداصتقا
 طفقن نود نمف .برحلا راسم يف لوتحت ةطقن اًضيا
 (1.:ةعرسب ناردا تاداريا روهدتتس

 ادي يت

 كوكباي زلراشت :ملقب

 :تويبرك كارفهلا ةدكرج ترضع :قاونعلا ١١ نما تدك
 ةثالث نم الاقم :تسوب نطنشاولا ةفيحص عم قافتالاب
 ام زربال ةصالخ يلي اميف .يراجلا بآ 5 :8:1/ مايا تاقلح
 :هيف درو

 موقب :1481 ماع ناغير سيئرلا ىلوت ذنم

 يدوهيلا يبوللا قيرفلا سيئر نياد ساموت لب
 «ةيليئارسالا» تاقالعغلا لوح ريرقت دادعام |

 ةنجلل يونسلا عامتجالا ىف هتوالتل ةيكريمالا
 .«ةيليئارسالا» ةدكردمالا ةماعلا نوؤشلا

 دوعصلاب زيمتت تاسلحلا تناك :ةنس لك ىف
 - ةمتعملا ةرتفلا نال .ةنسلا هذه ءانثتساب .طوبهلاو
 دق 141/17“و ١1/07 يماع نيب ام- نياد ديسلا لوقي امك
 يتلا ةليوطلا ةصاخلا ةقالعلا ترتوت نا دعب تلو

 دوعيو /١9554. ماع ةلودلا سيبسأت ىلا اهخيرات دوعن

 .نانبلل «يليئارسالا» وزغلا ىلا رتوتلا كلذ بيس
 ْق اهئاقدصا ىلع طقف دمتعت ال «ليئارسا» نا»

 ديعص لك ىلع متي مويلا اهعم فطاعتلاف .سرغنوكلا
 تارباخملا ةلاكوو عافدلاو ةيحراخلا يفو :ةموكحلا يف

 ةراجتلاو مولعلاب ةينعملا ىرخالا تالاكولاو
 .نياد ساموت هلاق ام اذه :«ةغارزلاو

 ةمهملا هذهب مايقلل ىدصتي يذلا لوالا لجرلا اما

 ةيجراخلا ةرازو ريتركس زتلوش جروج ديسلا وهف
 هسسؤرت دعب يلاحلا هبصنم يف نيُع دق ناك يذلا
 ملاعلا ىف اهلمع داصح تارالودلا نييالد تنج ةسسؤم
 !يبرعلا
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 مدح

 مل «ليئارسا»و ةدحتملا تايالولا نيب ةقالعلاف نذا

 ةيقافتا اهمعدت نآلا هيلع يه امم قثوا ادبا نكت

 ةدعاسملا نع كيهان ,امهنيب يجيتارتسالا نواعتلا

 نكمي غلبم يا زواجتت يتلا (رالود نويلب ؟) ةيونسلا
 ِق ةيناثلا يهف رصم اما .ملاعلا ْق دلب يال هؤواطعا

 ايونس رالود نويلب ؟,* ىلع لصحت يهف ,بيترتلا
 «ليئاربسا» عم مالس ةدهاعم اهعيقوتل ةرشايم ةجيتنك

 1١91/9. ماع

 يف طسوالا قرشلا ريبخ بميك يرفويج قلعي
 ىلا ١1981١ نم) ناغير ةرادا ف يموقلا نمالا سلجم

 ةلكشم هجاونس» هلوقدب عضولا اذه ىلع 5

 قرشلا انتسايس ىف ديعبلا ىدملا ىلع ادح ةردطخ

 ةقالعلا ىلا هبتنت نا ةدحتملا تايالولا ىلع .ةيطسوا

 طفنلا نا ةقيقح ىلاو ةقطنملا ْق ةنمالبسالا لودلا عم

 .«هرعس ناك امهم مهم
 «ليشارسالا» يركسعلا قوفتلا

 ةجيتنلا وه يركسعلا «ليئارسا» قوفت نا
 دقف .ةدحتملا تايالولاب ةصاخلا اهتقالعل ةرشابملا
 تابهلا نم رالود نويلب 5١ غلبم «ليئارسا» تقفنا
 رثكا ءارشل 4/٠ ١ جاع ددم ةيكريمالا ضورقلاو

 اهحالس ءانب لجا نم وا امدقت ةيكريمالا ةحلسالا
 لخاد «ليئارسا» ءاقدصا دعاس دقو .صاخلا

 نع قوفتلا اذه ىلع امود ةظفاحملا يف سرغنوكلا

 لودلل ةحلسالا تاعيبم صيلقت وا ديمجت قيرط
 معد حبصا دقو .ةدحتملا تايالولل ةفيلحلا ةيبرعلا

 يف مكحتلا ةجرد ىلا ةوقلا نم «ليئارسال» سرغنوكلا
 .طسوالا قرشلا ىف ةيكريمالا ةيحيلستلا ةسايسلا
 ةرادالا تلشف ,لاثملا ليبس ىلع ةيضاملا ةنسلا يفف
 ندرالا نم لكل ةحلسا يتقفص ريرمت يف ةيكريمالا

 ةيكريمالا ةماعلا نوؤشلا ةنجل فقومو .ةيدوعسلاو
 حضاو نياد ساموت اهساري يتلا «ةيليئارسالا» -
 مالس قافتا دقعت ال ةيبرع ةلود ةيال ةحلسا ال :امامت
 !«ليشثاربسا» عمه

 دوهي ةعست بهذ .يضاملا رياني /يناثلا نوناك ف

 لوح صاخ رمتؤم روضحل لايرتنوم ىلا ناكريما
 دحو .«ةيليئارسالا» ةيكريمالا تاقالعلا ليقتسم
 نيرخآ عم داح لدج مضخ يف ةاجف مهسفنا ةعستلا

 :طيسب لاؤس رثا شاقنلا أدب .«ليئارسا» نم اومدق
 ؟ليئارسا لجا نم اولعقي نا دوهيلا ناكريمالا ىلع اذام

 ىلا اولقتني ناد عقوتملا ريغ «يليئارسالا» باوجلا ءاجف
 + ليازمبا

 نع يطارقميدلا بئانلا  نيافيل ليم ديسلا ضفر
 ,مزحب حارتقالا اذه رمتؤملا رضح يذلا  اينروفيلاك
 .«ليئارسا» ىلا ادبا رجاهُي نلو يكريما هنا ادكؤم

 دوهي معد ةيمها عبطلاب يفني ال فقوملا اذه لثم

 ,اهل تاعرمتلا عمد قيرط نع «ليئاربسال» اكريما

 4٠١ نم رثكا) ةيونسلا تارايزلاو ءاهيف رامثتسالاو
 ةفاضا .(ايونس ليئارسا نوروزي يدوهي يكريما فلا
 ءانثا مهتايح يف ءليئارسا» رود ةشقانم ىلا
 .اكريما يف ةيدوهبلا دباعملا يف مهتاعامتجا

 ءالؤه ةقالع قمعت ةيفطاع لماوع كانه

 34 - | : ما مروج نما مختل -

10 

 ا

 يايلاكو

0 

 ا وا و اس ا قو نس محلا ا ادا رة ان

 ا ا ل ا ا ا ا را ا وو ا ل ل

 ا

 تتر 2

 1 اا

7 

0 



 هذه .ةلآسم ىلع نوعمجي ام اردان مهنا عم «ليئارساب»
 ماع اهراصتناو «ليئارساب» رخفلا :يه لماوعلا ١

 نا دعب اههاجت ةيلوؤسملاب مهساسحاو :1/
 حبش نم فوخلا ؛141/7 ماع ةميزهلا ىلع تكشوا ١

 ريغ مهنال بنذلاب ساسحا !!يبوروالا يزانلا بعرلا |
 ..ليئارسا٠ ىلا ةرجهلا يف نيبغار ْ

 دوهي نم لعجي نا هنكمي رعاشملا نم جيزرملا اذه
 .مهسفنا «نييليئارسالا» نم «ةيليئارسسا» رثكا اكردما '
 !.ةيماسلل ءادع» نانبل وزغ داقتنا الثم حبصيف ١
 نما نامض لجا نم» ةينيطسلف ةلود ءاشنال ةوعدلاو '

 قباسلا سيئرلا كنزتولك بيليف لاق امك «ليئارسا '
 ىلع موجهلا نيشل ةبسانم :يملاعلا يدوهيلا رمتؤملل '
 .روكذملا !

 :ةظحالم

 نطنشاولا ةفيحص تحرط 1415 ناريزح يف“
 لوح يكريما ١6١6 ىلع نييلاتلا نيلاؤسلا تسوب
 :طسوالا قرشلا نم فقوملا '

 ؟«ليئارسسا» عم ما برغلا عم فطاعتم تناله- ١
 برعلا عم 71 ؛:ليئارسا» مص 27 :تاباجالا ا

 .مهل يأرال ٠١/ دحا ال ' *٠/
 فيك .«ليئارسال» يكريمالا معدلا نع اذام- 3”

 ؟نوكي نا بجي
 لقا ١/ .ىلعا وا هسفن ءيشلا 7٠/ :تاباجالا

 0.معدلا ءاغلا “1١1./ .ريثكب لقا ٠١/ ؛لقا ١8/ .ليلقب '
 اة 47/4/58 -ظ/ ]

 ةيبرغلا ةفضلا سييباوت
 كآلب نايإ :ملقب

 لالخ ندرالا رهن اتفض اهتدهش يتلا ثادحالا
 كئلوا تدوز .ةريخالا روهشلاو عميباسالا

 ةكرحلا يه ةرماؤملا نا نودقنعي نيذلا

 :ةديدج دهاوشب قطنملا ةسايس يف ةيسيئرلا
 / نا دعي تافرع رسايو نيسح كلملا نيب نواعتلا فقو 0

 :«ليئارسا» ب فارتعالا ينيطسلفلا ميعزلا ضفر
 .مالسلا تاضوافمل اديهمت
 .نامع يف حتف ةمظنم بتاكم قالغا ©
 ” تايالولا هلومت حومط يندرا عورشم نع نالغعالا 0
 .ةيدرغلا ةفضلا ريوطت لجا نم ةدحتملا
 نيمزتلملا نيينيطسلفلا دض «ليئارسا» كرحت 0

 .مهتاسسؤمو '
 اديدج ايشحو ائيش نأب سيباوكلا يذغي اذه لك

 .ةدال ولا كشو ىلع

 ١ ةديرج ريرحت سيئر ةّينه مركأ هلاق ام اذه ناك
 .ةيقرشلا سدقلا يف ردصت يتلا ؛بعشلا»

 ' ليدبلا ةدابقلا وه ةبعللا راعش» ةينه فاضأو

 5-١ نم خنا1 تمطر مهمات [ -

 3 5 5 ا ٍ :

 ' اناك اميرو .اهل لح الو ىدملا ةليوط ةلضعم ناهجاوي
 «ةيليئارسالا» تاعقوتلا نم ىلعا نوكتس يفال ةفلكت

 لقكتت امنيب ةرزجلا كلملا مدقي نا يهو .اهسفن

 ! يذلا «يليئارسالا» ثحابلا يتسنقنيب نوريم امأ
 ةيبرغلا ةفضلا يف قئاقحلا قيثوت لجا نم ريثكلا لعف
 عضولا ىلع ةظفاحملا وه ,ةطاسببو فدهلا» نا لوقيف
  ,مالس ةريسم كانه نوكي نل هنا كردي ندرالاف .مئاقلا
 ١ اييسن ءادعس ةيبرغلا ةفضلا ناكس ءاقبا ديرب كلذل

 ' سانلا ىدل نوكيف ,ةيداصتقالا ةعفنملا قيرط نع
 ١ فده اذه .ماظنلا جاعزا اوررق ام اذا هورسخيل ريثكلا
 .«ءانضيا نويليئارسالاو ناكريمالا

 ليئارساو ندرالا» نا يتسنيفنيب نوريم ىريو

 ,ةرماؤم سيل كلذ نكل .ةينمالا لئاسملا يف نانواعتي
 جئاتنلا ىلا نيبناجلاب لصي عضول ليلحت امناو

 .ءاصعلاب ليئارسا
 ةفضلا يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم راصنا اما

 مهل نيسح كلملا لهاجت نم نوفئاخ مهف ةيبيرغلا

 قشب اهولان يتلا ةيعرشلا نم اماع ٠١ نم مهديرجتو
 ىلا يضفتس مالسلا ةريسم نا نونمؤي ال مهو .سفنالا

 ةقرطم نيب ام قزاملاب نورعشي هسقن تقولا يف .ءيش
 ةفسايسالا ةطقنلا نا لا .ندرالا نادنسو «ليئاريسا»

 اوركفي نا اضيا مه مهيلع نا يه اهنوعيضي يتلا
 لمحت نل ةمداقلا تاونسلا ناق الاو .ايجيتارتسا

 [].«مهيعشل ارييغت
 نيش مالا

 3 7 هدا وكالات حا

 تهد 57

 ؟وتمنت ل ..ةينويفصلا ماظل
 كودوب هينور :ملقب
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 ةيرسلا تارايختسالا ةيضقب عيفمجلا متها
 | ةفورعملا سسجتلا ةحيضفو «ةيليئارسالا»
 ٠ اهيف تجزتما ينلاو .درالوب اهلطب مسساب

 | عىدابملاو ةيسايسلا حلاصملاب ةرماؤملا
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 3 5 “6 5 5 0 اك

 كو ل تسمم 3 علا 0

 ١ املسم اشاقن قلختل «؛:ةيقالخالا» و ,«ةيطارقميدلاو :

 ْ نا ريغ .ءىطانشلا ىلع نيرحضلا نيفاطصملل 3

 | ةلباق ىرخا ةيضقب نيمتهم نودبي ال «نييليئارسالا»
 نبا ةيربعلاب ينعت يفال) يفال» ةرئاطلا ...راجفنالل .

 .(ليشلا يا :ديسالا

 فالخي ةقلعتم اهناكو ةلاسملا ودبت .رهاظلا ىف
 دق نافرطلا ناك نا دعب .ةدحتملا تامالولا عم «يلام»

 ةيركسفعلا ةدعاسملا نم َءْرَج مادختسا ىلع اقفتا

 ديري .«ليئارسا» يف ةرئاطلا هذه ريوطت يف ةيكريمالا
 نا دقتعت نطنشاو نآل اهئانب فقو نآلا نوغاتنبلا

 لعجي اممرالود نويلم ١5 نم الدي رال ود نويلم 55 يا
 مهيلع اذامل ناكريمألا نيمهاسملل حرشلا بعصلا نم

 نكمي امنيب :جراخلا يف قلزنملا اذه لثم ىلا اورجني نا
 يف ىرخا حاون ريوطت يف اهسفن لاومالا رامثتسا
 ءيش عارتخا نم الدب «ةيليئارسالا» ايجولونكتلا
 ءليئارسا» ناكماب نا مث .«هعون نم لوالا» نوكي
 ةيكريمالا تارئاطلا ءادا نيسحت يف اهتاربخ مادختسا
 .اهيدل يتلا

 ةعانص تاكرش طوغض .مدقت ام ىلا فاضي
 تابهلل دح عضو لجا نم ةيكريمالا تارئاطلا
 ةبيرغ ةعانص ءاشنا يف قفنت يتلا ةيكريمالا
 .ةسفانمو

 ةهجاوما لف ناكريمألا عضي يقال ةرئاط عوضوم نا
 ةرداغمو ةئيرح «ةيلشارسا» تامامتهاو حلاصم

 برح ةلاح ِق يهو «ليئاربسا» مازتلاو ,مهتامامتشهال

 ةرئاط ءانبب  ةيقيقح رداصم نود حجراتم داصتقاو
 وه تانيعستلا يف ةلتاقم لضفا نوكتس اهنا يعدنت

 ذخالا عم ءايداصتقا ةلوؤسم ريغو ةعفدنم ةرماغم
 نم ٠١./ نآلا ىتح تصقما دق « يفال» نا رابتعالا نيعب

 عقب «يال» ءانب نا .:يليئارسالا» يزكرملا كنبلا لاومأ
 نم :ققحتلاب تزيمت يتلا ةينويهصلا مالحالا ةناخ يف
 ةدالو ىلا_ ادقطنم ةليحتسملا ةيدوهنلا ةلودلا ءاشنا

 روطت ىلا ,تاومالا دادع يف تربتعا دق تناك ةيربع ةغل

 «ليئارسا» نا . حلا ... نيعرازملا ربغ يديا ىلع يعارز

 ىوتسملا ىلع يجولونكتلا اهروطت تبثت نا ديرت
 ةيجولويديا ةمزا شيعي اهعمتجم امنيب يلودلا
 «يفالم رارسا مساقتت نا ديرت ال يهو .ةقيمع ةيسايسو
 نوكتسو .ةريدك ةرئاطلا هذه ةيضقف اذل .اكريما عم

 0 !اهسفن ةرئاطلاب اهل ةقالع ال ىقاوع اهل

 6# _ا1545 بآ ١8 ١ا/١ ددعلا  ةيبرعلا ةفيلطلا
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 ضيفخت رارق ىلا ةدوعلا :كيوأ

 1 0 00 را و ا مقا ط ةةا

 اهب 0 ءانل 0
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 رافعا 00 نم 'ةلوبفلا سلام ندين 5 1
 0 خلا ابل فت اخ ا 0 ذآ011111 0

 : صاخ - فينح

 قاوسآلا يف هتاقتشمو طفنلا راعسا ضافخنإ
 .ةنس نيرشع ذنم اهتايوتسم ىندا ىلا ةرحلا
 نييفاحصلا ددع يف لباقم ضافختا يف سكعنا

 يذلا ١8 يراشتسالا رمتؤملا اورضح نيذلا نيللحملاو
 نيب فينج يف ءطفلل ةردصملا راطقالا ةدظنم» هتدقع

 ناك اميفف .1185 (سطسغا) بآ هو (ويلوي) زومت

 رمتؤملا اذه لثم روضحل نوتآي يمالعإ ٠٠١ نم وحن

 ريثكب رثكأ اهبراغم نمو ءاهبراغمو ضرألا قراشم نم
 ملو .فصنلا ىلا ةرملا هذه ددعلا ضفخنا .اهقراشم نم
 ,هلك كلذ قوف .مهبلغاو ؛ةرشع نم رثكأ برعلا نم ِتاي
 .نييمسرلا نم اوناك

 مامتهالا نع يبرعلا مالعالا فوزع ءانثتساي نكل

  "7ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١/١1 - ١18 بآ ١145

 111111111111111111111011111111101ازز101ززز1ز1 100 ا ل د ا تا

 لكشب ؛,ةيرداصتقالا داناضق رطخا نم ةدكحاو عمذتب

 ةيطغنل اوؤاح نيذلا نييبالبعالا ةيسن ضافخنا

 ةيسنلا» ىلع ًافيرط ريش ؤم ةئاملا ف «٠٠ وحنب رمتؤملا

 راحجفنا ىضفا امدعب ,راغسالا ضافخنا نم ,ةلودقملا

 ىلا 19486 (ريمسيد) لوآلا نوناك 5 يف ءطفنلا ةمّزا»

 طفتلا راعسا تالدعمب تلزن سورض هراعسا برح»
 يف ًارالود 4١و ١١ نيب حوارتت دودح ىلا ةيملاعلا

 .ليمرملا

 ؟1/ , ة ::برحلا» هذه لدق راغسالا طسوتم ناك دقل

 نادلب نم ضعبل راعسالا هذه روهدت حمس دقو .ب/.د
 لودلا نم ددع باسح ىلع ءاهجاتنا ةدايزب :ةمظنملا»

 ىلا جاتنالا لمجم عفتراف ءاهيف ءاضعألا ريغ ةجتنملا
 15 نم لقا ناك امدعب :مويلا يف :ليمرت نويلم 70 و
 يف نكمملا .ىصقالا هدح اذه غلبو .ي/ب نويلم

 0 ل لا اا ان وت

 ةقدوعصلا ةنيرقلا هن ةكلمملا دنع :ةنهارلا وراكم ١

 ١ نم وحن ىلا 14986 فيص اهجاتنا صلقت ىدأ يتلا

 تحبصأف .نيحلا كلذ ذنم ىرج ام لك ىلا ي/ ب نودلم

 .مويلا يف ليمرب نييالم ” جتنت ارخؤم
 ؛,19 يلاوح نم ةيدوعسلا جاتنفا ةدادز نا كش ال

 ماظن يف «ةيمسرلا اهتصح» كدت يتلا يا/ ب.له

 ىلا 1104 (ريمفون) يناثلا نيرشت يف ررقملا صصحلا

 ًائراط معد ,ءارزولا دحأ ركذ امك :ناك ي/ ب.لم 5

 تاضوافملل ديهمتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا هب تخوت
 ءاضعألا ةيقب ماما روهظلاو رمتؤملا اذه يف ةيراجلا
 راعسالا معدب بغارلا لدتعملا رهظمب عمجأ ملاعلاو
 .«ي/ ب.لم " ىلا عفترا امدعب جاتنالا ضفخ قيرط نم

 يف ديدح رايهنا ىلا ةطرفملا 3دايزلا هذه تضفا دقو

 ىلا ب/د ١١ يلاوح نم اهب لزن ةيملاعلا طفذلا راعسا

 يف نيجتنملا نيب ةديدج ةزه قلخ امم ءب/د 8 نم لقأ
 .هضرعو ملاعلا لوط

 36 - [ ملا مزن1 ندمت م عفتك -



 ىدم رهظت يلاتلا لودجلا ىلا ةعيرس ةرظن برو
 ريغ اهتبسن» ىلا مويلا راعسألاب غلب يذلا ضافخنالا
 يتلا ةيبرغلا ةيعانصلا لودلا عيمج يف «ةلوبقملا
 لود نم ددغ يف امك ,ةيادبلا نم ,طفنلا ةمزا» يف تحفن
 : (ليمرب لكل رالودلاب ماقرألا و) اهسفن :كبوا»

 جاتنالا ةدايز يف ربكا ةلوهس ىقلي ذخا ,ةجتنملا
 تاقتشملا ىلع لوصحلل ةبملاعلا يفاصملا ىلا هلاسرإو
 ,ماخلا ضافخنا اهراعسا ضفخنت مل يتلا ةيطفنلا

 لاملا ىلع لوصحلا يف ربكأ تابوعص دجو هنكل
 : (نولاغ لكل رالودلاب ماقرألاو) ةيفصتلا هذه ءارج

 لودلا ةيقبل ةيمسرلا راغسالا .طبضلاب .فرعت الو
 عدب دق فيقخلا يدوعسلا طفنلا نا ليق نكل .ةجتنملا

 .ليمربلل تارالود ةتس نم ًاليلق رثكاب ارخؤم
 هبحص دق «ةلوبقملا ريغ ةيسنلا» ىلا ضافخنالاو

 قيرط نم يئاهن لح داجيا ةركف نع يئرج عالقا
 لودلا ضعيف .ةيئاهنلا هتاقتشمب دشمب ماخلا طفنلا ربعست

 - 14 مج تمتص مهم - 7

 دحو .. يذلا لحلا

 هذه ءوض يف ةصاخلا رئازجلا ةمزا مهف نكميو
 ىغطت طفنلا تاقتشم نا ثيح نم راعسالا
 نم نطلا رعس نا يرئازج ريبخ حضوا دقف .اهتارداص

 رعسو .أرالود ٠" ىلا ضفخنا دق ةيرئازجلا تاماخلا

 ه٠ ىلا ضفخنا دق ةيرئازجحلا تاقتشملا نم نطلا

 ليفارب ةعبس ماخلا نط يف نا عرملا فرع اذاف .ارالود

 تاجتنملا طسوتم ذخأو ,ةرشع قتشملا نط يفو
 ٠/١٠١ نم ضفخنا دق رئازجلا جاتنا نا كردا مث ؛:اعيمجح

 5٠0٠ ةيارق ىلا 1486 لالخ مويلا يف ليمرب فلا

 ربعي وهو يبن يرئازجلا ريزولا ةرارم مهف ؛ي/ب.أ
 فينج رصتؤم اورضح نيذلا برعلا نيدفاحصلا

 نساملا يدعو .«توبت سافلا نا :1ةةيزع عقسلا» :ةياوكد

 رددصت نم ةديلاملا اهدراوم ت تضفخنا يتلا رئازجلا يف

 نم تلزن امدعب ةثملا يف ٠١ ةبسنب هتاقتشمو ماخلا
 رالود رابلف ١,55 ىلا ١1482 ماع رالود رابيلمف 5

 لك يف ةقدقح نوتومي نيذلا ًايبسان .هلك 14185 ماعل

 رهشألا يف رالود تارايلم ٠ ترسخ دقف .ناريا كلذك
 يف نالماعلا ناذه رفاضت دقو ..5 نم ىل وألا ةتسلا

 رمعم اعد اميف نيدلبلا فقوم يف ةنورملا نم ءيش قلخ
 دهف كلملا ىلا يبدللا طقنلا نيمأ اهلمح ةلاسر يف :يفاذقلا
 ةيطفن ةمق رمتؤم دقع ىلا .تلادبع ريزولا ةطساوب
 ةررضتملا ةيطفنلا نادلبلا عاضوا روهدت ثحبي
 .راعسالا عفرو جاننالا طيبض ىلع لمغلا تاناكماو

 ةيعانصلا نادلبلا روعش ةنورملا هذهرثا نمززعو
 اطوغض نا ليقو .ىبزلا غلب دق ليسلا ناب ةيبرغلا
 ,ةندهب بلاطت ةيدوعسلا ةيبرعلا ىلع ةريبك ةيكريما
 ىداف .«راعسالا برح» نع يلكلا عانتمالاب نكي مل نا
 يف ثحبلا ىلا طفنلا تالارنج لوحت ىلا هلك اذه
 جاتئالا نم ٠ الوا :ءايعوط جاتنالا ضفخ» تاناكما
 ىوتسم ىلا ي/ب نوبلم ٠١.٠ غلبي يذلا يلاحلا

 وهو ينويرب رمتؤم يف هوررق يذلا ىصقألا جاتنالا
 ام ىلا يمسرلا فقسلا اذه نم ,ايناث . ير ب.لم

 5١و ١4 نيب ام ىلا يا هلنقتت نا قاوسألل نكمي

 دودحلا» ىلا طقنلا رعس ديعي اذشو .ي/ب.لم

 ليمرملا يف ارالود 5١و ١١ نيب ام يأ ءايلود ةلودقملا

 ددقيو ةيعافدلا ءراعسالا برح» فادشاب لخب هنكل

 درلا ىلا اهتعفد يتلا ةيادبلا ةطقن ىلا ؛ةمظنملا»
 يف طظفنلا ةمزا تقلخ يتلا ةيناودعلا برغلا ةسايس
 .!لوألا لحملا

 يف يسيئرلا ببسلا وه قيمعلا ضقائتلا اذه ناك
 يسينودنالا حارتقالا نيب «ةمظنملا» ءارزو بارطضا
 اهاوسو يرئازجلا حارتقالاو يردجينلا حارتقالاو

 ءارج ايبيلو رئازجلا يف بارطضالا قمع نكل .راكفا نم
 رابهنا نم ناريا فواخم ةدشو طفنلا دراوم ضافخنا

 ىلا لودلا هذهب ادح دق هسفن ببسلل ةيلاملا اهتادئاع
 اغا دامسا امو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب لاصصتالا
 رّدصت .«نواعتلاب ةبغرلا» يناريالا طفنلا ريزو هداز

 نيب ءاقل متو (سطسغا) بآ  رصع ضايرلا نايب
 ءارزو نم لكو يدوعسلا طفنلا ريزو يناميلا خيشضلا

 نورخآلا ءىجوفو ...نارياو ايبيلو رئازجلا يف طفنلا
 نيرشت تاقافتا ىلا ةدوعلا وهو :ءدجو دق لحلا» ناب
 نويلم 15 ىلا جاتنالا لازناب ١484 (ريوتكا) لوألا
 ةمئاع ةصحلا هذه كرتو :قارعلا ةصح اصقان ي/ ب
 قارعلل يطعا دق ناك ام ناب كبوا نم افارتعا وه
 مساق هفصو امك ءوه يا/ ب.لف ١ ١ ةصضح

 يعوضوم ريغ» هناب يقارعلا طفنلا ريزو .يبيرعلا
 .لداع الؤ

 أمبا//_ ١543 بآ 131/١-١8 ددعلا : ةيبرعلا ةعيلطلا



 ا ١ د * 77-8 0س #

 || يقارعلا طفنلا ريزو
 :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ل

 1 دل 1 وسم تا 5

 ها لا 5-0

 راوق ىلاريخالا كبوا رمتؤم يف لصوتلا مت فيك -
 صصحلا ماظن ىلا ةدوعلاو ,جاننالا ديدحت 5

 يهامو:.984١ لوالا نيرشت يف ررقملا !

 مت اذاملو :رارقلا اذه ناختا تقيس ينلا 2

 ؟ةددحم ريغ ةمئاع قارعلا ةصح رابتعاب رارقالا

 ناك ةيليقتسملا هططخو .قارعلا بلاطم ىلا ةيسنلاب

 رد هميم ونه ناوشلا ع :ةديركلا ةداجاطيا# دل

 :ةقداسلا تالؤاستلا ىلع ءوضلا

 .سايتلا يأ نع ديعب وحن ىلع عوضوملا
 ديدحت ةرم لوال مث :نوملعت امك : 14/7 ماعلا قد

 جاتنالا اذه ةيمك عيزوتو كبوا يف طفنلا جاتنال فقس
 ,عيزوتلا اذه صصح نكت مو .ءايضعالا لودلا ىلع

 طباض يا ىلع الو ةيملع ةلداعم يا ىلع ةينبم .ذئنا

 لودلا نيب قافتال ةجيتن تناك امنإو ءيعوضوم
 ةتقؤم ةرتفل ىقيتس اهنا اموهفم ناكو ءاضعألا

 جاتنالا طسوتم ذخأي .عقاولا يف ؛:تميقا دقو .ةدودحم

 ديدحتل اساسا ١9/87 طابشو يناثلا نوناك يرهش يف

 تاليدعتلا ضعب عف ةلود لك يف ةيجاتنالا ةصحلا

 كاذنا قارعلا لبقف .رابتعالا نيعب هنيدح ىف تذخا يتلا

 هنا مغر ايموي ليمرب فلا يتئامو نويلم اهردق ةصحب
 لثمت ال ةصحلا هذه نا عيمجلا ىدل ًافورعم ناك
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 :ةلد اعاش

 امنإو :قارعلا جاتنال نكيراعلاو يعول انكسا

 هتبغر ةصحلا هذه ىلع ةقفاوملا ىلا قارعلاب ادح يذلا

 مدخي رارق ىلا لوصولاو ىرخألا لودلا عم نواعتلاب
 نكي مل نيحلا كلذ يف هجاتنا نا مغر عيمجلا حلاصم

 يتلا ريدصتلا ذفانم نم ببسي لدعملا اذه زواجتي

 .«لوألا هموي يف قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا اهقلغا
 يذلا عضولاب اطورشم ناك ةصحخلا هذهي لوبقلا ءنذإ

 :نيدصتلا ذفاتم هيلع:تَناك
 ةمظنملا هتدقع يذلا انييف رمتؤم فو .طبضلاب» -

 ليدعت عوضوم قارعلا حرط 1441 زومت لالخ
 تحرصط امك ةلداعلا ةيعوضوملا ةصحلا ىلا هتصح
 ذئنآ متي مل نكل .اهصصح ليدعتب ابلط ىرخا لود
 رمتؤم يف و .صصحلا هذه ليدعتب قافتا ىلا لصوتلا

 ثحب ديعا ١94/7 لئاوا ندنل يف دقعنملا ةمظنملا

 لودلا ىلع جاتنالا عيزوتو صصحلا عوضوم
 يك هتصح ةدايزب ديدج نم قارعلا بلاطف .ءاضعالا
 قفاو دقو .لداعلا يعوضوملا ىوتسملا كلذ ىلا لضت
 نكي مل هنأل يه امك هتصح ىقبت نا ىلع قارعلا
 تناك يتلا ةصحلا نم رثكأ جتنب نا كاذنا هرودقمب

 نوكي نا ةصحلا هذهي لوبقلل طرتشا هنكل .هل ةددحم

 ةمصحب عورشلا هيلطمب الالخإ لكشي الآو اتقؤم الوبق
 هل حمسيف هفورظ ريغتت امدنع ةلداع ةيعوضوم
 .:ريدصتلا يف لضفا تاناكمإ هل ترفوت اذأ ربكأ جاتناب
 ؟ناريا ةصح نم قارعلا فقوم ناك فيك 6

 حورو ةيعوضوملا قارعلا فقاوم نم ًاقالطنا» -

 ان ةساش نسل 0 ا ا

 ةعوب 01 و ةلداع ريغ اقباس - ةصحلا ناب 5 وأ ن 7 , عب رص رارقاو..

 ىلع ةظفاحملاب ةيغرلاو ءاضضعالا لودلا عم نواعتلا

 كاذنا ناريا ةصح ةدايز ىلع ضرتعي مل كبوا ةدحو

 يذلا تقولا يف مويلا ىف ليمرب نويلم ١ , ؛ ىلا ١,7 نم
 ًاطورشم اذه مادام ءي/ب.لم ١ , ١ جتني قارعلا يقب

 .«تركذ امك ,ريدصتلا يف قارعلا تاناكمإ رفوتب

 قارعلا بلاطم ىلع ىرخألا لودلا تضرتعا له لباقملاب
 ؟هتصح ةدايزب

 ةصحلا اهيف تثحب يتلا تارمتؤملا عيمج يفد

 ةصح نأب اوفرتعاو دوفولا ءاسؤر رقأ ةيجاتنالا

 تسدل ١1875 ةبقافتا ساسأ ىلع ةررقملا قارعلا

 نم رهظأ ام هل اوردق دقو .ةلداعلا ةدعوضوملا هتصح

 هتصح نم لقأ ةصح ًاتقؤم هلوبقب نواعتلا حور

 .«ةحدحصضلا

 !نواعتلا اذه نم اودافأ نيرخآلا نأل 6

 ةيجاتنا ةصحب قارعلا لبقب امدنع يعيبطلا نم»

 نم اودافتسا دق نيرخآلا ناف ةلداعلا هتصح نم لقأ

 تاوطخ قارعلا نذختا امدنع نكلو .ءىشانلا قرفلا

 ربع راملا طخلا عيسوت اهنمو ريدصتلا ذفانم عيسوتل

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ربع راملا طخلا هدعب نمو ايكرت
 هئاطعال قارعلا ةصحب رظنلا ةداعاد رمتؤملا بلاط

 يف هيلع اقفتم ناك امك ةيعوضوملاو ةلداعلا ةصحلا

 نم ربكا ةيمك جتني نا قارعلا اشي ملو .قباسلا
 ةدابز بلط لبقو رمتؤملا مالعا لبق هل ةاطعملا ةصحلا

 ١18462 زومت يف مدقف .نورخآلا لعف امك ةصحلا هذه

 نا لبق هتصح ةدايز يف رظنلل رمتؤملا ىلا ايمسر ابلط
 امدنع ١1185 زرومت فو .لمعلاب يدوعسلا طخلا أدبي

 رمتؤم صصخي نا ةمظنملا تأترا عوضوملا اذه ثحب

 ىلا ةفاضإ قارعلا ةصح ع وضوم ثحبل يئانثتسا

 ءايضعالا لودلا ضعب نم تتآ يتلا ىرخألا تابلطلا

 ؟افلس هيلع اقفتم ناك ام اروف قارعلا طعي مل اذامل ح
 ثلاثلا يف يئانثنتسالا عامتجالا دقع .عقاولا ىف»

 نكمتي ملو ضرغلا اذهل 1480 لوألا نيرشت نم
 صصخحلا عيزوت لوح قافتا ىلا لوصولا نم رمتؤملا
 لوح ةيعوضوملا ريغو ةددشتملا فقاوملا نم ببسب
 هاجت فقاوملا ضعب ضعب تناكو صصحلا ةداعإ

 رسمألا نا مغر ةفصنم ريغ ةصاخنب قارعلا ةصح

 نا تباثو ةقباسلا تارمتؤملا عيمج يف هب فرتعم
 ةصرفلا هل ترفوت ىتم هتصح ليدعت يف قحلا قارعلل

 ثحب ديعأ ١186 لوألا نوفاك يفو .جاتنالا ةدايزب

 ريغ يقب قارعلا ةصح عم لماعتلا نكل .عوضوملا اذه

 لح داجيا ىلا ةجاحلل ًارظنف .فصنم الو يعوضوم

 ىلا يعسلا ةركف تزرب فارطألا عيمج ىدل لوبقم

 ريغ ةجتنملا لودلا نم ةيفاضإ ةيمك ىلع لوصحلا
 يف ةدايزب بلاطت يتلا لودلا ىلا ىطعت يك ءاضعالا

 ىلا ىضفا ام اذهو .قارعلا اهئمو ةيجاتنالا اهصصخح

 امو قوسلا نم ةلداعلا ةصحلاب .دعب ام يف فرع ام

 جاتنالا ةدايزل ةجيتن طفنلا راعسا يف روهدت نم هبقعأ

 ةمظنملا جراخ هب طارفالا نع ًالضف ةمظنملا لخاد

 . ؛الداع ايعوضوم الح ةلكشملا هذه لح مت ولف .ااضدا

 امل. ,فقاوم نم ذختا ام ءاضعألا لودلا ضعب ذختي ملو

 .«طفنلا راعسا ىف رنبك روهدت نم نآلا هدهشن ام اندهش

 ىضفا امدعبي هتصح ىلع حاحلالا قارعلا دواع لهو 2

 ةصخ» لوح عسوا 0 ىلا ةلداغلا قارعلا ةصحد شاقن

 ةنهارلا ةكرعملا بوشن ىلا ملاعلا قاوسأ نم «ةلداعلا كبوأ
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 ؟ءراعسألا برح» نم

 ١9/85 ناردزح يف ينويرب رمتؤم ىلا انبهذ امدنع»

 يف ةيسيئرلا دونبلا دحأ قارعلا ةصح عوضوم ناك
 ىرخألا صصحلا عوضوم ناك امك .لامغالا لودج
 متف .اهتدايزي ءاضعالا لودلا ضعب بلاط ينلا

 لودلا عالطتسا وتوريس روتكدلا ىل وتي نا ىلع قافتالا

 صصح عيزوت ةيفيكب اهيار يف اعيمج ءاضعالا
 هذه اهتحرتقا يتلا ماقرالا طسوتم ذخاو ؛جاتنالا

 لودلا ضعغب تاحرتقم ىلع انعالطا نم ناكف .لودلا

 ضعب تاحرتقم نا ثيح انبارغتسا راثا ام ءاضعالا
 ادج ةديعن تناك قارعلا ةصح لوح ءاضعألا لودلا

 .«ةلداعلا قارعلا قوقحب ةسامو ةيعوضوملا حور نع
 ؟ فيك 0

 ,١ 7 قارعلا ةصح نا كلذ ىلع خراص لاثم رريا»

 ةصحلا يه مويلا يف ليمرب نويلم ١5 فقس نم

 فكتنلا يف ءقارعلا يطعأ كلذ عم .اهيلع ضرتعملا

 ةصح ؛(ي/ ب.لم ١/5 :ينويرب يف ررق يذلا ديدجلا

 ةقباسلا ةصحلاف ١1,7017.٠٠٠١. اهردق ًايبسن رغصا
 ناكو ." , 85 ةديدجلاو فقسلا نم ةئاملا ىف / , 5 لثمن

 هجوت ىلع يوطنت لودلا هذه تاحرتقم نا ًاحضاو
 نا ةيسايسلا فقاوملا هذه لثم ىضتقاف .يسايس

 ..ةيسايس ةجلاعم قارعلا اهجلاعي
 مادص سيئرلا باطخ يف ءاج ام ىلا اذه ىضفأو ... 0
 ؟نياسح

 ديسلا هنلعا ام يسايسلا رارقلا ناك دقف .معف»

 نا وهو .1485 زومت ١5 موي نيسح مادص سيئرلا

 ىلا ةاطعملا ةصحلا نع لقت ةصحب لدقب نل قارعلا

 نا كلذ بيسو .فورظلا نم فرظ يأ تحتو نارا

 نم اهيلع لصحت يتلا تادئاعلا لك مدختست ناريا

 يف و ةيبرحلا ةلآلا ليومت يف هريدصتو طفنلا جارختسا
 ةمظنملا تناك نإف .قارعلا ىلع ناودعلا رارمتسا
 بجيف نارياو قارعلا نيب برحلا عوضوم يف ةيدايح
 ةيلضفا يطعت الاو ةدحاو ةلماعم نيفرطلا لماعت نا

 مالسلا قيقحت يف دعاسي اذهو .رخآلا ىلع امهدحأل
 .«ةقطنملا ىف رارقتسالاو

 يف تاطايتحالا ةلأسم ءريزولا ةدايس ,حضوت نا نكميأ ل
 ؟رمألا اذه

 تاطايتحا نا سيئرلا ديسلا باطخ يف ءاج دقل»
 اذهو ؛ناريا تاطايتحا نم رثكأ ةيطفنلا قارعلا

 يف .رخا قح نم نكي مل نإ :ينفلا قحلا قارعلا يطعي
 هنف ءاجو .ناريا ةصحل ةلئامم ةصح ىلع لوصحلا

 اهلودل نكمي ةقطنملا يف مالسلا ققحتي امدنع هنا اضيأ
 ىلع قفتتو أعم سلجت نا ةمظنملا يف ءاضعالا ةردصملا

 ناكو .عيمجلل ةكرتشملا حلاصملا ققحت ةيناذ ةسايس

 ةسلجلا لالخ رمتؤملل هانيطعا يذلا فقوملا وه اذه
 .«نآلا هنم انغرف يذلا ءاقللا اذه نم ىلوألا
 ىتح هريغت ملو قياسا اهفقوم لع تظفاح ناريإ نَكل 0
 ؟ةريخألا تاسلجلا

 تيلاط امك .فينج رمتؤم علطم يف ناريا تبلاط» -
 عيزوت ىلع قافتالا ةمظنملا ناكمإ يف نكي ملف قارعلا

 ريخألا فاطملا يف اننكل .ءاضعألا اهلودل صصحلا
 ماظن ىلا عوجرلا ىلع يلاحلا قافتالاب ءاقللا نم انجرخ
 فقس ريرقتو 1184 لوألا نيرشت يف ررقم لا صصحلا
 مويلا يف ليمرب نويلم ١5 هردق ءاضعألا لودلا جاتنال
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 جرف ةرازغ نب
 يرعب ؛انيم ىل

 طفنلل ةردصملا نادلبلا ةمظنمل ريخألا رمتؤملا
 س ةيمها ىلع :ةدشبي ءاوضألا طلس «كنوأ»

 جيلخلا ةقطنم ىف برحلا يديعص ىلع هتنا 1 3 !
 اهشيعت يتلا ةيطفنلا عاضوألا روهدتو .يبرعلا 0

 .ةيطغنلا قوسلاو ةمظنملا ١

 ةيلقدملا اهتاروانم يف ناريا نا حضاولا نم تاب دقلف
 اهطفن ريدصت ىلع ءاقبالا لبسلا ىتشب لواحت
 تالمعلا ىلع لوصحلا لمأ ىلع ةنكمملا دودحلاب

 يداصنقالا روهدتلا ةلاح ديمجتي ةليفكلا ةيعصلا

 لجا نم ةيبرحلا اهتلآ ةيذغت اصوصخو .اهيدل .
 نم مويلا برحلا تبرتقا نا دعب اهناودع يف رارمتسالا
 .سرداسلا اهماع ةياهن .

 00-0 ع نا
 لا ا 0 0

 نا فورعملا نم ذإ .ايلك ديدجب سيل عقاولا اذهو
 لماع ةيمها ىلا برحلا ةيادب ذنم هينت دق ناك قارعلا
 ىلع 1184 ةنس ذنم زكر دقو برحلا تايرجم يف طفنلا
 ظفنلا ذفانم ىلع يرحبلاو يوجلا راصحلا ديدشت '
 سطسغا / بأ رهش فصتنم يف هل مت نا ىلا ءين دا ردالا 1
 يف ةيئاريالا ةيطقنلا تآشنملا ليطعت | ءاعلا 0

 .ةيناربالا ةنقارعلا دودحلا نع جرح دعب نم ' مغرلا ىلع كلذو .لماك هبش لكشب اهلشو جرخ ةريزج
 راصحلا قزام نم جورخلا عبطلاب نارهط تلواحو

 نافال ةريزج يف ريغص يطفن ءانيم ءانب قيرط نع |
 طفقنلا لمحل ةيطفنلا تالقانلا نم لوطسا ريجاتو '

 ةصضح رابتعاو (ير/ ب.لم )١ قارعلا ةصح ًاصقان

 .ةددحم ريغ ةمئاع ةصح هذه قارعلا

 هال نيلاطم ىلا 'ةيشتلاب قافثألا !ذنه قمم اعاد
 ةددحملا ةصحلا نأب رمتؤملا نم رارقإ قافتالا»

 ارظنو .ةيعوضوم الو ةلداع ريغ ةصح قارعلل ًاقباس
 دقف ةيلاحلا تاريغتملا نمض ةصخلا هذه ديدحتل

 ينعي اذهو .ديدحتلا اذه نم قارعلا ةصح تينثتسا

 نم ةيعوضومو ةلادع رثكا قارعلا بلط نا ًاضيا
 ةدايزل رمتؤملا ىلع تضرُع يتلا ىرخالا تابلطلا
 رخآ دلب يأ نثتسي مل رمتؤملا نآل .ةيجاتنالا ةصحلا
 ةمظنملا عم نواعت نذا ,قارعلاف .قفارعلا ىنثتسا امك

 يف رمتساو :15987 ماع ذنم [ديدحتو ,ةيادبلا نذنم

 قارعلا بلاط ام لكو .ةظحللا هذه ىتح اهعم نواعتلا
 عيزوت يف ةلادعلا وه امنإ امئاد بلاطيسو هب
 برحلا ع وضوم يف دياحملا درحتملا فقوملاو صصحلا

 .«نارياو قارعلا نيب
 هج نستزلا ]لاحم ,قارعلا حاخنا هيلع نوكيس كك
 ؟ةنازأ اه قارعلا قيقمك

 .بونحلا ىصقا ٍِق « يف يس» ءعانبم ىلا :ماخلا

 ديدج جرخم نع شتفت ناريا تناك ةرم لك يفو
 ١ عم ملقاتت قارعلا اهعبتي يتلا راصحلا ةسايس تناك
 ,اهتيلعافو اهتردق يف ديزتو ةفراطلا تادجتسملا

 | هلعجو يناريالا طقنلا بصع برض نم اهنكم لكشبو
 .يروجلا اهحالس ةمحر تحت ًامود

 ١ نا ةظحالملا نم دب ال كبوا عامتجا ىلا ةدوعو

 | ةيلمع نم قارعلا ءانثتساب لبق يذلا يناريالا دفولا
 0 هتردق لماك لديغشتي هل حامسلاو صصحلا عيزوت

 رصنع ىلع نهاري ناك ةيجاتنالا
 .ةيطفنلا هتادئاع ةميق نم ديزي نا هناكمإب

 ذا :لاحلا عقاو ماما ّوقي مل داقتعالا كلذ لثم نا ريغ
 /ه٠ نع ديزي امي ناريا تادئاع ضافخنا نع الضف

 ةيقارعلا ةيوجلا تامجهلا
 يرس ةريزج ةأشنم رمدت نا ةرملا هذه يف تعاطتسا

 18 :لؤاستلا نم دب ال ةديدجلا ةلاحلا هذه ماماو

 ' ناادقتعم نمزلا

 | ضرف .يقارعلا راصحلا ناف .اهتارداص مجح صلقتو

 ١ رفمال عقاو رماك يضاملا عوبسالا لالخ ديدج نم هسفن
 ناو اصوصخ هنم
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 1ْ ريدصت يف ًالبقتسم ناريا لوعت نا نكمي ءيش يا

 نع اهينثت نا ةقيقحلا كلت ناش نم لهو ؟طفنلا
 0.؟؟اهناودع يف رارمتسالا

 .أ.ح

 راعسألا تناك امدنع ؛576١ يناثلا نيرشن ذنم»

 انك نآلا ىتحو ةيمسرلا راعسألل ةبراقم قوسلا يف
 يىلاوح يهو .ةدايز يأ نود اهيسفن ةيمكلا جتنن

 رهشألا لالخ هجتننس ام اذهو .ايموي ليمرب ينويلم
 .«ةمداقلا ةلدلقلا

 لهف ريدصحلا ذفانم عيسوتل عيراشملا نم ددغ قارعلل [ل

 ؟تاناكمالا هذه عيمج نم قارعلا ديفتسيس
 يضاملا ف اهانذفن ينلا ريدصتلا عيراشم»

 حنم :فدهتست عيراشم يه اليقتسم اهذفننسو

 ذفانم عيسوتو ؛قارعلا تارداصل ةيفاك ةنورم قارعلا
 ذفانملا عيمج لغتسنس اننا ينعي ال اذه نكل .ريدصتلا

 مزتلنس .ىوصقلا اهتقاطب دحاو تقو يف ةيريدصتخلا

 ىلا أجلن نلو ةلداع اهارن يتلا ةيجاتنالا ةصحلاب

 ىدم ىصقا ىلا ةحاتملا ريدصتلا تاقاط عيمج لالغتسا

 نآ يف ةلداعلا انتصح ىلاو قوسلا عضو ىلا رظن نود
 .«دحاو

 0 معن »-

 "4 _ 1١35 بآ ١9١-١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 >1 اش د



 ةن

 مورس ربو رومي ري مجود يرجع و ب ج عبس

 ىتعت ىتلا «يبعشلا ثارتلا» ةلحم

 ةيبرعلا ديلاقتلاو تاداعلاو رولكلوفلاب
 ردض .دادغب نم ةيلصف ردصتو ةيملاعلاو
 ١9/5 فيصل ثلاشلا يىلصفلا اهددع

 .ةصصضختملا تاساردلاو

 دادغب ةودن نع صاخ فلم ددعلا ىف

 ةدع اهيف كراش يتلا يبعشلا ثارعلل
 ةياكحلا نع رخا فلمو نيصصختم

 ٌةذع ددعلل ةباتكلا يف مهسا دقو ؛ ةيبعشلا

 سيئر) يدومح مساب مهنم ءابداو باتك

 ةارط ءريصتلا نيساي ,(ةلجملا ريرحم
 ينغلا دبع .نيدلا دعس مظاك . يسيبكلا

 ءناحءربس رمث ريمالا دبع ريضخ , حالملا

 عم ( ىيحب هللا بيسح .يروخلا :

 نع ةمجرتم ىرخا تاساردو صوصن
 .نيصلا ءايامور ف بوعشلا ثارت

 ؛ايناطيرب :ةديلثتكسا .نابايلا ءايراغته

 ةيفيرلا ايديجارتلا يف لصف
 ارخؤؤم تردص ناونعلا اذه تمت

 يرصملا رعاشلل ةثلاثلا ةيرعشلا ةعومجملا

 دعب باتكلل ةماعلا ةئيطا نع راجتلا نسح
 ىتلا «دسحلا دادتماب فوقولا» : هيتعومجم
 باتكلا ةئيه نع 1415 ماع تردص
 ةرازو نع ةرداصلا ؛مدلا ضبنياو
 . ةيقارعلا مالعالا

 ةعومجم رادصال نآلا ايهتي رعاشلا

 دقو «اثلدلا يف سرع» ناونع لمحت ةعبار

 ةدع ترش ْنا (ةيبرغلا ةعيلطلا»ل قبس

 [ل . راحنتلا رعاشلل دئاصق

 ..ديزوب يسنوخلا جرخملا
 ةيللطبا ةرئاج

 .«ديزوب يرون . يسوتلا جرخملا مليف
 قبس  «دامرلا لجر» ناونع لمحي يذلا
 ءانثا هنع تبتك نا ةيبرعلا ةعيلطلل
 يئامنيسلا ناك ناجرهم ىف هتكراشم

 ةزئاجب ارخؤم زاف ماعلا اذه يلودلا

 نيمروات ناجرهم يف ةيبهذلا دبيراك
 بونجب ةيلقص يف رشع عباسلا يئامثيسلا
 .ايلاطيا

 ىلا تبهذ ةيضفلا ناجرمملا ةزئاج
 هجرخمل «اتنويالام» ينيتنجرالا مليفلا

 نم تناكف ةيزنوربلا ةزئاحلا اما وسيتناس
 يدنلريالل ؛خوخلا لك» مليف بيصن
 ال .دورمروا

 طل ا دابا ماس 7 المو انلا د
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 نافنوم فيا
 !ىدوطي فهن

 متتقي نويهصلا نايكلا ءارزو. سيئر
 ةوعدلا هحوبل ىرخاو ةثوا نيب ةصرقلا

 انعلا يناثف نم ددع ىلا ةيمسرلا

 حرسملاو امنيسلا ديعص ىلع .نيفورعملا
 ارخؤم لتحملا نايكلا راؤ ديقلو .ءاتغلاو

 ناتنوم فيا ريهشلا ىسنرفلا لثمملاو ىنغملا

 (ةيدو) نوكت نا ةرايؤلل نكمي ناك
 ربتعا ناتنوم فيا نا الول ءيسحو

 تناك هيروديس نوميس ةلحارلا ةنانفلا
 اهتاهجوت مايالا نم موي يف فخت ملو ةيدوبي
 كيم «ليئارسا» فقوم ةمعاد ةينويهصلا

 , نيثيطسلفلا
 رثئاوذ ناكرا ىلا اددحم «فوسنت 7

 ريكذتلل . .ةيبرعلا ةعماجلا ىف اهبتاكمو
 0 . طقف

0 
0 



 ك0 م ا ا ا

 نبذ سجبش
 تارالودلا نم انويلم نوثالثو هس

 جارخال ارخؤم اهدصر مت ةيكريمالا

 سيسنرف هجرخي نيد سميج ةايح نع
 . الوبوك

 ةرامثسا متيس مخضلا غلبملا اذه

 نإ ام مليقلا ٠ اذه ريوصت تاقفث ةيطغتل

 وس٠ يلاح ا همليف ريوصت نم الوبوك يهتني
 متي مو ءرنريك نيلتاك ةلوطب نم «تجوزت
 رود يدؤيس يذلا لشثمملا ةيمست دعب

 [ل , ةشاشلا ىلع نيد سميج

  رهلا نطولا يف ينفتلا ميلعتلا
 0 ديت نع

 ديدج باتك ارخؤم ردص مولعلاو
 باهولا ديع ديعس دمحت مشاه روتكدلل

 20 يف ىتقتلا ميلعتلا» ناونع تحن
 زج يف «تاهاجت لاو عقاولا يبرعلا

 .لوصف ة هعسبو

 عفاو اذه هفلؤم ٍِق ثحايلا جلاعي

 لبقو يوناغلا دعب ام , ينقتلا ميلعتلا

 عم ,ةيبرعلا راطقالا ُْق ةيعئاجللا ةداهشلا

 يداصتقالاو يعامتجالا روطتلا ديازت

 ةرصاعملا ايجولوتكتلا لوخدو يناقثلاو

 يراضحلا مدقتلا تامس نم ةسك

 لَةاَدَحَب باتكلا دوز دقو .رصاسملا

 فادغا ةمدخل ةيناين ماقراو تاءاصخاو

 6 .ثحبلا
 0س وت

 هلزإا هدو
 يه ةديدج ةعبط تردص ةرهاقلا يف

 ظقس ناويد نم لوالا ءزجلا نم ةثلاثلا

 ةئيفا نع «يرسعملا ءالعلا يبال دنزلا

 . باتكلل ةماعلا

 ١448 ماع يف ةرم لوال ردص ناويدلا

 هتعابط تديعاو ةيرصملا بتكلا راد نع

 هل ةئلاثلا ةعبطلا يه هذهو تانيتسلا يف

 دقو ءازجا ةسمخ نم نوكتي هنا (لع

 [] . نيسح هط روتكدلا هقيقحت يف كرتشا

 تيوكلا نم ةنيكسو ايار
 تمدق ىتلا «ةنيكسو اير» ةيحرسم

 بيلاسأبو يرضملا حرسملا ىلع تارم ةدع
 ناثف نم ددع دعتسي .ةفلتخم ةيجارخا

 لمعك اهميدقتل ؛ةرملا هذه ؛تيوكلا
 ةمرجلا ملاعل يدصتلا جلاعي يتيوك

 ةيتيوكلا ةنانفلل لمعلا اذه ةلوطب
 نائفلل جارخالاو هللا دبع داعس ةقورعملا
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 ! ءايدالاو باتكلل ماعلا داحتالا اهردصي ةينفلا رابخالا ريشتو « يحاضلا لصيف

 نل لمعلا نا ىلا تيوكلا نم ةدراولا

 راطا يف الا يرصملا ههيبش عم ىقتلي

 امهو ةياكحلا ُِق نيتيسيئرلا نيتيصخشلا

 [ل . ةنيكسو اير

 ةيسورلاب ..تاكرب ىنيزلا
 راد نع ىضاملا ماعلا اهرودص دعب

 ينيزلا» تامجرت ىلاوتت ءةيسنرفلا يوسول

 ةيسورلا ىلا اهتمجرت يف ةياورلا

 تاغل ىلا ناطيغلا لامح ةياور «تاكرب

 ةمجرتلا ارخؤم تردص دقف .ىرخا
 راذ نع وكسوم يىفاهلةيسورلا

 , ء(اجحودارو

 رشع ذنم اهتمجرت اررقم ناك ةياورلا
 اهتمدقو .طقف ماعلا اذه ترهظو تاونس

 بداالا ةذاتسا وكنشيتريك ايريلاف ةروتكذلا

 اخوزوك رامات ةروتكدلا اهتمجرتو يبرعلا
 دهعم ريدم فيليساف سكملا روتكدلاو
 ةمدقم بنتك ةيقيرفالا تاساردلا
 فصن ةمحرتلا هذه نم عبط دقو .ةياورلل

 [] . ةخسن نويلم

 رصاعملا بدلا ةلهم
 يتلا رج بيدالا ةلحم كدت

 ةصقلا نع صاخ ددع رادصا ىلا قارعلا

 روج اهبم رواخم ةذغ ىلع لمتشي ةريصقلا

 صخت ىتلا ةينفلاو ةيرظنلا رصانعلاب صاخ

 رخأ روحو يبداآلا سنجلا اذه روطت

 يف ةيلحتملا رهاوظلاو روطتلا سردي
 جذامت ىلا ةفاضا ةيبرعلا ةريصقلا ةصقلا

 .نفلا اذه نم ةزيمتم

 ددعلا اذهو يب رعلا نطولاو قارعلا

 نوكتس ةمداق دادعا ةلسلس يف ىلوا ةقلح

 ةيلومش تافلم ىلع ةزكرم اهبلغا يف
 [] . رصاعملا ييرعلا بذآلا ةساردل

 ةرامعلا يف ةيدفلا تاحلطصلا
 نم .هعون نم لوالا دعي ديدج باتك

 بيكرت يف ةيساسالا رصانعلل هعمج ثيح
 لاجم ىف ةصاخ ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا
 ناميلس ةومخم ميظعلا دبع هدعا .بشخلا

 .راثآلا ةئيبم ةينفلا نوؤشلا ريدم

 ىلغ فرشا دقو ابيرق ردصي باتكلا
 راثآلا ريبخ تايزلا دمحا ةباملا هتدام
 تاميمرت ءانثا هتركف تدلو دقو عةس ةيب رعلا

 ةيساسالا اهتورث دمتعت ىتلا ديشر ةئيدم
 ةسدنهلاو رامعلا ف بشخلا لامعا ىلع
 : [0 . ءاتبلاو

 ةلماكلا ةيب رعلا ةمجرتلا نم يناثلا ءزجلا
 نوتلم نوج يزيلكنالا رعاشلا ةمحلمل
 نعارخؤم ردص ؛دوقفملا سودرفلا»و

 نوكي هبو ؛باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيلا

 لمعلا اذه ةمحرت فصن زحنأ دق
 ا

00070000 

 وهو .ينانع دمحم روتكدلا همحرت دقو

 ةقحاللا ءازجالا لامكا ىلع نآلا لمعي
 شماوبب ةقحلم ةمجرتلا نا ىلا ةراشالا عم
 مجرتملا نم ةماه تافاضاو تاقيلعتو
 [ل . هخيراتو دقتلا ناديم يف لخدت

 لا

 ا
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 - 1" مالم نفط مات مهملات 3

 . . تقرط
 ًاريخأ

 ُبابلا حتف

 راطقلل ةكس هذه . .ثقرط . تقرط .
 . .اهقوف فقتل

 ةوطخ هذه

 ةلقاع ريغ
 .هتكاوس كرمي م
 . . .فخي ل

 ٍدعبلا ىلع راطقلا حال نيح
 ةفيفخ حاير تبهو
 . ىضقيس رمأ داك
 راطقلا نا ريغ

 . .فرحنإ

 جوم تافآسملا

 . . . ءامس رحبو
 رول ليا ةادنأو

 كفل ها

 1 . ٌءاَجرلا طويخب

 تافاسملا

 ,ميغلا نم برس

 . .ًءاشت ىنأ حيرلا هعفدت
 تافاسملا

 تيرتقا ام

 95 تيذك امو

  اهفيص يبرم اك

 . ةدعت ب يذلا نأ

 . .فيرخلا نوقيس

 .بفيرخلا دعبو

 . .ءاتشلا قاينس

 تاقاسملا

 يهجو ريغ تمسر ام

 تاقرطلا ىلع

 يموم» لكشو
 (هييفاكسنلا) ةوغر ىلع

 ٍضرالا ىلع ياطخ عقوو
 . نيميلا تاذ

 نامز نم

 تامر نم

 , دعب ل دع ةرمسم ينيعو

 ينامز يف
 َناِمْر نم

 تقولا ةلآ ىلع يفكو
 اهقطاوع ردتست

 لع ٍنامْزلا راصح كفت نأ

 . . ينامز ىقلأل

 يقفاخ نم ناك

 . . نيتكاسلا .ٌبرقأ

 ةلفغ يف مث
 . . ةايحلا انتدعاب

 . .قارف نم طئاح اننيب ىوتسأو
 . .ءىضت ال ةمجن نم ٌدعبأ راص

 ؟هيلإ قيرط كانه له

 عراف يع نا

 .يناد هناحتفو

 , . رادحلا تمص هينيعل نا ريغ

 ةثّدَحأ

 . .يوحن هيليع ٌبوصيف

 . .ناوجيش نم نطو
 ًائينح ٌردي ٌبلقو
 1 ايلا ردك

 انعلاضأ نم هكيبابش نطو
 هباوبأو
 . .انمالحا عسو
 هرئاتس

 . . انتابيبح روعش نم

 يراثكلا ريط رم املك
 هبرد ىلع

 - انجيم اي حورلا تنغ
 نويع نم نطو
 هاوه مازح دشي

 يلعسو ىلع
 هما

 . .نوجش نم نطو
 ةايحلا لوط هينغأس

 ةوفكلا لك ريا بام
 : قوق نأ ىنطو

 . .نوكأ ال نا وأ

 - نفاه
 | سنوت ٍِق ةرعاشلا اهتبتك دئاصقلا هذه

 ا 0 .؛كانه ةيمالعا ةرود ماظتنا ءانثا
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 باتكلا فالغ

 تحول 2 غطا

 هياط عا جلا ظ

 ىتلا ةلحرملاك :ةلودلا ءاتبل احل
 .يمالسالا نيدلا انه دوصقملاو .اهشيعن

 نوركفملاو باتكلاو تاونئس ذنمو

 تاودن ىلا نوعديو .عوضوملا نوجلاعي

 ةلأسم . لباقملا يف . نوحرطيو .هشقانت

 وأ . ممتم وا ؛ ضيقن هجوك .ةيناملعلا

 . انايحا ضوفرم
 تانكفا ءاتغ تايبنالا' ىلإ دونت نل

 ىلبش ذاتسالل «ةيئيدلا ةلودلاو ةيئاملعلا»
 « شكفانيو .كلذ يف عسوتي 3 ممسيعل ١

 جئاتتلا ىلا صلخيو . بيجيو .للخيو
 عوضوم ا نا ظحالن نا دب ال اننا ريغ

 ةليلق تاوئس ذنم ىدم عسوا ىلع حتفنا

 ةيروهمجلاب» .ىعدي ام مايق ذنم ةصاخ
 هرداوي : :.تناكو .ناريا يف «ةيمالسالا

 يذلا .ينويهصلا نايكلا مايق رثا ترهظ

 مينا رئاسلا يف ةينويهصلا باطقأ ىعدا
 عم .يدوهيلا نيدلا لع هنوسسؤي

 ني ا او ايئاد نودكؤي هتداق

 . يناملع نايك هنا

 «تابيخلا ةلسلنض نوكت دقو

 ماكحلا مظعم لذاختو «ءتاراسكنالاو

 :ةيبرعلا اياضقلا مهتانايخ لب .برعلا

 تقلخ .نمزلا نم دوقع ةدع ىدم ىلع

 يف لئوم نع ثحبلا يف تلجت . لعف تادر

 ماكحلا كشنوا غرسفا نيح ؛يضاملا

 اومدختساو .نومضم لك نم لبقتسملا

 دخ ىلا ؛بعشلا دض فسغلا عاونا لك

0 0 
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 "يدل ةلدلا باطن

 تتلف

 0 اا ل ع را

 0 ا 5 اوم وسا 0

 ديلا ف ريكتلا قع رداق ريغ هولعج

 مهو .نطولا نوقزمي اميف هوقزمو
 لصتت ةركف لك مهاوق لكب نوبراحب
 لكب اهبنوهوشيو .ةيموقلا وا ةدحولاب
 .نيدلا ىتح كلذل نيلسوتم .لئاسولا
 اوماد ام .ءىطاخ ريسفتب هيلا اوؤاسا ولو

 . بعشلا عادخ ىلع كلذب نيرداق

 دح ىلا تبعشتو ءارآلا ترثك دقلو

 حرطت نيح ةصاخ «انايحا لالضلا يف داز
 1 ةجاحلا تناك انه نم .ايئزج ةلأسملا

 بناوج لك لوانتي ضيفتسم ثحب
 ناهدا نم سبللا ةلازال .عوضوملا

 نيب قرفت انايحا دعت مل ىتلا .ريهامجلا

 ايمسا بستتت بستنت مكحلا نم لاكشاو نيدلا

 عشبأ هلك ههوشت اهبنكلو .نيدلا ىلا

 .لالغتسا

 هباتك يف «يمسيعلا يلبش ذاتسالا

 ردص يذلا ,«ةينيدلا ةلودلاو ةيناملعلا»

 نوؤشلا راد نع ماعلا اذه نم رايا ٍق

 كدلتل بيحتسي .دادغب يف ةماعلا ةيفاقثلا

 ةعست ىدذم ىلع سرديف . ةجاحلا

 بنارج لك ,نيأزج ىلا ةمسقم .لوصف

 عواطسا+ ةيناملعلا كحق عوضوملا

 .ةطيحم فورظو قأشنو .يوغل

 فقاومو يب رعلا نطولا يقف اهوانتي

 .اهنم نيدلا لاجرو تامظنملاو ةمظنالا

 ةيناملعلا ميهافم فلتخم ىلا لقتنيو

 شقانيو .ةيطارقميدلاو ةيموقلاب اهتلصو
 اهتيب عمجلا ناكماو ءاهعابتاو اهموصخ

 جئاتن ىلا صلخي مث «مالسالا نيبو

 نم يناثلا مسقلا ىلا اهم دهمي «تاظحالمو

 . باتكلا

 .ةينيدلا ةلودلا ىلع زكري انهو

 ٠ رظنلا تاهجوو ءاثيدحو اميدق اهتاقلطنمو

 موصخلا فقاومو ءاههاجن ةنيابتملا

 مهف سسا ضعب ىلا لقتني مث .نيديؤملاو
 ةطلسلا مث .اهقيبطتو ةيمالسالا ةعيرشلا

 قل رظنلا فالتخاو .مالسالا ْق ةينيدلا

 . ةلودلاب نيدلا ةقالع

 مدقب كلذ لك يف يمسيعلا ذاتسالاو

 مكحم قطنم يف .ًاهشقانيو « ةلثمالا
 . ممئاتنلاو تاظحالملا اصلختسم ءنزتم

 .ةيابغلا يف هيأر يدبيل
 حوبي هماسقا لك يف باتكلا ناك اذاو

 حدد . قمعو ةقد نم ثحبلا يفامب

 يف ةقيقحلا بلطت .ةئداه ةينأتم ةيملع

 عجارملا ىلا ةدنتتسم :ةحضاو ةيدايح

 ٍُّ ام ناف «ةتباثلا لاوقالاو قئاثولاو
 نال .ةريخالا ةثالثلا لوصفلا هب هيونتلا

 دهم يتلا :ةيساسالا ةياغلا وه هحرطت ام
 ىنغ ال يتلا ىلوالا لوصفلاب بتاكلا اه
 .ةريخالا مهفل اهنع

 ةيضقلا جلاعت لوصفلا هذهف

 ءارا لمجم ءىراقلا ىلا مدقتف :ةيساسالا

 ضراعلا لافغا نود «ةينيدلا ةلودلا ةاعد
 . ةلوبقم ةدعاق ىلا زكترملا ريغ وأ ءابنم

 ةعيرسشلا قينطت ىنعم ىلع فكعت مث
 نيب قرقلاو ءاهمهفت فيكو ةيمالسألا

 مدقتو .ددحتملا مهفلاو دماحلا

 ال مالسالا نا دكؤتل .ةلثمالا ولت ةلثمالا

 تناك تاقيبطت لالخ نم كردي نا نكمي

 ال اهنكلو :ىلوالا اهروضع يف ةحيحص
 تاروطت نم ثدح ام عم مءالتت نا نكمي

 كلذ ذنم لدبت ءىش لع ْنا عقاولا

 «لماعتلا .سانلا :قيحسلا نمزلا

 .ةراحتلا ( ةعاتصلا ءكولسلا ؛ةايحلا

 الا صن قيبطت ىلا ليبس الو . .خلا

 ثدحلا نوكي نا ءانئكساب .هحورب

 ميدق ثدى ةئاملاب ةئام اقباطم .ثيدحلا

 .ادج ةردان تالاح يف الا ليحتسم اذهو

 . قيضلا ةديدش دودح نمضو

 موهفم ىلا كلذ لك نم باتكلا صلخي
 .اهينبت يف ببسلاو ةيموقلا ةلودلا
 برعلا لبقتسم قافاب اهتقالعو
 .ةلودلا هذه ماعم ددجيف . مهريصمو

 ةقالعلا لهاجتي نا نود .اهمايق طورشو
 . مالسالا 0

 ريدج باتكلا نا .ةيابنلا ىف

 ةيدج ةداناعم هنال .ةعلاطملاو ديلا

 ةلحرملا ِق نيعوضوم رطخال ةداجو

 (ل .ةينيدلا ةلودلاو ةيناملعلا : ةنهارلا

 ناولح دجام

 عباسلا نفلا
 دالاو قوطلا) ناونعي ليدجح مديفل ةدهاشم

 تا # 7-5 ..ةيسأرب

 ١ ر لامك هيو

 ىحي صاقلا عم ةراشي يريخ

 يريخ بسولساف هللا دبع رهاطلا 1

 موقي الصا ٍليجستلا جرخملا . ةراشب

 نا لواحي .ةايحلل يرعششلا لمأتلا ىلع
 دصر لالخ نم رومالا رهوج ىلا ذفني

 ناك اذاو . .ةريغصلا عقاولا ليصافت

 لتحي .هتايئزج ةلالدو .هحورب ناكملا
 . ةراشب يريخ مامتها نم ةعساو ةقطنم

 .ناسنالا نع زكرتي ريكالا ماعلا ناف

 همالستساب هلاماو هسأيب .هتوقو هفعضب

 ةيبلسلا .ةددعتملا هتاقالعب .هتمواقمو

 عمم .نيرخآلا عمو هسفن ع , ةيباجالاو
 و هيضام

 وحن ىلع ءاضيا 42 'تامسلا هذه

 دبع رهاطلا ىبحي تاياتك يف ,قالخ عيدب
 «بولسالا درفتملا ءزيمملا صاقلا .هللا
 دي هتفطتخا يذلا ,ةذفانلا هتريصبب

 ةدع ذنم .ءاطعلا حرش يف وهو .نونملا

 تاباتكو . . .ميلا ثداح رثا ءتاوئس

 وا ةريصقلا هصصق ءاوس ,رهاطلا ىبح

 يف ةلصتم تاقلح لثمت ؛لوطلا ةطسوتملا
 : تيطو د غب غةلخإو ةلسلس

 ةيرق لوح د1 ءيرصملا بوتجلا
 دعتبي انه ثيدحلاو .«ميدقلا كنركلا»

 ىنغتت دق ةيسنامور ةعزن ةيا نع امامت

 دق وا , خيراتلا قيعب ءىلتمملا ناكملا كلذب

 نم نيردحنملا .رمسلا لاجرلاب بجعت

 راهبنالا يف قرغت دق وا .نورقلا تارشع

 لق وا «ةيبعشلا تاداعلاو سوقطلا رحسب

 لينلا ءام ققدت لامج فصو يف لسرتنت
 يذلا .رهاطلا ىيحي نا حضاولا نمف :بمث

 ةيردقلا كلت بلك يف هقايح مظعم نئاع

 ةرظن اهل رظني نا هل نكي ل .ةيسنملا
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 هتفرعمف .رباعلا كففيضلا وا حئاسلا

 اهراوغا ىلا ذفتي هتلعج ءاهب ةقيمعلا
 ةبميقنلا ةايبلا :هيلغ:يوطنت ام انل زربيف
 : . ءانع هدعب ام ءاتعو قناخ قيض نم اهيف

 .رقفلا قوط يف شيعت .ةيساق ةيرق اهنا

 ةلزعلاو ةفارخلاو لهجلا رواسا اهلبكت

 حورو ةصقلا ثادحاب مديذلا مزتلا

 ةصقب ناعتساو ىرهاطلا ىميجحي تاباتك

 0( يسوم ميشلا ةنوحاط» اهمسا ةريصف

 قوطلاو ثادحا عم اهثادحا لدج

 ٠ ناهيرشو ديمحلا دبع سودرف

 1: مب ملي نمل نع مق 05

 .اهتيؤر نم
 بالا .ةصقلا ةيادب تاذب مليفلا أدبي

  ىليالعلا تزع . «يراشبلا تيخب»
 سله ,ءامامت هتحص دقف يذلا زوجيعلا

 ,(ةنيزحو هتجوز نم بلطي (هقفلاك»
 دبع سودرف - ىمسم ىلع مسا وهو
 بلطيل . سمشلا ىلا هلقنت نا _ ديمحلا

 .لظلا ىلا هدذيعت نا ءاقحال ءابنم

 . .نابيرش ءامهتنبا :ةميهف اهدعاست

 بئاغلا راظتنا يف نوشيعي ةثالئلاو

 ىلا اقحال بهذيسو .نادوسلا ىلا بهذ

 ةياهن برقب دوعيل ماشلا ىلا مث .نيطسلف

 , .هسانو هلها اياقبو ءهتيرق ىلا :مليفلا

 ؟لعفيس اذامف

 ةبااشتملا لابجالا
 ةثالث  ةصقلا نأش هنأش  مليفلا مدقي

 - يراشبلا تيخب  ةنيزح ليج .لايجا

 .ملحلاو بيبحلاو نبالا .«ىفطصم»

 لايجالا ةايحو ..ةميهف ةئبا .ةناحرف

 اهئاقش يف ءاوس .ءايرهوج هباشتت .ةئالثلا
 هذه ةلالس ودبت دقو .ةعجافلا اهتايابغ وا
 ءام ةثعلب ةباصم تناك ول امك .ةلئاعلا
 لا» ةقيرط ىلع ةه لا ةنعل تببيل ابنكلو

 يروطسالا ثارتلا يف «سويرئا
 رقفلا ةنعل يه انه ةئعللاف . .ينانويلا
 ةميقسلا ميقلاو ةلزعلاو لهجلاو

 . ةرطيسملا

 تيخبو بالا ردافيام ناعرس

 هنيع لحتكت نا نود .ةايحلا «يراشبلا

 نا نودو .بئاغلا ديحولا هتبا ةيؤرب

 نم ارارم هيلط يذلا «لسعملا» نخدي

 ةبلع حنمت نا تلضف ىتلا «ةنيزح» هتجوز

 ىلا «ةيوعصب اهترتشا نا دعب 4 لسعملا»
 ىدل طسوتي يكل .نيفي ملا ءايلوالا دحا

 ديعيو بركلا عفري هلعل عرولا هخيش
 شيعتس «مليفلا لوط ىلعو .بئاغلا

 . ليجف اليج ءاهتلالس ثراوك ةنيزح
 اذهو .«هدادح» نم ةميهف جو زرت

 هرودب موقي «تقولا تاذ يف هتنهمو همسا

 .«زيزعلا دبع دمحأ» بوهوم ديدج لثمت
 لجرلاف ميلأ رامدب ةلشافلا ةجيزلا يتأتو

 ةرملا هتجوز برضب هصقن ضوعي .دينع
 «لمعلا)» ىلا ةنيزحلا اهما أجلتو .ةرملا ولت
 ىلا رطضتف .ةدئاف الب ,.«ةيحجحالا»و

 دبعملا يف ةمتعم ةزجح ثيح اهبحس
 يف سراحلا ةرذب عضوت ثيحو «ميدقلا
 اهتدولوم عضت نا دعبو ...اهفوج
 هند دصقيل زوجم نايق خلاب باصت
 .ةيذعم تومتف اهسأر ةورف يوكيو
 . ةهوشم « ةيماد

 اهرودب موقت  (ةناحرف» ربكتو

 ضيقت انه اهمساو: د ابقيا تاهيرتف
 .ءاهلب ةايح شيعت يهف ءامامت اهريصم

 دلبلا خيش نبا بحي شهلا اهبلق قفخي
 .«ةرهاقلا» رصمب هميلعت ىقلي يذلا

 فرعت ال يتلا ةناحرف لهج ىدم هشهديو
 ةطيرخ ىلع ةيشالتم ةطقن درحم اهتيرق نا
 . هجاوتل .هنم لمحت يهو ىعاستالا ةغلاب

 . سعتلا اهريصم ءاهدحسو «البقتسم

 شيعت ةلئاعل ثالثلا تاقلحلا يه هذه

 زيتقلا تيمي نبأ دق لوشفا ف
 ريغتي ال ديلب عقاول ةجيتن نكلو  مشاغلا

 يعي ءانه خيراتلاف . ..روطتي الو
 . ةرهاظلاف «لدبتي ال ائيش نا املاط : هسفن

 . .اهدوجو طورش ترفوت اذا :رركتت

 نابيرش موقت نا ةراشب يريخ راتخا
 يليالعلا تزع موقي ناو .«نيرودب

 ناب ديكأتلا ىلا يمري وهو ؛نيرودب
 نع فلتخت ال ايرهوج «ةميهفد

 «يراشبلا تيخب» ناو .(ةناحرف»

 .«ىفطصم» نع فلتخي ال ءايرهوج

 .لامآلا هب تقلعت يذلا بئاغلا كلذ

 كف اهو . . .ةتدلبل ءاسمحتم .داع يذلاو
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 ءلحولا ْق قلزني داكي .؛:كنركلا»

 .ةمتعملا ,:ةقيضلا ةيرقلا ىراوحف

 ةقراغلا ةايحلا بولساو «ريغنت مل ؛ةمتاقلا
 بهذت ةبيط حاير ةيا لبقتسي مل ,ةلزعلا يف

 درحم سيل مليفلا نكل . . . ناكملا نطعب

 ءايشا ةمثف .ةقلغم ةينامز رئاودل ريوضت

 . لمأتلا قحتست
 يتلاو .ةريغصلا ليضافتلا تارشعب

 . يمزع ىبحي ويرانيسلا بتاك اهيف مهاس
 .يديعصلا تيبلا ءاوجا , مليفلا دس

 نوكت داكت .تاطقلو دهاشم ةمثو

 مغرلا ىلع .ةيبرعلا انيسلا يف ,ةديدج
 نيحجعلا قوذت لثم .ءاهتيعقاو نم
 مف قيرط نع مامحلا ماعطاو .رمتخملا

 نويعلا ليحكتو ,؛ةميهف»و ؛ةنيزحو»
 نع الضف «ةيلحملا ةديدشلا ةلحكملا كلتب
 نا . . بونحلا بلق نم ةقلطنملا تاينغالا

 ايرعش اقاذم مليفلا تحنم ليصافتلا هذه

 ةيحأن نس هتيقالنصم تدكاو ةيحان نم

 .ىرخا

 يف ةراشب ييريخ فرساأامبرو
 لحست ءاهف ةرورض ال ؛تادارطتسا

 مدق امبرو :ءانحلا ةليلو حارفالا ديلاقت

 تدا .مزاللا نم رثكا تايصخش مايقلا

 هذه نكل  ةعباتملا بارطضا نم ةجرد ىلا

 كلذ جرفتملا سنت نل ةريغصلا ذخاملا
 «نادجولاو لقعلا بطاخي يذلا لمعلا

 ةجرد ىلا هدهاشم ضعب لصت يذلاو

 هب اتعلاطي ام كلذ ةياو .ةونقلا نم ةلئاه

 ةعجافلا ةيابنلا تاظحل ٍق مليفلا

 ىف اهنفدي «بيبحلا اهاخخ نا . .ةنامححرفل

 .«شطسعلاو عوجلل اهايا اكرات ءةرفح
 الف .اهمحر يف ةرذبلا عضو نمب ىشت يكل
 اهئمطو اهتدحوو اهملا يف يهو عيطتست
 بنرالا نم بلطت نا الا ءاهتشحوو

 هرعش ررميل اهنم برتقي نا .هيبرت يذلا
 ىلجتت انه . .اههجو دلج قوف معانلا
 نع ريبعتلا ىلع اهتردقو ناهيرش ةيهوم
 ولو ىتح .ةدحاو نانح ةسملل قوشلا

 دبع سودرف لصتو !ناويح نم تناك
 ءادالا نم عيفر ىوتسم ىلا انه ديمحلا
 يذلا عيدبلا دهشملا كلذ نم ةصاخ

 «تاونس ذنم بئاغلا اهديحو هيف لبقتست

 فعض مغربو هل ةيساقلا اهتاملك مغربف

 اهعاعشاب .لقنت ابنا الا ءاهعمسو اهرصب

 هنضتحت اهناب ءافهرم اساسحا .يحورلا

 . .اعيمح اهحورو اهمدو اهدبكو اهبلقب

 روعشلا كلذ نع ربغت امنا اذه يف يهو

 ىبحي لحارلا بلق هب ًالتما يذلا نانحلاب
 مل يتلا ,ةيسنملا هتدلب هاجت هللا دبع رهاطلا

 ىتلاو ,ظئارخلا ىلع احضاو اهمسا بتكي
 وحن ىلع .اهه هئاثر مجرتي نم تدجو
 يمزع ىبحي ويراتيسلا بتاك :ذاخاو رثؤم
 [0 .ةراشب يريخ جرخملاو

 ١943 بآ ١ ١8 الا ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا- 5"

 ها
 رهاقلا

0 7 

 :داوحلا دبع لامك 5

 يتداس يتاديس

 نامزلا فلاس يف
 ناوآلاو رصعلاو
 ناطلس اننيب شيعي ناك
 رايرهش :لوقن هل

 دازرهش مدقت تاملكلا هذبع

 ابك ءىراثلل رايرهش ةيصخش ش
 لوح يرصملا رعاشلا اهروصي زي

 سفن لضحم ىتلا هتيحرسم يف مليوس
 . (رايرهش) ناونعلا

 صقلا ىلع اهتردقو اهتمهم سنت مل اهنا
 وه روهمجلا وا ءىراقلا ناك ول ىتح
 .رايرهش كلملا سيلو ا عمتسملا

 كلملا نم اهروهمج ريغتي اينيح اهنكل
 عيدولا روهمجلا ىلع طلستملا رابحلا ملاظلا

 .اهسفن نم ريغت اضيا اهناف ةفرعملل عئاجلا

 فرصت يكل يكحت يتلا ةأرملا يه دعت ملف
 نآلا اهنكل . .ىراذعلا لتق نع كلملا

 هبويعو هرارسا لكي كلملا هجاوت

 , الملا لع هحضفتو

 رعاشلا ىأر ةليلو ةليل فلا ترم اهنيح
 نا فشتكا رايرهش كلملا نا مليوس دمحا
 هيلعو نامزلا اذه ةليط هعداخت تلظ ةأرما

 فشتكا نا دعب ةصاخ هتماركل رأثي نا
 . (دوعسم) هدبع عم هتناخ اهنا اضيا

 باقرو رادقأ هيدي ىف كلميو كلم هنا
 تليقا امئثيح اذه .درت ال هرماواو ءرشبلا

 .ةليبنلا اهتمهمب موقتل اهتداعك داز رهش

 يكحن نا يه تلواحو «رايرهش اهدص

 اهفذق نا ىلا اهدصي وهو هنع يرستو
 :اف لاق امنيح رحتي

 ةأرما
 .ركسلاو . . ةبغرلا ماهوا يف

 يف يقلتو .اهتثونال دازرهش روشتو
 : ةيالصو ةوسق دشا رجححب ههجو
 للملا وكشي انم نم
 هظح يكبي انم نمو
 نضرالا اطلس اي :تنا انما
 كل ركذا انأف تيسن تنك ناف

 ةيسنملا ءايشالا لكب كركذا

 ملاظلا ناطل.سلا تنك

 لتاقلا حافسلاو
 رابخلا ريرشلاو
 كنم ريغأ كيلا تيتأف

 ام سانلل يكحم نا دازرهش ممصتو

 هنا . .رايرهش نع هنولهجنو يه هفرعت
 ىلع رثؤي دق يذلا يسنجلا زجعلاب باصم
 ىلا هب لصيو ناسنالل ةيلقعلا تاردقلا
 . نونجلا ةفاح

 اهضرعت ىتلا ةيضقلا روحم وه كلذ
 اهبتك يتلا (رايرهش) ةيرعشلا ةيحرسملا
 اذهو .اأورملوه مسج سا ُِق مليوس دما

 يف لثمي وهف .ةصاخلا هتلالد هل خيراتلا
 هجو ىلع رصم يفو .ةيبرملاةقطنملا

 ”ىك؟ ل # * ند

 رصم تناك دقف . ةصاخ ةيمها صوصخلا

 ءايربك يناعت - مليوس دمح ا لوقي انك

 نا هنكمي ال رعاشلا نالو اهربجتو ةطلسلا
 اذهل ةعمتجم ثادحا نع هسفن لصفي
 يف ثادحألا ضعب مليوس دمحا راتخا

 مستي هب اصاخ ابوث اهسبلأو ةرتغلا كلت

 لك هلالخ نم لوقيل لومشلاو ةيمومعلاب
 .ديريام

 شاقئلاو ةودنلا

 فافض ىلع ءيناه نبا ةمرك يف عمتجيو

 نيضصختلا ةذ داسالا نم ةثالث لينلا
 اهفلؤم روض - يف ةيخرسلا هذه. ةفقانمل

 هدومح :بيزعلا دبع روتكدلا : مهو ٠

 بادآلا ةيلك ديمعو يحرسملا دقانلا

 نامثئع دمحا روتكدلاو ,ةرهاقلا ةعماحب

 ,ةيئيتاللاو ةيقيرغالا اماردلا ذاتسا

 روتكدلاو ءاضيا يحرسملا بتاكلاو

 ةيلكب ذاتسالاو رعاشلا «لفون فسوي

 . سمش نيع ةعماجب تائبلا

 رماص ةحيدم ةرعاشلا ةودنلا مدقتو

 دبع روتكدلا أدبيو . جرف ليبن دقانلاو

 نكمي ةديج اصوصن كانه نا ىلوو يرصملا

 :ةيحرسملا ضورعلا ىوتسم نم عفرت نا
 هذه نمو .ةميدقلا هتبيه حرسملل ديعتو

 عوضوم ىلا بتاكلا ىدصتي |منيح
 فلتخن نا انل قحي لمع ماما نحنف ديدج

 446 - 1[ ماب مل ىمطل]# نهفات -



 .ديدجلا عوضوملا اذه لالخ نم قفتن وا
 هقبس اعوضوم بتاكلا قرطي نيح اما
 :وه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاف هيلا هريغ

 ؟ديدج نم بتاكلا اذه فاضا اذام

 ؟هيقباس نع هفالتخاو هتيؤر يه امو
 سيل ةليل فلا وا داز رهش وا رايرهشو

 انه نمو .هتاذ دح يف اديدج اعوضوم

 نمو . بتاكلا هجاوت ىتلا ةيوعصلا تناك

 ديدجلا نع لءاستن نا انل قحي اضيا مث
 ىلوا ةءارق نا 0 ديتحا هفاضا يذلا

 فاضا بتاكلا نا انل دكؤت ةيحرسملا هيل

 :فه.ق لادجالو اديدج

 عال .ةدحاو هذه ارعش اهبتك دقل

 هذهو ..امامت ةديدج ةيواز نم اهيلا

 , ةينأث

 مليوس دمحا هفظو دقف رعشلا اما

 اماو ؛ةبارغ وا ديقعت نود اديج افيظوت
 ىهتنا ثيح أدب دقف ةديدجلا ةيوازلا
 . نمزلا هباسح نم طقسا دقو . عيمجلا

 . ناكملا اضيا طقسا دق نوكي دقو

 فلاآلا دعي ةيناثلا ةليللا يف رايرهش نا
 راسم رييغت ىلع رداقلا كلملا وهو - دارا

 ءىش لك ديعي ديعي لأ دعب هلوح نم ءايشالا

 . هنايخ ىلا دازرهش لوخو لبق ناك ايك

 5 ةدقعب, اقوسم هتاباسح- ديعي ذخا

 - ىبنحلا زحعلا  اهيناعي يتلا

 0 هتأرما هناخ يذلا دوعسم

 يه ىلا - كلذك هتارما ىلع مكحي نا دارا

# 
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 . .لفون فسوي .د ؛نامثع دمحا .د .مليوس دمحا .ةدومح زيزعلا دبع .د :راسيلا نم
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 ةأرملا  ىثنالا  اهسفن داز رهش  عقاولا يف
  ةريثك تالاح ىف نطولا نوكت دقو

 . هيناعي ام هتيعر هنع فرعي الو لجر هنكل
 ردصي ىتح هاشرو يضاقلا عداخ دفو

 .ديريو ىوبي ايك  هتايثيح
 :رايرهش

 مكحلا تايثيح يف تئش ِتقِش ام لق

 "ايش ركذت ال نكل
 مثآلا يدبع نع
 . حضافلا رمآلا اذه نع وا

 : ىضاقلا

 مهفا . . يالوم اي مهفأ
 دغلا ف

 تايثيحلا كيدل نوكت فوس

 7 كش الب ةلداعلا « ةنقتملا
 .اهيلع مكحلاب قدصتف

 رايرهش نيب عمجت ىتلا فقوملا ىلاوتتو
 ةروثشب اريخا يهتنتو بعشلا تاعاطقو

 صلختلاو .هيلع صاخلا هسراح رورسم
 هرايتعاب هسفن رو رسمل ةيشاحلا ىينغتو ع هنم

 نم ىرخا :ةرود أدبتل ديدخلا رايرهش

 .ةليل فلا تارود

 نجت ايها ةيحرمملا امدح ف: ديشللا نإ

 ةيؤر لوانتي يذلا ىسايسلا حرسملا ىلا
 تناك مث نمو .رصعلا ثادحأل ةيسايس

 .اعم ةيئفلاو ةيركفلا لمعلا اذه ةميق

 قستم طخ وهف انه يماردلا طخلا اما
 نم ريثك ىلع انفرعيل انيديا نم انذخأي

 ْق ةيعامتجالاو ةيسفنلا تاعارصلا

 نيح ةصاخ ةيمها هل اذهو ةظلسلا ةهجاوم

 . روهمجلا ىلع ةيحرسملا ضرعت

 سحلا نامثع دمحا روتكدلا لوانتيو

 دمحا رعاشلا ىدل يزمرلاو يروطسالا

 اذه روذج ىلا دقانلا اني دوعيو .مليوس
 ةقباسلا هنيواود لالليخ نم مامتهالا

 ىلا ةرجحلا) :(رئاحلا بلقلاو قيرطلا)
 ةرئادلا نع ثحبلا) .(عبرالا تاهجلا
 ,(قاروالا ةركاذو ليللا) .(ةلوهجملا

 رفسلا) ؛:(ربنلا ىلا جورحلا)
 ٍِق كلذكو (ربكالا سشطعلا) .(ةمسوالاو

 .(نوتانخا) ىلوالا ةيرعشلا ةتيحرسم
 عبتتي نامثع دمحا روتكدلا ذخاو

 ةيحرسم ىتح روطتلا اذه تاوطخ

 رصانع اهيف تلمتكا ثيح (رايرهش)
 : زمرلا مادختساو اماردلا

 ةنراقم نامثع دمحا روتكدلا دقع
 ةيقرشلا زومرلاو ةيقيرغالا زومرلا نيب
 قفو ريسي ال انه عارصلا نا احضوم

 ناك ناو اهيلغ فراعتملا وطسرا ةيرظن
 الطب نوكيل ةيابنلا يف طقسي لطبلا
 ايديجارلا يف لاحلا وه اك ايمحلم
 ْ ةيقي رغالا

 نا نامثع دمحا روتكدلا ظحالو

 يتلا اهتفيظو نع ىلختت نل دازرهش

 بئاج ىلا -ةيوارلا  يهو اهب تفرع
 يورت يهف .ىرخالا راودالاب اهمايق
 حضوتو .«سانلل يورتو ءرايرهشل
 ايف اهيأر لوقت انايحاو اهرسفتو فقاوملا
 يقيرغالا سروكلاب انركذي اذهو .ثدحي

 .ةيماردلا هفئاظو تددعت يذلا

 بعشلا رود نع ضعيلا لءاستي امبرو
 ةروصب رهظي ملوهف .ةيحرسملا يف
 قرطب فلؤملا هنع ربع اممناو ,ةرشابم

 : راي رهش

 :رارسالا

 نلتق تاوارذعلا تايتفلا . . يالوم

 . اديعب نرجاه ةوسنلاو

 منيح بعشلا يأر ودبي ىرخا ةرمو
 : الئاق (رو رحشلا) هنع ربعي
 ءامكحلا ةئسلا هيف عطقت رصع اذه

 ةداسلا قابطأ يف مدقتو

 ءامكح. هيف ىقمحلا

 ءاهقفو نيفارع اوراص ءاهلبلاو
 ءاهوشلا ةعنقالا رصع اذه

 هيوتلملا ةغللاو

 . ناردحلا فلخخ عمستملا سسعلاو

 ديكأت ىلا نامثع دمحا روتكدلا ىهتناو

 ىوتسملا ىلع ةيحرسملا هذه يف ةفاضالا

 ريخب انحرسم نا دكؤي امب يزمرلاو ىنفلا
 ةداحلا لامعالا ىلا نولوؤسملا هبتنا 2

 .اهومدقو

 يف لوانت دقف لفون فسوي روتكدلا اما
 ةغل وهو امامت افلتخم ادعب ةودنلا هذه

 . ةيحرسملا يف اهروطتو يرعشلا راوحلا
 تاظحالملا ضعب ىلع هدي عضو دقو

 :اهنمو لاحملا اذه يف ةمهملا

 وا يضاقلا رودب انه موقت داز رهش نا

 ىلع ليلد زجرلا عاقيا ذخأت اهغاف . ةيوارلا
 اضيا اذهو . ةياورلاو صقلا يف لهمتلا

 يوريو يكحي وهو دوعسم عم ثدح

 . ناطلسلل

 يذلا كرادتملا رحب ةيحرسملا 00

 نيب عارصلاو يماردلا عاقيالا عم

 منيح لة فاو تابدخنل
 ماما هعملك لوقيل ءارعشلا خيش

 اليلد ىفقملا لماكلا رحبلا ذختا ب
 ءارعش اهمزتلي ىتلا ةيديلقتلا ىلع
 . ةطلسلل مهت احم يف تابسانملا

 ىقلأ دقف (رورحشلا) ماق اهنيح اما
 ةتباث تاملكبو .رسحلا رعشلاب هتديصق
 . ناطلسلا دسج يف تانعط اهنأكو ةيران

 عم قفاوتي ةيحرسملا هذه يف رعشلا نا
 .ةطلسلا نم اهعفومو اهتايصخش

 ةودن ءيناه نبا ةمرك تدهش اذكهو

 يوك فاست ةنييداكا ةيننقلب
 ريخب عادبالا-نا تدكاو . .ةيعوضوملاب
 تامابتالا قشارتل يعاد الو ريخب دقنلاو

 [ل . ببس ريغبو ببسب

 4ؤ19445_/1 بآ 11-١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 يبرعلا ثارتلا نم بتكو تايصخش
 سعب اا هداج وعسل دوو
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 نباو شيعلا با نبا نع ىورف ,.برغملو | دتشاو .ةلحرلا بدأ مظ
 نب جاجحلا نع ةيب رعلا داو ٍليصالا ةرحهلل سداسلا نرّقلا يف هدعاس

 تدالاب ىنعو «ةلبسو ةديبا» ُِ كوعبي لضفب (داليملل رشع يناغلا» 00 ل

 هنحلو .اريثك الامو ةعساو هرهض هب لانو اوفلخ دا .يورهلاو ريبج نباو ىسيردالا ل

 لاق امك .هيف دهزو كلذ ضفر | ةدئاف خيراتلا هنم دافأ اعئار ابدا انل ها
 .نوخرؤملا | يف ارثا ةلاحرلا ءالؤه مظعا نمو . ةميظع كا رك يل 000 بيم * عنا |

 ةطانرغ ىلا ريبج نب دمحم لقتناو ريبج ني لمح ا نب دمحم ةلحرلا بدا را :

 بحاص ةمدخ يف لخدو ءاهيف نكسو | هّدِج لخد (ه 514  ه٠1) ىسلدنالا ا
 . نمؤملا دبع نب ديعس يبا «ةطانرغ» سلدنالا اريبج ني مالسلا ديع» ىلعألا 00 1

 ةنماشلا يفوهو .ةئامسمخو نيعبسو | ىف اوقرفتو سلدنالاب هدعب هدافحأ نكسو
 رمعج وبا هعم رفاسو .هرمع نم نيثالثلاو بيج نب دمحا ةعج وبا 33 ف ءابنذم

 او بطلا لاجر نم ناكو ءناسح نب مصاوعلا ىدحا ىهو ؛ةيسنلب) ةنيدم ا
 4 : ا 000

 ةتيس ىلا رحبلا نالجرلا ربعو ,بدالاو | لع ءقت دالبلا كلت ىف ةريبكلا ةيبرعلا |( 20202027
 سس ماب كار رحسلل ' | يقرش يف .رحبلا نم تارتموليك ةعيرا| 323232 ةيردتكسالا ابتمو «ىيبرغملا ءيطاشلاب 2 حا : | 0 1 + 3 كا
 دقو .ةيلقصو اينيدراس ةريزجي ارمو |  ,رايبالا يداو» رهن اهطخي ءسلدنالا| 0200
 نبا اهفصو لاوهاو .فصاوع امههتفداص اهتابتج ًالمتو  نفسلا هرخمت ريبك وهو كا

 لعتللذ ءانا ددهاشي امو رفسلا لالخ | دحس ةعقب لك يفق ىنيتاسبلاو قئادحلا 020 هل عقيام ايم ناك دقف ءريبج ه 000
 0 4 ١ | اهيلا ذئم ق نيفلؤملاو باتكلا لضفا ةداع | لك يف رشتنت اههكاوفو اهرامثو ,لامجو
 رغث تغلبف «ةيلقص» ةنيفسلا تقرافو و لصو 24
 .قدعقلا يذ 54 موي ةيردنكسالا النو قر لقتتو «ةفابقبو تلخ

 ريبج نبا همسر .لماك ارهش يرصملا دخاو دمحم ةلاحرلا دلو ةئيدملا هذه يف

 ةلحرلا بدا فلخ ام لمجا نم اعتمت سر | باتك نم هوبا ناكو .هيبا نع ملعلا
 حرفو عزج نم رفاسملاب لحي ام فصو يف ملعلاو تحآلا يف هقيرل لع اشن ؛ففبلل
 .ةذلو | سلدنالا ندم يف يبصلا لقنت مث ءهقفلاو
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 :ةيرتسسالا نورفاسلا قرت نحو
 اهك- ةيمسرلا تاءارجألا ريبج نبيا فصو

 هلمح يذلا لاملا ءاصخا يف - مويلا لوقن

 نم باكرلا لاوحا نع لاؤسلاو رفاسملا
 حالص ناطلسلا ناك .ةفلتخملا يحاوتلا

 دشااظقي .رضمل اكاح يبويالا نيدلا

 سشيتفتلا قف قرطلا قدا عتب .ةظقيلا

 ةازغلا عم ةنحاط برح يف وهف ,لاؤسلاو

 ىلع برقغلا اهيف مجه ؛نيسبوروالا
 لقاب اقلعم ةايحلا رما حبصأف .قرشلا
 ةوفو بعش ةايحب يدوي .ءاطخالا

 قمعو هئاكذ طرفل كلذ ناكو . شيج

 نيدلا حالص تاطلس نكت ملو ( هتب رجت

 نبا ىكتشا .كلذل ءرفاسملا ةيسنجب أيعت

 .ةدشلا هذهو ٌةوسقلا هذه نم رابج

 ىلع رفاسملا رورمل بجعلا دشا بجعو
 «ةيشاحلاو ناويدلاو ىضاقلاو ناطلسلا

 امو رقاسما لاج ميالججس يف ثوديقب
 بتاج مينم لك ظحالبو «بكرملا
 عضولا بناج وا لاملا بناج وا ةسايسلا
 . ينيدلاو يعامتجالا

 ىلاهقيفرو ريبج نبا لزتني
 فصيق .ءاهيف نافوطيو .ةيردئتكسالا

 ءاهرابخا ضعب ركذيو اهراثا انتلاحر
 دجاسملاو سرادسملا ضصضرعتسيو

 , هسقنب هتادهاشم فصيو «تارانئملاو

 ةماعلا ةلاحخلا فصول رببج نبا ضرعو
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 لها نا ىأرف نيدلا حالص مكح لالخ
 لاوحالا عاستاو هيفرتلا نم ةياهغ يف دلبلا

 ةظحالم يهو .ةتبلا فيظو مهمزلي ال
 لاصتاو مهلا يف قمع ىلع لدن ةقيقد

 .بعشلاب مامتهاو ةيعامتجالا ةايحلاب
 .هلاوحا نبع لاؤسو

 فصوف ةرهاقلا ىلا ريبج نبا لحر

 لخدو :ةكرابملا دهاشملاو اهيف راثآلا

 .دهزلاو ىقتلاو عرولا مسرو دجاسملا
 ةمئالاو تيبلا لها دشهاشم مسرو

 ةيئبالاو سرادملل ضرع امك .ءاملعلا

 ليثلا لاحو .رزحجلاو تايفشتسملاو
 ىلا لينلا ْق دعصو .هلوح رطانقلاو

 هلامترال رهشالاو مايالا ركذو (صوق)

 .هرقسو

 هدج لزنف  جحلا ادصاق رصم رداغو

 هذه ف ام مظعاو يلع دئاقلا» رادب

 جحلا رايدل ريبج نبا فصو ةلحرلا

 ليمجلا ليضفتلا يف لغوا دقف ءهكسانمو
 اذه هنا فرعب وهف .ىأر ام لك مسرو
 ىلا نوقوشتي برغملاب هلها نأو .ءاج
 ىلا نوقوتيو ءاهمسرو رايدلا ةفرعم
 نع مهنم نيريثكلا يديا رصقتو ءابترايز
 ثيدحلا يف هتاحفص نم ناكف .اهغولب
 دالبلا لاح يف همايال لصفم خيرات اهنع

 بعشلاو .قرطلاو راثآلاو نكامالاو

 حالصو ءارمالاو .ةيعامتجالا هتايحو

 ءمهسلاسجمو ءاملعلاو .يبويالا نيدلا

 .اهتاعوضومو سوردلاو

 ىلا ةرونملا ةئيدملا ريبج نبا رداغ

 رحبلا بكري ال نا مسقا نا دعي .قارعلا
 لاوها نم ىقالام ةدشل ةيناث رمحالا
 قيرط نع دوعي نا رثاف «ءبئاصمو
 فصوو دادغب لضوو .ماشلاف قارعلا

 «اهتامامحو اهقاوساو اهدحاسمو اهءابحا

 «لصوملاو تيركتو ىأر نم رس رازو
 ةيماسقلا ةريزجلا ضرا ىلا اهنم لقتناو
 ىلا راس مث :نيبعلا سأر» ةنيدم لخدف
 حدتما هنكلو اهءاجراو اهءاوه مذق نارح

 نم دالبلا هذه لهاو» :لاقف اهلها

 ماشلا ىلا ةعيبر رايدو ركب رايدل لصوملا
 ماركاو ءايرغلا بح نم ليبسلا هذه ىلع
 جاتحي مف .كلذك اهارق لهاو .ءارقفلا
 يق مهو ادار مهعم كبيلاعصلا ءارقفلا

 .«ةروثأم مركلا ين دصاقم كلذ

 ؟هنادهاشم فصو فيك

 ندملا يف هتادهاشم ريبج نبا كضَو

 سني ملو .اقيقد افصو ةيروسلا ىرقلاو
 ,كانه مهفلخ نيذلا هلهاو ليمحما| هتطوم

 لهاو قرشملا لها عابط نيب نزاوف
 نم حالفلا ءاش نمف» :لاقف .برغملا
 دالبلا هذه ىلا لحريلف انيرغم ءشن

 رومالا دجيف ملعلا بلط يف برغتيو
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 بدالا يف هديب ديشن ناو .ةلحرلا رما نم لابلا غارف اهواف . ةريثك تانيعملا 0 0 را يا ا ل فس يال ع ل ا ال ا ا ل اما او و ا

 : |١ رشع يناثلا نرقلا يف عاطتسا دقف :يملاعلا اذاف ءهمعاو ناوعالا ريكا وهو ةشيعملا
 ا 1| نم هعبت ؛نامزلا رم ىلع ادلاخ بدالا | هجوتي ال نم كلذف .فيوستلاو زجعلاب 0 أ( | اذه يف املع ناكو .قيرطلا طخ كلذبو | نيدي نم الا رصقملل رذع الو .داهتجالا م 1 | هلبق بتاك هلقي ملام لوقي نا داليملل | ىلا ليبسلا دجو دقف ةمهلا تناك

 . هنع لقنو «ةطوطب نبا هدلقف هدعب يذ لك بطاخملا امناو هيلع باطخلا اذه ا 5 1

 نطولا ىلا ةيناث ريبج نبا لحرو هدصقم نيبو هنيب ةشيعملا بلط لوحي ةم*
 ه هم ةئس .تاوئس عبرا دعب يبرعلا قرشملا اذهف .يملعلا بلطلا نم هنطو يف
 نيح .نيعبرالاو ةسماخلا زواج دقو دهتجملا اها لخداف «كلذل حوتفم هبأب

 داعتسا يىبويالا نيدلا حالص ناب فرع قلع لبق دارفنالاو غ غارفلا منغتو . مالسب

 نم داع الو .ه ترا“ ةنس سدقملا تيب لا ناو دالوالاو لهالا

 مث ةقلام مث ةطانرغب نكس ةلحرلا هذه .؟عيبضتلا نمز

 ثيدحلا عامسا ىلا اعطقنم , ساف مث ةتبس ةيروس عوب رب ريبج نبا بجعي بحعي اذكه

 .رثكا وا ةنس نيرشع لالخ فوصتلاو |٠ نرقلا يف هدالب ىلع اهلضفيو «ةيبرعلا
 هتحوز تتام .ةرتفلا هذه لالخو فصو اهفصيو ءيرجملا سداسلا

 بوما ب و177

 اك و
ٍ 2 
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 دعس رشف 5 رارعلا
 سل ادع 8

 لحس ل لخيمت

 مدد بالاجماع مف جما . ىنجناو أطأط اذا (لصملا دجسأ)و ءضرألاب هتهبج قصلأ اذا (َدَجس) لاقي

 ل ا ا

 َمَضفأو ّحّصَق | | رفعج يبا ريزولا تنب دجملا ما ةكتاع» |٠ نا برغملا ءانبال حصنيف .هبح يف صلخم
 ا اميظع اهم هفلك ناكو «ةتبس ةنيدمب . ىشقولا بابسا نم لعلو .قرشملا لهانم اودري

 عع
 راعشالا نم اهيف دشناو اريثك اهيلع نزحف | ماظن ريبج نبا هدايا يذلا باجعالا
 : هامس اباتك لغش ام لطبلا لضفب .«ناطلسلا ةوفو مكحلا

 نيرقلا نيبأت يف حناوحلا دجو ةجيتن - عضي ناك يذلا يبويالا نيدلا حالص
 . حلاصلا . نيحلا كلذ ذئم برعلل ةدحولا سيسأ

 ركذيو «باتكلا اذه دقف فسالللو ىلع اذمتعم .٠ لضانملا ةفقو ةازغلل فقيو

 ءاثر يف دئاصق ةلمج مضي هنا نوخرؤملا .بعشلا
 .هرضعل اردان كلذ ناك دقو .هتجوز ةازغلا ديب تناك ىتلا اكع ريبج نبا راز

 انعطتسال ناويدلا اذه انيلا لصو ولو فصيب هنأكف ءاهيلع ىكيف نييبوروالا

 ليلو ءاسنخلا رعشو هرعش نيب نزاون نا !ةئياهصلا يدياب يهو مويلا اكع
 !ءاثرلا يف ةيليخالا | /ربوتكا لئاوا يف لجرلا بكرو

 عزج دتشا دقف رما نم نكي امهمو بكرملا (م1184) ه ه٠8 لوألا نيرشت
 قرشملا ىلا لاحرلا دشف .هنزحو لجرلا | هنم رشع نماثلا ينو ءاكع سريمب رظتتملا

 ذا (يمجعألا حصفأ) لاقيو نحل نود ةغللا نسحا اذا ( كاي ١ ّمَصفأ) لاقي د ةغللا ٠سحا اذا (نالف لاقي

 تّيَشوُسْعاَو تبشعأ
 ِتّبْشَوُشعا) ليق ًاماغ ناك اذاو (ٌضرألا تبشعأ) ليق اًماع بشعلا نكي ل اذا

 .(ضرألا

 ٌقَرفتو قرتفا
 (قّرفت) نال باعت ىلع الا (ثقّرفت) لاقي الو (موقلا ءارا تقرتفا) لاقي

 ٍتقرفتو سانلا قرفت) : : وحن اهريغ نود ماسجالاو صاخشألا ٍِق لعمتسي

 .(ةراجحلا

 أ
 ا
 ا

 ق2

 امج دن عجاج جبع سد تن حجج دع جس جحتممل

 َ ١ ا ىلا هتلحر تناكو ىزعتيو سنيل يبرعلا نايس ٍق ىداهتي راسو بكرملا علقا
 10 جلدإو جلدأ 0| اهيفو ةيردنكسالا مث سدقلا مث ةكم | ء.رسخا لزنيو اعارش عفري . حيرلا
 0 0 ٍ ةلفلاو جلَذلا : لقا «ليللا لوا نم اوراس اذا (اجالذإ موقلا جلذأ) لاقي ١ <14 ةنس نائيعش ءاعبرالا موي رولا اراطخا اهيف نو رفاسملا لخد .نيرهشلا لاا | | نم نيعبسلاو ةعبارلا يف وهو هتينم هتفاو | يلاوح انيس ىلا ةلحرلا تقرغتساو

 0 0 1 . ليللا رخآ نم اوراس اذا (اجالّدا موقلا جلدذا) :لاقيو 1 هذه يبرعلا انبدا يف يتساب ا عقو دانيا يم نبا د .الاوهاو

 0 00 ا هوحنو عبت 1 , ةدلاخلا ة ا يال هلا" روببجو ءعربد بعر ص

 0 3 1 تالحر يب | بدالا دهش دقل رامست و ةحالملا تالا ركذو .ريبك بتاك

 710 تثبت : لوقتو ,هعم ىتغمف هب رم اذا وا هقلخ ىشم اذا (ًادلاخ ركب ٌعبت) لاقي ْ دم خيراتلا انثدحيو .ةريثك | بكارك ناكف ءاعيدب اغيلب افصو بكارملا
 0 | .مهعم تيضمف كب اورم اذإ (ٌموقلا تعبتا)و .مهتقحلف كوقبس اذا (موقلا 2| سلدنالا نم نولحري لاجر رابخا | لمالا نيب شيعي عزاعزلا مضخ يف دوعلا

 0 ١ . ةلهم يف هتبلط اذا (ءيشلا تعبنت)و ش٠ ماشلاو دادغغي اوغلبي ىتح ةيقيرفا نو ربعيف . سأيلاو طونقلا ني نيبو سايلاو
 ُُ 1 |0١ دق مهو مهتلحر نم نودوعيو ةكمو | رهظ ىلع ةيلقص نم ةلاحرلا علقأو

 0 ١ : 0 8 ا 5-5 1 قطانم اوراز | ةيسرمف ةئجاطرق ىلا هلمح «ىونج بكرم»
 0 1 الف ؛.(لأأ) لاضف ةزمه ءاطا تلدباف لهأ هلصأ .هترساو هلهأ : اا (لاآ) ١ .اهيظع الع نم مرحملا فصتنم يف كلذو ةقرول مث
 0 0 ' .(لا) تراصف افلأ ة ةيناثلا تلدبأ ناتزمه تلاون 1| ىلا جاتحت ةيبرعلا ةلودلا تناكو ةلحرلا هذه تقرغتساف ءهه 081 ةنس

 ا 1 لا)و ( (يبنلا لآ) : لاقيف ,ةيلاع ٍةلزنمو بف رش يذ ىلا الا ةظفللا هذه فاضت الو ا ءاضخاو جارسخلا ةيابج يف ةلاحرلا اموي اهمسر ءافصنو رهشا ةثالثو نيتنس

 0 1 لا)و (لامحلا لا) لاقي الو . .كلذ وحنو (سيئرلا لا)و (ريمالا لازو (ةفيلخلا 1 لسرت تناكف  مويلا لوقن امك - بئارضلا :هباحك' يف موي دعب
 0 0 0 0 .(فاكسالا لا)و ٍ(راطيبلا 1 لاجرلا دفوتو .ليبسلا اذه ىف ثوعبلا تاقافتا نع رابخالاب ةركذت -

 7 ةنكمالا نودو .تاركتلا نود نيقطانلا مالعا ىلا ةفاضالاب (لا) تصخو ٍ يف ةميق كلذ ءارو نم ناكو .بيسلا اذه ' .رافسالا

 0 لا لاقي الو «يرجملا هذه ىرج امو (ناحطق لا)و (شيرق لا) لاقيف :ةئمزالاو 0| يخلبلا اهمدق كلاسملاو قرطلا |( ريبج نبا ةلحرب كلذ دعب فرعو
 1 .نامزلا لهاو ةنيدملا لها لاقي نكلو .اذك نامز وا اذك ناكم لا الو لجر || يبسدقملاو لقوح نباو يرخطصالاو ندعوا هاو رع الرب يو

 00 : ع |, ([| نالضف نباو يبوقعيلاو رفعج نب ةمادقو :مدق ىتلا ةريصقلا عطاق و
 0 ةأرماو قوما 1 ايو ايندلا روص مهتم لكو | يف هتقيرطو ءاشنالا يف ريبج نبا بولسا
 0 اهدعب ءيجو عفرلا ةلاح يف ءارلا تمص لصولا ةزمه (ءرّم) ةظفل ىلع تلخد اذا 1 هذه لك ىلع زاتمت ريبج نبا ةلحر نا يهو ليصافتلا يف لغون مو :تفضولا
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 ءيجو رجلا ةلاح يف ترِسكو .فلأب اهدعب ءيجو بصنلا ةلاح يف تحتفو ءواوب خيراتلا مولعل ةعماج ابناب تالحرلا ةازغلاو برعلا نيبام كلذك ةمهم

 [] . (ءىرماب تررمو أرما تيأرو ٌؤرما اذه) :لوقت اذه ىلعف .ءايباهدعب 201١ ريسلاو بدالاو عامتجالاو ةيفارغجلاو | امناو ,هنع ثدحتو هار امث نييبوروالا
 تت ا طف 7 كن ا 010-00 0 دبع ةيسفتنلا 3 هيث اذلا بدا ِق رامجج نبا لضف ىلا ان ةراشالا اند را
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 قسدقلا ن وتيزو؛. كاتته « ةورملا/ذ لئادج رمحألا هن ولب "5 ظ , 2 2 يل ىفأا عسا 1 8 ظ ا +

 خركجلا مئليو مالظلا لئاقي ...يقانادث يتايس#يتانا كنه ىسشلاو رنهرمقلا .. ١ ٠ " 9/0999 ايلا )8 “٠ ١, ” , « "انه ,دادعترته يمجيلشزغم | "١ ةوادفتا ا
 يتتلا ةعمدلا ففجيو ..ةبيبحلا ةرصاخ,بىلا ددسملا

 .ليحرلا غجوو رفسلا رابغ ههجو نع تحازا

 قولف لبالبلا ةقزقز'ثحبذ يتلا تاحابصلا:يحبت

 ضرزرالا ىلا بهذ ياثلا هيبا بوض ريسملا لمكيل هيمدق 2( 2 000 5 : دال ير ل و 27

 ,ضقؤتس ةليللاف##ةلئل لكو .ةليللا .دادغي عضاةرصآ | 4 [ 01 07 مااا | دعلا ادبيلو ةفاسملا رجح يفةفاسملا بوذتل
 يفغتنسو ةيكايخ ةلدنب اهودعاهجو ةلكار ةنيدملا 522 0000002 و ت --ك

 .«ضاصرلا ما»-صاضر ماغنا ىلع رصنلا ديشن دادغب ا ْ

 ,الف :ليخنلا وهزو لاقتربلا ةةينغا ينغقتس |
 ..ظهاش ةرصيلاف 5 .ليح لا الو هتاهاتم هدعبت يتاانلا

 هب ف ا يبا 00 ا ا 7 ليحل اق اهو ني
 ريا دقتبلسيدقلاو .ارمقلل سمشلاو ٠
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 هتنضتحا .ابوروا يف ميقا ضرعم ربكا ىهتنا نا ام

 اف ضرع لوا ين .نيلمركلا رصق نئازخل ءارخؤم سيراب
 ناك ةنيدم يف اديدحتو ءاسنرف بونج يف أدب ىتح .ملاعلا يف

 يملاع ضرعم لوا ءويلوي /زومت -١4 © نم ةرتفلل ةيبوتجلا
 . ةيراثآلا تاينتقملاو تايفحتلل

 رصق نم ىفسلا ةلاصلا يف ميقا يلودلا ضرعملا اذه

 ناجرهملا اطاشن ايونس هيف مظتنت يذلا مخضلا تاناجرهملا

 ربكا هيف تضرعو «ةيئطاشلا ةنيدملا هذ يئامنيسلا

 نورق ىلا دوعي يذلا يبشخلا ثاثالا نم ةيراثآلا عيماجملا

 نرقلا نم نيماسرل ليكشتلا نفلا نم تاحولو .ةميدق

 لكشتي يذلا يقرشلا داجسلاو رشع نماثلاو رشع عساتلا
 قعالملاو نوحصلا نع الضف ةائتقم ةيصخش تاعومجم يف
 ىتلا .ىقجلاو طارقالاو ةيبهذلا رواسالاو تايجاجزلاو

 نرقلا تايادبو رشع عساتلا نرقلا تاياهن ىلا دوعت
 وا دارفالل ةيصخش تاعومجم لكشت اما يهو . يلاحلا

 . ءارشلاو عيبلل ةيراجت
 معالا يف هداتري ال يذلا ضرعملا اذه يف رظنلا تفلي

 ,ةيلاغلا نامثالا تاذ ةعاضبلا هذه راجت الا بلغالا
 .ةيراثآلا فحتلا هذه صرع يف قيقدلا يظنتلا ىوتسم

 ترضح دقو) ضرعملا اذه داور حمالم ىلع نييتي ناك دقو

 ىلا نودراش اما مهنا (هحاتتفال لوالا مويلا ةيب رعلا ةعيلطلا

 نونمتي اماو .فحتلا هذه هيف تعنص ثيح خيراتلا
 ةيئما الا ةيناثلا ةلاحخلا تسيلو .هيف ام ةدحاو ةعطق كالتما
 . ةيلاغلا نامثالل ارظن ققحتلا ىلع ةرداق ريغ

 عم ةقفاوتم تأت ضرعملا اذه ةماقا نمز رايتخا نا ودبيو
 بونج يف فيصلا ةلطع نوضقي نيذلا حايسلا دشح

 ءانتقال نوقباستي نيذلا بويجلا يوذ نم مهبلغاو ءاسنرف
 [0 . تايرثالا هذه لثم

 ال ١
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 تفلس نورق نم داجحسو
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