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 ,يرس لقد رام ةلحرم يف جيلخلا برح رح كاماكناب طبر

 ةيسنرفلا ةيجراخلا رئاود ود منتي نم كانه

 00 «جرخ ةلاسر» دقن « يرش ةلاسر» ىلع |(

 تئشن تئشنا يتلا يطفنلا خضلا ةطحم تجرخ |

 اهنا رابتعا يع جر نار نوااليبب نوعك يكل 4
 ةدع لكشتل ,ةيوبيغلا نم  ايفارغح ةفوشكم ريغ
 ,يقارعلا يئاقولا درلا اهزربا .برحلا راسم يف نيوانع

 ةسايس ىلع ,!ديقعتو ةقد رثكالا تاينقتلل اعبنو
 يف كش الو .يناريالا قمعلا يف و .ةيناريالا ...ةرباكملا
 تالتاقم اهتزاتجا يتلا رتمولبيك يفلاآلا ةفاسسم نا

 «يريس ىلا اهدعاوق نم اباباو اباهز ١«. ف جاريم»

 يبرع نمز ةحتاف وه ايعون ءادا لزتخت , سكعلابو
 موهفملا يفو .اهنا ريغ .وجلا ىلع ةرطيسلل ديدج
 دقع لكب نييقارعلا مكحت ىلع دكؤت ,يجينارتسالا
 فطعنم» عم تطقس دقل .اهبيبالتو ةيناريالا ةطيرخلا
 ,ةيفلخلا طوطخلاو ةيمامالا طوطخلا ةيرظن «يريس
 ةعقرلا تطسبناو .ةدناسملا سوقو ةهجاوملا سوقو
 دودحلا رخآ ىتح مقو ناهفصا ىلا لوفزيد نم ةدتمملا
 .ةيقارعلا تالتاقملل دحاو فدهك ةيقرشلا ةيناريالا
 لينولوكلا ,ةيبرعلا ةعيلطلا» تلأس امدنعو
 يف ةطخك .يريس ةريزج برض يف هيأر نع .ينيزوس
 قلطنم نم لاق ؛ةيقارعلا ةيئاقولا ةيجينارتسالا
 ةرابع ىلا دوعا» :ةيناريالا ايفارغجلا قئاقدب ريبخلا
 يذلا .«جاريملا» تارئاط بارع . وساد ليسرام اهقلطا

 هنكل ءوجلا يف ةدايقلا ةروصقم يف وهو توملا ىنمت
 برحلا نا لوقت ,هتيب ةقيدح يف ةهزنب موقي وهو يون
 «ضرالاب مكحتلل ءوجلا ىلع ةرطيسلا ضرتفت ةثيدحلا
 اهنكل .ساسالا يف ةيهيدب ةلداعم هذهو ...كلذ دعب

 .ةثيدحلا تاهحاوملا قف اهنم ديال يتلا ةلداعملا

 تاينقتب مهسرمتل ىلوالا مايالا ذنم .نويقارعلاو
 يف .:ةيعونلا ىلع اونهار .اهجماربب ذخالاو جاريملا
 يتايلمع ىوتسم ىلع .يريس ةريزج برضو .وجلا
 «...ناهرلا اوبسك مهنا ىلع ليلد

 نم رثكا نانبل يف مدخ يذلا ينيروس لينولوكلا
 نييسنرفلا نيبقارملا ةدحول هسؤرت اهرخآ ناك :ةرم

 يف بهسي .سامتلا طوطخ ديربت ةمهم اهب تطينا يتلا
 يذلا رايطلا صئاصخو جاريملا تافصاوم حرش

 :لوقيو ..ةفولاملا ريغ» تامهملا يف اصوصخ .اهدوقب

 خيراوص بيوصت يف ةقدلاو :قيلحتلا ىلع ةردقلا ناد

 19457 بآ 58  ١ا/؟ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- ع

 نالماتع .رزيللاب ةهجوملا . 1 وح تينسو سلا

 نيرايطلا نا يف كش الو .مصخلا ةقاط لش يف نايسيئر
 اواجاف كلذل .نيطرشلا نيذه نيب اوجواز نييقارعلا
 عضت اهنأل ,نآ يف ةبعصو ةريثم ةأجافملاو .نييناريآلا
 ىف هلقن قرطو ةمئاعلا هتاعدوتسمو يناربالا طفنلا

 .ةتحب ةيركسع ةيواز نمو .ةيقارعلا تاعلطلا ىمرم
 ةيساسالا ةعفارلا هنا ىلع ناريطلا رود ىلا رظنا
 ف ...ةديدج تاباسح غوصو ىوقلا نيزاوم تيبثنل
 ..ةكرعملا

 ناريطل كامدص ثالث
 ِق نيدحدتارتسالا نيللحملا ءارآل ةئداه ةءارق يفو

 نأ مسضتبي يريش لع ةيدصلا تراقلا دعما اجور
 تاجافم نع فشكي ديدج عاقيال اعبت روطتت برحلا
 يريسو .ةيناريالا تاديدهتلا ةهجاوم يف ةيقارع
 برحو ندملا برح دعب نا .ثيغلا يف ىلوالا ةرطقلا
 برح يه ةينا ئرخا برحل يسنرف ميبقت ةمث تالقانلا
 ىلع ددشي مييقتلا اذهو .«ةمئاعلا ةيطفنلا ةفصرالا»
 ريدصت تدهش دقو .ةيناربالا جرخ دعب ام ةلحرم

 قيرط نع جرخب تطبر نا دعب ءيريس نم طفنلا
 دعبو .ةقالمغلا تالقانلا اهب موقت ةيكوكم ةمدخ
 ةفصرالا لقنل ةيناربا تادادعتسا تدصر .يريس

 .سابع ردنيب بونج .«كارال» ةريزج هايم ىلا ةمئاعلا
 نكل .يريس قرش لامش .تارتموليك 5١١ دعب ىلعو
 بحسنت فوسو .يريس نم لضفا تسيل كارال
 ريبخ هلوقي امل اعبت .دكؤي اذهو .اهيلع اهتاذ ةلداعملا
 ىلع زكرتت فوس ةيقارعلا ةردابملا نا :ةقاطلا ف يسنرف
 طوطخلا ةلغاشم رمتست تقو ىيفو :يناريالا قمعلا
 وحن تدشح ناريا نا ىلا ريبخلا اذه تفليو .ةيمامالا

 نم بونجلاو طسولا يعاطق يف يدنج نويلم فصن
 ىلا ةدوع يهو .ةبتآلا ةقرحملا ىلا رشؤمك ...ةهبجلا

 لشف يذلا بولسالا وهو ,ةيرشبلا تاجوملا بولسا
 /زومت ىتح ,1187 ويلوي /زومت ذنم اموجه 1١7 لالخ
 باحسنالا تلن ينلا ةرثفلا يشو .1985 وبلوب

 ريبخلاو .ةيلودلا دودحلا ىلا يعوطلا يقارعلا
 يف ةدعاق ىلا لوحت يتسجوللا للخلا نا لوقي يسنرفلا
 نوعتمتي نويقارعلا اميف .ةيناريالا فوفصلا
 فصق نا ىف كش الو .لاعف يموجهو يعافد ىوتسمب

 نع ليم ٠٠٠ نم رثكا دعبت يتلا يريس ةريزج

 فعضيو .ىوقلا نيزاوم ريغبن ةيقارعلا دودحلا

 وهو .ةيركسعلاو ةينداصتقالا ناردا تاردقم ايرذح

 ...ةيحيشارتساو ةيساسسبو ةيداصتقا داعبا هل روطت

 ةينقتو ةيسفن : ريس دعب اذا تامدص ثالث

 تهجاو ةيناريالا ةدايقلا نا اتفال ناكو .ةيطفنو
 اهيف نارايت أشنو .ىوصق ةلبلدب ثالثلا تامدصلا
 ... ير دعب ام ةلحرم عم لماعتلا ىوتسم ىلع

 ليجعتلا ىلاوعديو .نوفرطتملا هدوقي ؛لوالا
 يف هل نودشحب يذلا فيدرحلا موجه تادادعتساب

 اولصح نا دعب :ةهبجلا نم بونجلاو طسولا يعاطق
 ةينيصو ةينويهص رداصم نم .حالسلا نم تايمك ىلع
 هيلع نوقلطي ام نمض .ةيناطيربو ةيلامش ةيروكو
 اطوش الا .عقاولا يف .نوكي نل يذلا ؛مسحلا طوش»
 مادص سيئرلا كلذ ىلا حملا امك .راحتنالا نم رخآ
 يف رارقلا يعناص ىلا ةسماخلا هتلاسر يف نيسح

 لكشنيو ,ةيناردالا ةدايقلا يف يناثلا رايتلاو ...نارهط
 شيجلا يف رابكلا طابضلا نم ددعو ءارزولا سيئر نم
 يف عضولا ءاقباو .ديعصتلا ةلمرف ةرورصض ىلع ددشي
 جئاتن داصح نود ةلوليحلل .«ندملا برح» زيح

 ف ءروقصلا» نع ةيليفايكم لقي ال رايتلا اذهو .ةيثراك
 .القعت رثكا نوكي دق هنكل .ينيمخلا رارقلا ةرئاد

 عم ةقباسلا تاهجاوملا سوردب ذخالا ىلا ليميو
 .ةيقارعلا تاوقلا

 !ناددل يف لهفلا ةدرو ٠
 عيضولا ليصافت قدا فرعت يتلا دادغب نا تباثلا

 سيلاوك يف وا ةهبجلا ىلع ناك نا .يناريالا يقبئزلا
 ىلا رارجنالا رذاحت ةيركسعلاو ةيسايسلا نيتدايقلا

 امك .نازهظاهنلا حاحلاب ىعست يذلا ندملا :برح ةقرو
 .افرطت لقالاو نيفرطتملا نيب ةكيدلا عارص دصرت اهنا

 مومَس ةزيزنع بريش تفطعنَم خم ةيفلخلاو ةيمامالا طوطخلا: ةيرظنتتظقس
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 قلطنم نم نوكرحتب نيذلا روقصلل ةبلغلا تناك اذاو

 لالخ نم امئادو .برغلا عم ميدق يراثو يبوعش
 ثدحتت ةيسنرفلا تامولعملا ناف :ةيقارعلا ةباوبلا
 امك ةيدبألا  ةقلاعلا تافالخلا ةكرت كيرحت ةداعا نع

 طغض لئاسو ىلا ءوجللاو :نارهطو سيراب نيب ودبي
 ينلا «نئاهرلا ةقفص» رارغ ىلع ةديدج زازنباو

 .اهلدعافم نم اءزج تدفنتسا نا دعب .رابغلا اهولعب

 نمازتت نا ةيسنرفلا ةيؤرلا يف ,ةفداصم تسيلو

 ,نانبل نونج يف ىرخا لعف ةدر عم يريس ةمدص
 وه يذلا ؛لما»و :هللا بزح» نم ةفرطتم رصانع اهتذفن
 ةيسنرفلا ةبيتكلا رصانع دض .نانبل ىف ةيناريا عارذ
 يف مالشلا ظفحل ةيلودلا تاوقلا راطا يف ةلماعلا
 :ةقورعم ثداحلل ةيناديملا عئاقولا .ينانبللا بونجلا

 تاراش نولمحي .نوحلسم اهلقتسي ةرايس ترم دقل
 ىلع .ايناريا نوكرحتي عقاولا يف مهنكل .«لمأ» ةكرح
 ةعبس ىلع .:ةكرعم» ةيرق يف ةيسنرفلا ةدحولل زجاح
 ىلع صاصرلا رمهنا ةاجفو .روص قرش تارتموليك
 نع رفسا يذلا عيرسلا درلا ناكف .زجاحلا رضانع
 ١7 حرجو «لمأ» نم يدايق مهنيب نيحلسم ةئثالث لتقم

 زكارمل قيوطتو ةلدابتم تارافيتسا نعو ءايسنرف
 قو .اهدادماو اهنيومن قرط لزعو ةيسنرفلا ةبيتكلا
 نا ىلا ريشي يأر ةمث .ةيسنرفلا ةيجراخلا رئاود
 سيل هفده ؛ريبك مادص ع ورشمل ةرارش «ةكرعم» ةثداح

 امنا .طقف نانبل بونج يف ةيسنرفلا ةدحولا ليحرت
 اصوصخو .ةيسنرفلا ةموكحلا ىلع طوغض ةسرامم

 ىلع لوصحلل :كاريش كاج ديسلا .تاذلاب اهسيئر ىلع
 حالسلا تادادماب اصوصخ قلعتت :بلاطم ةلمح
 يه هذه تسدلو .قارعلا ىلع ناودعلا ةشرو يف يضملل

 فلملا ىلع علطملا .يسنرفلا بقارملا لوقي .ىلوالا ةرملا
 لازلزلا اهيف ثدحي يتلا .نارهطو سيراب نيب قلاعلا

 -1 ماما نمط معفصمرتت 5

 ؟ءاقيلا مأ باحسنالا :ةيسنرفلا ةبيتكلا

 حرجو .نانبل بونج يف وهف .ىدصلا اما ...ناريا يف

 لعلو .زازتبالاو مالآلا نم ديزملا ىلع حوتفم نئاهرلا
 ؛«هللا بزح» عارذ ربع ءاسنرف ىلع يناريالا طغضلا
 نانبل بونج يف ةيسنرفلا ةدحولا ؛دريم» لالخ نمو
 .تاباسحلا ةيفصت راطا يف ةفلتخم ديعصت ةلحرم

 ةفرعم اهنم .هاجتالا اذه يف بصت نئارق ةلمج ةمثو
 .هرودو .كاريش ةروص يف ريثأتلا نا نييناريالا
 يا مد لالخ نم .لاعف لكش يفو :نكمم هططخو

 ثثجلا كلت نم نوقلطني مهو .نانبل يف يسنرف يركسع
 عارتقالا قيدانص يف بخان ربكا تناك يتلا
 نيذلا نييسنرفلا دونجلا ثثِح ينعنو ...ةيسنرفلا

 ماكح نيب ؤطاوتلا مهل اهبصن نئامك يف نانبل يف اوضق
 ةلداعملا ةظحللا هذه يقف :تريغت دقل ...قشمدو ناريا
 فادهالا ةاطو تحت انه .ةيناربالا  ةبروسلا

 يف قشمد ماظن حومط دعبو .نانبل يف ةضقانتملا
 ةبعللا نا ريغ .نئاهرلا نمثب هدحو راثئتسالا
 ةعيلطلا» تامولعم فو .ايسنرف ةفوشكم تحبصا

 يضقي ناك يذلا :كاريش كاج هولا نا «ةيندرعلا

 ءىطاشلا ىلع) برغملا يف ةيدمحملا عجتنم يف هنزاجا

 لقتناو .هتحارتسا عطق (ءاضيبلا كد طابرلا نيب
 يف سماخلا دمحم عراش نم ةيبرقلا :هدالب ةرافس ىلا

 :سيراب يف هتيجراخ ريروب لصتاو .ءاضيبلا رادلا
 ةيلخ» ليكشت ىلع هثحو ؛نومير رانرب  ناج
 ىلع نيفرطتملا تاءادتعا ةيضق ةعباتمل ءءىراوط

 لظ يفو .نانبل بونج يف ةيسنرفلا ةبيتكلا رصانع
 ةرازو) هيسرود يكلا ىلا اعابت درت تناك يتلا رابخالا
 تيبت دوشح ىلع تلدو ءروص ءاضق نم (ةيجراخلا
 نيينانبل نم نيينعملا سيراب تغلبأ ,نييسنرفلل رشلا
 .فارغ نايتسيرك .توريب يف ريفسلا ربع .نييروسو
 نا ؛توريب ىلا داعو .اضيا وه .هتزاحا عطق يذلا

 ىلا سيراب رطضي فوس يسنرف يدنج يا ءامد كفس
 :ةيلودلا ةوقلا» طرف نمثلا ناك ولو .اهتبيتك بحس

 ديسلا تاباسحو .يسنرف يرقف دومع ىلا دنتست يتلا

 ةئبعت ةلحرم يف وهف .لاجملا اذه يف ةحضاو كاريش

 الو .هيزيلالا ىلا عقاوملا قابس قايس يف : ةيباختنا

 دض اضبا لب .طقف نيدكارتشالا دض ةكرعملا ضوخي
 .دودللا قيدصلا اصوصخو .نييثيمنلا هئافلح

 كاريش نا راطالا اذه يف فورعملاو .ناتسيد راكسيج

 كحا يكل ىل كح» طونش :,14 ذنم ناتسيد عم بعل

 زوفي هلعجو : 151/5 ماع همعد ساسالا اذه ىلعو ,«كل

 درد نا لما ىلع :نارتيم ةهجاوم يف ةسائرلا ةفعسب
 سيئرلا نا ريغ 14/١. تاباختنا يف ليمجلا راكسيج
 يل وغيدلا لوقبي امك ..«دهعلا و دعولا» ىلع جرخ قباسلا

 .كاريش تمدص .ةيناث ةكرعم ضاخو ءسروغ جروج
 ةصرفلا حاتا يذلا رمالا ؛هتدناسم يف ددرتي هتلعجو

 .«ةيزيلالا» ةرمث فاطقب نارتيم سيئرلل
 ةيكدنكت ةنورم

 «ناتسيد معد ىلع كاريش نهاري :ةظحللا هذه يف و

 ىصقا رافنتسا ديري كلذل .امامن دكؤم ريغ كلذ ناك ناو

 يف ةقرو ةبا ةراسخ مدعل طوحتلاو :.يصخشلا هديصر

 قالغا ديري ساسالا اذه ىلعو .قابسلا رامضم
 اهزرباو .ةداضملا حايرلا اهنم بهت ينلا ذفاونلا

 :نارهظ ىلع يكيتكتلا حاتفنالاو .ةيناريالا ةذفانلا
 دعتب مل .تحب يباختنا راطا يف جردني يذلا وهو

 بيصختل «فيدوريا» ضرق ىلع ةمواسملا ةلحرم

 بلاطت اميف .هيلع ةيترتملا دئاوفلا دئاوفو :مويشاروبلا

 تلفقا يتلا تاكرشلا رئاسخ ضيوعتب سيراب
 نوملكتي نوفراعلاو 4!١14. دعي ارسق اهتارامثتسا

 نم مغرلا ىلع .هناكم ْف درابلا راوحلا ةحوارم ىلع
 ىغصا ؛قلطنملا اذه نم .تاثعبلاو دوفولا سلاف

 اضر يناريالا ءارزولا سيئر بئان بلاطم ىلا كاريش
 حتف اهزرباو ,سيراب ىلا ةريخالا هترايز ىدل .يريعم
 ءارشل (فيدوريا ضرق) رالود رايلمب ناريال دامتعا
 ةزهجاو تابابدلل رايغ عطقو ةيعفدم اهنم .ةحلسا
 تعيش ةيناريالا رئاودلا نا نم مغرلا ىلعو .ةيرادار
 ةعيلطلا» دكؤت ءضرعلا اذه ىلع قفاو كاريش نا
 نا ةيسنرفلا ةيجراخلا يف رداصم نع القنو ,«ةيبرعلا
 اذه يف ةيئارجا ةوطخ ةيا ىلع مدقت مل سيراب
 .رواشتلاو ثحبلا راطا يف لازِي امرمالا ناو ...لاجملا
 دعتت ال ةيكيتكن ةنورم ىلع موقت دق كاريش ةطخو
 تباوثلا ىلع صيرح وهف .قمعلا يف امنا ؛رهاوظلا
 رداصملاو .اهب ساسملا ديرب الو .ةيقارعلا  ةيسنرفلا
 تلصو ةيناريالا عافدلا ةرازو نم ةثعب نا لوقت اهئاذ
 ةقفص دقعل سيراب ىلا يضاملا ويلوي /رومت ةياهن يف
 طورشو طورش دعب .ةجيتن الب تداع اهنكل ,حالس
 «يناجنسفر ءوجل ءارو لشفلا اذه نوكي دقو .ةداضم

 ىلع طغضلا ىلا يناربالا ىروشلا سلجم سيئر

 تباثلاو .ةيسنرفلا ةدحولا رصانع لالخ نم ؛سيراب
 ىلا نانبل بونج نم تدرو يقلا ةريخالا ريراقتلا نا
 يلاحلا سطسغا / باو ويلوي /زومت يرهش يف ءاسنرف
 الضق «نانبل بونج يف ءةئبعتو رذح ءاوجا» ىلا تنفل
 .ةيسنرفلا ةدحوفا دونح فدهتست تاقياضم نع
 هذه لقن ةيسنرفلا ةدحولا دئاق سنوب ناج لارنجلاو
 دوحو» ىلا اتفال .ةرم نم رثذكا ؛سيراب ىلا تامولعملا

 .ءاندونجيب شرحتت ةطبضنم ريغ ةحلسم رصانع
 عوقو ةظحلو .ةسسنرفلا ةدحولا ترفنتسا كلذلو
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 فادترا يذلا قعاصلا لكشلا ىفو .«ةكرعم» ثداح

 ثودح عقوتت رابخا طسو :ةورذلا ِق ةيبعتلا تناك

 .ةيسنرفلا ءاقرزلا تاعمدقلا طاسوا ٍِق ام < يشن

 !مق ىلا لددل بودح نم
 يقب ارارق تذخاو مرحب تدر سيراب نا عبطلاب

 :ةتدهتلا ىلا تأجل مث .اهركسع بحسب ايرس

 ةهجاوم ليتف عزشل ينانبللا ءافطالاب تدجنتساو
 ريزو .كاريش لمح انه نم .اهترذاحم ىلع صرحت
 .يكسفوكبليد ناج ,قباسلا لوغيد لارنجلا ةيجراخ
 قشمد ىلا امك .ينانبللا سيئرلا ىلا ةلجاع لئاسر

 مد ةشرو لاعتفا نم ارذحمو هفقوم احراش .رئازجلاو
 تثافلا عوبسالا راط يكسفوكبليدو .نانبل بونج يف
 ناريا نا اهدافم ةليصحب داعو :ثالثلا مصاوعلا ىلا

 ال اذه نكل .نانبل بونج يف ةصاخلا اهتيعل بعلت
 ينادبملا عضولا ءىدهت يتلا يعاسملا نود لوحي
 دمل ةينويهصلا ةلودلا هرمثتست يذلا رايهنالا عنمتو

 .رخا ينانبل طيرش هاجتا يف اهذوفن ةعقر
 قوف ءاضعب اهضعب باقري نذا ذخات اياضقلا نا

 .ناهفصاو مق ىلا نانبل بونج نم دتمت ةطيرخ
 ةهجاوملاو .روص ءاضق يف ءىداه عضولا نا رهاظلاو
 ءاقرزلا تاحبقلا تاحضاو «شا بزح» نيب ةلجؤم

 ...ةدرجملا نيعلاب ذصرت ةئيعهتلا نا ريغ .نييسنرفلا

 كلت يف ناريا ءالمع اهبصني نئامك نم سيراب فوختتو
 لوجت مدع ىلا اوعد كلذل .ةأفطملا سيراضتلا
 ةكراشملا تادحولا تادادما ىلع اودمتعاو .مهرصضانع

 يف اونصحتو .نيومتلل ةيلودلا تاوقلا يف ىرخالا
 ةعيرسلا عقاوملا اولخا نا دعب ,ةعينم هبش عقاوم
 ةلداعملا بلقنت ىتح دحاو نيمك يفكيو .بطعلا
 ...تويبكنعلا طويخ لثم .ةبهاو طوطخ ىلع ةمئاقلا
 دجت ام ردقبو .ديعصتلا تراتخا ناريا نا دكؤملاو
 يف وا :ةليوطلا ةهبجلا ىلع ,روشخم عضو يف اهسفن
 ,ناودعلا ةلآ دفرت يتلا ةقاطلا قفارم ثيح .قمعلا

 ىلع برضلاب «ناقتحالا سيفنت» ىلا اجلت فوس اهئاف
 سيراب نكل ...نانيل بونج يف ةيسنرفلا ةدحولا ديدح
 كرحتلا حطس ىلع وفطي ام اذه .خفلا ىف عقت نل
 رصق يف ؛ تايلمع ةفرغ» لسوتي يذلا يكاريشلا
 ةيا نود ةلوليدلاو عضولا ةبقارمل نوينيتام
 .يف و .برحلا لوبط عرقت ناريا نا ىفخي الو .تارايهنا
 يف ددرتت نل ءاوجو اضرا :ةيقارعلا ةعافملا لظ

 نا نم مغرلا ىلع اذه :ةديدج ...ريتاوفب حيولتلا
 ليمي .اديدحت يتايفوسلا يكريمالاو يل ودلا خافملا

 اميف :ةعقر قيدضا يف اهرصحو ةهجاوملا فلم لافقا ىلا

 جيلخلا ىلع مدلا ميمعت ىلع زكرت ةيناريالا ةيهشلا
 اذه رطاخم يعب يجيلخلا نواعتلا سلجحمو ...هتمرب

 .قارعلا عم يجيتارتسالا مزالتلا ررق كلذل ... هجوتلا
 ٍريَزوو يتيوكلا دهعلا ينو باطخ لالخ نم كلذ رهظو
 ... حانص خيشلا .ةيجراخلا

 نكل .تاباسحو لئادب فقوم لكل غاص قارعلا نا
 نع نييناريالا نييراحتنالا يفث ىلع رداقلا وه نم
 يسنرفلا رارقلا لعلو ؟ةباهنلا ىتح مهراحتنا ف يضملا

 رشؤم نانبل بونج نم ةينتسجوللا ةدحولا بحسب
 0.ينانبللا بونجلا يف ةيكيتامارد تاروطت ىلع

 ردرم ضاير
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 يروسلا ماظنلا عم فالخلا ةحرد ىلا تادفوسلا عم شادكل

 يروملا ةينابنومل نناعلا أ ٠٠
 ؟اهناماكتناو .اهباسأ لا '

 !تايفوسلا مهتدولا ةجرالاا ماظنلا عم يواحو
 ل ا“ ا 7 ا ةومح» بوت با وتس ا تح ا

 غيراتلا | ف تايابد برح دا أ.و .«يجينارتس رتسالا نزاوتلا» ( 2 دع ]<

 ةيلاوملا ةينيطسلفلا تامظنملا ضعب تماقا 07

 ميخم يف ايباطخ اناحرهم يروسلا ماظنللا .

 ونبأ و لدريح دمحآ نم لك هيف ثدحت قشمدب كومردلا

 ةيلاحلا ةيرئازجلا  ةيتايفوسلا يعاسملا نع ىسوم
 اًضفرف .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدحو ةداعتسال
 ينطو سلجم دقعل ةوعدلا اضفرو يعاسملا هذه

 يو و تقفاو نا دعب رئازجلا ىف يديحوت

 يعويشلا بزحلاو ةيطارقميدلا ةهبجلا

 ناو: ل اننوديريد» ليربح لاقو

 تحت كلذ ىلع علي ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا

 لوقت نحتو ,؛ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا ةداعتسا راثس

 متلهس مكنا مكيلع خيراتلا لجسيسو اوبرجو ةعاطلا تيب
 .«. .هومتدمحو فرحنملا نئاخلا ينيميلا جهنلا

 اننإ» اصيصخت يتايفوسلا فقوملا لوح فاضأ مث

 ةوعدامأ» :هلوقب ليردح ىلع ىسوم وبا دازو

 .«ايلك اهضفرنو ةفودشم ةوعد اهرتتعت انئإف رئازجلا
 يف ينلع يباطخ ناجرهم يف ىقلملا مالكلا اذه

 فقاوم نع ةقيقحلا يف ردعي ال .ةيروسلا ةمصاعلا

 نم ةهجوم ةلاسر نع ريعي ام ردقب هيبحاصب ةصاخ
 يتايفوسلا داحتالاو رئازجلا ىلا يروسلا ماظنلا

 ذر لوقلا مجحب ًافقوم نا فورغعملا نمف .تاذلاب

 ليدربج دمحا هررقد ال ,قشمد يف يتايفوسلا داحتالل

 هررقي لب :مادخ ميلحلا دبع ىتح الو ىسوم وبا الو
 ةجرد ىلا رمألا هب لصو امبرو .ايصخش دسأ ظفاح
 !نم ناسل ىلعو هتبسانمو هنع ريبعتلا ةيفيك ديدحت

 لثم ردصي نا قالطالا ىلع ةفداصملا ليبق نم سيلو
 يف .ةيرئازجلا  ةيتايفوسلا ةردابملا نم فقوملا اذه
 ةيكريمألا_ ةيروسلا تاقالعلا هيف دهشت يذلا تقولا

 يسيك مايلو ةرايز عم اهتورذ تغلب ةفثكم تاكرحت
 تارايزو قشمدل ةيكريمالا ةيزكرملا تارباخملا سيئر
 زرتلاو نونرف لارنجلا نم لك اهب ماق اهل ةقباس ىرخا
 مئادلا ةدحتملا تابالولا لثممو يسيكل قياسلا بئانلا

 يدلل .ةحيدنلا ىلا لوصولا فدؤب هين تادسلا | محلا ماع ةلمحل
 يس تا نا اق دقت د لا م ل

 قرشلا ىلا :يضختللا ثوعسملاو يكريمألا ةيجراخلا

 قشمد ىف ةدحتملا تابالولل قياسلا ريفسلاو طسوألا

 ,نيزيزعلا» مايا نيفرطلا تاقالع راهدزا ةرتف لالخ
 .!ةيروسل امهتارايزو نوسكينو رجنسيك يرده

 ريزو مزع نع نآلا ةريثك ءابنا كانه ناب املع
 يف لاوجتلاو ةقطنملا ةرايز ىلع هسفن زتلوش ةيجراخلا
 مالعالا ناك نا دعب .. قشمد اهندب مصا وع ةدع

 ١1 قافتا طوقس ربتعا زتلوش نأب ىحوأ دق يكريمألا
 رظنلا فرص هناو ..هل ةيصخنش ةسكن نانبل يف «رابا

 ! ةرشابم ةروصب ةقطنملا ةيضق عم يطاعتلا نع آايئاهن

 ام ةيروسلا  ةبكريمألا تاقالعلا غولب نا وديب نكل

 تاميخملا ةيفصت» ةيلمع ميزلت ةداعإ دعب ًايلاح هتغلب

 ةدقع كف دق ء.يروسلا ماظنلل «ناندل يف ةينيطسلفلا

 .ةقطنملا ىلا ةدوعلا ررقي هلعجو زتلوش

 | مأ نويعفلا :ةيلا ةرييس نبع لعادل مسحلا ةعاس يف يل شيجلا
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 وكس وه هد فالذخالا طاقن

 رودلا عوضوم نا تاذلاب لاجملا اذه ىف ظحالبو
 ام وكسوم يف قلي مل نانبل يف يروسلا ماظنلل ددجتملا
 رّبع سكعلا ىلع لب ٠بيحرت نم نطنشاو يف هيقل
 «ةيبرعلا ةعيلطلا» يف هيلا انرشا نا قيس يذلا نايبلا
 يف طالبنج ديلو ديسلا ءاقل باقعا يف ردص يذلاو
 يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا نيمأ عم نيلمركلا
 يتايفوس فقوم نع نينيربود يلوتانا يتايفوسلا
 يناثبللا نيبعشلا فلاحت ىلا ةوعدلاب ديدج
 ناك يذلا يروسلا رودلا ركذ نود ينيطسلفلاو
 ثلثم» ىمسي ناك ام يف يساسا نكرك ًامئاد مدختسي
 .!؛ دومصلا

 تاكرحت نيب خحضاولا ضراعتلا ظحالب امك ًامامت
 يليساف نانبل يف ديدجلا يتايفوسلا ريفسلا تاحورطاو
 زكري ذإ ءكانه يروسلا ماظنلا فقاوم نيبو اشونولوك
 فارطا عيمج تلمش يتلا هتارايز لك يف روكذملا ريفسلا
 ةدحو ىلع ءانثتسا نودب اهتايلاعفو ةينانبللا ةمزألا
 .هتدادسو هلالقتساو نانبل

 نا اشوتولوك ديسلاب رمألا لصو كلذ نم رثكا لب
 ةرافسلا نما لعجب ناعنك يزاغ نم أرشايم ًابلط ضفر
 ةيروسلا ةوقلا تامهم نمض نم توريب يف ةيتايفوسلا
 نم الدب .ةديدجلا ؛ةينمألا ةطخلا» قاطن يف ةلماعلا
 نم رصانع ةرافسلل اهرفوت يتلا ةيلاحلا ةيامحلا
 .يكارتشالا يمدقتلا بزحلا

 ذخأ يذلا نيابتلا نا .اضياو ًاضيأ .ةقيقحلاو
 ال ةيروسلاو ةيتايفوسلا فقاوملا يف أرخؤم روهظلاب
 - ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا يعوضوم يف رصحني
 ةريثك اياضق ىلا كلذ ىدعن لب ,ةينانبللا ةمزألاو
 :اهزردا

 تايفوسلا اهربدتعا يتلا يبرع ةمق رمتؤمل ةوعدلا ١
 امو ءيروسلا ماظنلا اهلطع امنيب ,ةحلمو ةيرورض
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 .نآلا ىتح اهلطعي لازب

 طير ثيح ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا نم فقوملا ١
 وكيمورغ هسيئر ناسل ىلع ًانلع يتايفوسلا داحتالا
 بلقني نا طريشب ناربا عم تاقالغلا نسحت ةيلمع

 يف ؛ةيملسلا يعاسملاب لوبقلا داجتاب يناربالا فقوملا
 ضرحملا رود يروسلا ماظنلا هيف بعلد يذلا تقولا

 يف ثحبلا هناكرا ىلوتيو .برحلا رارمتسا ىلع رشابملا
 بناجلل حيلست رداضم نع مئاعلا ءاجرا فلتخم
 هتارايز لالخ سالط ىقطصم لعفي امك يناريالا

 .وكسومو قشصم د.نيب نيايتلا رتموراب : شا دكب

 يتلا ملاعلا لود نم امهريغو اسنرفو نانويلل ةرركتملا
 .!ءادوسلا قاوسالا»و ةرسمسلا تاكيش اهيف رشتنت

 يتايفوسلا داحتالا عجشي ثيح رصم نم فقوملا
 كرابم ينسح سيئرلل ديلا ّدم ةسايس ةينلغ ةروصب
 ةيلخادلا و ةيجراخلا طوغضلا ةمواقم ىلع هتدعاسمو

 مهاياضقو برعلا نع ةلوزعم رصم ءاقبال ىعست يتلا
 نم تاداسلا هب اهطبر امب اهليبكت رارمتسالو ةيموقلا
 تقولا يف .نويدو ةقيض حلاصمو تاسايسو تادهاعم

 دض ةحارصلا ىهتنمب يروسلا ماظنلا هيف فقي يذلا
 .رصم ىلع حاتفنا يا

 ال يتلا ةيندرألا  ةيروسلا تاقالعلا نم فقوملا +

 يذلا «ةربالا مرخ» لالخ نم تايفوسلا اهيلا رظني
 ام ردقب .«نامع قافتا» ليطعت يروسلا ماظنلا هيمسي
 لواحي يذلا ,ليدبلا قافتالا» لالخ نم اهيلا نورظني
 نا نود ةسشدرألا ةمصاعلا عم همدقد نا روكذملا ماظنلا

 ديدجلا قاقتالا اذه نيب لصفلا وكسوم رودقمب نوكي
 يعويشلا بزحلا ده ةيندرالا ةينمالا ةلمحلا نيبو
 .هتدادق لك لاقتعاو يندرألا

 يرولا يهويشلا بزحلا ةمإ
 يف فالخلا نع ربغت يتلا اياضقلا زربا لعلو

 يه :ةيروسلاو ةيتايفوسلا فقاوملاو رظنلا تاهجو

 يلاوملا يروسلا يعويشلا بزحلا يف ةيلاحلا ةمزالا
 .شادكب دلاخ ماعلا هنيما ةدايقب يتايفوسلا داحتالل
 ةمزالا هذهل تضرعت دق «ةيبرعلا ةعبلطلا» تناكو

 ةيواز نم اهلوانن ىلع انه رصتقنو .رهشا ةدع لق

 .وكسومو قشمد نيب تاقالعلا ىلع اهتاساكعنا

 أجل نا دعب قاقشنالا ىلا نآلا تلصو يتلا ةمزألا

 مغر سداسلا رمتؤملا دقع ىلا بزصحلل ماعلا نيمالا
 لصيف فسوي هدوقب يذلا رخآلا قيرفلا ةضراعم

 ,يسايسلا بتكملا ءاضعا مظعمو ماعلا نيمألا بئان

 نيمالا لوح اهيف فتلي .ةيقبط ةمزا اهرهوج يف يه
 نيذلا نم هرداوكو بزحلا دعاوق مظعم ماعلا

 هيناعت ام نوناعيو ةيروس يف ةيعيبط ةايح نوشيعي
 مكحلا لظ يف ةيشاعم طوغض نم ةيروسلا ريهامجلا
 ةيداصنقالا ةادحلا دسفا يذلا يليفطلا يزاوجربلا

 ةيليفط رصانع نم اهيلع هطلس ام ةهارشل اهعضخاو
 ةهوبشم تاراجتو ةرسمس تايلمعو ةيزاهتناو
 نع مجن ام ىلاتلاب و .. اهل دودح ال ةيلخا د ةينمأ ءابعاو

 .ةيودح علسو داوم نادقفو مخضتو ءالغ نم كلذ

 نع ربعي ةيدعاقلا ىمصانعلاو رداوكلا هذه لثمف

 تاراعش نم شادكب دلاخ هعفر ام اهبذجيو اهعقاو
 ةيداصتقالا تايوعصلا» تلوانت يتلاو هرمتؤمل
 لامعلا نم ةيبعشلا ريهامجلا اهيناعت يتلا ةيشاعملاو
 رئاسو دودحملا لخدلا باحصاو نيفظوملاو نيحالفلاو
 هبعلت يذلا ريرطخلا يبيرختلا رودلاو ..نيحداكلا

 داصتقا يف ةيطارقوريبلاو ةيليفطلا ةيزاوجربلا
 ةفدحص) رمتؤملا نع رداصلا غالبلا ىف درو امك .دالبلا

 ..(1185 نومت ؟ا/ خيراتب ةينانبللا «ءادنلا»
 حتتفا يتلا ةملكلا ف هسفن وه هناسل ىلع دروام وأ

 يف بعشلا ةمقل نع عافدلا عضو امدنع رمتؤملا اهيف

 انرمتؤمو ٠».. لاقف نطولا نع عافدلا عم ةاواسملا عقوم

 ةمقل :بعشلا ةمقل نع .عافدلا رمتؤم هسفن تقولا يف ىه
 مهدعغاوسب نيحداكلا رئاسو لب نيحالفلاو لامعلا ريهامج
 الفلا قارتن مهيوكتك خيمذلا' ءاشكوا نايشانم مهتغمداو
 داوملا نادقفو نكسلا ةمزا نم نوناعيو موي لك مقافتملا
 ةمث نأ عمسن امدنغ أدبأ ةالاغم الو ..ةايحلل ةيرورضلا

 «يقيقحلا عوجلا ءعوجلا اهددهي ةديازتم تائفو تالئاع

 بزحلا ناسسلي ةقطانلا ؛:بعشلا لاضن» ةفيحص)
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 تادادقلا مظعم رخآلا فرطلا ىف فقد نبح ىف اذه

 مكاحلا بزحلا عم فلاحتلا نم تداقتسا يتلا
 اهيلع تداع عقاوم فلاحتلا اذه لالخ نم تلتحاو

 اهل تابف هسفن مكحلا ناكرا لثم اهلثم ةريبك تاورثب
 بيلغت يف و فلاحتلا اذه رارمتسا يف ةيويح ةحلصم

 عضخي ناك يذلا بزحلل يساسألا فقوملا ىلع كلذ

 فقوم نوكي نا يه ةفورعم ؛«ةيشادكي» ةلداعمل امئاد

 ةسايسلل اساكعنا ةيروس يف ماظن يأ نم بزحلا

 نع يمسر هبش ًأريبعت وأ ماظنلا كلذ هاجت ةيتايفوسلا
 هةسقن لضيف فسوي هنع ردع ام اذهو .ةسانسلا هذه

 ول» لاق ذا 19٠١ ماع «ريفسلا» ةفيدحص عم هل ثيدح يف

 يف نآلا انكل يلَخادلا عضولا ءوض ىلع ددحتي انفقوم نأ
 يرام

 ةمزالا ةرتف يف ايلاح شادكب زيكرت نإف .هيلعو
 بزحلا ةيلالقتسا تيبثت بوجو ىلع رمتؤملاو
 ةيليفطلا ةيزاوجربلا ىلع داحلا هموجهو
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 زورب ةرتف يف نايتاي امنإ .ةمكاحلا ةيطارقوريبلاو عج
 لوح ةيتايفوسلاو ةيروسلا فقاوملا يف نيابتلا رهاوظ
 وه يشادكبلا فقوملا اذه ناف يلاتلابو .ةيضق نم رثكا
 حلاصم لوخت يذلا رمالا .نيابتلا اذهل ساكعنا
 نا نود  مكحلا عم فلاحتلا يف  ةرهدزملا نيرخآلا

 ناب آملع .هينبت وأ هب قاحتلالا ىلع نيرداق اونوكي
 هدض اهنوريثي يتلا ةيميظنتلا لكاشملاو اياضقلا
 ةلأسملا اميس ال قاقشنالا مهل رربت ال هرمتؤم دضو
 يذلا مهنايب يف درو امك اهب نوكسمتي يتلا ةيساسالا
 ءوجل يهو ًاقباس روكذملا اهددع يف ءءادنلا» هترشن
 ةيئانثتسا تايحالص هسفن ءاطعال ماعلا نيمألا
 ةوعدلا لجأ نم تايحالصلا هذه مادختساو
 شادكبل ضراعملا لتكتلا دئاقل قبس دقف ..رمتؤملل
 ةوطخ يف ماعلا نيمالا ديأ نا .لصيف فسوي .ايلاح
 ةيبلغأ دضو امهدحو اردصا امدنع امامت ةهباشم
 ناسين * نايب ةيزكرملا ةنجللاو يسايسلا بتكملا
 ةيعرشلا ىلغ ج ورخلا ىلا نييبزحلا اعد يذلا 5

 ليكشتو ماعلا نيمألا فقومب قاحتلالاو ةيميظنتلا

 ةمجرت اهرابتعاب ةمزألا هذه ةقيقح دكا يذلاو
  ةيتايفوسلا تاقالعلا يف ةنهارلا ةلاحلل ةيقبط

 عم اهفطاعت ءادبا ىلا تعراس وكسوم نا وه .ةيروسلا
 ةيواعم ةرعش عطقت مل تناك نإو ,بزحلا ماع نيمأ
 يعسلا عقوم نم ةيلك ةروصب جرخت ملو نيرخآلا عم
 وذ فطاعتلا اذه ءاح دقو .ةحلاصملاو طسوتخلل

 داقعنا ابنل وكسوم ويدار ةعاذا يف يميظنتلا لولدملا

 ةماعزب يروسلا يعويشلا بزحلل سداسلا رمتؤملا
 4,7١ ةعاسلا ةيئاسملا هترشن يف كلذو شادكب دلاخ
 يف ابنلا ةعاذا راركتو 1185/1/77 خيراتب ءاسم
 .ةقحال تارشن ةدع

 ةمزألا هذهل يسايسلا لولدملا حوضو نم ديزيو
 يناعب يتلا ةلثامملا ةمزالاب ةرشابم ةقالع تاذ اهنا
 ,بولقم لكشب امنإ .ينانبللا يعويشلا بزحلا اهنم
 ماظنلا باكر يف ةرئاسلا مالعالا ةزهجا جورن ثيح
 .تايفوسلل ضراعملا يواح جروج فقومل يروسلا
 مل) شادكبو يواح نيب ةعيطق نم مئاق وه ام دكؤيو
 بزحلا ركذ ىلع ريخآألا بزحل سداسلا رمتؤملا تاي
 امهنا (ةقيقشلا بازحألل هتايحت يف ينانبللا يعويشلا
 يروسلا ماظنلا عم لوألا نيضراعتم نيفص يف نافقي
 عم يناثلاو تايفوسلا عم فالخلا ةجرد ىلا
 .يروسلا ماظنلا عم فالخلا ةجرد ىلا تايفوسلا

 نافالخلا لدشتسم
 :وه ةلأسملا هذه يف مهملاو ريخألا لاؤسلاو
 داحتالا نيب تافالخلا هذه روطتت نا نكمي ندأ ىلا

 ؟يروسلا ماظنلاو يتايفوسلا
 ةرورضلاب بلطنت لاؤسلا اذه نع ةباجالا نا

 ةيزاوجربلا دايقنا وهو .فالخلا ببسل اقيقد ًاديدحت
 اهتاجاح ديازن لالخ نم ةيروس يف ةمكاحلا ةيليفطلا
 يف داسفلاو ردهلا دعب) ةيلخادلا اهدراوم لؤاضتو

 راعسا ضافخنا دعب) ةيجراخلاو (ينطولا داصتقالا
 ,ةيفاك تادعاسم ميدقت نع ايبيلو ناردا رجعو طفنلا

 اهفقاوم قيوست ىلا ةيجيلخلا تادعاسملا لؤاضتو
 نامض ىلع ةرداقلا ةديحولا ةهجلا ىدل ةيسايسلا
 هذه اهجاتحت يتلا ةيلاملا تادعاسملا نم نيعم مجح
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 اهرابتعاب ةدحتملا تايالولا يهو ,ةيقبطلا ةيعرشلا
 ريبائص قالغغلا وا حتف يف مساحلا رثآلا تاذ ةهجلا
 .يروسلا ماظنلل ةبلاملا تادعاسملا

 نم اعون سرامت اكريمأ تأدب قيرطلا هذه نع
 ةيلك هرج هاجتاي .«يروسلا» رارقلا يف ديازتملا مكحتلا

 ةينالعلا ةلحرم ىلا يجراخلاو يىلخادلا نيديعصلا ىلع

 ةيبرغ ةيوهك ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيوهلا يف
 .!لماكلاب

 نمض همسح متي ال «يتاداسسلا» هاحتالا اذه لثمو

 وأ مكاحلا بزحلل ةيلكشلا ,ةيعرشلا» تاراطالا

 ءارزولا سلجمو بعشلا سلجمك ةيموكحلا لكايهلل
 رمأ اذهو ..ةيركسعلا ةسسؤملا لخاد متي لب ..هريغو
 تايفوسلا هفرعي امك يروسلا ماظنلا سيئر هفرعي

 . مهيسفنأ

 ىرت رصم يف ةيتاذاسلا ميسسحلا ةيلمع ىلا اندع اذاو

 «ميسحلا ماع» لوح ةريبك ءاضوض دعب تمت اهنا

 شيجلا ةداقل روصي نا اهلالخ تاداسلا عاطتسا

 وه مهل حالسلا ريفوت يف تايفوسلا ريصقت نا هناكراو
 ماع ىهتنا امدنع جرحلا فقوملا كلذ يف مهعضو يذلا
 درطي نا يلاتلاب عاطتساو !«بابضلا»ب مسحلا
 يرصملا شيجلا ةيلكيه ريغيو تايفوسلا ءاربخلا
 لخاد تايفوسلل ءادع ةجوم قلخ يف حجن نا دعب
 .ةلعاقلا شيجلا تاراطا

 يروسلا ماظنلا دوقي ثيح .ايلاح رركتي رمألا اذه
 يروسلا شيجلا لخاد ةغساو ةيمالعا ةلمح
 برح ربكأ»و «يجيتارتسالا نزاوتلا» نع هجراخو
 «ةروطتملا ةيتايفوسلا ةحلسالا»و «خيراتلا يف تابابد
 ..كلذ ريغو

 نزاوتلا ةلأسم نا رابتعالا نيعب انذخا اذاف

 تسيل ينويهصلا نايكلاو ةيروس نيب يجيتارتسالا
 . نم اهرهوج يف ةيموق ةلأسم يه لب) طقف حلست ةلاسم

 نماضتو ةلتاقم ةيلامش  ةيقرش ةهبج مايق لالخ
 (ةأبعم ةيموقو ةيلخاد ةيبعش ةلاحو لاعف يبرع
 تاذ ةدحتملا تايالولا نا اضنا رابتعالا نيعب انذخاو

 ىرخا تارارقو يروسلا رارقلا ىلع ةيمانتملا ةرطيسلا
 نماضلا بيرق ريغ ئدم ىلا لظتس ةقطنملا يف ةلعاف

 دوهجملا ىلع يعونلاو يمكلا ؛ليئارسا» قوفتل رشابملا
 .طقف يروسلا سيلو هلك يبرعلا يبرحلا

 ؟ هاجنأ يأ ف هسحلا

 ءاضوض نا انل حضتي رابتعالاب هلك كلذ انذخا اذا

 قو تايابد برح ربكأ»و «يجيتارتسالا نزاوقلا»
 «مسحلا ماعد ءاضوضل ًاراركت الا تسئل «خيراتلا

 لصي نا يروسلا ماظنلا سأر اهنم ديري .ةيناداسلا
 ةهجاوم يف طابحا لاح ىلا ةلعافلا شيجلا تاراطاب
 وأ ءينودهصلا ودعلل دوعوملا يدصتلا نع زجعلا

 ْيف ةميزهلا ةيلوؤسم «ةروطتملا ةحلسألا» هذه ليمحت
 يفو ..ودعلا كلذ عم ةئفاكتم ريغ ةهباجم لوصح لاح

 عيب ىلع ةردقلا عقوم ىلا لوصولا ديري نيلاحلا الك
 ءارسخلا يهو يكريمالا ناهرلا قوس يف ةقرو رخآ
 .يروسلا شيجلا ةيلكيهو تايفوسلا

 فقي الأ عونلا اذه نم ةبعل هاجت يعيبطلا نمو
 ةفلكملا مهتيرجت دعب اميس ال جرفتملا فقوم تايفوسلا
 وكسوم ةعراسم نوكت نا دعبتسملا ريغ نمف .رصم يف
 رفست يذلا تقولا يف ةيروسلا حلستلا تابلط ةيبلتل

 :ةيروس يف ةيسايسلا ةدايقلا عم اهنافالخ نع هيف
 مسحلا ةيلمع ةلقرعل ةداضملا ةمجهلا نم اعون
 ..يروسلا شيجلا لخاد ةيتاداسلا

 :ىلاتلا ىلا هلك لاؤسلا لحني انهو
 ةسسؤلملا لككاد مسحلا متن فوس هاجنا ياب

 مسك متي .طقف كانهو .كانهف ..ةيروسلا ةيركسعلا

 ضغب يروسلا ماظنلا هجوتل يجيتارتسالا رارقلا
 كلذل ةيمويلا ةسايسلا يذفنم ةيوه نع رظنلا
 .؟مسحلا اذه مني يشم مث .ماظنلا

 ةيزاوجرسبلاف ..الهس سيل ةياهنلا يف رمألاو
 ديدعلل تابو .اضيا شيجلا يف تلغلغت ةيطارقوريبلا
 ةصاخلا ةيقيطلا مهحلاصم طايضلا رابك نم

 .يندملاو ييركسعلا نيلقحلا لخاد ةعساولاو

 نم طابضلا فالا كانه سيل هنا ينعي ال اذه نكل

 نم نوشيعي نولازي امو داسفلا يف اوقرغي مل نيذلا
 مظعم ةايح لثم ةقاش ةايح ةيرهشلا مهبتاور

 نطولاو بعشلا اياضق مهيلع رعتو .نينطاوملا
 يبرعلا عارصلاو ةيموقلا ةيضقلا لبقتسمو ريصملاو

 نا دب ال ءالؤه رارق نا دكؤملا نمو ..ينويهصلا
 نيعفتنملا كئلوا رارق نع مسحلا تاعاس يف فلتخي

 يف لاومألاو دهجلاو تقولا نم نولذبي نيذلا
 عم لماعتلاو ةصاخلا عرازملاو ةيراقعلا تابراضملا

 يف مهدالوا تاسارد ةعباتمو ةيبنجألا تاكرسشلا

 يف نولذبي امم ريثكب رثكأ ةدحتملا تايالولا تاعماج
 .!يمويلا يركسعلا مهلمع

 شيجلا لخاد فقاوملا ف فافطصالا ليصحي لهف

 ماسقنالا اهيف لصح يتلا اهسفن ملاعملا قفو يروسلا
 [1.؟شادكب بزح لخاد
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 :صاخ - توردد

 قحشسا «يليئارسالا» عافدلا ردزو ثدحتد كني

 ؛قشمدو بيبا لت نيب برحلا رطخ نع نيبار | كله
 نيبار ليقو .ادغ وأ مودلا ةعقاو برحلا نأك 3

 رّذح دق ءزيريب نوعمش ةيفالتئالا ةموكحلا سيئر ناك

 ,ةثراك ىلا رجحت فوس .ةريبك برح ثودح تاناكما نم

 كلملا عم نارفدنإ ءاقل يف زيريب تاريذحت تهتنا مث

 نا :نييبقارملا رظنل تفاللاو .يناثلا نسحلا

 نايكلاو ةيروس نيب برحلا نع تاحيرصتلا
 مايا ةدمل انايحاو ؛عوبسا ةرتف يفتخت ءينويهصلا
 ؤطاوتلا نع ثيدحلا لحم لحتو دوغت مث ,ةليلق
 ريرحتلا ةمظنمو نانبل باسح ىلع امهنيب يعوضوملا
 نم جهنلا اذه بابسا نوبقارملا وزعيو .ةينيطسلفلا
 نيب ءافخلا يف ةرئادلا تاضوافملا ىلا ؛ةيمالعالا برحلا
 هنا نوريو .ينويهصلا نايكلاو ةيروس يف نيلوؤسملا
 ,تقختو :تاحيرصتلا نارين علدنت نا يعيبطلا نم
 ةيروس نم لك فادهاو تاضوافملا لحارمل اقفو
 نع نيبار ثدحتي نيح كلذلو .نانبل يف «ليئارسا» و
 لوقيو ,ةيركسعلا ةيروس ةوق مظاعت نعو .برحلا
 ,«مئاق ليئاربساو ةيروس نيب ةلماش ةهجاوم رطخ نإذ
 تالزانتلا نم ددزم قيقحتل .اصعلاب حولي نوكي

 ززعي اممو .ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةيسايسلاو ةينمألا
 نع يروسلا سيئرلا عجارت ,تاجاتنتسالا هذه ةحص

 يف ةيروس دعو دق ناكو ؛ةيلك برحلا نع ثيدحلا
 يف نوكي فوس نالوجلا نا» بعشلا سلجم حاتتفا
 .ءاهدودح سيلو اهطسو

 ةهجاوملا رتموراب ربتعُي يذلا نانبل نا ظحاليو
 ةراشالا ىلا ليمب . :ليئارسا»و ةيروس نيب :ةلماشلا
 ةيركسعلا تارئاطلاف .مهافتلاو نداهتلا وحن
 ,ايموي ةينانبللا ءاوجالا قرتخت يتلا ؛ةيليئارسالا»
 .قشمد اهريبتعت ينلا عاقبلا ةقطنم ىف برضتو

 ناك يتلا خيراوصلاب هجاوُت ال ,ةينمألا اهترصاخ
 ةقطنملا كلت يف اهرشن نع نلعا دق يروسلا سيئرلا
 كاذموي رصا يذلا زيريب نا ودبيو .ةيروس نع اعافد
 نمأ ددهت اهنأل ؛ةقطنملا كلت نم خيراوصلا بحس ىلع

 يتلا قشمد لبق نم هبلطل بيجتسا دق .«ليئارسأ»
 نانيل يف ةندهلا ةسايس سيركت وحن ايلك تهجتا
 تايلمعلا نا ملعلا عم .ةلتحملا نالوجلا تاعفترمو
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 عم لماعتملا :يبونجلا نانبل شيج» دض ةيراحتنالا
 مازحلا يف ةينويهصلا تاوقلا دض وا :«ليئارسا»
 تاقالعلا روطن قايس يف :تفقوت دق :لتحملا يبونجلا
 يروسلا سيئرلا اهربتعي يتلا .ةيروسلا  ةيكريمالا
 ,ةيروسلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا روطتل ةيزاوم
 يروسلا سيئرلا نا .:ةيسامولبد تامولعم لوقتو
 روطت نا .هلوح نم نيلوؤسملا طاسوا يف عيشي
 ثودح نود لوحي .ةيتايفوسلا  ةيكريمالا تاقالعلا
 .«ليئارسا» و ةيروس نيب ةلماشو ةرشابم ةهجاوم
 حرج لافقا ةلحرملا هذه يف هيلا ةيسنلاب مهملاو
 كسامت نم ززعي كلذ نال .فزانلا ينانبللا بونجلا
 خسريو :«ليئارسا» عم يعوضوملا ؤطاوتلا طوطخ
 ىلا ...نالوحلا تاعفترم نم رانلا قالطا فقو طوطخ

 ىلع ةيروس رارصا .لاجملا اذه يف .ظحاليو .عاقبلا
 نما ظفحي يذلا 47٠١ مقر نمالا سلجم رارق نيفنت

 نلعملا ريغ ءافخلا :نيبار

 يف ةيلودلا تاوقلا راشتنا نم عسويو «ليئارسا»

 .بونجلا

 لتو قشمد نيب مهافتلا ىلا ريشي ام زربا لعلو
 ةيادب ثودح ناكما نع ترهظ ينلا تاراشالا :بيبا

 طيرشلاب كسمي يذلا ينويهصلا نايكلاف .نانبل يف لح
 لحلا ةغايص يف ةكراشملا ىلع رصي لازي ام يدودحلا
 كلملا عم نانبل عوضوم زيريب راثا دقو .ينانبللا
 مهفتت ةيروس نا ودبيو :نارفيإ ءاقل يف يناثلا نسحلا
 ةريخالا مهفتت املثم اهحلاصمو بيبا لت تاباسح
 .اهحلاصمو قشمد تاياسح

 ةيلمع لوصح ناكما نع ثدحتت يتلا تامولعملاو
 تاوقلا جارخال .ةعساو «ةيليئارسا» ةيركسع
 هذه يف لقألا ىلع :ةقيقد تسيل ؛نانبل نم ةيروسلا
 رارمتسالا يف ءيروسلا سيئرلا حجن اذاو .ةلحرملا
 قحسا ملست دعوم نيح ىلا ؛ةهجاوملا بنجت ةسايسب
 ناف .زيريب نم الدب :ةموكحلا ةسائر يدوكيللا ريماش
 سيئرلا دوعي فوسو .بلقتت فوس ةنداهملا ةسايس
 نا ذا .اهدادرت نع فقوت تاراعش عفر ىلا يروسلا
 جهنلا لظ يف امنو اشن .دسأ ظفاحل يبهذلا رصعلا

 نابإ ةيركسع ةهجاوم ثدحت مل امو .هقافاو يدوكدللا

 ءاهعوقو بنجت يف :ةيروس تحجن دقو .زيريب مكح
 مكح نابإ اهثودح ايلك دعبتسملا نم حبصي هناف
 عاقبلاو بونجلا يف زردبت يتلا ءاقتلالا طاقنو .ريماش

 ,ةدعبتسم ةهجاوملا نا ىلا ريشت .ةيبرغلا توريبو
 يف ,ةرهاقلاو طابرلا هاجتا يف زيريب فرصنا نا دعب
 ناك اذاو .قيرطلا فصتنم يف ندرالا ةاقالمل ةلواحم
 ادادعتسا .ةرتفلا هذه يف ءيدبب ال يروسلا سيئرلا

 ريغ نم هناف .قيرطلا فصتنم يف زيّريب ةاقالمل
 عسم هتاءاقل نيلبقملا نيرهشلا يف كرحب نا دعبتسملا

 امو ,ريغتت فوس تايطعملا نا رابتعاب ,نيسح كلملا
 :تالامتحاو تاعقوتك نويساموليدلا هنع ثدحتب

 سيئرلاو .ةلبقملا ةلحرملا كلت يف اعقاو حبصي فوس

 ةيوستلا راطما كرتي يذلا عونلا نم سيل يروسلا
 .هدحو ندرالا ضرا ىلع طقست

 هيجوت ناكما نم نوبقارملا هنع ثدحتي ناك ام اما
 تاب اهثودح ناف ,«ليئارسا» ل ةيئاقو ةيروس ةبرض
 قرغلاو ةمقافتملا ةيداصتقالا ةمزالا لظ يف ؛ادعبتسم
 نويسامولبدلا ددشي كلذل .ةكرحتملا توريب لامر يف
 ةكسمتم قشمد نا :ةيروسلا ةسايسلا ىلع نوعلطملا
 عم مهافتلاو ةندهلا طويخ لكب .ةلحرملا هذه يف
 ةينويهص ةلاسر ةئا طاقتلال ةدعتسمو .«ليئارسا»

 اهنا امك :نانبل ربع قشمد هاجتا يف بيبا لت اهقلطت
 اهقلطي ةينويهص ةلاسر ةيا طاقتلال ةدعتسم ريغ
 .طابرلا وا ةرهاقلا نم زيريب

 هريغو :تابابدلا ماحتلاو برحلا ثيدح نا ىقبي
 ةيمالعالا هدودح ىدعتي ال ؛لوبطلا عرق نم
 ةرئخالا ةيسمخكلا رهشألاو ...ةيريسلا ةيضوافتلاو

 تمستراو .برحلا لوبط تاوصا اهيف تلاعت يتلا

 سيئرلا نا ىلع بيجت .تاهويرانيسلا اهلالخ
 عم يرسلا ضوافتلا قاروا نم كلمي يروسلا
 لوخد هينجب ام ةدحتملا تايالولاو «ليئاربساو

 هروضح ةيبرفلا توريب يف هيلا ديعيو ؛برحلا
 ةيروس نيب برحلاب ؤبنتلاو .يمالعالاو يلكشلا
 ىلع ناشرلا و بيغلاب مجرلا نم برض وه «ليئارسا» و
 6.ليحتسملا
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 كعب رواج رقد موك معصوم رسوعجم مك ىح بوكت ب

 اا

 ل ل 2 وح وعلا

 , بيوم كعو ممتع مج مسك م ىسصاو ين سمر
 ت6 ب نك ميس ار 6 ممسيعخ ممم مجارج صب
 رج روب موك بق و وبول ين وجو صج ص
 ؟وجسيبسب ١ وج روس بج ميم سجس و رمق يوجب
 تنض ىزح دل 11 يسر ىف داماك رديرتت ردقتل انزفت
 عم سس مم | سبور بجسر وكب ييسر ميجا 6
 6 يبس وبج م66 سم يببس مميتسيمت ج مس مميت, سم
 نتي مموج وبيج سسيجول رق يمل رك سيصم
 مس © مميمصل 6 وووص رم رق ميج معو مج
 6 مصاص رمق 6مم | مسيح رم ترو
 سيجتع م6 يكل يرسم ١ نيج سرسجم نو جم | ىجطود
 6 صوم نمش مو تمجب | وجح | [سصجوحو سعب
 ميسم مي بوجوب | ميسم وص 6 رجس م 6“ بج
 < درج 6 رجم سل رمق ومجمع مج يم

 موب يرجو رسم بتسلط  يسج سجس نسم مرسول
 ممجبف يم 65ج نسجم ( يتق مو) بسم وم مع يجصن

 6 وجبس 6" يهد رستم م

 روض جا مج جب رج سيبو بجيب ممم م60
 مرج يهمس مسير مسي ريم و مسج و مول
 يل مست ج١ 6 مصب نس“ مجم 6 ميموجتر ميج 6
 موجوم ولت رسم نجم نجم ( ريض مو) سوم مسج
 ريكو © متجر س60 | 600 وجع مصب تبيح يسجل

 لنور يسن ل5 يودع فدممتم تا 0 1
 (نيجحسم) ويصر و ميج ريس | 0600 وكر وج متل
 |« دز ص مسصججوو مكجر بي | مكمل: حج ومص
 68 سحر مستو) سمسم نجم ميسو نيس

 رودتكتا
 وم وص سيكو مسوق مسجل رمجتي مسصعتج

 ريم 6060 0 مكرم موح مسستجم نعم م
 سه يبق وجم 062 6 وجبس 0 6ينسن و بربس بسم
 مرض 6 مجول م بكتب مورس سستم م66
 موسي صح رص وصممت ميجوص مهي رم | م6 حجج
 نسيم سن مسجل ١ مروج م69 06 بنضج نعم (ىجضعو)
 ود دلل (ةيييدسص كنيلفلال  متيادع“ نيد
 سم يره ميمو م يسجل 6ن-7ج يبس 6و جس
 #6 رم صر وحلو تررصإ ميديم مجص م يجرح
 هس ج جم مصر مخ مور تسب ر مسصروسمو ا مجبج١
 ندمت نرد يعش لما لا دعا كروت
 عم سلب رمصصسوتب عجرم ومو 6و4 مع وص بسجل محي
 مى سم (ميقمو) رمق | وبصتص | عجب وجر روج(

 ا
 مس و بج سب يب أ يبت 6 ميت.

 6و ترق مص مس مهجر مجم ممر سيب

 6 وصرم مصمم رستم ( بجمأ عجبا
 موتو | ميجوجو موج سوم ور مست بسم مر عشب
 مج وج مرر مند موا 6 ةتصرمج | وسم د ما
 | ج00 | نحسج 06 نيس نتسواب مه بحي بيتجسي

 توهج م0 جت تحلو يرججل مسي مهجر

 ددديس
 مسمر ف ممسجووس خت ممول 6 مس مم مجيب
 هل منكم مج ومع 0 | ميسر“ مسي تس 6 | سسم
 يوب يخل سعت جنم 0 مجيبم رق يك

 .| - مستو مم - سكك زا هز لاللا

 جو موجرول و سر ور بسور تو بك ١ ب0
 « مجرم رمي نتر» ومص 0 م6 6 سس مستو

 افلدد رب ديري هدب يدق دوا دل
 بوم 0 وو ي6م جم ميسم , 6 مسبتم هوجتم 0 بك
 6ص 2 6س مهتما 7 ميسو اتسم 0 مجسم
 0 يجو وجر» رممجتمو مجرم ن6 يكل 6ك يق مهجر
 يك ريك 6 جم صم مموج و سمج م رم م66
 (ممعتلا ن6 ع0 ج) ٠١ يع 0 | ميت ل حج 6 يجب
 مسي ميم مسج روب نسيج تم وسو
 ميمو 7 د هجوك ىو سمو رميكموب مصمم صرج
 مك نر | 060 ول رج ن6 تجرمضمل يرسم مسيار
 متل 6م نحر ينجم مسمر مق رممصر بح

 ميج مر سس 6سم م رموضعو مج
 | ميمو وتر 6مم و مخل بروج ب تصمم مس ١ بسر يك
 6066 | ممر ١ نم رم و7 ةيتسجل نو نجم رمسكوج
 روت ص مصر 6تجج 6 سمسم 0 مجسم بق بيصصب
 وس ميس س4 نسم نب | موس بيل يسم يي

 كاهن نر تملا عي تايزتقارأ نووست ديل
 يي فمما نادجك سد ل نسل دحلان
 رم رسم ج مسيس سر. 0 ميج
 لالا ١ تيوروجج ن6“ تسرصلا ( سم تصرضمل) يو

 تبيع نب بيب وسر - ١ سيم يح يور يحي
 بجرب 6 ويج وج | مسجو) رم < 6

 ج0 مم ب بابو سام د ل



 تلشف امك :ةضافتنالا تقيس يتلا ةليوطلا تاونسلا

 طاقسا ِق ةلثمتملا ةضافتنألا فادها مها قيقحت ف

 ودعلا دض حلسملا حافكلا ةلصاومو تانوستلا جهد

 .ينويدهصلا

 ةيسايسلا اهتاكاهتنا ُِق (ةدابقلا) هذه تدامت دقل

 ١ 1 م1 م7 نخلط مهمعتع - 1

 مل ادح اهعم تغلب ثيحب ةيقالخألاو ةيميظنتلاو
 نيح ؛اناركنو اقوقعو ةعاظف تايشافلا ىتعا هغلبت

 لا لصفع جدته يأو:-- عتف مسني اهتارازق نوح
 دعاوق نم بختنملا حتفل ةيزكرملا ةنجللا وضع يردق
 :ةكرحلا ف ةضراعملا زومر دحأو عيارلا ماعلا رمتؤملا

 ةنجللا وضع حلاص وبا خالا تلصف ناو قبس امك
 دئاقو ةفصاعلا تاوقل ةماعلا ةدانقلا وضع ةيزكرملا
 رداوك دض اضيا اهتارارق ردصت نيحو !!ةضافتنالا
 لاضنل امهلم ىقبتسو لازت الو تناك ةلضانم ةيروث
 جمانربو حتف ءىدابم خيسرت يف نيينطولا تائم
 تلثم املاطو لب ريرختلا جمانرب .ةحلسملا ةروثلا

 لك ةهجاوم ف ايساساو اركبم ارود تبعلو حتف ريمض
 لك قحتلب نا لبق ةكرحلا يف داسفلاو فارحنالا لاكشا

 هذه تلفاحجت دقل حتفب (ةدايقلا) هذه ءاضعا

 ةدعاق اهجماربو اهتمظناو حتف ىلا ماكتحالا (ةدايقلا)

 جماربلا نوكت نا تلهاجتو ,اهعم فالخلا ةشقانمل

 امهلم ةضافتنالا ةظحل اهب مازتقلالا تمعز يتلا

 «يواتفلا ماظنب كلذ نع تضاعتساو .اهفقاومل

 وا ةوظحلل اساسا ةيوهجلاو ةيوئفلا نم تذختاو

 لشفتل . تويدلا لافقا وا تازايتمالل قوقحلا ةرداصم

 فيغرلا قافر مهنا اموي تمعز نم عم شياعتلا يف كلذب
 .ىلاضنلا قدنخلاو

 مييقتو ةعجارم (ةدانقلا) هذه تضفر دقل

 ةيلمعلا تابلطتمل ةباجتسا اهفقاوم بيوصتو
 اهقالطنا ةظحل هتحرط امي اداشرتساو ةيروشلا
 ةيميظنت ةثراك وحن ةضافتنالا تداتقا دقو اصوصخ

 اهلاصوا تعطقو اهتقزم ةيكلسمو ةيسايسو
 يهتنت عمجت ىلا اهتلوحو انريهامج نع اهتخلسو
 يف حتف نا كلذ لالخ نم دكوؤتل غرفتم رخا دنع هدودح

 نكت ملو عانق نم رثكا نكت مل (ةدايقلا) هذه عورشم
 نيينطولا حتف يلضانمب ريرغتلا ىرج ةعدخ نم رثكا

 فشتكيل اهساسأ ىلع يريضملا مهرودس ةفزاجملل
 نيح .رخا عورشم ةسيرف مهنا نولضانملا ءالؤه
 اهحمالمو حتف ملاعم لكب كتفتل (ةدايقلا) هذه تضقنا
 ةاسام ىلا اهلوحتل ةضافتنالا تيصتغا ةظحلو
 ةمعفمو ةّيداس ةيبالقنا جذامن ةدايقب ةعجفم
 ناب رقي ال لضانمو (يوحتف) لك دض ةيهاركلاب
 اهعباطي ملسي الو .اهتارقم نم قرشت سمشلا
 .هل ةيوه يوئفلا يجوغاميدلا

 فقتل ةصرفلا طقتلت نا نم الدبو (ةدايقلا) هذه نا
 جئاتن نم اهلواعم هبلا ترجح ام لمآتتو ماكرلا نيب

 مهباهرا يف نعمتو نيلضانملا لالذا يف ننفتت تذخا

 ةرمثتسم فيغرلا وأ فيصرلا رايخ تحن مهزارتياو
 اهتيصتغا يتلا كلت .اهتاردقمو ةضافتنالا تايناكما

 مل ينلاو ينيطسلفلا بعشلا مساب اهل تفرص وا
 مهماغراو نيلضانملا عيكرت لجا نم اهدادجا نع اهثرن
 مالستسالا ىلع مهرابجاو مهتاماه ةأطأط ىلع

 .لوهجملا مهعورشمل
 عضو ىلا ةروطخب رظنت ندرالا نوؤش ةنجل نا

 ةيبالقنا ةيركسع ةرمز ىلا تلوحت يتلا (ةدايقلا) هذه
 ىلع رصتو ةلزعلاو لشفلا ةاطو تحت ةروعسمو

 قزمت امك ؛انتكرح يف يروثو يمدقت وه ام لك ةيفصت
 ضوهنلاب قفختو انتكرح جمارب رارصألا قبس عم
 ةمحرلا ةصاصر قلطتو يخيراتلا اهروديو حتف ماهمب
 ذل (ةدايقلا) هذه ناف ؛هيلعو ةضافتنالا تارربم ىلع

 يبرعلا خيراتلا يف فرشملا لاضنلا تاذ ةكرحلا لثمت
 حتف راوث دعاوس هتدسح يذلا لاضنلا اذه .رصاعملا

 ريغو ةلهؤم ريغ يلاتلاب يهو ,نودلاخلا اهؤادهشو
 يهو ةينطولا اهرداوك الو حتف ةكرح ليثمت ةلوخم
 «...» تافرع ةدابقل رخآلا هجحولا ى وس تسل

 اهدادعتسا يدبت ذا :ندرالا نوؤش ةنفجل نا

 ةدايقلا هذه عم فالخلا تاعوضوم حرطل يروفلا

 ناقنالا ةهبج يف ةكراشملا ىوقلا لثمت ةنجل ماما

 هذه معازم دينفتل .ةينيطسلفلا ةينطولا لئاصفلاو
 بيهتل فورحلا ىلع طاقنلا عضوو اهتاقيفلتو ةدايقلا
 ةرمزلا هذهب اهفارتعا بحس لئاصفلا هذه ةفاكب

 ىسالا ىلع ثعبي امل هنا انه لجستو . حتفل ةلثممك
 هذه عم ةينيطسلفلا لئاصفلا ىطاعنن نا ةرارملاو

 برض هيف متي يذلا تقولا يف اصوصخ .(ةدايقلا)
 ...ةيمدقتلاو ةينطولا رداوكلاو رصانعلا

 ًارود تبعل املاط يتلا ندرالا نوؤش ةنجل نا
 جمهن هجهنو نيميلا دض ىقبتسو ايعيلط ايخيرات
 نم ةخماش ةعلق ىقبتسو تناك املاط يتلاو تايوستلا
 ىلع ةنيما ىقبتس جهنلا اذه دض ةهجاوملا عالق
 اهيلع صن امك حتف فادهاو تاقلطنمو ءىدايم

 يف رمتست فوسو .يلخادلا ماظنلاو يسايسلا جمانربلا
 ريصملاو حالسلا قافر لك عم بنج ىلا اينجو لاضنلا
 بعشلا ةكرح .انتكرحل رابتعالا درل حقف يف
 ...نيطسلف ريرحت هاجتاب هلاضن ةدئاقو ينيطسلفلا
 .نيطسلف لك

 .ةييرع ةرح نيطسلف تشاع
 .راربالا انئادهشل دولخلاو دجملا

 [00.ىصنلا ىتح ةروثل اهناو

 ندرالا نوؤش ةنجل
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 ةيريسلافج كادفرفتلا ىلع فيقع اج رو

 ل دحر سا ترج

 ايهو ,ةقدب حرسملا ةيشخ َنَعَأ دق جرختل ناغ 1

 روكيدلا كلذ يف امي .اهيلا لاقتنالل نيلثمملا كلف
 تاوقلا» سيئر نا لاقيو ,تاعاقيالاو بايثلاو

 يذلا صخشلا وه رضان وبا داؤف قبسألا ,ةينانبللا

 يف لطبلا رود بعلو ةبشخلا ىلا زفقلل دععأ دق
 «تاوقلا»ل ىلاحلا سيئرلا نا ريغ .ةديدجلا ةيحرسملا
 ةيركسع ةيرضد .ةمامعلا ضاهحإ ررق . «عجعج ريمس

 ىوقلا ةريسأ ةيحرسملا ةيعللا يقبت .ةيقايتسا

 ةينانبللا ىوقلا مجح ناك بأ ؛نكل .ًالوأ ةيلحملا
 تاضيق نع لقتست نا عيطتست ال اهناف :ةيلحملا

 .رخاب وأ لكشب .ةرضاحلا ةيلودلاو ةبميلقالا ىوقلا
 ىوقلاو .عجعج ريمس لكشيو .حرسملا ةبشخ ىلع
 ىوق اهلكشت يتلا دقعلل ةلئامم ةدقع اهلثمي يتلا

 ةريسم قالطنا ماما .ةيفئاط تايشيلبمو ةيركسع

 نا لاسقي نا .ةالاغملا نم نوكيو .نانبل يف لولحلا
 ىوقلا نال .ةيسيئرلا تابقعلا يه .ةيلحملا ىوقلا
 ينلا (ينودهصلا نابكلا ,يروسلا ماظنلا) ةيميلقالا

 نم ليلق ريغ ازيح دشت .ةينانبللا ةحاسلا ىلع كرحتت
 يتلا ةخخفملا تارايسلا اهيف امب .ثادحألا طويخ
 تقولا فو :ةينانبللا ةمصاعلا نم كانهو انه عضوت
 ,نطنشاو) نانبل يف ةيلودلا ىوقلا كرحتت هسفن
 ةيميلقالا ىوقلا ةوق نم ريبك زيحب كسمتو .(وكسوم
 ةموسرم ضارغاو .ةقستم تاباسح نمض .اهضارغاو
 نيب يكنسله ءاقل دنع فقوتلا .انه :يفكيو .ةقدب
 متي ينلع ءاقل لوأ وهو .«يليئارسا»و يتايفوس نيدفو
 نو لظ ىف و :191571 ماع برح ذنم .امهنبب

 وستايروغ اهدوقد يتلا ةديدجلا ةيتايفوسلا

 مجدج  طالددج قلاحن
 تالاصتالا نع ثيدحلا يف .اديعب لاغيالا لبقو

 يذلا يىلودلا فقوملا حمالمو ,ةيتايفوسلا  ةيكريمألا
 ةراسشالا نم دب ال .ةلحرم دعب ةلحرم .نانبل يف زربي
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 ثادحا نم ةيقرشلا ةقطنملا ف ىرج ام نا ىلا .الوا

 ةيميلقالا تاكرحتلا نع الوزعم سل .ةيركسع

 «ةينانبللا تاوقلا» سيئر عجعج ريمسف .ةيلودلاو

 داع .قطانملا كلت يف ٠ يي فقوملا مسح يذلا

 ال نأ» ىلع :ةيمالعالاو ةيسايسلا هتاحيرصت يف رصي
 انهو .«ةيقرشلا قطانملا ىلا ةيروسلا تاوقلل ةدوع
 نولاغملاف .تاداهتحالا براضتتو ؛تاريسفتلا فلنخت

 لالقتسالا» ةماقإ هاجتا يف ريسي هنا عجعج نومهتي

 تاقالعلا ايافخ ىلع نوعلطملاو .«يحاذلا يحيسمملا

 نا نولوقي :نوعمش يناد نيبو هنيب طبرت ينلا
 يمدقتلا بزحلا سيئر نيب قثوتت تادب تاقالعلا

 ةداعإ فدهب :عجعج نيبو .طالبدج ديلو يكارتشال
 ضوخ وحن هاجتالاو .اهتمرب ةقباسلا ةلحرملا يف رظنلا
 هتدايسو نانبل ةدحو ىلع ظافحلاو تاحالصالا ةكرعم

 ةرمتسملا هتالاصتا نوعمش يفخي الو .هلالقتساو

 يذلا اشتولوك يليساف نانبل يف يتايفوسلا ريفسلاب
 ضعب نيب رظنلا تاهجو بيرقن يف يفخ رودب ضهني
 ,طالبنج لادتعا نيبقارملا ضعب ديعيو .ىوقلا

 سيئر نم ةريخألا ةيباجيالا هفقاوم نع نالعالاو
 ؛ينانبللا شيجلا نمو .ليمجلا نيما ةيروهمجلا
 ريغو .ةحضاو ةيتايفوس تاراشا ىلا عجعج ريمسو
 ,هسفن هاجتالا يف ريست ةيكريما تاراشا نع ةلوزعم

 هاجت لادتعالا ىلا عجعجو نوعمشو ليمجلا وعدتو
 سيئر متكي الو .طالبنج اهنمدقم يف و .فارطالا ضعب
 رئادلا راوحلا نم هفواخم .يرب هيبن ؛لمأ» ايشيليم
 ضعبلا رسفيو .عجعجو نوعمشو طالبنج نيب
 دقو .قشمد فواخم نع ريبعت اهنأب .يرب فواخم
 ةموكحلا سيئر فقاومل ينلع داقتنا نم رثكأ يرب هجو
 فقاومو ,ليمجلا عم راوحلا ىلا ةيعادلا يمارك ديشر
 نا دعب .هحلاصمل أديدهت يرب اهيف ىري يتلا طالبنج
 هعقو يذلا «قشمد قافتا» طوقس نالعا طالبتح ررك

 .ةقيبح يياو يرب عم
 رداصم نكل .رثكأ تاغقوتلاو ؛ةريثك فواخملا

 ةليقملا ةلحرملا دهشت نا عقوتت ةعلطم ةينانبل

 ,.ةديدج تافلاحت مادقو .تاهاجتالا ةددعتم تايالقنا

 رايهنا ضاقنا ىلع عجعج  ظالبنج فلاحت اهزربا
 فلاحتلا حمالم تادب دقو .يرب  طالبنح فلاحت
 لثم :ةيلحم ةيسايس ىوق همعدت يذلا ديدجلا
 يرب ددشي اميف ءزريت .يماركو ليمجلا نيسيئرلا
 :هلوقب يروسلا ماظنلا تاين ةمجرت ىلع قشمد فيلح
 ,ًالهسو الهاف .يثالثلا قافتالا هلقأ اقافو اودارآ نا»
 .«نينسلا تارشع لمحتنو ليوط انَسَفَن ناف الإو

 .«لمأ»و يربل ةيروس اهرفوت ينلا ةلظملا نم مغرلابو
 ,عجعجو نوعمشو طالبنجو يماركو ليمجلا ناف
 «قفنلا نم جورخلا نع ثيدحلا يف امدق نوضمي
 سيئرلا لعجي ام اذهو .يناذيللا  ينانبللا راوحلاب
 نآل ,ةلبقملا حايرلا راسم ىلا نئمطم ريغ يروسلا
 ةياعرلاب ىظحت .ةريخألا ةيسايسلا تاوطخلا

 يف رولبتت فوس يتنلا ,ةيتايفوسلا  ةيكريمألا

 / لوليا رهش ددحي رداصملا ضعبو .نيلبقملا نيرهشلا
 ةمزالا ف فاطعناكو ,ةمساح ةطحمك .مداقلا ربمتبس
 ةيعرشلاو ةلودلا تاسسؤم هلالخ نم دوعت .ةينانبللا
 يفخي الو .ضوهنلاو سشاعتنالا ْق ءددلا ىلا ةيمسرلا

 ف هتاعقوت ,نوع لاشيم ءاوللا ينانبللا شيجلا دئاق

 هينواعمو طابضلا رابك نع ,ةلبقملا ةلحرملا
 اريبك نوكيس شيجلا رود نا ىلع أددشم ؛نييركسعلا
 رابكو نوع ءاوللا صرحي كلذلو .ينمألا ديعصلا ىلع
 تاعارصلا نع أديعبي شبيجلا ءاقبا ىلع طابضلا

 لخدتلا مدع ىلعو :تايشيلبملا نيب ةرئادلا ةيركسعلا

 نمأ رايهنا نيينئانبللا عيمج ىدل تبث نا دعب
 .هسفن تقولا ف راعتسملا نمألاو ..تايشيلدملا

 يودلا فقوملاو .. ةيروس
 ةيقرشلا قطانملا ف تاروطت نم زربيس ام راظتنابو
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 ال نا .ادقعم ىقيي يسايسلا عضولا ناف :ةيبرغلا وأ

 وأ مويلا ثدحي نا نكمي امب نهكتي نا دحا عيطتسي
 ىلع هتباوب تحتف يذلا بونجلا ف اصوصخ .ًادغ

 نا نم مغرلاب :ةئجافملا فصاوعلاو حايرلا بوبه
 نيبو اهنيب ةمئاقلا عقاولا رمألا ةنده ىلع رصت قشمد

 تابيترتلا نيفنت هاجتا يف ايلمع عفدتو .«ليئارسا»

 ذيفقتت لاح يفو .بيبا لن اهب بلاطت يتلا ةينمألا
 فارطألل يروسلا ماظنلا غرفتي .ةينمألا تابينرتلا
 ىلع تدرمت يتلاو .هل ةضراعملا ةينانبللا ىوقلاو
 لوقحلا يف ماغلالا عرزب :نآلا يفتكيو .اريخأ هتدارا

 ,ةينانبللا ىوقلا ضعب اهيلع رواحتتو كرحتت ينلا

 .قفاوتلاو راوحلا ٍِق [ديعي باهذلا نم اهابإ ًارذحم

 نوؤشلا ىلع ةنميهلا يف هتاباسحو هتدارإ نع لرعمب
 .اهيف لخدتلا و ةينانبللا

 نم مغرلاب ؛نورواحتملا ىقبي قايسلا اذه يفو

 يريسأ .براقتلل يلود معد نم هنوقلي اممو :مهمجح
 يف نوكتس اهنا ىلع تامولعملا رصت يتلا تاجافملا
 ةفيخب رظنت قشمدف .هنم يتآتسو ..ينانبللا بونجلا
 تالاصتالا ىلاو .«يليئارسالا»  يتايفوسلا راوحلا ىلا

  ةيكريمألا تالاصتالاو .ةيتايفوسلا  ةيكريمألا
 ةدكؤم هبش تتاب ينلا تامولعم لا ضعب يف و .ةيبرعلا
 نا نكمي ينلا تباوثلا ةيروس غلبا ناكيتافلا نا
 ىلا يدؤت نأ نود نم :نانبل يف اهلالخ نم كرحتت
 نوفراعلا صخليو .ةيركسعو ةيومد تامادص
 كرحتت ينلا وأ ءىظحت ينلا ,ةيناكيتافلا تباوثلا

 : ينآلاب ينايفوس  يكريما معد نم ًاقالطنا

 ينانبللا  ينانبللا راوحلا ةلجع كيرحت - ١
 ءاسؤر نيب ةعيطقلاب ىمسياام ةلخرف ءاهنإو
 .ءارزولاو يباينلا سلجملاو ةيروهمجلا

 مقر نمألا سلجم رارق ذيفنتل ىلود دادعهتسا - "
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 .ةيلود تاوق رشنو ؛بونجلا
 يف ؛ةيروسو نانبل نيب ةحضاو تاقالع ءاسرإ - ٠

 .هلالقتساو هتدايبسو نانبل ةدحؤ راطإ

 نكبتافلا هاجت يروسلا ددرتلا
 ليمجلا نيسيئرلا نا ةدكؤم تامولعم لوقتو

 ناكرحتي امهناو .ةيناكيتافلا رسلا ةملك املست يماركو
 الو .ةيسيئرلا اهنيوانع نم ًاقالطنا ءامهضعب هاجتا يف
 ريفسلا نا ةيروهمجلا سيئر نم ةبرقم رداصم يفخت
 ريزو عم الوطم ءاقل ىرجا .قشمد يف يكريمألا
 ملستن باقعا يف :عرشلا قوراف يروسلا ةيجراخلا
 ءاقللا ناو .ةيناكيتافلا تباوثلا نييروسلا نيلوؤسملا
 ,ةينانبللا ةمزألا ثحب ىلع رصتقا عرشلا عم لوطملا
 تيباوشلل ايياجنإ امهفت يكريمألا ريفسلا ىدباو

 سيئرلا اهقلطا دق ناك يتلا ةردابمللو .ةيناكيتافلا '

 نا نكمي يتلا تاراطالاو تباوثلا اهيف أددحم ليمجلا

 يتلاو ..ةينانبللا ةمزالل لولحلا ةلجع اهنم قلطنت
 هللا ةدايس ال نا ىلعو نانبل ةدحو ىلع اهتمدقم يف زكر
 ّدنلل دنلا راوحل هدادعتسا ىدبا امك :هيضارا لك ىلع

 نيب ةحضاو تاقالع ءاسرإ لجأ نم نانبلو ةيروس نيب
 يار علطتسا دق يكريمألا ريفسلا نا لاقبو .نيدلبلا

 مل عرشلا ناو ,تايطعملاو تباوثلا هذه يف قشمد

 رومالا هذه لثم يف دب ال ذإ .ايئاهنو امساح اباوج مدقي
 ال هنا دقتعُي يذلا يروسلا سيئرلا ىلا ةدوعلا نم

 قافتا» طاقسإ ببسب ليمجلا نم اراث نطبي لازي
 ماع ريمسيد /لوآلا نوناك 18 يف عقو يذلا ءقشمد

 سيئرلا دارا ىلافتحا ناجرهم يف .ةيروس ف 5

 ةيناندللا ىوقلا ىلع طغضلا هلالح نم ىروسلا

 هعم تطقسو طقس قفافتالا نكل ..قافتالل ةضراعملا

 ةيركسعو ةيسابس أطوغض تيلقنا يتلا طوغضلا

 .ةيروس ىلع ةيداصتقاو
 ؟ةيلودلا تالاصتالا ريست نيأ ىلا

 هذه ىلع نولوعي نيينانبللا ةساسلا نم ريبك ددع
 شماوه نأ نودقتعيو ؛تاضوافملاو تالاصتالا
 يروسلا سيئرلا اهدمتعا ام اريثك يتلا ةروانملا
 دعب امون ًاقيض دادزتو ..تقاض دق اجهنو ًايولسأ

 ةدحتملا تايالولا نيب ةرمتسملا تاثداحملاف .موي

 رظنلا حصي الو ,ةليلق تسيل يتايفوسلا داحتالاو
 ,امهنيب تاثداحملا ىطختت ام ًاريثكو .ةيحطسب اهيلا

 اياضقلا يف رواشتلا متيل ,حلسنلاو حالسلا عيضاوم
 يذلا ءاقللا نوكي دقو .ةدقعملا ةيلودلاو ةيميلقالا

 زربا نم ,ملوهكوتسا يف يفرومو فوكايلوي نيب دقع
 يرجيو .نطتشاوو وكسوم نيب تمت ينلا ثادحاألا

 ةبجراخلا يربيزو عامتجال نآلا نادفتسالا

 تاثداحملا هذش عمو .زتلوشو هزداندرافيش

 مهافت نع :انادحأ ,فشكت تاراشإ زريت :تاعامتجالاو

 ةنخاسلا عيضاوملا ضعي يف طاقنلا ضعب ىلع

 وكسوم ةردابم ريسفت نكمي فيك الإ و .ناتسناغفاك

 لثم ىرخا طاقن ىلا ؟اهنم يدنج فالا ةتس بحسب
 نا لاقي نا ؛:ةغلابملا نمو .نانبلو جيلخلا برح
 ران ىلع لولحلا ةخبط اتعضو نطئشاوو وكسوم
 دق لولحلا يف ريسلل ةيسيئرلا رطألا نكل ؛ةيماح
 يف هلعجيو .ةيروس يف مكحلا قلقي ام اذهو .تمسر
 اهيف ملكتي يتلا ةينانبللا ةحاسلا ىلع كابتراو ةريح
 نوينانبللا اهقلاي مل .ةديدج ةغل يتايفوسلا ريقسلا
 ليمجلا نا لوقيف ,اديعب ضعبلا بهذيو .لبق نم
 امنيب ؛ةيتايفوسلا ةيساموليدلا ىلا ريبك حايتراب رظدي
 نوكت دقو .فوختو قلقب اهيلا يروسلا سيئرلا رظني
 يف ةيرذج تاوطخ ىلع ؛نآلا ىتح مدقت مل ءوكسوم
 ,ةقثاو يتايفوسلا ريفسلا تإوطخ نكل .نانبل
 ىلع ةينانبللا تادايقلا نم ريبك لدع عم هتاءاقلو

 فقوملا يف فاطعنالا ىلا ريشت .اهتاهجوت فالتخا
 ةيروسلا ةسايسلا ىلع ةقفاوملا مدع ىلاو .يتايفوسلا
 نوؤشلا نم ةريبكلاو ةريغصلا يقف لخدنتت ينلا

 .ةينانبللا
 .ةنده ال وأ ةنده

 .راوح ال وا راوح
 ةينانبللا ىوقلا نيب ةيرس ريغو ةيرس تالاصتا

 .ةيمدلقالا ىوقلا ةضبق نم جورخلا ىلا ةحماطلا
 . (ينويهصلا نايكلا ,يروسلا ماظنلا)

 .ةديدج تافلاحت ءوشنو :تافلاحت طوقس
 حشرُي و يل ودلا اهراطإ يف زربت اهريغو طاقنلا هذه

 .نيلبقملا نيرهشلا يف رمثتو ..روطتتو رمتست نا اهل
 ىلع دعاسي دق .تاجافم وا تامادص نم ثدحب امو

 ةيروسو ..اهتاحرتقمو ةيلودلا ةغيصلا ريوطن
 بيسب .,ةينانبللا ةاساملاب ؛ةرشابم ةينعملا اهرابتعاب
 يف ةروشحم .ًاماع رشع ينثا ذنم رمتسملا اهلخدت

 ىطاعتيس فيك فرغُي الو .مالسلاو برحلا يتلاح
 ..ةيميلقالاو ةينانبللا تاروطتلا عم يروسلا سيئرلا
 ةحضاو ةيوجا نم دب ال ذا :ةيلودلا صاخ لكشبو
 ةيتايفوسلا  ةيكريمألا تاكرحتلا ىلع ةمساحو
 0.ينانبللا عوضوملا ف .ةيناكيتافلاو

 شلك زاوف
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 حارتجحا ةيراحتنا ةيئادف ةيلمعب مايقلا اوراتخا نيذلا

 يف ةكرعملا دعب تحجن ةينويهصلا تاوقلاف .تازجعملا

 ربع نانثا رف نيح يف ؛مهدحا لاقتعاو مهنم ةعبرا لتق
 تاوقلا اما .ةينانبللا يضارالا هاجتاب ةرعولا نايدولا
 دقف اهرظن يف اظهاب ربتعي انمث تعفد دقف ةينويهصلا
 حورجب نورخآ ةعست بيصاو دونج ةسمخ لتق
 .رطخ اهضعب

 مل ايبسن ةظهابلا ةيرشبلا رئاسخلا هذه نا ريغ
 يذلا امناو ربكالا ةنياهصلا نينطوتسملا مه يه نكت
 يتلا ةرملا ةقيقحلا يه ايدج مهقلقيو مهلاب لغشي أدب
 لاؤسلاب صلختتو ؛ةيلمعلا هذه دعب مهماما تزرب
 نكي مل اذا «يدودحلا طيرشلا» ةميق يه ام :يلاتلا
 !؟ةيئادفلا تايلمعلا عنم عيطتسي

 تأدب نا ذنم ينويهصلا نايكلا ةداق ىعس دقل
 طبرشلا» اذه ةماقال ,15170 ماع ةينانبللاةمزألا
 ةمقافتملا تاعارصلا لالغتسا ف اوحجنف .«يدودحلا

 ىلا لوصولا لجا نم .نانبل يف عارصلا فارطا نيب غ 1 5-66 :
 يو دع وأ تاجا ليد صاع مهقده اهدهع قياس ىلا «دئال عدلا ةلوع نم فوحتت ةينودهصلا ةموكحلا

 يتلا تايشيليملل ادئاق دادح دعس ديقعلا بصنو

 ىلا طيرشلا اذه لوحت ام ناعرسو هتيامح تلوت
 ةينويهصلا تاوقلا ةرطيسس تحت ةعقاو ةقطنم

 ةينمالا تاءارحالا عيمج نكلو .اهتيامحو ةلماكلا

 نييئادفلا عنم يف حجنت مل ودعلا اهذختا يتلا
 دودحلا ريع تابلمعلا تارشع نش نم نيينيطسلفلا

 ءاشويتاكلا» فئازق طقاست عنم يف الو ,ةينانبللا
 .ةيخوراصلا

 ينودهصلا ودعلا نيش اذه مدقلا ءىطوم ربعو

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلعو نانبل ىلع هناودع
 تاوقلا ددمت نكلو «ليلجلا مالس» ةطفاي اعفار

 قفل ةيخوراصلا ءاشويتاكلا» فئاذق الول كني

 نا لوقلا نكمملا نم ناكل .رخآل نيح نم طقست | كلا
 ةدلب نم ةدتفملا ةيلخاسلا ةقطنملا هذه | ال

 ةرمعتسم ىلا ينانيللا بونجلا ىصقا يف ةروقانلا

 يادي هودي عمتح» .ةلتحملا يضارالا يلامش يف ءايراهن»

 .ةلعتشم ةقطنم يف اهدوجو مغر

 نانبل شيج» دئاق دحل ناوطنا ديمعلا ناك كلذلو

 فرشملاو ينودهصلا ودعلا عم لماعتملا ءيبونجلا

 صرحي :نانبل نم ةيدودحلا ةقطنملا هذه يف نمالا ىلع

 ىلع بناجالا نييفاحصلا نم هراوز ماما ديكاتلا ىلع

 ضرف يف ؛هتايشيليم» هب موقت يذلا رودلا ةيمها
 ةقطنم ىلع هترطيس لالخ نم «عقاولا رمالا مالس»
 .يدودحلا طيرشلا

 تاعاس ةدملو تلوحت «؛ةنمآلا» ةقطنملا هذه نكلو

 عيمج اهيف تمدختسا ةفينع ةكرعم ةحاس ىلا ةديدع

 رهشلا حجن نيح ةطسوتملاو ةفيفخلا ةحلسالا عاونا
 زجاحلا» قارتخا يف نييئادفلا نم ةعيدس يضاملا

 تاوقلا اهئارو نمو دحل تاوق هتماقا يذلا «ينمالا

 يف اديص افرم نم ارحب اوربع نا دعب ,ةينويهصلا
 نيب ةعقاولا ةيدودحلا ةقطنملا ىلا ريغص براق

 سوي لا ا .ءايراهن» و ةروقانلا
 نييئادقلا برست عنمي مل هنكل هرتلفلا» هودارأ :يدودحلا طيرشلا نييئادفلا نم ةعومجملا هذه ناكماب نكي مل عبطلاب
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 :ةينانبللا يضارالا لخاد يناودعلا ةينويهصلا
 ذا اهل ةدسنلاب ةيقيقخ «ةثراك» ىلا لوحت ام ناعرس

 ةضرعو .اهل داعم طيحم يف ةقراغ اهسفن تدحو

 رئاسخ اهفوفص يف تعقوا ةلصاوتم ةيركسع تايلمعل
 نم اهباجحسنا ءاجق .تادعملاو حاورالا يف ةريبك

 ليكشت باقعا يف :نانيل يف اهتلتحا يتلا يضارالا

 ةباثمب .زيريب نوعمش ةسائرب ةيفالتئالا ةموكحلا
 .اهرصانعل صالخلا ةيشخ

 نم نيريثكلا ةبغر هيف تناك يذلا تقولا يفو
 ةينانبللا يضارالا نم ايئاهن جورخلا ةنياهصلا
 نابكلا ةداق نا الا رئاسخلا نم ديزملا ميدقتل ايسشاحت

 «يدودحلا طبرشلا» ءاقبا ىلع اورضا ينويهصلا

 .امئاق

 اذه دض «نآلا مالسلا ةكرح» تاضارتعا دون ملو

 نا كلذ .ةجيتن ةيا ىلا ,رربملا ريغ يركسعلا دجاوتلا
 ناك ؛دوكيللا» لتكتو .لمعلا» بزح ءامعز قطنم
 نمل يرورض ؛يدودحلا طيرشلا» دوجو نا :احضاو
 عنمي يذلا ءرتلفلا ب نوكي ام هبشا هنأل .«ليئارسا»
 .ينويهصلا نايكلا لخاد ىلا نييئادفلا للست

 اصوصخ ؛راصنالا ضعب هل دحب ناك قطنملا اذهو

 هذه يف ةطيارملا ةينويهصلا تاوقلا تحجن نا دعب

 ضارتعا يف .دحل ديمغلا تاوق عم نواعنلاب ةقطنملا

 لالخ ىرخا ةعومجم ١١ فاقياو ةيشادف ةعومجم 5

 .نيتيضاملا نيتنسلا

 طابترالا طباض دليشتور يناد ديمعلا عروني ملو
 دئاقلاو ءيبونجلا نانبل شيجد عم «يليئاربسالا»

 نييفاحصلا ضعب ماما لوقلا نع .اهل يلعفلا
 هرقم يف هوراز نيذلا ,نييليئارسالا» و نييكريمألا
 ةنيدم يف ينانبللا كردلل قياس رفخم لخاد عقاولا

 يف ةئام حجان ينمالا «رتلفلا» اذه نا نم .نويعجرم

 ]مامر نمر معمم 5

 .ةئاملا

 طيرشلا» ةيمهاب ةقثلا غلابلا يارلا اذه نكلو

 طابض طاسوا نيب نيريثك نيديؤم دجي ال «يدودحلا
 لسارمل ءالؤه ضعب رسا دقف .ينويهصلا شيجلا
 اذه نا ,ءيمينحم يزوع ءرامشمه لع» ةفيحص

 لكاشمل ريخالا لحلا انوكي نل دحل شيجو طيرشلا
 نا طابضلا ءالؤه لاقو .نانبل بونج يف ؛ليئارسا»
 ةدايقلا لخاد مهيلاوي نمو نييسايسلا ةداقلا

 ةقيقح نع .ةروزمو ةحيبق ةروص نومدقي ةيركسعلا
 .يدودحلا طيرشلا يف عضولا

 وهف يلاتلابو .ايركسع سيلو يسايس رارق وه ؛ينمالا
 موزللا نع ةدئاز ةقطنم ربتعي ةيركسعلا ةيحانلا نم

 كلذ نم دعبا بهذ ةنياهصلا طابضلا ءالؤه دحا

 مازحلا» اذه دوجو نا ةلئاقلا تاءاعدالا نا دكأف

 «ةيباهرالا» تايلمعلا عنمب ادوق ازجاح لكشب «ينمالا

 .قالطالا ىلع ةحيحص ريغ تاءاعدا يه .

 يذلا وه «لمأ» ةكرح عم ةيونكم ريغ تاقافتا دوحو

 ةيلاعف تاذ ةيركسع تايلمع مايق نآلا ىتح عنمي
 ىوقلا نيزاوم يف تاريغتم ةيا ثودح لاح يف و .ريثانو

 .دحاو عويسا لالخ بهللا ف قرغتس اهلك ةقطنملا

 تارئاطلا لاسرا اما : نيرابخ ماما اهسفن ةموكحلا

 :ةنركسعلا فادهالاو ةينكسلا قطانملا برضت يكل

 .ةينانبللا يضارالا لخاد ديدج نم لغوتلا اماو
 تبرج دقل :ينويهصلا طيباضلا اذه فاضاو

 يا يف حجنت مل اهنكلو .نيرايخلا الك .ليئارسا»

 لسارم لعاستي ؟قزأملا اذه نم جورخلا فيك نذا

 .«تونورحا توعيدي» ةفيحص
 نمو ٠ ةينويهصلا ةيسايسلا تايصخشلا ضعب

 ىرت ؛«لمعلا» برح يف نيزرابلا دحا ديرس سوب اهنيب
 جورخلل ةديحولا ةليسولا وه نانبل نم ج ورخلا نا
 اذه ىلع درت ةيموكحلا رداصملا نكلو .قزاملا اذه نم
 «ينمالا مازحلا, ةقطنمل نا ىلع ديكاتلاب يارلا
 .!ةصاخ ةنكيمانبد

 رداصملا !؟:ةصاخلا ةيكيمانيدلا» هذه يشام

 .حيرصلاو حضاولا باوجلا نم برهتن ةيموكحلا
 ينويهصلا نايكلا يف ةيفاحصلا طاسوالا نا ريغ
 امنا :ضافضفلاو ضماغلا باوجلا اذه نا دقتعت
 ارثؤم افرط ءاقبلا يف ةينويهصلا ةموكحلا ةبغر يفخي
 .بونجلا ةذفان لالخ نم ةينانبللا ةمزالا يف العافو
 ةيكيمانتيدلا» هذه نا ةيفاحصلا طاسوالا هذه ىرنو

 يف مكحلا رارطضا ربع حوضوب تزرب دق ؛ةصاخلا
 ةموكحلا عم رشابم ريغ ,مهافت» ىلا لصوتلا ىلا قشمد
 ىلا ديدح نم ةدوعلا تررق امدعب .:؛ةيليئاريسالا»

 راطا نمض ةلخادلا قطانملا رئاسو ةيبرغلا توريب
 .ةفورعملا ءرمحلا طوطخلا»

 رارضالاب دوعت دق ,ةعرشملا ؛بونحلا ةذفانر نكلو

 غيشول نيب ور قاحصلا ىري امك .اضيا :ليئارسا. ىلع
 مغر هنا لوقبي ذا .ءرفرزيبو الا. ةفيدحص لسارم

 ةكرح اهتنش يتلا ةلصاوتملا ةيركسعلا تالفحلا
 ,بونجلاو توريدب ىف ةينيطسلفلا تاميحملا دض ؛لمأ»

 ريبرحتلا ةمظنمل يركسعلا دوجولا مظاعن دقف

 .نانبل يف موي دعب اموي ةينيطسلفلا
 بتاكم قالغا نيسح كلملا رارق دعب هنا فيضيو

 نييئادفلا طاشن قييضتو ريرحتلا ةمظنمو :حتف»

 ةديحولا يه ؛بونجلا ةذفان» تتاب ,نيينيطسلفلا
 لصاوتم سامت ىلع ءاقبلل تافرع رساي ماما ةحوتفملا
 .«ليئارسا,» عم

 بونجح يف «لما١ ةكرح ذوفن نا الئاق همالك عبانيو

 فقول تالواحملا عيمج تلشف نيح يف :راهني ادب نانبل
 نييئادفلا نا مغرو .نيينيطسلفلا نييئادفلا قفدت

 ةجردلاب اهراوجو اديص ةقطنم يف نآلا ىتح نوزكرمني
 نوديعي اوادب مهنا ىلع تارشؤملا عيمج دكؤت .ىلوالا
 .ىرخا ةيبونج قطانم يف ديدج نم مهدجاوت ءانب
 دجت نا قالطالا ىلع برغتسملا نم سيل كلذلو
 «دنال حتف» ةهجاوم يف ىرخا ةرم اهسفن «ليئارسا»
 يتلا برحلا لالخ اهنم تصلخت دق تناك نا دعب

 .14417 ماع اهتنش
 هريغ نم برقا تاب يذلا لامتحالا اذه ققحت اذاو

 هسفن دجي فوس ينويهصلا نايكلا ناف ,ةقيقحلا ىلا
 لبق اههجاو يتلا اهتاذ ةماودلا ةهجاوم يف ديدج نم
 اهدنع و .ةرملا هذه سرشا ةروصند نكلو ؛ 15987 برح

 ةيئانثتسا ةيمها ةيا «ينمالا مازحلا, ةقطنمل دوعت ال
 نوكت نا اهدارا اذاالا .ينوديصلا نايكلل ةيسنلاب

 عقنتسملا» ىلا هتاوق ديعي ديدج ناودعل اريعم

 لالخ اهتشاع يتلا «ةيعصلا مايالا» ىلاو «ينانبللا
 0...ةينانبللا يضارالا لخاد اهلغوت

 دعسأ يلع حجان
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 هنزل يعامتجالا جالا يموقلا وحلا يق فستعت

 تادايقلا ىوتسم ىلع ةداح ةيسايس
 هع

 نا نع تامولعملا ثدحتت اميف ,دعاوقلاو أ.

 نع تفقوت دق بزحلا دعاوق نم ةريبك تاعومجم
 ةدائقلا ىلا ةهجوملا تاماهتالا بيسب ؛يبزحلا اهطاشن

 اهنيب طبرت يتلا ةقيثولا تاقالعلاو .يسايسلا اهجهنو
 نانبل يف ةطشانلا ةيروسلا تارياخملا ةزهجا نيدو

 ةليلقلا رهشالا نا تامولعملا ضعب ديفتو .ةيروسو
 :بزحلا ريصم ىونتسم ىلع ةمساح نوكتس ةمداقلا

 ؛نيبراضتم نييسايس نيرايت نيب تافالخلا راجفناو
 لالخ نم ةيروسلا ةيركسعلا تارياخملا طغضن

 نم ديزم وحن هعفدل .هتدايقو بزحلا ىلع امهدحا
 عم فلاحتلا وةيفئاطلا تاعارصلا يف طرونلا

 عم هسفن نآلا ىف ةفلاحتملا ةيفئاطلا تايشيليملا

 .ةيروسلا ةمصاعلا

 ماصع ايلاح يغعامتجالا يموقلا بزحلا سرارتيو

 عم.1164 ماع ف مكوحو لقتعا دق ناك يذلا يرياحملا
 يف نييركسعلاو نييبزحلا نيلوؤسملا نم ةعومجم
 ناندع ديقعلا لايتغا ةثداح يف ءيروسلا شيجلا
 ,ةلحرملا كلت يف هلايتغال بزحلا ططخ يذلا يكلاملا

 يف ينطولاو يبرعلا يموقلا رايتلا لثمي ناك هرابتعاب
 نيب ةقالعلا تدطوت نا ذنمو .يروسلا شيجلا

 يف .يروسلا ماظنلا نيبو يعامتجالا يموقلا بزحلا
 تارياخملا ةزهجا تداعا ,؛ةريخالا عبرالا تاونسلا

 .هرود يرياحملا ماصع ىلا ةيروسلا ةيركسعلا
 ةيلمع تمتو .؛ةيبزحلا ةهجاولا ىلا هب تعفدو

 اسيئر زاب دواد بختنا نيح يف بزحلل اسيئر هباختنا
 اهتضبق ةيروسلا تارباخملا تمكحاو .ىلعالا سلجملل
 هتدايق لالخ نم بزحلا هجتاو .ةيبزحلا ةدايقلا ىلع
 بزحلاو ءلمأ١ ايشيليم عم هفلاحت ديطوت ىلا
 يميخم رزاجم لطب ةقيبح يلياو ...ينانبللا يعويشلا
 حايتجالا نابإ 1987 ماع يف اليناشو اربص
 .ةيبرغلا توريبل ينويهصلا

 : بزحلا دعاوق يف .تافلاحتلا هذه تراثا دقو

 ١و5 بآ 58 اال دذعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا - "١

 معلا نيب تعقل دك

 رسل ييفلا بزحلا
 ب راس تايلادص ...كاوبا و

 نع ةدايقلا تزجع يتتلا تألؤاستلا نم ةلسلس

 ةيبزحلا ىوقلا ضعبب عقد يذلا رمالا .اهيلع ةباجالا
 ةسارد هيف يرجت ماع رمتؤم دقعب ةبلاطملا ىلا
 دقو .ةردخالا تاونسلا يف بزحلا ةريسم ةشقانمو

 ةينمالا فورظلا ةجحب بلطملا اذه ةدادقلا تضفر

 عاضوالاب طيحت ينلا تاسيالملاو .ةييسايبسلاو

 .ةيروسلاو ةينانبللا
 سيراب يف شيغت يتلا ىداصملا ضعب دكؤتو

 ىلع زكرتنت ةيساسالا تافالخلا بابسا نا ؛ندنلو
 بزحلل قباسلا سيئرلاو زابو يرياحملا قايسنا

 ةداعتسا ةلواحم : دعر ماعنأ

 تارباخملا تاططخم ذيفنت يف .ةداعس تلادبع روتكدلا
 ةلاح يف بزحلا عضو يذلا رمالا ,نانيلب ةيروسلا
 دعاسو :نيينانبللا نم ةعساو تاعاطق عم ةهجاوم
 لب هددرت :بزحلا فوفص يف تافالخلا دادتشا ىلع

 بورحلا ةلسلس ىف «لمأ» ايشيليم بناج ىلا هفوقو
 ةيحاضلا يف ؛:ةينيطسلفلا تاميخملا دض اهتضاخ يتلا
 تلصفنا يذلا تقولا يف :ةيبرغلا توريبب ةيبونجلا

 فقتل .ةدابقلا نع بزحلا دعاوق نم ةديدع رصانع هيف
 ,لمأ, ةمجه هجو يف نيينيطسلفلا بناج ىلا
 .ةيركسعلاو ةيفئاطلا اهتاحورطو

 بزحلل قياسلا سيئرلا نا اهمسفن رداصملا لوقتو
 لالخ نم .دوقفملا هرود ديعتسي نا لواحي دعر ماعنا
 ريغ .هداعسو ْرابو يرياحملل .ضراعملا رايتلا ةدايق
 ةلسلس هبلا تهحو ةيروسلا ةيبركسعلا تارباخملا نا

 ريوشلا روهض ةدلب يف ةماقالا ىلا هتعفد ,تاديدهت
 ىرخا تامولعم نكل .يسايسلا لمعلا نع فقوتلاو
 ةماقالا تحت .ةدلبلا هذه ف شيعي دعر ماعنا نا لوقت

 ميقي يذلا لزنملا ةسارح نولوتي نيذلا ناو ؛ةيربجلا
 نيذلا نييبزحلا نيحلسملا نم ةعومجم مه .هيف
 يذلا .نانبل يف ةيروسلا تارباخملا زاهجب نوطبتري
 ةدح ءارشتسا هاجتو :ناعنك يزاغ ديمعلا هريدب

 ةلثمم بزحلا ةدايق تاحل ءاهدعاصتو تافالخلا

 فوفص ةملل» راعش عفر ىلا يرياحملا ماصعب
 ,جراخلا ىلا نيلوؤسملا نم اددع تدفوأف .«بزحلا
 يذلاو :سيراب ىلا مدق يذلا ركاش ليا مهنيب نم ناكو
 دوست يتلا ةمقنلا ببسب .لشفلا ىلا هتمهم تهتنا
 ىلا تهجو يتلا ةفينعلا تاداقتنالاو .بزحلا فوفص
 .ةيروسلا تارباخملاب اهتاقالعو ةدايقلا

 بلاظي ئذلا يرياحملا ةدايقل ضراعملا رايتلا
 هتاقالعو بزحلا ةسايسب رظنلا ةداعا ةرورضب
 وحن ريسي برخلا .نا ىلع ددشي يذلاو .ةيفلاحتلا
 ريرحتلا ةمظنم عم هقلاحت دعي مل ام راحتنالا
 نل ةيروسلا تارباخملا ةضبق نا دقتعي .ةينيطسلفلا
 ىلا ةلتاق تابرض هيجوت نع ىناوتت نلو .ىخارتت
 ضعب طشني يتلا ةيبزسحلا ةضراعملا سوؤر
 لايتغاب ةضراعملا ركذتو . جراخلاو نانبل يف .اهرصانع
 .عاقبلاب ةروتش ةدلب يف ,ميلس دمحم عافدلا ديمع
 ةيلمعلا هذهل طيطختلاب ةيروسلا تارباخملا ةمهتم
 هذه .ندقتعت كلذلو .راطنقلا ديفم ريغ اهذيفنتو

 عم ةداعسو زابو يرياحملا نواعت نا .ةضراعملا

 ام .بزحلل مهتدايق تبثي فوس .ةيروسلا تارباخملا
 يبزحلا عارصلاب يدؤت .ةيكيتامارد تآجافم ارطت مل
 نمو .نلعلا ىلا ءافخلا ةلاح نم جورفخلا ىلا

 , ةنركسعلا تابذاجتلا ىلا ةيسايسلا تابذاجتلا
 يف نآلا يرجي امك ءقشمد يدي نم ةبعللا تلفتف

 ضعب لواحت يذلا ينانبللا يعويشلا بزحلا فوفص
 :ةيروسلا ةمصاعلا ىلع فافتلالا هدعاوقو هتادايق

 عجار) . يروسلا ماظنلا ةضبق نم بزحلا جارخأل
 ١7١(.- ندع  «ةيبرعلا ةعيلطلا»

 ,نانبل ف بازحألا ضعب اهشيعت يتلا تافالخلا
 هذه ترشح يذلا يسايسلا قزاملا نع ةروص يه
 تارباخملا قزام نع ةروصو ...هيف اهسفن بازحالا
 [.ةيروسو نانبل يف ةيروسلا

 .ك .ف
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 ةيسايس ةظحلك (سطسغا) تفأآ 17ف:لادج |

 عيمج تراثاو لي تشهدا ينلا ةاجافملا تلمح 7

 يا ءادحا نأل ةيلودلاو ةيبرعلا .ةيسايسلا لفاحملا

 سيئرو برغملا كلم روصتي نا هرودقمب ناك ام دحأ
 ةحلاصم وج يف ال رخآلا امهنم دحاولا نضحي ايبيل
 ًايمالعا التتقا نيماظن نيب نيتس ءادع ددنت ةدفرظ

 اذا رشابم ريغ لكشب .اضيا .ايركسعو لب .ايسايسو
 .:ةقباس ةلحرم يف ,فيثكلا يبدللا معدلا اندمتعا ام

 نيتلودلا ينوؤسم نا لب :ويراسيلوب ةهبجل
 ملاعلا ىلع انلعتل ادقتلا تاهجلا لك نم نيتضراعتملا

 .امهيدلب نيب ةدحولل ةيقافتا
 ,تناك دعابتلا لماوعو ةقرفلا بادسسا نا ةقدقحلاو

 رصانع نم ىوقا ؛نهارلا تقولا ىلا لاَرت ال امبرو

 نمو .سليارطو طايرلا يماظن نيب ةنكمملا ج جشاوتلا

 يبا دقل :ةتغامملاو سشاشدنالا ردصم انش

 (ريمتيس) لوليا يف مكحلا ىلا هلوصو ذنم يفاذقلا
 تابرضلا ديدست يغبني ًافده برغملا يف ماظنلا 6

 8م امرا ( خرجنا: ملنذاناع- 7

 دشاشملاب لفاحو ليوط ءادعلا اذه خيراتو .هبلا

 ةضراعملا نم مسق ناضتحا اهلقا سيل يتلا ةلثمألاو
 ضعب ةراثإ ةلواحمو .ةيبرفملا ةيسايسلا
 تالمح هيجوتو هسفن برغملا لخاد تابارطضالا
 .هدض بعشلا ةئبعتو ماظنلاب ديدنتلل ةيموي ةيمالعا
 معدلا يف زرب يذلاو ةهجاوملل رخآلا هجولا كانه مث
 تاوقل فيثكلا ىيىركسعلاو يسايسلاو يلاملا

 ةضهانمل رئازجلا عم لماكلا قيسنتلاو ؛ويراسيلوب

 بهذلا يداو يمدلقا ىلع ةرطيسلا ةداعنسا يف برغملا

 «ةدبرغلا ءارحصلا»ل نيتلكشملا ءارمحلا ةيقاسلاو

 ,اقباس ينابسالا رامعتسالا رين تحت تناك يتلا

 نم أءدب .ايلمع .اهعاجرتسا ةلواحم يف برغملا عرشو
 كلذ نود ةلولدحلا ىلا انيبل تعبسو ,5!14 ةنس

 تائف ضعب نم مهريغو نييوارحصلا حلاصل
 اولوحي نا اهريدقت يف يغبني نيذلا ةيبرغملا ةضراعملا
 برح لكش يف ًايجيردت عستت ؛ةيروث ةرؤب» ىلا ةقطنملا
 .!برغملا لخاد ىلا ةيرديرحت

 قاما ةنيرعلا ة ةسيانسلا ١١ ةطيرخلا و

 ىمسي ام بناج ىلا امود برغملا يف مكاحلا ماظنلا

 ةمظنآلا» ىعديب ام ىلا اسايق «ةلدتعملا ةمظنالا»ب
 ةماعز يف اهسفن ربتعت ايبيل نا رابتعابو ..ةيمدقتلا
 ةكلمملا ىف ىرتو ىل وألل ىدصتت تناك اهنإف ةيناثلا

 نطولا يف ةيعجرلا ةسايسلا روحم ةيدوعسلا ةيبرعلا
 فنصتو .ةيملاعلا ةيلايريمالا ةمدخ يف 21د يبرعلا

 ططخو روحملا اذه ةرولد تاودا نمض نم برغملا

 لدتعملا ييرعلا حانجلا ةسهد نإف انه نمو ,هذيفنن
 تانيمطنلا اهعور نم ءىدهنت نا نم ىوقا تناك
 مل ناو .حيضوتلاو حرشلا لئاسرو ةقحاللا ةيبرغملا
 تناك ؛اهدحو .؛ةيدوعسلا ةيبرعلا نا ًادعيتسم نكي

 ,نكت مل نا .داحتالا عوضوم نم ةنيبلا ضعب ىلع
 .هتلسلس طبر يف ةيساسالا تاقلحلا ىدحا

 ىوس مهتشهدو نيلدتعملا بارغتسا لباقي الو
 دومصلا ةهيج» لود اياقب نم مهموصخ راهبنا
 دقف .مهجحاعزنا ديدش اوفخي مل نيذلا «يدصنلاو

 ديقعلا ىلع ريثأتلا ةظحل نم رثكأ يف ةيروس تلواح
 دوعوي كلذ تقحلاو .هعورشم نع لودعلل ققاذقلا

 قسشمد نيب ةكرنشم ةبودحو ةدهاعم ماربال دادفتساو

 اوحلفي ملف مهيناج نم نويناريالا لواحو ؛,سليارطو
 ةيقافتال مهئادعب نويرئازجلا نولوؤسملا رهاج امنيب
 الو ,ساسألاب مهدض ةهجوم اهنا اوربتعا ذا ةدجو
 يفاذقلا ديقعلل اورفغي نأل نيدعتسم ريغ نآلا ىلا اولاز
 .«ةرماغملاد هذه

 ديدنتلا يف قحلا لك رئازجلل نإف يسايسلا قطنملابو
 اهرظن ىف يهف .يقيرفالا  يبرعلا داحتالا ةدهاعمب
 ةمربملا قافولاو ءاخآلا ةدهاعم ىلغ قييضتلل تعضو
 4 تمضناو ,سنوتو رئازجلا نيب 1587 (سرام) راذآ يف

 اا// _اةم1 بآ 50  ١الال ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 دلو دمحم قباسلا سيئرلا دهع ىلع ءايناتيروم اهيلا
 نولوؤسملا ىري يتلا ةدهاعملا .قحال تقو يف :ةلاديه

 يبرعلا برغملا ءانبل راطا بسنا اهنا نويرئازجلا
 ناك ناو ؛:هنمض نواعتلاو راوحلا غيص بدترتو

 فلح رطخا ةماقا .اهئارو نم دعبألا فدهلا

 لامش يف رئازجلا ةماعز سركي ةقطنملا يف يجيتارتسا

 يف مساح رصن بسكل اهب ناريجلا لك طبريو ايقيرفا
 ةماعّرلا ةكرعم بسكو .برغملا دض ءارحصلا ةكرعم

 رئازجلا نا دكؤملا نمو .ايبيل دض .اضيا .ةقطنملا ىلع
 دض تكبح ةيسايس ةروانم طويخ كانه نأب تّسحأ

 اهدقفتس ةدهاعملا نأب .هسفن تقولا يف .تكردا اهنا

 ريظن ال ءارحصلا برح ةلصاومل ابركسعو يلام افيدر

 ويراسيلوب ةهبج «لمحت» لصاوت نا اهيلع نأبو .هل
 ةيلاملا اهتايناكما اهفعست ال فورظ فو ..اهدرفمب

 .سفنلا ةلدوط ةطخ ذيفنتل ةموزاملا

 اجافتن نطنشا وو ملع ىلع سيراد
 ليوأتلا اذه ةحص ىدم لمأتل دوعن نا لبق

 .يبرغلا فقوملا ىلع فرعتلا ىلا جاتحن فقوملاو

 دودر ةروص .ةروصلا لامكتسال ةصاخ يكريمألاو

 رداصملا ضعب تركذ دقل .داحتالا ةدهاعم ىلع لعفلا
 عجارملا ناب ةدجو ةيقافتا عيقوت بقع ةعلطملا
 نييقوقح ناو .رمألاب ملع ىلع تناك ايلعلا ةيسنرفلا
 دونب زيرطتو عضو يف اوكراش ًارابك نييسنرف
 ىلا نارتيم اوسنارف سيئرلا ةرايز تعاجو .ةدهاعملا
 هطيسوتو يناثلا نسحلا كلملا عم ثحابتلل نارفيا

 ىلع ءاتفتسالا ليبق نييبيللا عم داشت عازن لوح
 نا ادب نيح يف .رداصملا لؤقل ةيقادصم مدقتل داحتالا

 ١ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_ ١77 ١5 بآ 1945

 نع قيسف روصت يأ مهيدل نكي مل نييكريمألا
 فقوملا نم هؤارقتسا نكمب ام اذه نا وا عوضوملا
 رداصم تركذ دقو :ةدجو ةيقافتال ةدشيب ضفهانملا

 رييغت ىلع تمدقا نطنشاو نا ءاهتقو ,ةيبرغم ةيسايس
 ةدحولا ةحئار مشي نا يف لشف هنوكل طابرلا يف اهريفس

 تايالولا ناف رمألا ناك اياو .اهتخبط جضن لبق
 ,جاعزنالا نم ريثكب ربخلا تلبقتسا ةيكريمألا ةدحتملا
 تلخد ةيكريمألا  ةيبرغملا تاقالعلا نا دكؤملا نمو

 ,ديدشلا دورفلا نم روط يف ةدهاعملا نالعا حيرات ذنم

 يف هيراشتسم ةوعد ىلا ناغير دلانور سيئرلاب اذح
 ,«رهجملا تحت» برغملا عضو ىلا يموقلا نمألا سلجم
 نيدلبلا نبي ةدوقعملا ىربكلا ةقثلا نا ينعب ام وهو

 .يغبني امك ةمكحم دعت مل اهارُع نإف طرفنت مل نا
 ودع «يفاذقلا .ديقعلا ماظن نا نلعي ضيبألا تيبلاف
 ,تاقالع ةئآب هيطايبترالا وأ هعم راوحلل لاحم ال دودل

 فيلحلاو قيدصلا يناثلا نسحلا كلملاب فيكف

 ماربا ّدحل مويلا بهذي نطنشاول يجيتارتسالا
 روهظ ذنم طايرلا تلواح دقل .مصخلا اذه عم ةدحولا

 ناو ,يكريمألا رطاخلا بيطت نا اذه مهافخلا ءوس

 ةقالع ىلع مادقالا نم اهعفاود حرشل ةدهاج لمعت
 كلذ يطعي نا نود نكلو يبيللا ماظنلا عم ةلئامم

 نا ىتح ةدهاعملل ىلوألا روهشلا ىف ةيباجيا جئاتن

 هذه ناب تسمه ةيكريمألا ةيجراخلا بتاكم ضعب
 ضرتفي ناك يتلا ةرايزلا ليجات يف ببسلا يه ةمزألا
 ةدحتملا تايالولا ىلا يناثلا نسحلا كلملا اهب موقد نا
 نيب نم نا كش الو .يضاملا ماعلا نوضغ يف ةبكريمألا

 يبيللا  يبرغملا براقتلا ىلع ةيكريمالا لعفلا دودر
 تاقالعلا نيتمتل نويكريمألا هادبا يذلا دادعتسإلا

 لدابتو نيدلبلا نيب ةقيثولا تالاصتالاو ,رئازجلا عم

 الضف .ىوتسم نم رثكا يف نواعتلا قيثونو دوفولا
 ةيمسرلا ديدج نب يلذاشلا ةرايزب هلك كلذ جيونت نع
 .نطنشاو ىلا

 دعاوق ةلخلخ ىلا ؛:نذا :ةدحو ةئقافتا تدأ دقل
 نيب ءاوس .ايقيرفا لامش يف ةدئاسلا يسايسلا بعللا
 نادلبلا هذه نيب وأ ,ةقطنملا هذهل ةنوكملا نادليلا
 لدبتلا اذه لثم نا عقاولاو .ةيديلقتلا اهفالحاو

 يف لخدي هنم ءزج نا لقن مل نا اردقم ناك لخلختلاو
 .ةديدجلا ةيودحولا ةبرجتلا تانوكمو زرفاوح ميمص
 .؟كلذ فيك

 ةدقافنالا نم نذ رطلا فادهأ

 ىلا هايتنالا ةيسايسلا تالماعملا يف مهملا نم نا

 بلغا كردأ دقو :هيف رولبتت يذلا خانملاو .اهزفاوح

 «ةمدص»و ةأجافم ريثات نم اركيم اوظقيتسا نيذلا
 ةسايسس فقاوم امهيلع تمكح نيماظن نبب ةدحولا

 لماع نا اوكردأ :هل قباس ال فلح ماربإب ةيعفن
 نم يساسألا عفادلا وه ةلدابتملاو ةيفرظلا ةحلصملا
 : ىلاتلا لكشلاب كلذ اوحرشو :ةدحو ةيقافتا ءارو

 عازن نم ايبيل ةكوش عزن ىلع برغملا صرح -
 اذه يف ةهجاوملا فارطا فاعضا يلاتلابو :ءارحصلا

 معد نم ويراسيلوب ةهبج هاقلتت ام صيلقتو .عازنلا
 .يلامو يركسع

 لامش ىلع ةنميهلل ةيرئازجلا ةطخلا كيكفت
 برفملا قيوطت فده ةلقرع ةصاخيو .ايقيرفا
 فارطا رحجو .قافولاو ءاخالا ةدهاعم ةطساوب

 .اهيلا مامضنالل ىرخا ةيقيرفا
 ةلواحمو ةيداصتقاو ةيلام فادها قيقحت

 يسايسلا ريثأتلاو ذوفنلا ةوق كلمي نم رهظمب روهظلا
 .ةقطنملا يف

 دومصلا ةهبح»ب ىمسي ام كبكفت ةلواحم

 لك قارتخا ىلع نيلدتعملا ةردق راهظاو «يدصتلاو

 نم يوقي امب .ةيبرعلا ةطيرخلا يف ةيسايسلا عقاوملا
 لبقتسي نا ؛اضيا هناش نم اميو ؛حانجلا اذه روضح
 .ةنيعم ةيلود تاهج ىدل ةدومحم ةيفيكب

 ءارو نم ةديدع افادهأ ةمث نإف ايبيلل ةبسنلابو
 :«لد هتقادص تنم ام» مصخ عم فلاحتلا
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 ةلأسم لوح نيدلبلا هباجي يذلاو .فورظلا بسح
 .ةقطنملا ف ةماعزلا

 نيلوؤسملا عفدي يذلا يسنوتلا  يبيللا عارصلا -
 نع اديعب ولو راشتنالا ىلع مهنردق راهظا ىلا نييبيللا
 مهطورشل ناعذالا ضفري بيرق راج ةظاغإو مهدودح
 .تاقالعلا يف

 لب يسايسلا .يرصملا  يبيللا عارصلا
 ةهج نم ةلوزعم ايبيل لعجي يذلاو .يركسعلاو
 نع ثحبلل ةيغرلا دشأ اهيدل ريثيو .ةيقرشلا اهدودح
 .يداصتقاو يرشبو يسايس .يجيتارنسا قمع

 ىربك ةيسايس تارهاظتل ةيلخادلا ايبيل ةجاح
 ءانبل اهتاطابتراو ةصاخلا اهتاضقانت اهنمض يفخت
 عفري زجعلا اذه ءافخاو :ةكسامتملا ةيرطقلا ةلودلا
 .هاجتا لك يف ةدحولا تاراعش

 نيسحت ىلع هدعاسي ردصم نع يبدللا ثحدلا

 ىدل وأ ةيبرغلا ابوروأ وأ ايقيرفا يف ءاوس .هنروص
 نا دعب ةصاخو .اهسفن ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا
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 باهرداب ركوع يبمللا ماظفلا ةنادا ىلع عامجألا رولبت
 .يل ودلا

 يف ةيبيللا ةنيزخلا فعض نا اضيا كش ال

 ةيبرعلا عم براقتلل ىعست اهلعج ةريخالا تاونسلا
 يف بلطتي امب ماه يلام معد ىلع لوصحلاو ةيدوعسلا
 كلملا لوألا ضايرلا فيلح دو بسك هسفن تقولا
 .يناثلا نسحلا

 ريثي ام لك نإف زفاوحلا هذه لك ترفوت دقو :نذاو
 ةدهاعملا تدجو ولو ىتح .بجوم الب حبصي ةشهدلا
 ةحلصملا تامزيناكدمب ةموكحم نوكتل ةيداحتالا
 .ةيفرظلا

 ؟ ةقحت اذلم
 ,ءيش لك نوكي نا نود ماري ام ىلع ءيش لكو انه ىلا

 .هيلا حمطت ةيبرغملا سفنلا تناك امل اقباطم :اضيأ
 مل هدالب نأب نلعا يناثلا نسحلا كلملا نا حيحص
 ,ةيراجت وأ ةيلام تاقفص ماربال داحتالا ىلع مدقت
 تناك برغملا ىلا ةيسنلاب ةيداصتقالا ةحلصملا نكلو
 لكش ذخات نا :هوحولا ةددعتم يشو :ةدراو لازن الو

 ,ةيبرغملا تاجتنملل ةديدج قاوسا نع ثحبلا
 ديللو ,ةيعانصلاو ةيراجتلا ةيزاوجروبلا عيراشملو
 نكمي ةيبيل ليماسرلو .ةلهؤملاو ةيداعلا .ةلماعلا
 معدت تادعاسمو ضورقلو ؛برغملا يف اهرامثتسا

 وأ ةحلصملا هذه ..ةديدع تالالتخا نم وكشي اداصتقا

 قفتا امم ريثكو :ةعقوتملا ةروصلاب ققحتن مل حلاصملا
 نم ترهظ وا مكارتت تافلمو قاروا يط هنا اما هيلع
 .هئارو نم لامآلا ةبيخ ادج ةدودحملا هجئاتن

 وهو برغملل ققحت دق ايسيئر افده نا دكؤملا نمو
 نم هنكمتو .ءارحصلا عازن نم ةيبيللا ةكوشلا عزن
 نيقنتخملا .نييرئازجلا كرتو اهيلع ةقلطملا ةرطيسلا

 فيك نوفرعي ال عازن قزام مهدحو نوناعي .ايلام
 .هقافاآ ىلعو .هيلع ليوطلا مهناهر لك دعب يهتنيس

 نم هفا دشها ضعب ققح يبدللا ماظنلا نا دكؤملا نمو

 ءامسلا قوف هقيلحتو .هتلزِع رسكن داحتالا ةدهاعم

 ًايفاقثو ايمالعا رقتسيل ةيرئازجلاو ةيسنوتلا
 طيحملا ىلع لطي يجيتارتسا قمع يف ايسايسو
 نا «ةذاشلا» ةقالعلا هذه ربع عاطتسا امك .يسلطالا

 رثؤي ناو .نييرئازجلا هيسفانم ىلع ةديازملا يف حجني
 ةرورضب مهعانقال ,بعشلا رصق» يلوؤسم ىلع
 صخت ةيجيتارتسا لك يف ايبيلل يوضعلا كارشالا
 ىلع مهثحلو :يسايسلا هلبقنسمو يبرعلا برغملا
 ءاميرو ؛نيدلبلا نبي مئاقلا دودحلا لكشم يسانن

 ال ةديدج داحتا ةدهاعم ماردا ىلا لوصولا ؛اضيأ

 نا ةلماكلا اهزفاوحو اهطورش ترفوت نا دعبتسي
 .ةدجو ةيقافتا اهماما راهنت

 تسيل بولقلا نإف كاذو اذه نم ققحت ام مغرو
 برغملا كلم لعجي يذلا ام الاو اهضعب دنع امامت

 ,سلبارط ىلا ةيمسر ةرايزب مايقلا نع مويلا ىلا مجحي
 تاهجلا يفخت ال يتلاو .ةلجؤملاو ةلجسملا ةرايزلا
 اياونلا قدصل رابتخا كحم اهنا ةيمسرلا ةيببللا
  يبرعلا داحتالا ةدهاعمل ةيلكلا ةيقادصملا رهظمو

 .يقيرفالا

 قافدالا لف 4 ؟راصلا صضراعنلا

 فالحا روطتل نيبقارم دنع امك :تاهجلا هذه دنع
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 .ةدجو قافتا نم يفاذقلا فقوم ريغي مل :نارفيإ ءاقل

 نم ريثك نم داحتالا وكشي ؛ءيبرعلا برغملا ةقطنم
 ,مويلا ىلا هماريا خيرات ذنم .رم هناو :للعلا

 نيفرطلا نيب اداح ضراعتلا اهيف رهظ ىتش تاناحتماب
 دوني دحا نا اخحيحص ناك اذاو .هيف نيكراشتملا
 غوص يف دلب لك ةدايسو ةيلالقتساب حرصي ةدهاعملا
 اذه زواجتت تالالتخا كلانه ناف ةيجراخلا هتسايس
 مل برغملا نا نويبيللا نولوؤسملا ربتعيو .دنبلا
 اذه ٍِق ةلثماألاو ,ةدهاعملل ةماعلا حورلا اهيف مرتحي

 ىلع .انه ءزيكرتلا نكميو ىصحت نا نم رثكا ناشلا
 ناودعلا نع مجانلا عضولا اهصخشبي يتلا ةلاحلا
 ءاقل بقع ةدلوتملا ةيناثلا ةلاحلاو ءايبيل ىلع يكريمألا

 يف ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئرو برغملا كلم
 ةيبرغملا ةموكحلا ددنت مل ىلوألا ةلاحلا يفف .نارفيا

 ةمق دقعل اسمحتم برغملا نكي ملو .ةيكريمألا ةراغلاب
 اياضق ةيقد نود ناودعلا ةساردب درفنت ةيئانثتسا

 يف ةرعتسملا تاعازنلاو ةنمزملا ةيبرعلا تافالخلا
 .طسوألا قرشلا

 ةوطخ ىلع ئاذقلا ديقعلا لمح ةيناثلا ةلاحلا يفو
 .داحتالا ةيقافتال ةفلاخم اهربتعاو يناثلا نسحلا
 فقوملا ىلع عينشتلل ةيبيللا ندملا يف ناجللا تكرحتو

 ثوعبم لابقنسا ديقعلا ضفر امك ءيمسرلا يبرغملا
 مل ولو ىتح اتاتب انيه سيل هلك اذهو .هيلا كلملا
 .نارفيإ ءاقل نم يمسر يبيل فقوم يأ ردصي

 ربتعا :ةضاخ ةفصب .ةريخألا ةلاحلا هذه بقع

 يمسرسلا مالعالا مهيمسي نم وا ,نيظحالملا ضعب
 ناب «يقيرفالا  يبرعلا داحتالا موصخ»ب يبرغملا
 ىلع مدقيس يبدللا ديقعلا ناو .ددهم ةدهاعملا ريصم

 هتاراعش عم امجسنم نوكيل دحاو بناج نم اهخسف

 نييفاحصلا ضعب ةيمح راثا ككشتلا اذهو .ةمولعملا
 طايرلا يف يناثلا نسحلا كلملا ةودن اورضح نيذلا

 ىقلت عوضوملا يف الاؤس مهدحا حرطف (35/8/1)
 ناو داحتالا ىلع فوخ ال١ هنا هاوحف اباوج هنع
 .ةكرتشملا ,:ةصتخملاو ايلعلا .ةيرازولا تائدهلا
 يا ريثي الف يبيللا فقوملا اما .ابيرق عمتجتس
 ايبيلل يئدبملا ضارتعالا عم مجسني هنأل بارغتسا
 .!«ساف تاططخم ىلع

 نالعال (سطسغا /بآ )١1 ةيناثلا ىركذلا مود يف

 نهكتلا اذه رما مسحي ام ايبدل نم ءاج ةدجو ةيقافتا
 (اناج) ةيبيللا ءابنالا ةلاكو تراشا دقف ؛نيح ىلا ولو
 تلاز امد اهنا تركذو «ةيخيراتلا ةدحو ةدهاعمب»

 لكشت امك .يبرعلا ملاعلا يف نييروثلا لكل ارصن لكشن
 نا ةلاكولا تفاضاو !!ءاهئادعا لكل ةدقبقح ةمدزه

 اهتاعامتجا لالخ تدكا ةيساسالا ةيبعشلا تارمتؤملا

 ةمكاحمب» تبلاطو :ةدجو ةدهاعمب ءاهثبشت» ةريخألا
 تائدهلا فرط نم كلذو اهتايضتقم اوقرخ نيذلا
 ..ةدهاعملا يف ةددحملا ةينعملا

 يف سليارط يف نلعا هل هيبش عم قباطتي مالكلا اذه
 نا اهنيح ركذ ذا نارفيا ءاقل ىلع لعفلا دودر مضخ
 هل نم امهدحو امهو نابعشلا اهيلع يتفتسا ةدهاعملا
 .اهيف رظنلا ةداعا يف قحلا

 ,نيينجتم .هالعا روكذملاب يفتكن انناف .دعبو

 نود ةروريس ةلاح يف ةبرجت ىلع يئاهن مكح يا رادصا
 ناك ةقالغلا هذه ريصضم نا لوقلا نم اذه انغنمي نا

 .ًالامجا ةيلودلا ةيفرظلاب ءاهزفاوحب اموكحم لظيسو
 فالحالاو طياورلا تاباسحو ةيعونب .آاساسأ .نكلو

 ,يبرعلا برغملا ةقطنم ربع ءاهيف لدبتلا تالامتحاو
 [1.اهلك ةيبرعلا ةيسايسلا ةطيرخلا ربعو لب
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 لبق دكا يذلا يبوقعيلا خرؤملا ىلا دوعن نل

 اذه يف ةغماد قئاثولاف .اباط ةيرصم نورق َ
 يفارغجلا ناسللا دح نا ىلع دكؤت يهو .راطالا (

 مغرلا ىلع ؛ىوهلاو ناسللا يبرع رمحالا رحبلا ط
 اوضفر نيذلا نويرصملاو .ةنياهصلا تاءاعدا نم

 قزام نوسملتي ميكحثلل ؛:ةيليئارسالا» طورشلا
 ال .ةيبرع ةيضق عم ينويهصلا  يكريمالا لماعتلا
 كرايم سيئرلاو .يخيراتلا اهعقاو ىلا كششلا ىقري

 ىلعو :زيريب ملكتي ميكحت يا ىلع» :ةرم تاذ لعاسن
 نا دعبو ..؟يضرا ىلع كلذب لبقا لهو طورش ةيا
 كانه ناك ؛ةليوط ةرتف اباط ؛ةباط» ةنياهصلا فذاقن
 نالسوتت بيبا لتو نطنشاو نا ةرهاقلا يف نيقي هبش
 طورش ضرفل ةيرهجملا ةيفارغجلا ةعقرلا هذه
 هتظحل امك عيبطتلا ةناخ يف بصتو .اهزواجتن
 مئاعلا ءزجلا الا تسيل اباطو .ديفيد بماك تايقافتا

 دعب يرصملا  ينويهصلا  يكريمالا ديلجلا لبج نم
 ويرانيسل ةظوحلم ةمواقم ةرهاقلا ترهظا نا
 هب ملس يذلا لارلْرلا فقو تلواحو .عيبطتلا
 ال يذلا ردقلا هناك ,ديفيد بماك عجتنم يف تاداسلا
 ...هفقو ىلع دحأل ةقاط

 ةيكريالا ةنوعمل
 تارايخلا ىلا ليمي ذخا كرابم سيئرلا نا يف كال

 ةرادالا عم لماعتلا ىلا ةبسنلاب ةبيوعص رثكألا

 يتلا ةيكريمالا ةنوعملا نا يف يفخي الو .ةيناغيرلا
 تفعاضت ديفيد بماك ىلع عيقوتلا ذنم هدالب اهاقلتت
 نم رثكا ىلا ماعلا يف رالود رايلم نم تزفقو .اهماقرا
 ضورقو ةيركسع ةدعاسم لكش ىلع .نيرايلم
 اهلكش يف .,ةنوعملا هذه نكل .ةيومنت  ةيداصتقا
 يف ماهسالا نم اضوع يرصملا ىقزاملا يف ديزن .نهارلا
 ,«ةيسلدنا» ةقبط ةحلصم يف بصت اهنا كلذ ...هلح
 ىلع :نامسلا ططقلا وا نييحاتفنالا ةقبط يه ؛ةريغص
 دعاصتل زاوم طخ فو .بعشلا ةيبلاغ ةحلصم باسح
 ءاملا نم بوك نع ةرابع ةنوعملا هذه تدب .ءابعالا

 ةيكريمالا ةيسايسلا طورشلا تقحالت اميف .درابلا
 .ةينويهصلا ةنازنزلا يف رصم عضو فدهتست يتلا
 يكريمالا سيئرلا ٍبئان ءشوب جروج راز امدنعو
 ...ىلع ةحوتفم طورشلا ةبيقح تناك .ةرهاقلا
 ةدايز لباقم يف يداصتقالا معدلا ةدايز :لوهجملا
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 شوب سوماق يف ناهترالاو .يسايسلا رصم ناهترا
 ةروتاف لالخ نم رصم ءالو ءارش ينعي ام لوا :ينعي

 بماك ةكرت ةيواز يف كرابم رشحو .ةيداصتقالا ةنوعملا
 ءادبا ىلا يرصملا سيئرلا ردابي نا اتفال ناكو .ديفيد
 اهربتعا :تاءال لكش يدترتل تروطت تاظفحت ةلمج

 اذهو .يرصملا فقوملا يف افاطعنا نويكريمالا
 امنا ؛ةكرتلا نع داعتبالا ف طقف سيل رايعم فاطعنالا
 ةفاسملا رابتعالا ىف ذخأت ةفلتخم ةسايس جاهتنا يف
 .اهساسا ىلع فرصتتو ةينويهصلا  ةيبرعلا
 وه «يدوهيلا لسعلا» نا ربتغا تاداسلا نا اصوصخ
 يف هتحاطا دح ىلا رم لسعلا اذهب اذاف ...قايرتلا
 .ةريهشلا ةصنملا ةثداح

 ةيركسعلا دعا وقلا

 ؟شوب ىلا اهغلبا يتلا كرابم تاءال يه ام
 ينعب تاءاللا وا تاظفحتلا هذه ىلا لوخدلا نا

 اياضق ةلمج عم اهلماعت يف ةرهاقلا فقوم نم بارتقالا
 .ةنهارلا ةظحللا ف رصم اهشيعت تايدحت ةباثمب يه
 .يركسع ةيكريمالا - ةيرصملا تاضقانتلا لواو

 .ءانيس يندعاق راجثتساب بلاط شوب نا تباثلاو
 .ةدحتملا تايالولا ىلا ,سانب سأر ةدعاق ىلا ةفاضا

 ْيف ةيتحت ىنب ةماقال قباسلا يف تلذب دق دوهج تناكو

 عيرسلا لخدتلا تاوق باعيتسا ىلع ةرداق سانب سار
 ..لمكتست مل اهنا ريغ . («ةيزكرملا ةدايقلا» نآلا ىعدت)
 ةرهاقلا لبق نم عورشملا اذهل ربكا ةمواقم نآلا ةمثو
 .ةيضاملا تاونسلا يف لاحلا هيلع ناك امع

 «راجيا» ةملكب نونعي نييكريمالا نا فورعملاو
 ,ةروكذملا دعاوقلا يف ةيرصم ةكارش ةيبا ةرذاحم

 شوب ةجحو .اهقوف يرصملا ملعلا عفر ىتح ضفرو
 يرسلا لوكوتوربلا نم َءْرَِج تاعونمملا هذه نا
 ليميو .كرابم هرقي ا' يذلا رمالا ديفيد بماك ةيقافتال
 .اهيلع عيقوتلا ىرج يتلا صوصنناب طقف ذخالا ىلا
 تاعيبم نويد ديدست ناكمالا يف هنا شوب فاضاو
 ةطساوب  ايَبْرَح وا ادلك  رضمل ةيكريمالا ةحلسالا

 رتو ىلع برضي كلذ يف وهو .دعاوقلا راجيا دئاوع
 قوفت ةحلسالا نودد نا نم اقالطنا :ةىساسحلا ديدش

 اهظحلب يتلا ,يداصتقالا معدلا قودنص تادامتعا

 لواحي يذلا نوناقلا وهو .نامدور - مارغ.نوناق

 ىلاملا زجعلا ةلكشم ةهجاوم هلالخ نم سرغنوكلا

 سيئرلا بئان عضوو .ةموكحلا تاقفن ضفخب

 نم رصم ىلع ةبترتملا رئاسخلا هباسح يف يكريمالا
 ةانق ليخادم عجارتو ةيطفنلا راعسألا روهدنت ءارج

 نييرصملا تاليوحتو ةحايسلا تادارباو سيوسلا

 نيب ةاواسملا ةيناكما ىلا حملاو .جراخلا يف نيلماعلا
 ,يركسعلا معدلا غلابم ىلا ةيسنلاب بيبا لتو ةرهاقلا

 يف ةيكريمالا دعاوقلا عضي يكريما عورشم ىلا اقفال

 .دحاو ىوتسم يف رصمو نيييليفلاو اينابسا
 حرتقا لي ؛دحلا اذه دنع شون بلاطم فقوتت ملو

 ,عيرسلا لخدتلا تاوق عم ةيرصم تادحو جامدا

 نا ىلع .اهسار قوف نوتسغتيك لارنجلا ةعبق عضوو
 ةيتسجول تالكشم لح دعب .ءانيس يف بيردتلا متي
 اهضفر يذلا ةطخلا هذهو .نيومتلاو دادمالاب قلعتت

 يف يكريما دجاوت ىلع يوطنت يرصملا سيئرلا
 .ينويهصلا دجاوتلا نم اليدب نوكي .ءانيس ءارحص
 سيئر .وارك مايلو لاريمدالا نا نولوقي نوفراعلاو
 هيئانو ةكرتشملا ةيكريمالا برحلا ناكرا ةئيه

 نم افعاض ؛سداسلا لوطسالا دئاق .ولبك لاريمدالا
 تقيس يتلا ةرتفلا يف اصوصخ .ةرهاقلل امهتارابز

 ىلع كرابم ةقفاوم عزن الواحو ,ةقطنملا ىلا شوب ةزفق
 .«طسوألا قرشلا ىف يكريمالا يجيتارتسالا راوسلا»
 ...ةيباجيا ةجيتن ىلا الصي مل امهنا ريغ

 كرادم تاءال
 ءارغألا لياقم ٍِق انا يسايسو يركسع ءارغا

 ,«ةيقدنبلا رجات» ةلداعم يه هذه :يداصتقالا
 اهتغيصب دجت مل يتلا .طسوالا قرشلا يف يكريمالا
 .ةيداصتقالا ةقئاضلا مغر ادبرصم الوبق ةحورطملا

 ,ةالاوملا فحصك ةضراعملا فحص كلذ لوح قفتتو

 ةفاك جاتناب اليفك اجهن تثرو ةرهاقلا نا قلطنم نم
 يف امك ,ةفاقثلا يف امك .داصتقالا يف .تامزألا فونص

 ةجلاعم نا ثدحبي .ةيعامتجالا تالداعملاو تاقالعلا

 تناك اذاو .روذجلا ىلا يضفت نا دب ال ضارعالا
 فاطعنالا ةلواحم نآلف ,ةيعص ,ةيرصيقلا ةيلمغلا»
 هذه انه نم .ميدقلا جهنلا تاوداب يرجت ايبرع

 تبكاوت يتلا ,يوينبلا ريوطتلا يف ةموجلملا ةبغرلا
 ةلودلل فيلحلا عقوم نع لوحتلا تامالع عم .ايساسسس

 يذلا لوحتلا اذه .«مالسلا» ةكارش يف ةينودهصلا

 ةيكريمالا ةيجيتارتسالا كلف نم اثيثح اجورخ ينعي
 ىلع ءلوحتلا اذه لبكت تاعبتلا تناك ناو .ةقطنملا يف

 اضورقو انويدو تايه .ينبعلا معدلا ىوتسم

 ...عئاضبو
 اهب هجاو ينلا ةيناثلا ءاللا وا يناثلا ظفحتلا

 يف ةيرصملا تباوثلاب قلعتت يكريمالا كفيدض كرايم

 6 ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم' عم لماعتلا

 ...ينيطسلفلا بعشلل ديح و لاو يعرشلا لثمملا

 ا نيذلا ةجوم بكري نا دارا شوب نا يف كش
 طابرلا تاررقم نع جورخلا نولواحي نيذلاو
 نانبل يف ءينيطسلفلا ليثمتلاب يفسعتلا راثئتسالاو
 اكسمت هجاو هنا ريغ .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف وأ
 نم اردق سكع يذلا رمآلا .اهرودو ةمظنملاب ايرصم
 بيبا لتو نطنشاو قلقا كرابمو تافرع نيب قيسنتلا
 ناطيتسالا ؛:ةلدحم» ةرهاقلا ضفر ىلا ةفاضا .اعم
 بماك ةيقافتا نومضم نافلاخي نيذللا ٠ ديوهتلاو
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 ةمظنملا نيب عدصلا بارل اهتالواحم رارمتساو .ديفيد

 رهنلا طابرو نيتفضلا ةيماوت ىلع اسيسات ,نامعو
 .امهنيب سدقملا

 ةطخب ملس كرابم نا ىلع ةرهاقلا يف دكؤي نم ةمثو
 يضارالل نامع اهتغاص يتلا ةيسمخلا ةيمنتلا
 ةيتايح عاضوال اشاعنا نوكت نا سادسا ىلع ,ةلتحملا

 زواجتت نا لواحت ةليدب تادايقل اشاعنا الو ؛ةنيعم
 نوكت نا ىلا «ةطرفملا اهتيعقاو» يف بهذتو ,ةمظنملا
 ام اذهو .ةقباسلا ىرقلا طباور نع ةحقنم ةخسن
 زايلا ةماسا روتكدلا نم ايصخش «داهح وبا» هغلبت

 كرابم سيئرلا نا اضيا ةيرصملا طاسوالا يف ددرتيو
 ةزغ ةيدلب سيئر ؛اوشلا داشر عورشم هملست ةظحل
 لبق هيلع ناك ام ىلا عضولا ةدوعب يضاقلاو :قباسلا
 ةلئسا ةعومجم حرط ,1451 وينوي /ناريزح برح
 قلعو .ةمزالا ةيكيناكيمب ملت ال يتلا ةطخلا قافا لوح
 ةلودلا ناو ءيدجت ال ةيضقلا ةئزجت نا ىلع اهموي

 نم ربش يا ةداعا ضفرت يتلا يه ةينويهصلا
 تانامض ىلع تلصح اذا الا ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا

 .ضرالا ىلع ةدايسلا ةسرامم قح برعلا نم عزمت
 ال ةرهاقلا نا لوقت تاروطتلا بقارت ةيرصم فارطاو
 ناهرلا نا نم اقالطنا ؛ةليدب تاماغز فالتحاب ملست

 ,باعيتسالا لاكشا يا جراخ ءاقبلا وه ينيطسلفلا

 .هتيضقل رارمتسالا نمضي يكل
 ةفاسم ةيسايسلا ءاللا ىلا ةيركسعلا ءاللا نم

 سيئرلا عمس امدنع ةريبك شوب ةيشقد تناكو ةدحاو

 ,ةيطارقميدلا ةبعللا لئاضف» نع ثدحتي يرصملا

 نم زمغيو .مهئارآ نع ريبعتلاب عيمجلل حمست يتلا
 دييحت» اهفده يتلا ةيكريمالا ةيداصتقالا ةنوعملا ةانق
 تلاق امك :«ليئارسا» عم عارصلا نيزاوم قف رصم

 ىلا تاذلاب شوب لوصو موي :ةضراعملا فحص

 ةسايس وه ايكريما بولطملا نا ف كش الو .ةرهاقلا

 يرصملا ماعلا يارلا بيلعتل ؛ةيديدحلا ةضبقلا»
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 ةيسامولبد ليمجتو ...ةيكريمالا ةسايسلا ماما
 .ةيبرغلا ةقطنملا ف نطنشاو اهفرتحت يتلا «سايلا»
 قلقلاب رعشت اهتاذ ضايرلا نا فيك دهاشن نا ريثملاو
 نا بجي برعلا ىلا حالسلاف .ةيكريمالا ةسايسلا نم
 نوعلا كلذكو .ةينويهصلا ةافصملا لالخ نم امئادرمي
 كلت قالطالا ىلع ةرباع نكت ملو .ينقتلاو يداصتقالا

 ,يدوعس لوؤسم نع تردص ينلا تاحيملتلا

 درلاو ذخالا ببسي ةقلق تسيل هدالب» نا اهدافمو
 اردخا سرغنوكلا ضراع يتلا ةحلسالا) ةقفصلا لوح
 ام ىلع لوصحلا اهعسوبو ,(ةيدوعسلا ىلا اهعبب

 ؛هراتخت دلب يا نمو ؛ءاشن تقو يا يف هيلا جانحن

 ةراشالاو .«ةيسامولبدلا تاقالعلا نع رظنلا ضغب

 ناو .فاطعنالا ثدحي ال دق .وكسوم ...ىلا ةحضاو

 اوررق مهنا ودبي تايفوسلاو .تالوحتلا مسوم يف انك
 قرشلا لامر قوف جلزتلاو .ةيجلثلا مهفطاعم علخ
 ىلع لامآلا نوقلعي اوناك نيذلا برعلا نا ريغ ,طسوأالا
 «عسلدلا ةيسسامولبد» ب اعرذ اوقاض دق نطنشاو

 ىلع ناهرلا ناب اورعش نونوكي دقو .ةيكريمألا
 الا نامض ديرت ال نطنشاوو .يثبع .ءاوهلا نيحاوط»

 نآي اضيا اوفشتكا مهلعلو ....ةينودنهصلا قوقحلا»

 ددزم هاجتا يف جيلخلا يف رومالا عفدت ةدحتملا تايالولا

 .راجفنالا نم
 ادانتساو :راطالا اذه يف ؛:ةيبرعلا ةعيلطلا» دكؤتو

 بزح رمتؤم نا .سيراب يف ةيسامولبد رداصم ىلا
 يف ارخؤم دقعنا يذلا ءريخالا ينويهصلا لمعلا

 ةغايص داعا ةيكريمالا ةيجراخلا نم نيبودنم روضح
 يف ينويهصلا  يكريمالا يجيتارتسالا مزالتلا
 رتوت ةرؤب ةيناريالا ةيقارعلا برحلا لعجو ؛جيلخلا
 لالخ نم احضاو كلذ رهظو .ةقطنملا يف ةرمتسم

 بيرستو ,يناريالا - ينويهصلا يركسعلا نواعتلا
 طيحملا يف ةيكريما دعاوق نم نارهط ىلا ةحلسا

 ةقيشولا تفلتو .ةنباهص ةريسامس ربع ءىداهلا

 نمالا ةيضق» ىلا رخآ بناج نم :ةيناغيرلا  ةيلامعلا
 لالخ نم ءزمره قيضم يف ةحالملا نوصو .يطفنلا
 شيجلا نيب لمتحم نواعتل جمربم ريوطت ةيلمع
 ىرتو .«عيرسلا لخدتلل اتلد تاوقو «يليئارسالا»

 .ايناديم نواعتلا ققحتي» نا اضيا ةكرتشملا ةنجللا
 دقي ءاتلد» ةطشنا ِق ؛ةيلبيئارسا» تاوق كراشتف

 طبارتلا قيثوتو «ةيليئارسالا» ةيرحبلا حالس زيزعت
 نا امك .,يكريمالا لوطسالا نيبو هنيب يتايلمعلا
 روغثلا ةيضقل ىطعت نا بجي ىوصق ةيمها
 ...ةينمالا اهتامزلتسمو

 تياوثلا قايس يفو .شوب نا .عقاولا
 .نامورت ادبم ىلا ىقرت يتلا ةيكريمالا ةيجيتارتسالا
 لماعتلا فطعنم نم ,جيلخلا يف ينويهصلا رودلا كراب
 يفو .ةدحاو ةيجيتارتسا ةلاحك طسوالا قرشلا عم
 ةلداعملا لخاد ينويهصلا عقوملا رولبتي .راطالا اذه
 يركسعلا ريبخلا هيلع قلطي ام نمضو .ةيكريمالا
 راودالا ةيمست ,هييراوب لارنجلا .يسنرفلا
 اقوفحم ةلدابتملا راودالا ادبم ماد ام ,..ةمحالتملا

 .تافزاجملاب
 رمم نارابخ

 عم رتافلا عيبطنتلا هسوم طسو رصم تارادخ يهام

 ىلع ةنخاسلا تاظفحتلاو ينويهصلا نايكلا

 ؟يكريمالا «كيرشلا»
 سيئرلا ةسايس نم اهجاعزنا نطنشاو يفخت ال

 ,ةليقثلا ةيتاداسلا ةكرتلا نم مغرلا ىلع .وهف .كرابم
 دمي هنا امك .ةيبرعلا روسجلا ميمرن ديعي نا لواحي
 عم مهافت ةدعاق نم رثكا ماقا نا دعب ءابوروا ىلا هدب

 ىلعو .ناتيروحملا ناتمصاعلا امهو :نوبو سيراب
 ةيفالتئا ةيسايس ةبعل ىلع نهاري :يلخادلا ىوتسملا
 رظن ةداعابو .«ةرينتسملا» تايلاعفلا لكل ارود يطعت
 داصتقالا تلقثا يتلا حاتفنالا ةسايس يف ةيرذج
 .نويدلاب هنلبكو يرصملا

 اهرود وهو رصم رظنتني ايبرع ارود نا يف كش الو
 ىلع اهتدعاسم ىلا نووعدم برعلا نكل .يعيبطلا
 .ليقثلا ثرالا نم صلختلا

 دبع رصم نا ىلع نوفراغلا عمجي نا تفاللاو
 امو .ينويهصلا ودعلا عم ةهجاوملا رصم .رصانلا
 نم «ءارث» رثكا تناك ,تاعيتو ءابعا نم كلذ مزلتسا

 ِق ةءارقلاو .اكسامت رثكاو .تايقافتالاو مالسلا رصم

 نويدلا ماقرا كلذ يف امب :ةقيقحلا هذه فشكت ماقرالا
 مل درابلا :مالسلا» نا يف ةقرافملاو .يتايفوسلا داحتالل

 ليلد اذهو .رصم يف ةئبعتلاو حيلستلا ةشرو دمجي
 زفاحو .ةيدقاعتلا هليعافمو ديفيد بماك ةشاشه ىلع

 ام انه قوسنو برعلا هاجتا يف لوحتلا ةسايس ىلع
 نا ةدودعم مايأب شوب ةلحر دعبو .زابلا ةماسا هلاق
 قا ةلدصالا ةضراعملا ةمزا الو ةيداصتقالا ةمزالا الد

 ,لحلا ىلا اهقيرط فرعت دق .,اهريغ الو ,ةعنطصملا كلت

 نيتفاقثو نيخيرات نيب ةعزوم رصم ترمتسا اذا

 دبع رصم :نيرصم نيب حجرنلا زابلا ينعي له
 ممسف ةكارشلاو تاداسلا رصمو ةبورعلا رصانلا

 ؟ةينويهصلا
 يسامولبدلا لايتغا ودبي ةيوازلا هذه نم

 لكشي نيح يف ,اريذحت ةرهاقلا طسو يف . «يلشارسالا»

 هعمس .رخآ اريذحت ةيكريمالا ةسايسلا نم لملمتلا
 نم ىانم يف دحا ال :تامارهالا نيب هتلوج يف شوب

 ةسايس جاهتنا يف سيل درلاو .ةينويهصلا ةقرطملا
 .ةيمودلا ةهجاوملا يف لب :ةماعنلا

 يحميك ديفيد نانسا نيب ةقلاعلا اباط ةلكشم نا

 زيريب هبقلي يذلا وهو .ريمات ماهاربا لارنجلاو
 نم ةنيع .«لمعلا» بزح يف يجيتارتسالا لقعلا» ب
 .يبرعلا نطولا مسرب ينودهصلا  يكريمألا عورشملا

 طورشلا ةهاتم ىف ةعئاضلا ةلكشملا انزواجت اذاو
 نوكت نا ىلع رصم رصت اذامل فرعن .ةقيمعلا اهتلالد ىلا
 انه نم .ةيكررمالا طوفغضلا ماما ةيعص ةلداعم

 ,داصتقالا ىنبل ةديدج ةلكيهب يضاقلا عورشملا
 ... ةسايسلا ىنب ةلكيهل ةمدقمك

 طسوو .ةديدج تالوحت ةيتع ىلع رصم نا .دعبو
 عضولا طوغضو ,ةينويهصلا  ةيكريمالا ةشامكلا
 قوف ؛ةعدفضلا» تازفقب موقت ؛يلخادلا يداصتقالا
 .اهنم دب ال يتلا ةسوردملا تازفقلا اهنا ..دودشم لبح

 ام اهعورشم ةيكزت ىلا نووعدم نورخآلا برعلاو
 يبرعلا هراسم ىلا نهارلا عضولا ةداعا ديرت تماد
 0....ى وصقلا فورظلا اهتضرف ةيربح ةماقا دعب

 حايصلا رينم

 "13 1183 يآ 50  ١ا/'؟ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ا لانا ا راك

 : ناموش دمحم  ةرهاقلا

 ةضراعملا بازحا تنلعا ديدج روطت يف ألي
 ءاضعال يفصنلا ديدجتلا تاباختنا ةعطاقم ك4

 يف يرجت نا ررقملا نم يتلا .ىروشلا سلجم ١
 ةدع تدقع دق بازخالا هذه تناكو :مداقلا ريوتكا لوا

 نوناق ءاغلاب كرابم سيئرلا اهيف تبلاط تاعامتجا
 عم ةيبزحلا مئاوقلاب ىروشلا سلجم باختنا
 رئاودلاب باختئالا ماظن ىلا ةدوعلاو :ةقلطملا ةيبلغألا
 ,.اهبلاطمل بجتسي مل يرصملا سيئرلا نكل .ةيدرفلا
 نينطاوملا ةوعدب ارارق يضاملا لبق عوبسالا عقوو
 ىروشلا سلجم ءاضعا فصن مه أوضع ١ باختنال
 فصن مه نيرخأ اوضع 7٠ نييعتو ,نيبختنملا
 ,ةقباسلا ةرودلا ىف نينيعملا ءاضعالا

 ةيوضعل حيشرتلا باب حتف ةيلخادلا ريزو نلعاو
 :يىلاحلا سطسغا / تا 77 نم ًاءدب ىروشلا سلجم

 يتلا .ةقلطملا ةمئاقلا ماظنب تاباختنالا يرجت نا ىلع
 تاوصألا نم 5١/ ىلع ةزئافلا ةمئاقلا لوصحب يضقن

 ةبقب ليثمت مدعو ,ةرئادلل ةصصخملا دعاقملا لك ىلع
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 ولو ىتح مئاوقلا

 رافخأ ةضراعملا تاره

 ج1 م ةئي دن

 هيأ

 .ةيقدتملا تاوصالا

 | ىروشلا ةيوضعو ةضرعملا
 عيباسا لبق تنلعا دق ةضراعملا بازحا تناك

 دض ةدحوم مئاوقب تاباختنالا لوخد ىلع اهمزع
 ماظن ءاغلا ضفر ةلاح ف مكاحلا ينطولا بزحلا
 ةيوفص نا وديد نكل ؛:ةقلطملا ةمئاقلاب باختنالا

 ىلع اهتردق يف كشلاو .بازحألا يحشرم نيب قيسنتلا

 نع غجارتلا ىلا اهاعفد .ينطولا بزحلا ةسفانم
 تاباختنا ةعطاقم نع نالعالاو .قباسلا رارقلا
 يف لصح ينطولا برحلا نا فورعملاو .ىروشلا
 نييالم " ,17 ىلع 1484 ماع بعشلا سلجم تاياختنا
 فلا 14و دقولا بزحل توص فلا 178 لياقم توص
 بزحل توص فلا 4١7و ءلمعلا بزحل توص

 مل امنيب ءرارحالا بزحل توص فلا 7و .عمجتلا
 .تاباختنالا هذه يف ريغصلا ةمألا بزح كراشي

 ةضراعملا بازحا عجشت ال بسنلا هذه نا عقاولاو

 ام ةداع اهناو ةصاخ .ينطولا بزحلا ةسفانم ىلع
 تاباختنالا ريوزتو لخدتلاب ةموكحلا ةزهجأ مهنت

 .ينطولا بزحلا حلاصل

 ةضراغملا ةعطاقم رارق ئدا لاح لك ىلع

 اجرح ببس امك .مكحلاب اهتقالع ريتوتل تاباختنالل
 ,ماعلا يأرلا لغشت ةيسايس ةجض راثأو .ةموكحلل

 يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لكاشملا عم لعافتتو

 ةضراعملا رارق ناو ةصاخ .يرصملا عمتجملا اهب رمي

 تاباختنا ىلا دتمي نا نكمي ىروشلا سلجم ةعطاقم
 .ابيرق يرجت نا رظتنملا نم يتلا ةيلحملا سلاجملا
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 مايألا ْق ةموكحلا يقسن نا نويقارملا حجريو

 رارخالاك ةريغصلا ةضراعملا بازحا عانقال ةمداقلا

 اهل حامسلا ةدعاق ىلع تاباختنالا لوخدب .ةمألاو

 سلجم لوخد نم اهنكمُي رئاودلا نم ددع يف زوفلاب
 اهتادايق نم ددع نييعت ىلع اهعم قافتالا وا ءىروشلا
 قحب نيذلا "هلا ءاضعالا نمض تاباختنالا دعب

 حاجن نا كسش الو ؛مهرايتخا ةيروهمجلا سيئرل
 بازحا فقوم يف اقش ثدحيسس ىعسملا اذه ىف ةموكحلا

 ةحسم ىروشلا تاياختتا ىلع يفضيو ةضراعملا

 :ةيطارقميد
 مممحت ةضراعملا بازحا نا نآلا ىتح ظحالملا نكلو

 دقو :اهفقوم نع عجارتت نل اهنا دكؤتو ,ةعطاقملا ىلع

 رارق لمعلاو عمجتلاو دفولا بازحا تدقتنا

 ريغ هنفأب هتفصوو ,ةقلطملا ةمئاقلاب تاباختنالا

 تناك لياقملا يف .يروتسد رايهناب ددهيو ,يطارقميد
 كرنب امم :ةذح لقأ رارحألاو ةهألا يمزح تاداقتنا

 .ىروشلاب قاحللاو عجارنلل ةصرف امهل
 عمجتلاو لمعلاو دفولا بازحا نا حجارلاو

 رامثتساو تاباختنالا يف ةكراشملا مدع نم رسختس

 رابتخاو ةديذج ةيوضع بذج يف ةيباختنالا ةيلمعلا
 اذإ اريثك رسخت نل اهنكل .ينرصملا عراشلا يف اهناردق

 هل ددحي ال روتسدلا نآل ىروشلا سلجم يف لثمت مل
 ةيحانلا نم هنا مغر :ةحضاو ةيعيرشت تاصاصتخا
 امك ,يرصملا ناملربلل يناثلا سلجملا ريتعي ةيلكشلا

 حيرصتلاو ةفاحصلا عاضوا ميظمن ىلع فرشي

 .بازحألل يلاملا معدلا ميظنتو :ةديدج فحص رادصاب

 دهع يف ثدحتسا دق ىروشلا سلجم ناكو

 هيف لداحتت ؛,اسلجم نوكم نا ساسا ىلع تاداسلا

 ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيطتلسلل هيار غلبيو .ءارآلا
 ءاضعا ددع غلبيو .امزلم يارلا اذه نوكي نا نود

 نوبيختنم مهنم ١4٠ .ءاضعا ٠١١ ىروشلا سلجم

 ,تاونس ” سلجملاب ةيوضعلا ةدمو .نونيعم ١7و
 نينيعملاو نييختنملا فصن نيدعتو باختنا ددجتيو

 ذنم سلخملا ةيبلغا تلكشت دقو .تاونس ثالث لك

 ددنعل ةفاضالاب ءينئطولا بزحلا ءاضعا نم هتاشن

 عقوتيو .رارحألا برح سيئرو نيلقنسملا نم دودحم
 ةيبلاغ ىلع ينطولا بزحلا رطيسي نا نوبقارملا
 بزحلل اسيئر هفصوب كرابم سيئرلا نكل دعاقملا
 نينيعملا ةصاخ .ددجلا ءاضعالا معطي دق ءينطولا

 اهئالوب ةريهشلا ءامسالا نع فلتخت :ةديدج ءامساب

 ىروشلا سلجم يف ةزراب نكاما لتحت يتلاو تاداسلل

 :ينطولا بزحلا نيما .يلاو فسوي.د ادب دقو .يلاحلا

 نا لمتحملا نمو :هبزح نع نيحشرملا مئاوق دادعأ

 يف كرابم سيئرلا تاهجوت حلاصل ارييغن سكعت
 0.جراخلاو لخادلا
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 ةيبرعلا ةعيلطلل صاخ : ةرهاقلا

 رفعج قباسلا ينادوسلا سيئرلا لسلسم

 رمتست :ةدالب يف ةطلسلا نم هعلخ ذنم ءيريمن

 نا ودبيو ؛ةرهاقلاو موطرخلا نيب هلوصف
 اذهل ةيئاهنلا ةمتاخلا عضي فوس يرصملا ءاضقلا
 سلجمب يرادالا ءاضقلا ةمكحم تدقع دقو .لسلسملا

 نم ةعوفرملا ةيضقلا يف رظنلل ىلوألا اهتسلج ةلودلا
 ةموكحلا دض نيينادوسلاو نييرصملا نيماحملا يتباقن
 يسايسلا ءوجللا حنمب اهرارق ءاغلال ةيرصملا

 ٍْق هتمكاحمل ةينادوسلا ةموكحلل همدلستو ؛يريمنلل

 ةمأآلاو ينادوسلا بعشلا قحب اهبكترا ةدع مّئارح

 ديدحلاب نادوسلا اهيف مكح ماع ١5 لالخ ةييرعلا
 ةرهاقلاب نادوسلا ريفس ةسلجلا رضحو .رانلاو

 وبا قورافو نييرصملاو نيينادوسلا نيماحملا ابيقنو
 ديعو برعلا نيماحملا داحتال ماعلا نيمألا ىسع

 بئانلاو ينادوسلا لدعلا ريزو حلاص جاحلا دومحملا
 نم ريبك دشح نع الضف .نادوسلا ةموكحل ماعلا
 .نيينادوسلاو نييرسحملا نيماحملا

 ةلكشم ىرسنلا

 ةمكحملا ةئيه ماما نوماحملا دكا ةسلجلا ةيادب يف
 نمضت يتلا يرصملا روتسدلا نم (57) ةداملا نا
 ال مهميلست عنمنو ,نييسايسلا نيثجاللا قوقح
 بيسب رصم ىلا اجلي مل وهف ,يريمنلا ىلع قبطنت

 نها منو ممم معمل - 3

 ةيرصنعلا ةقرفتلا وا ينيدلا وأ يسايسلا داهطضالا
 .يرصملا نوناقلاو رونسدلا داوم صنت امك

 ماما ينادوسلا لدغلا ريزو نلعا ىرخا ةهج نم

 .ةينادوسلا - ةيرصملا تاقالعلا يف ةلكشم :يريمت

 تاسلج هروضح نا, ةمكحملا ةعاق ف نييفاحصلا
 يف أرييغت سكعي الو .ةيسايس ةفص هل سيل ةمكحملا
 .«يرصملا ءاضقلا ةلادع يف اهتقث وا هنموكح فقوم

 بجاو نمف يلاتلابو مرجم يريمنلا نا»١ فاضاو
 ةراضضحاب ةبلاطملا نادوسلا ةموكحل ماعلا بئانلا
 نادوسلا ةموكح ناف كلذل .هدض ىوعدلا ةماقاو

 عم كارتشالاب ةيئاضقلا ىوعدلا دذه ْف يساسا فرط

 .«نادوسلاو رصم يف نيماحملا ينياقن

 /لوليا ١١ ىلا ةيضقلا يف رظنلا ةمكحملا تلجأ دقو

 لوط ناشب نيينوناقلا تاعقوت دكأ امم مداقلا ربمتبس
 اهمكح رادصا لبق ةمكحملا اهذخاتس يتلا ةرتفلا
 ةرتفلا هذه لصت نا نيماحملا ضعب عقوتيو .يئاهنلا

 تاءارجاو نيماحملا تاعفارم اهللختت نيماع ىلا
 .ةدقعمو ةريثك ةينوناق

 اهرارق نع عفادت ةيرصملا ةموكحلا نا فورعملاو

 داوم نا دكؤتو .يسايسلا ءوجللا قح يريمنلا حنمب
 نيئجاللا صوصخب رصم يف نوناقلاو روتسدلا
 رثكأ ىلع قبطنت امك .يريمنلا ىلع قبطنت نييسايسلا
 ريسشتو .رصم يف نوشيعي يسايس ءىجال 15١١ نم
 يف ةلداع ةمكاحم هل رفوتت نل يريمنلا نا ىلا ةموكحلا
 عقوتبتو .موطرخلا 'ىلا دبعا اذا ام ةلاح يف نادوسلا

 امنيب ,مهرظن ةهجو ةمكحملا ديؤت نا ةموكحلا وماحم
 نا نيينادوسلاو نييرصملا نيماحملا اتباقن دكؤت

 ةهازنلاو لالقتسالاب هل دوهشملا يرصملا ءاضقلا

 امرجم هرابتعاب يريمنلا ميلست حلاصل مكحيس
 .هدالب يف ةمكاحملا قحتسي

 هراثآ هل نوكتس ةمكحملا مكح نأف لاوحألا لك يف

 رصم نيب ةقيثولا ةيخيراتلا تاقالعلا ىلع ةيسايسلا
 اهناي ةيضقلا فصو نكمي انه نم :نادوسلاو
 ىتح نيتموكحلا صرح مغر ىلوألا ةجردلا يف ةيسايس
 لدعلا ريزو روضح نا ودبي نكل .لخدتلا مدع ىلع نآلا
 نم ًاعون ةرهاقلا يف ربتعا ماعلا بئانلاو ينادوسلا
 قداضلا ليجات كلذ ىلا فاضي .يموكحلا لخدتلا
 ىلع مئادلا هديكأتو ؛ةرهاقلل ةعقوتملا هترايز يدهملا
 .ينادوسلا بعشلل يريمنلا ميلست ةرورض

 تاقالعلا زواجتت نا يف لمأت ةرهاقلا تناكو
 ليوحت درجمب يريمنلا ةبقع ةيرصملا  ةينادوسلا
 ةموكح نا ودبب نكلو ءيرصملا ءاضقلا ىلا هرمأ

 رمتسُي له نوبقارملا لعاستيو .كلذ ىرت ال نادوسلا
 يتلا يريمنلا ةمكاحم ءانثا نيدلبلا ةقالع يف رتوتلا
 حتف ىلع نادوسلا ةموكح قفاوت لهو .؟اريثك لوطتس
 ءاضقلا ديبات ةلاح يف تاقالعلا نم ةديدج ةحفص
 .؟يسايسلا ءوجللا قح يريمنلا حنم رارقل يرصملا

 ةدوع نم لقأب لبقت نل موطرخلا نا نظلا بلغا
 يف رتوتلا ةلاح رارمتسا ينعي ام وهو ءاهيلا يريمنلا
 دق ةلاحلا هذه نا كش الو .ةرهاقلاو خوطرخلا تاقذلع

 نوحجري نيذلا نيبقارملا ضعب رظن يف ةقيقح حبصت
 يف يريمنلا ءاقب حلاصل ةمكحملا مكح نوكي نا
 بعصلا رايخلا نا نويبقارملا ءالؤه دقتعيو ..ةرهاقلا

 ,رضم ةرداغمب يريمنلل حمست نا وه ةرهاقلا ماما
 نكل .دالبلا ةرداغم نم هعذمي مكح دجوي ال هنا ةصاخ
 كلذل ..رانلا ىلع تدزلا بص ىلا برقا ودين رايخلا اذه

 دحأ فرعي ال دقعم لسلسمك يريمنلا ةيضق ودبت
 ةلوطبلا رود هل نوكيس نمو ..يهتني نا نكمي فيك
 [].هيف
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 فورظب ةيملاع تائيه نم امهاوسو ءيلودلا 5
 ,يداعلا ناسنالا اهيناعي يتلا ةيمويلا ةايحلا !-*
 يتلا ماقرألا»ب اهتيانع :ةيمانلا لودلا يف اميس الو
 لودلا هذه اهضرتقت يتلا ضورقلا ةيمك لثمك ءمهت
 .!اهممذب ةبترتملا دئاوفلاو

 ةئيه اهردصت يتلا «ةيونسلا ةعومجملا: نا ىلع
 لودجلا جارداب نيثحابلا ىلع تمركت دق ةدحتملا ممألا

 مهألا ةايحلا فورظ نع «ةلثمأ ١ هيف تدروأ ثيح

 .«ةروطتملا ريغ» لودلا نم ضعب ف
 ,لقألا ىلع ؛١1411١ ماع ذنم .نيرحبلا عتمتت اميفف

 ةدحولا لخاد هايملا بيبانا رفوت نم ةبلاغ ةيسنب

 رضحلا يفو ةئاملا يف /!. 4 فيرلا يف غلبتف .ةيلزنملا

 417 ,/ اهردق ةيلامجإ ةبسن اهحنمي امم ةئاملا إل 4
 هايملا رفوت نإف ءاهيف ينيدملا رضحتلا عافترال ةئاملا يف
 اذه لثمب ىظحي ال ىرخألا ةيبرعلا نكسلا تادحو يف

 .ماعلا يقرلا

 ال ,ةئاملا ف 44 نيدمتلا غلبي ثيح .الثم رصم يفف
 .ةئاملا يف ٠,7 نم رثكا ىلا فيرلا يف هابملا بيبانا لصت
 اهنكل .يملاع سايقم يأب ةيندتم دج ةبسنلا هذهو
 ىرخا ةيبرغع لود هيناعت امم ريثكب اوسا تسيل
 يف ناشيعي ةيبرعلا ةمألا يثلث نا انردق اذإف .ةريثك
 نويلم 4" نم أوحن نإف :ندملا يف ثلاثلا ثلثلاو فيرلا

 رفوت نم نومورحم لقألا ىلع ةيبرغلا نادلبلا يف يفير
 ظحلا» مهبلع هدوجي ام ءانثتساب ةفيظنلا هايملا

 نم وحن ءالؤه ىلا فاضيو .«علاطلا نسحو نسحلا
 يف هايملا رفوت ةبسن نا رابتعاب ءيرضح نويلم

 عاضوا مظعمل ةلثمم نوكت نا داكت ةيرصملا ندملا
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 لام رشب يار لوب

 ا وب تمممكسا  ااسلب و 1 وسلا

 ةيرشبلا ةفاثكلا تاذ ىرخألا 07 ندملا + يف نا ناكسلا
 عفترتو ؛ةكاملا يف 50 :ا/ هذه عغلبتف .رابتعالاب ةزيدجلا
 رفوت نم ربكأ ظحب ةمعذملا ندملا ضعب يف حجارلا ىلع
 لوطا ينمز ىدم ىلع ةءانبلا ةرادالا وأ ةماعلا لاومألا

 ةبسنلا تناك اذإف . برعلا ندم نم اهاوسل ضيقت امم

 اهنإف ؛ةيبرعلا ةريزجلا لود ض عبو ,نيرحبلا يف عفرا

  .ةلفاقلا ماما ةوطخ ..ثيه دراودأ

 وندي ثيح الثم يلامشلا نميلا يف ريثكب اضافخنا دشأ
 بيبانا رفوت ةبسن عفترت ولو .ةئاملا يف ١١ ىلا نيدمتلا
 .ةئاملا يف 4 , ؛ نم رثكا ىلا لزانملاو رودلا يف هايملا

 ءاملا دقغو .. ةدحنلا ممألا

 يف برعلا رثكأ هيناعي يذلا يداصتقالا سؤبلا نا
 ةيبسنلا يف ىلجتي ءاوسلا ىلع فايرألاو رضحلا
 هذهف ,رصم يف ةينكسلا هايملا بيبانا رفوتل ةيلامجالا
 مظعم يف اهاوس نم عفرأ دعتو ؛ةئاملا 1 عدمت

 ةيرصملا ةرادالا دهع لوطل يبرعلا نطولا ءاجرأ
 :«نطاوملا» ةيحاتنا ديزت يتلا ةفيقطلا تاحالضالاب
 اذاملو .ةيعامتجالا ةمقنلا ىف هرارمتسا نم ففختو

 تاذ ضدحارملا رفوت ماد ام ىوتسملا اذه نع عفترت

 وه امك ,ريثكب كلذ نم ىندا نكسلا رود يف يئاملا قفادلا
 !؟بنكلاو بطلاو ءابرهكلا رفوت

 تاوطخ يف عراستلا نا دكؤملا نمف .كلذ ىلاو
 امو :نييضاملا نيدقعلا لالخ ةيداصتقالا ؛ةيمنتلا»

 امك :«:فلختلا رد وطت» نم ,ةيمتتلا» هذه هتفدهتسا

 نم الدب ءكئارف ردنوغ يردنا يناملألا ثحابلا هامسا
 مادقا نع الضف .هيلع ءاضقلاو هتفاش لاصئتسا

 ةديدج ةلحرم نش ىلع ةيبرغلا ةيعانصلا لودلا
 تاقبطلا دض ماعلا ميزاتلا» ةسايس نم ةلوطم
 يف ررحتلا تاكرحو يعانصلا ٍبرغلا يف ةلماغلا
 «طفنلل ةردصملا راطقالا ةمظنم»و يمانلا بوذجلا

 مظعم عاضوا يدرت ىلا اعيمج ىضفا دق ,ةصاخب
 .ءاوسلا ىلع ةروطتملاو ةيمانلا لودلا عممج يف ناكسلا

 عقاوم بسح رخا ضعب نم رثكا اهنم ضعب يف وهو
 يف مكحتت يتلا ليومتلاو ةراجتلا تاقالع نم سانلا
 .ةيلخادلا ةيداصتقالا اهعاضواو لودلا هذه قئالع

 دقع» مويلا شيعن اننا لهجي سانلا نم اريثك لعلو
 جلاعت نا 4-1584 تاونسب ضرتفي يذلا عاملا

 ريغ لدابتلا» ماظن ناو .اهضيضقو اهضقب هلكاشم
 ققحي نا نود دقعلا اذه ثلث زاتجا دق :ءفاكتملا
 ممآلا» هتيصن يذلا فدهلا نم اريثك أئيش هناكسل

 !دقعلا اذه ءاشنإب اهسفنل «ةدحتملا

 رثإ «جدولوو كيام» يناطيربلا قلعملا لوقي
 يبورين يف «يلودلا ةيئاملا ةينقتلا رمتؤم» هروضح
 ءاربخلا ردقي» :يضاملا (ليربا) ناسين لئاوا (اينيك)
 امل .لفطو ةأرماو لجر نيب :نويلم يفلأ نم اوحن نا
 تادادماب مهلصت ةليسو يا نم نيمورحم نولازري
 يشو) حاحصتلا لئاسو نم نيمورحملا ددع ناو .هادملا

 يشفت عنمتو ةماعلا ةحصلا ززعت يتلا لئاسولا

 .هرينكب سكا :(قضارمألا
 ةماقا يف نومهاسملا عجرن نا لهسلا نم ناك اعبط

 ام ىلا دمألا ليوطلا روصقلا اذه لثم رمتؤملا اذه

 طحق نم نيريخألا نيماعلا يف الثم ايقيرفا هتربخ
 تاكرشلا ىلع لهسي ريسفتلا اذه لثمف .فافحو
 لاملا تاتودب نم اهردغو ,رمتؤملا اذه لثم يف ةكرتشملا
 ام هجو يف اهمادقا تيبثت ىلع ةصيرحلا ةراجتلاو

 نا :ةفينع ريصاعا نم ماعلا ميزأتلا ةسايس هريثت
 حلفت ام عيبتف اهتاجتنم ىلع «بلطلا ضرحت»
 كلذ ناك ناو .هعابتباب عانتقالا ىف ةيمانلا تاموكحلا

 ريوطتو» دئاوفلا ءامناو ضورقلا ةدايز قيرط نم
 !ثدحآ و دحا وه ام ىلا ؛فلختلا
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 ةوطخ امئاد ءاقبلا» يضتقي يسايسلا ءاهدلا نكل
 ضهنف ..«ةيدئاقعلا ةلفاقلا ماما لقألا ىلع ةدحاو
 نم حفني ؛قيسألا ةيناطيرب ءارزو سيئر :ثيه دراودا
 هتثج نفعت مغرب «بونجلاو لامشلا راوح» نع ديدج
 ١9109! (ريمسيد) لوألا نوناك يف هنالعإ علطم ذنم
 ىلا اهتانوعم ضفخت ةينغلا لودلا تاموكح نإ» :لاقف
 .«فافج نم ةيقيرفا هل ضرعتت ام مغرب ثلاثلا ملاعلا

 هلمأ عطقب ريبكلا ىنودلا سدنهملا اذه ذخأ امناكو

 قيرط نع ,ءؤاكتملا ريغ لدابتلا ماظن» حالصإب
 نع ةباين ماعلا ريكفتلا اهب ضرتفي يتلا تاموكحلا
 .اهحلاصم لثمت يتلا ةيسنجلا ةددعتملا تاكرشلا

 رصيتت نا تاذلاب تاكرشلا هذه ثيده دراودإ بلاط

 ,تاموكحلا هوحنت يذلا «لاضلا ريكفتلا» بقاوعب
 يداصتقالا ماظنلا ميمرت ىلا اهسفن ءاقلت نم بهتف

 ! حالصإ نم هيلا جاتحي ام هضحمتو يعادتملا ىلودلا

 رمتؤم اورضح نيذلا ةيلودلا تاكرشلا يلثمم يف ىقلاف
 امئاش .ةجهللا داح اباطخ يبورين يف ةيئاملا ةينقتلا

 نا» :الئاق :ةقباسلا تابسانملا عيمج يف هيلع مهدوع

 ةيلام دراوم ةيسنجلا ةددعتملا ةصاخلا تاكرشلل
 تيثت نا لباقملا يف اهيلعو .اهرامثتساب بغرت ةميظع
 امنإو اهلاومأ ءامناب طقف ىنعت ال اهنا نيرخآلل
 (!)اهيف لمعت يتلا نادلبلا ءامنا ىلع اضيأ صرحت
 عرازملا ىلا هايملا ذم كلذ قيقحت يف هيلا دمعت ام ريخو

 نيب لفاكتلا ىلع ىذتحمي الثم :كلذب «برضتف .ىرقلاو

 لوألاب ىنع دقو .ءرقفالا بونجلاو ينغلا لامشلا
 ةيمانلا نادلبلا يناثلابو رمعتسملا يعانصلا برغلا
 .نآ يف ةسفانتملا ةلفاكتملا هلودب ةقحلملا

 طاشنلا اذه لثم نا .بسحو :بيطخلا سانتي ملو
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 .ناكسلا نم 7/107 نم رثكأل لصت ال ةفيظنلا هايملا .:ةيبرعلا فايرآلا

 ةيلودلا تاكرشلا هيلا ىعست امع ءيش يف فلتخي ال

 رثأ و .ةيمانلا لودلا ىف يرامثتسالا اهطاشن نم ةداع

 امنإو ,اسالقإ :«ءارقفلا سالفإ» ةدايز ىلع طاشنلا اذه
 نم ةيمانلا لودلا ةداق نم ريثك هركذ ام انضدأ ىسانت

 «مئاقلا يىلودلا يداصتقالا ماظنلا» ربيغت ىلا ةوعد

 ام» :ميدقلا يبرعلا أدبملاب ناميالا ديدجت ةرورض نمو
 .«!كرمأ عيمج تنأ لوتق /كرفظ لثم كدلج كح

 ىربكلا ليومتلا تانويب اهيلع تلبقا يتلا ةمزالاف

 اهعاضوا بيترت ةداعال ةدئاقلا ةيعانصلا لودلا يف

 حيرلا ىوتسم عفرل ةدعلا دادعا ًايضيأ فدهتست امنإ

 ةءافكلا» تادضتقم تناك أدأ .ةليقملا تارامثتسالا نم

 نا ينعي اذهو .اهرايتخا ىلا يهتنتل ؛ةيداصتقالا

 عيمج يف اهتارامثتسا نم ديزتس ةيلودلا تاكرشلا
 ,ةلبقملا «ةيمنتلا» ططخ اهحيتت يتلا حيرلا نطاوم

 ةمدخ مساب ةيلحملا تاموكحلا اهتعضو ءاوس

 تاكرشلا اهيف تأر مأ ؛ةمآألا»و «بعشلا»و «ريهامجلا»

 ولو ىتح اهيلا دمعتس يهو .احبار ابسكم ةيلودلا
 .ةيمانلا لودلل ؛التقم» ةلبقكا عيراشملا تناك

 ةيلودلا تارمتؤملا هذه لثم هيلا ىعسي يذلا امنإ و

 يتلا ةيداصتقالا تاعاطقلا نم نيعم عاطق نيكمت

 مداقلا هطاشن نم بسكي نا نم تاكرشلا هذه مظنت

 ىفو .ماعلا لدعملا ىاوتسم نع لزني ال حيرلا نم الدعم

 ىلغ نيعملا عاطقلا اذه تاكرش صرحل فاك ريسفن اذه

 !اهيف كارتشالاو اهميظنتو تارمتؤملا هذه لثم ليومت
 يىلاتلاب و ؛الماكتم ةفلتخملا تاعاطقلا طاشن ماد امو

 دمك َةيَئْرَج تامهم ءادا يف ةصتخملا تاكرشلا طاشن

 يذلا «ماعلا حلاصلا» نإف .ىرقلاو عرازملا ىلا هابملا

 هابتنالا بذج ىلع يوطني اعيمج نيرمثتسملا طيري
 اهاوه ةكرش لك عابتا نع ةئشانلا «فعضلا طاقن» ىلا

 ريرقت» يعضاو اذه ىعدتساف .مكحم طيطخت امنود

 لامشلا» تاقالعي ىمسدي ام يف ؛تدنئارب ةنجل

 قيدانصلا هذهك صاخ قودنص ءاشنإو «بونجلاو
 .هذه «فعضلا طاقن» لثم دسل ثدحتست ينلا ةردثكلا

 رسيرقت» يعضاو نم دحاو وهو .ثيه دراودإ نلعاف
 ىلا هايملا ندادمإب صاخلا قودنصلا» نا ..تدنارب

 نويلم هتميق ام عمج يف لماي ىرقلاو عرازملا
 تاكرشلا نم نيبلاتلا نيماعلا لالخ ينيلرتسا

 ةنكمملا عيراشملا نا امك :ملاعلا يف ةيسنجلا ةددعتملا

 ..ةصاخ ةيولوا ىلوتس ايقيرفلا يف
 لاؤس ىلا قودنصلا اذه باحصا ىعسي الا يقب

 لمحتو هليومت يف ماهسالا طفنلل ةردصملا نادلبلا
 مادختسا نا كلذ .هفيراصم نع ةئشانلا رطاخملا

 طاشن ليومت يف طفنلل ةردصملا ةيماخلا نادلبلا

 اليدب ةيمانلا لودلا نم اهتاقيقش يف ةيلودلا تاكرشلا
 ةيبرغلا ةيعانصلا لودلا اهحنمت يتلا ؛تانوعغملا» نع

 نم برض ةيلودلا فراصملا اهرفوت يتلا ضورقلا وا
 حلاصلا» لكشبي امم أَءْرِح سيل هنكل ,يسايسلا ءاهدلا»

 بطلاو هابملا نم ةمورحملا نادلبلا يف ءاوس «ماعلا

 نادلبلا كلتب ةقحلملا قطانملا ةلتك يف وأ ءايرهكلاو

 .ةيعاتصلا

 نيب قرقلاب ىردا طفنلل ةردصملا نادلبلا تمادامو

 ,ةيداصتقالا ةيمنتلا تاراسم ق لالقتسالاو ةيعبتلا

 .ءاطسولا بنجتي ريخأ اهنئاف :ىردأ اهنا ىجري وا

 ثيح ىلا هدمل يفكي ام رشابملا نوعلا قيدانص نم اهلو
 نادلب لخاد هابملا تايجاح صخي ام يف اذهو ,ءاشتن

 تابذعم تايمان تاقيقش نم هجراخو يبرعلا نطولا
 0.رخآ ءيش لك لوانتد ام يف وه امك
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 هيف ناد ةجهللا ١ ديدشا : انايب يي ودجولا ينطولا بفختلا بزح 00 ة ةرهاقلا ْق
 0 بفرح .ىقلت» :بزحلا مساب | .يمسر ثدحتم هبا يلدا يذلا نايبلا لاق .يناريالا تنعتلا

  ديدحا موجهل 1دادعتسا ةديدجلا ةيناريالا دوشحلا ءابنا ءابتسالا نم ديزمب عمجتلا 2-0
 نم ديزملاو ءامدلا ةقارا نم ديزملا الا هنع مجْنِي نل يذلا رفالا ,قارغلا يضارا ىلغ ٠

 .٠ .هبم ىلدا يذلا يبلسلا :لعفلا در اضيا ءايتسالا نم ديزمب بزحلا ىقلت امك ءرامدلا.:
 ' .سيئرلا اهب مدقتا يتلا. ةرسخألا :ةيملسلا ةردابملا ءازا .يددمخلا ين ذاربالا ميعزلا 1

 0ع 3 ةلواحمو هوب .ةيملس اسيسأ هيفا عضو يتلاو ؛ ,نيسنح مادص يقارعلا

 ,١ . عارصلا العراقي  الايراضي«.  1 ١ 0
 . ينازيالا ؛ ثنعتلا اذه نأ اى ىرب .يوصولا ينطولا. عمجتلا بزح نا نايبلا لاقو

  يودلا نوناقلا دعاوق طسبال فانم فقوم وه ةرمدم .برح ةلصاوم ىلع رارصالاو .
 - رارمتسا ناد ةرمتسملا ناري تاءاعذا نايدلا ضفرو ,مالساللو ةيناسنالا حورالو

 0 .امامت ضوقرم نما اذه نا دكاو :قارعلا يف ةيسايس تارييغت ءارجا فدهتسي برحلا ؟
 ٠  «يناريالا يدحتلا اذه ةهجاوم ءازا اهتايلوؤسمب ةيبرعلا تاموكحلا نايبلا ركذو . 0

 03 ءالؤه نا نادبلا لاقو :نوريثكلا ةلهاجتي يذلا كرتشملا ي يبرعلا عافدلا قاثيمب اهركذو 0-00

  .نيسانتم وا نيسان ةيبرع ضارا ىلع يناريالا ناودعلا رطخ نولهاجتي نيذلا
 0 ص نوصعفوي ا اما قدمو 0 ةيتاذلا 0 ةدامحو لب :ةينرعلا ميتاعلو 000

 0 'مليعلا فدهب 0_0 .ةيتيفيتملو ةيمالعا.: 0

 .ةديدج دج كم باوب ا لع علمتت لئلا ءعلستت لئانقلا . .. .ريسأ هضاظن لعجي يذلا رسفألا .ةيديدخلا .ةضيبقلاب و .ليجاتلاب اهعم فلسا

 .. ندع يف ةلوقإللا نجافلا
 ] نا نو وخرلا لع .ةئدال تاز داعم لع يب ونجل نمبلا قادعب مضولا رقتسع مل هنا ظ

 ىوتسملا ىلع :هقاروا لك بعل ىلا ىعسي ساطعلا ركب وبا رديح سيئرلا ! 0
 (ضيبلا ملانس يلع مهنيب ,نيدعاسم ةثالث يدبا يف رارقلا ةيزكرم) ىلخادلا

 تالا برحللا

 .٠ تباثلاو .ديدج نم لاتقلا نيخسنل تارشؤم طسو يرجي اذه لك .ةتوقوملا تآجافملا
 : نم ةيئان قطانم يف .تاركسعم يف هراصنا دشحي . .دمحم رصان ىلع قباسلا سيئرلا نا 3

 ١ 3 تامولعملاو .نميلا لامش
 0 دعب ندع نم ترف يتلا ردا وكلاو دونجلا نم دذع ىلا ةفاضا . ,اهيلا يمتنب يتلا ةليبقلا :

 يف ءايبويثا نم تادعانسم ىقلتت ةوقلا هذهو .يضاملا يناثلا نوناك /ريانب 7١بالقنا .
 وها ةيندعلا: عاضوألا ةلبلب يف فعانضد امو. :لمومتو بيردت لكش ىلع :صاخ لكش:

 .. دقو لصو اميفو .دمحم رصان ىلع ةعامج نم امك .ساطعلا مكح نم وكسوم فقوم.. [٠
 + نويلم ٠" دامتعا عم نيينفو ةيمنتلا يف ءاربخ مضي .ندع ىلا يتايفوس يداصتقا | 0
 : /قايرت نع اثحب ,ةيخيلخلا لودلا ىلا ةيلاتتم تالوج لالخ نم. يبرغلا :نيعصلا ىلعو

 تادراطملاو .ندع يف مكحلا سحام وه نمآلا: نا يف كشالو . قهرملا يداصتقالا مست ولأ :

 |  تالائاقم ءيضاملا عوبسالا تريحا امدنع :وجلا يف :تادراطم ىلا تلوحت ضرألا قلع

 ١ . ىلع صضيقلا :فدهي ؛ندع يف: يرارطضالا ظوبهلا ىلع ةيتوبيح ةرئاط ةيبوتج ةيمعب
 ١ تاطايتحالا نم مغرلا ىلعو .اهنتم ىلع اوناك دمحم رصان يلع قباسلا سيئرلل راصنا

 2 مون ثدخت ةديدع تاقارتخا ناف .اهئطاش ىلعو ندع يف تاعردملا راشتنإو ةيسيلوبلا 0
 ٠ ؛ةيلامشلا نميلا هاجتا يف طانضو دونج' رارف اهتمجرت نوكت .ةيركسعلا تانكثلا يف
 ْ يسايسلا ب بتكملا ف ترهظ ةديدع تاماسقنا نأ امك .ةدعضلا ةيليجلا براسملا ربعو

 0 ,ةيلبق تاماسقنا ساسالا يف يهو .ينميلا يكارتش
 1 .نيدوقفملاو نيدرشملاو اياحضلا رسأ يف لثمتت ساطعلا اههجاوي يتلا ةلكشملاو .ةمثا .:

 الا يقانخا تاديقعت عرطي فرثلا اذو موي لك مهددع رئاكتي نيذلا يب نلكتمملاو

 . ةقطنم يهو . نيدأ نم مهتيبلاغ .٠ ,ع وطتم فالآ 5 نع ثدحتت '

 يلع هاجت «ةبدولا تاداشرالا» وكبسوم تررك .ةلجاعلا تادغاسملا لييس ىلع .رالود
 ٠ .ةيسايسلا ةلظملاو ةيركسعلا تاربخلاب هديوزت ىلع ابابا سيدا تثحو :دمحم رضان .
 مهملاو .ندع يف عارصلا ةحنجا نم ايقيفوت افقوم نوكلسي تايفوسلا نا.لاقبو |
 :لقث تاذ يه يتلا ,ةيندعلا ايفارغجلا لن نومكحي نيذلا لاجرلا سبل مهبلا.ةيسنلاب :

 : ني ةيدرقلا .ةرطقوس ةريزج ةعوضخ ,رمحألا رحبلا يف يجيتارتسالا مهعورشم يف
 ئ يبرعلا نطولل يفلخلا .فيضرلا قوف ,بدنملا باب :

 اه ردقب يتايفوسلا غورشملا تايفلخب متهتال , ,تاجافملا ىلع مانت يتلا ندع نكل .

 : يتلا لئابقلا: .تاعامجف' .ةروجهملاو ةرمدملا اهئادحا يف رملا فيغرلا بيبد ىلإ يفصت 00

 نيينميلا نيبرتغملا دئاوع تيجان داو ؛اهتيب اميف سفانتت ةربدشو جحل نم تدفو 0 0

  متلادبع لعو ساطعلا نيب ًايديل اهتعر يتلا ةحلاصملا دوهح تلشفو .جيلخلا يف
 : ..5 .هتاباسحو .هفقاومب ثبتي قيرف لكو .يلامشلا نميلا ةيروهمج سيئر ؛ ا 0



 نم. .مالقثلل ةيراحتتالا ٠ ةسايسلا نوضفري

 ماعلا يارلا ىلا قلخ ودهاجم هجوتي انه

 يضملا نود ةلوليحلل لئاسؤلا لكب لخدتلا |
 ةيفصتو ينيمخلا ظطخملا ذيفتت يف

 ْش .نييسايسلا ءانجشلا

 امه هايشلا تارباخم زاهج اباقب عم |

 تارايسلاو لباشقلا عرز نع نالوؤنسم | .
 ددع ربكا لتقل ةفاغلا ةنكمالا ف ةخخفملا

 هجاومل ةلواحف ف ,يبزع

 0: ةلياغيإةيبرعلا ديالا

 ظ 0ع يدي ميقرتو دتيدجت يف'[27
 0 "ةرهاظلا ف ديدجلا 52

 مت يق ىعدو اديم وا قطنم ١

14 “1000 
 ع

 1 نيبلاط ةتناسنآالا تاملنملاو يىلودلا ْ

 .ينببخلا ماظن نا قلخ ودهاجم لوقيو

 2( ناردتساو بعرلا ةراثا فدهم .ءايزبالا نم"

 ١ يف عورملا لكاتلا بجحو ةيلودلا ةقفشلا

 ةيجإلاب نيسي مرصد 0-5 ا

 ظ اير ب مدير ل ظ
 2 35 ْ 1 رديت 0 وعلا ناريا» ةرشن 7 تالف“

 ' 7 ينسف .ةيعامتجالاو :ةيداصتقالا 2 ٍ

 . | ةلضاوم ىلع ةينازيآلا تاطلسلا رارصإ |
 ١١ | يف ريكفتلا ىلا :اريخأ تاطلسلا عفد ءبرحلا
 ٠ | نع نيلطانعلا لامعلا" نم نينويلم لاسرإ |
 ْ جيلخلا لود ضعبو ايبيل ىلا لمعلا 1
 ”سشالفالا م
 : انين دزاو اذا ذكي مالرقي ل :يداصتقالا /

 2 1 كي لإ ةناعتسالا نع تلخت يتلا يهو .نياربال ا

 لا ةيمالعألا .رداضملا .لوقتو
 ١ فو ::لمآ: نم ةبرقم ةلومتملا تايصخش

 1| . ناف .ناشلا اذه يف ةغيص ىلا لصوتلا لاخ 8

 7| . دييفنت يف تآدذم دق نوكت « تسلا: ظ
 |١ يئائبللا بوت

 ْ ١ : 2 قضي لك دع > نأ ا تان َةاَضر ميعللا :
 ةلمقتيب 0 روطقتا ةيداصتقا ذا ةكيش ريغ ءاهب

 ظ 2 فيلا نا تنك ةيرضما نمآلا ةزهجأ م

 هيلي لع قل برع لقلي لوب اع ا

 0 ةعبلاب يزحل ةيسايسلا: ةنجالا 1 .

 ' ناظا نم بوتجلا يف ةرئادلا برحلا جرخي

  ءاييمعلا ةنتفلا ىلا ةيسانيسلا برصحلا |

 | نم هجوم ينا ىلا رقتفملا يجمهلا فتعلاو |
 0 ةهبجلا, هحيرن

 ' برتخل يروفلا ققولا نلعت نا .ةيبعشلا (
 ٍ بي يذلا 0 دام تر 4

 ْ زانلا قالطا قوم اهيفاط امك هئاعأل نوم
 ةدذئام ىلا سولحلاو طؤرش البو اروف

 امك يروتسدلا رمتؤملا راطا يف تاضوافملا

 ينادوسلا بعشلا ريهامج هحيرصضنتب ىعد

 ىلا بونجلاو لامشلا يف ةيسادسلا يوقلاو '

 وا برحلا ديعصت دض مزحب :فوقولا

 || ةموكحلا معدب كلذو ةنتفلا لاعشا
 مو

 ززفلا نافط اوملا: جاوزا ةيامحلا تاءارجأ /

 بلاط امك نالببلا نمآو. ةفالسس ةنانضو

 ةيفكلا تاءارجالا ناختاب ةفوكحلا

 بازحالا .ةفاك عم رواشتلاب كلذ قيقحتل
 ةيسيساتلا ةيعمجلا لخاد :ةينسايسلا . |

 | | ١ ديعضتلا ةبعل يف كراشت مل نمم اهجراخو
 اللا .ةيضاملا ةرتفلا لالخ داضملا ديعصتلاو

 1 ' حارتقالا بلطيو :ةدلحتملا تايالولا 3 3

 ْ ةذه 6 1 0 نك 10 م

 ْ ونا وملا قير نعا جتاجت +تذم ريد

 دللا طي درسا ةيضاقلا :

1 

 ٠ ضل
 ! رفعلا نم اهلا نوؤ دعب

 هقلطنم نم نآلا اهببياعن يلا ةركفلا نكلو .اييرغ ناونعلا ودين دق ِس

 .هضرفت لب .هرربن
 نع نيقشنملا ميظنت نع اهقاقشنا تنلعا ينلا ,ندرألا نوؤش ةنجلف

 تافرصت نيدتو ءاهب صاخ ميظنت مايق ىلا هيف ريشت انايب تعاذا ,حتف

 نيلضانملا» نم [ددع مهديفجت وأ :مهلصف وأ .مهدرطو لوألا نيقشنملا
 .!حتف نع قاقشنالا يف اومهسا نيذلا ,نييتيطسلفلا (| |

 نوؤش ةنجل نأ نايبلا ىوتحم ىلع تاظحالم نم نهذلا ىلا ردابتي ام لوا 1

 .هودانقو لوألا قاقشن الاب اوماق نيذلا ءالؤه: ىواعد فيز تفشتكا ندرألا

 | ١ .اهنايب يف ةرم نم رثكا ةتادالا هذه رركت ةنجللاو .مهتيلوصوو .مهتيزاهتناو
 يتلا تازربملا ىلع يوطني نكي مل لوألا قاقشنالا نا تاظحالملا يناثو

 ةكرحل ةيعرشلا ةدايقلا ىلا ةهجوملا تاماهتالا ةحص ىلع الو .هتيح يف تركذ
 ,قاقشنالا ءارو ناك ثلاث فرط دوجو نم نذا دن الو .اهيلع قشنملا حتف

 يدفسألاو ديحولا طرشلا يشهو ٠ .ينيطصلفلا حافكلا ةدحو قدزمت ىلا يمرنو |
 ْ : : .هسفنل اهمسر يتلا فادهألا غولبل 07

 > نه !ددسع نا ل آضيأ نايبلا ىوتحم يف درو اميسح - ةثلاثلا ةظحالملاو

 نم مهب ررغ يذبلا ثلاثلا فرطلا :دافا دقو .مهب ررغ نيقبشنملا «نيلضانملا»

 مل قيرط يف مهقاسو !!«حافكلا ىلع مهصرحو :مهتيلاضنو .بيطلا مهرصنع»
 | .هضارغا دفنتسا نا دعب هنا كلذ ىلع ليلدلاو .اهلآم ةقيقح نوفرعي !اونوكت

 . امك امهيلا نودبتسي ءامس وأ ا :مهدرسشو مهدرط .مهنم
 .. !!-نايبلا لوقي . 5 |

 حلصلا ىلع مواست ريرحتلا ةمظنم ةمظنم ناب ةميدقلا ةجحلا اما

 .هلك يبرعلا نطولا ىوتسم ىلع ةيلاضن

 "يي 0 ع يوت ل .اهذقتن نلو .ةيضقلا ينغي نل ديدج ميدظنت مايق نا انيقي . ١

 ا ْق مهسبيو ؛ ,ةديدج كاعاربصو .ةديدج رواحم .قلكحتسا هنأل ,اهتاديقعت ْ

 0 .مادصلا لب ,ماسقنالاو مذرشتلا
 نيدنؤملا نع ثفينف :رفصلا نم | دينس ديذجلا ميظنتلا نإ .كلذ ىلا فضا

 ,ةوقلا ال :فعضلا قزام ف هسفن دجيسو :هلئاسوو لمعلا تايضراو :رطالاو 0 نم 3

 نم اهقلق نع هيبن اهمعزتي ' لما | ظ 7
 | لاب هيف 5 يتلا 0 2 نا كشوي رطخ ديعصت ةباندب كلذ ريثعي ظ

 |" .بايسالا تادادقلا هذه نسفت نا نود نم '
 ١1 ةلودلل غباتلا بونجلا سلجم رطضا دقو |

 4 357 ءاضعأا دحأ هريدي يذلاو .ةيتانبللا .
 ْ ”ةربل نويلم 0 ليوجت ىلا نييدايقلا ٍْ

 ظ 0وتلوبلا ال يل إل رت ا

 1١  نوقشنملا لعف امك كلت: وأ ةهجلا هذه ناضحا يف ءامترالا نع اليدب دجيال دقو || 1

 : لصتتيال اهب كلذ لك ريربت ىلا رظخي و- ةذجللا نايب هيلا راخا اه اةقو- لوألا 30 --

 ظ .بيس ىندأب حافكلاب ||
 ! :ثادتحالا هيف عرابستتا تقؤ لو: وحتلا اذه ىلع ءرفصلا نم ةيادبلا

 ..ةيضقلا لبق نيلضانملا ىلع ريبك رطخ .اهتاياغ قيقحت وحن تارماؤملا مدقتتو
 اهناو ةصاخ .ىلوألا اهدعاوق ىلا دوغتو .اهسفن ةنجللا عجارت ال اذاملف:

 1 ةمث ناك اذا رانسملا حيحصتل طاشنلاو ريرحتلا ةمظنم لخاد لمعلا عيطتست ]

 الا يهتني ال ةيقحلا ينيطسلفلا ”حافكلا فورظ لثم يف .رفصلا نم ءدبلا :

 8 .هثم ىثدا وق ام غلبي دقو, ,رفصلا ىلا

 يناولح دجام

 ملف“ ودعلا عم ْ

 ' .ءامسو ضرا لك يف براحتو قحالت اذهلو ٠ :ينيطسلفلا قحلا 1 ادوب

 : ةيلقتل قيزمتلا ادهن تارماطللا ا وجي جنا ءاقخا اننا لحل 1

 رودلا ءاغلا يلاتلاب و .تالداعملا ةطيرخ ْنِم اهفذحو ٠ ,ةينيطسلفلا ردرحتلا 0 يا

 ةئيدشمو ؛برعلا ماكحلا ضعب ىوه ىلع ةيضقلاب فرصتلاو . ,ينيطسلفلا ٠ 1 ١
 ةوق لك تيتفث تيتفت اهعبعي نيذللا ,يكريمألا ودعلا ةداراو .ينوبهصلا ودعلا .['' ديلا .ب



 د عقلا لا ءاقل
 0 واوا 0م _ و ا ومساا##»

 تاثحايم تقرغتسا طقف ةقدقد نيعست

 داحنتالا يدفو نيب ةريخألا يكتسملفم

 رظنلا ضغبو .ينويهصلا نايكلاو يتايفوسلا
 ةمصاعلا يف يموكحلا عمجملا ةعاق يف راوح نم راد امع

 يتلا هذه ءيراجلا سطسغا /بآ ١4 موي ةيدنلنفلا
 اهعاطقنا نإف .ةددشم نمأ تاءارجا جراخلا يف تدهش

 لودج عم ًايرهاظ ضقانتي نيعست ةقيقدلا دنع
 ىلا ةفاضإ .نييلاتتم نيموي ىدم ىلع حرتقملا لامعالا
 ىلع اياضق ثحب ةيناكما روصت اقح بعصلا نم هنا
 ةصاخ :ةعرسلا هذه لثمد .ةيمهألا نم لاع ىوتسم

 وكسوم نبب ةمئاقلا تافالخلا عونو مجح ركذتن امدنع

 يف ةيسامولبدلا تاقالعلا عاطقنا ذنم ؛بيبا لتو
 ًاعورشم لاؤسلا لعجت ةقيقحلا هذه .1971/ ناردزح

 ىلع لشفلا ريغ بلجي مل يكنسلفه ءاقل ناك اذا ام يف
 .«ةيليئارسالا»  ةيتايفوسلا تاقالعلا عيبطت قيرط

 ةقداس تاءاقل

 ال يكذنسله ءاقل نا ىلع ديكأتلا نم ءدبلا يف دد ال

 ةيسامولبذ تاكرحتو تاءاقل ةليصح هنوك ودعب

 /زومت ١١ يفف .فارطالاو لاكشالا ةددعتم ةيسايس

 داحتالا يريفس نيس ماه ءاقل ىرج م86 ودلوب

 يف رفوسو فورونروف ينويهصلا نايكلاو يتايفوسلا
 فزاع ةوعدل اههتيدلا ءانثا ةيسنرفلا ةمصاعلا

 ربوتكا /لوألا نيرشت يف و .موبينيراب ريهشلا ونايبلا
 هترايز ءانثا فوشتابروغ نلعا ,هسفن ماعلا نم
 نحنو ليئارسا ةلود ءانب يف انكراش دقل» :سيراب
 ةدوصقم تسدل تاملكلا هذه لثم .ءاهتدايسب فرتعنت

 نهار يسايس ضرغل امناو ءضحم ةيخيرات ضارغال
 ءارزولا سيئر زيريب نوميش لعج يذلارمآلا ,.ددحمو
 راصحلا ةلاح عفر» ينعي كلذ نأب حرصي ينودهصلا

 .«ليئارسا نع يتايفوسلا يسايسلا
 ةقورا يف ءدعب ام يف ترج ىرخا ةماه تاءاقل ةمث

 ١1 يف و .ةماعلا اهتاعامتجا شماه ىلعو :ةدحتملا ممألا
 يتلا ةيدنلنفلا ةرافسلا تغلبا 85 ليربا /ناسين

 برح ذنم بيبا لت يف ةيتايفوسلا حلاصملا اضيا ىعرت

 ١945 بآ 75  ١ا/؟ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا 8

 ؟ءاقللا اذهل ةئ ةيدنلتفلا ةمصاعلا د مت اذامو ٠ هاجتا يأ يو

 قيس ةيجراخلا ةرازو 17 ماع 9

 نييسامولبدلا نم ددع لاسرا يف تايفوسلا ةبغر نع
 لوح رظنلا تاهجوو يأرلا لدابت فدهب ؛مايا ةعضبل
 تاكلتمم ريصمو ةلاحب ةلص تاز ةيلصنق بناوج

 نامنكلا ّق ةيسورلا ! ةيسكذوترالا ةنسيئكلا

 بيبا لت ةموكح اهتفقلت يتلا ةبغرلا هذه .ءينودهصلا

 ناودعلا ببسب ذيقنتلا ىلا اهقدرط دجت مل ,روفلا ىلع
 ريغ ةيسايس فورظ لولحو .ايبيل ىلع يكريمألا
 .ةيبرعلا ةقطنملا يف امومع ةعجشم

 ناح جبر
 ةمصافعلا تدواغ م65 ويلون/زومت فصتتم ِق

 .تاثحابملا يف ساسالا عوضوملا بيبأ لت مهتدارا :تايفوسلا دوهيلا

 ريماش - زيريب ةموكح در نكل .ةردابملا ةيتايفوسلا
 ةدعتسم بيبا لت نا هيف ءاج دقف ةرملا هذه فلتخا
 لابقتسا ىلع ةقفاوملا لياقم يتايفوس دفو لابقتسال
 عضو يف وكسوم ةبغر نم ببسبو .«يليئارسا» دفو
 راطالا يف بيبا لت عم اهراوح نم ىلوآلا ةلوجلا
 ةمصاعلا رايتخا ىلع قفتا عضاوتملا يعقاولا
 .ءاقلل ناكم [دياحم فرط اهرابتعاب ةندنلنفلا

 خيرات نيعستلا قئاقدلا ءاقلل نا أذا حضاولا نم

 2488 1: خ17 مز1 ىرخ 1215 خش -



 ربتعي كلذك .ةقبسملا ةيردضحتلا تاءاقللا نم ًالفاح
 تاهجوتلا رهاظم نم اماه ًارهظم ءاقللا اذه

 يف ةينايفوسلا ةسايسلل ةديدجلا ةيفوشتابروغلا
 يلو تانأ اهتسدنه ىلع فرشي يتلا ؛طسوالا قرشلا
 ؟4ل نطنشاو ىف قباسلا وكسوم ريقس نيتيريود

 زكري تاهجوتلا هذهل يسيئرلا فدهلا نا ودبدو .ةنس

 ةيولطملا تامزرلتسملاو رصانعلا ريفوت ةرورض ىلع
 ةيا ديعص ىلع ءاوس .ةيلاعف رثكأ يتايفوس رودل
 وأ :طسوألا قرشلا ةمزاب ىمسي امل ةلمنحم ةيوست
 قلطملا يكريمألا دارفنتالا نود ةلوليحلا ديعص ىلع

 ديال هنا ددصلا اذهب ىرت ةديدجلا نينريود ةيرظن
 تاقالعل ةسوردمو ةيناتم ةيعييبطت تاوطخ نم

 اهل نمؤي يذلا لكشلابو .بيبا لت عم وكسوم
 عم اهتاقالع ىوتسم ىلع ةيباجيا تاساكعنا ايجيردت
 نايكلا عم تاقالعلا جارفنا نا بدر الو .نطنشاو

 عم تاقالعلا ىف جارفنالا نم آردق لمحي ينويهصلا

 يبوللا ذوفن اهمهأ نم ةديدع بابسال .نطنشاو
 يف ةدحتملا تايالولا ةسايس يف لاعفلا ينودهصلا
 بساكم جارفنالا اذه لثم لمحبي كلذك .طسوألا قرشلا

 .«يتايفوسلا راصحلا ةلاح عفر» :زيريب

 اذا ةصاخ ,فوشتايروغ دهعل اهنع ىنغ ال ةيلخاد
 تاسسؤملا نم ديدعلا ىف يدوهبلا ذوفنلا ةناكم ابركذت

 يثلث نا :رصخلا ال لاثملا ليبس ىلعو .ةيتايفوسلا
 نم تايفوسلا نييقيسوملا نيفلؤملا ةيعمج ءاضعا
 .ةيدوهب لوصأ

 ةداجشم ريغ لامن
 اهتاقالع عطق ةوطخ نا وكسوم ىرت رخآ بناج نم

 ناريزح برح رثا ينويهصلا نايكلا عم ةيسامولبدلا
 بناجلا نم ةعجشمو ةيسافم رامثي تان مل ”1/

 ةيتاداسلا رصفف .ابيرقت سكعلا ىلع لب :يبرعلا
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 ام يهو ال" ماع هدرط ريش تايفوسلا ءاريحلا تدرط

 دولا بسك تالواحمو .ديفند بماك ةرسسا لازت

 ءازا ةصاخ :يبرعلا جيلخلا|ةقطنم ُِق ةيتايفوسلا

 :سوملم يش قيقحت ْق حجنت مل ,ةيدوعسلا ةكلمملا

 رضظني ماع لكشي ينيطسلفلا هحونلا نا ىلا ةفاضا

 فورظلل ارظن لانملا بعصلا ردرحتلا فدش ىلا نيعب

 .ةيوستلا ىلا ىرخا نيعبو ةنهارلا ةيلودلاو ةيبرعلا
 ةلزافم نع مئجتتد ملل هتاف يروسلا «فيلحلا» اما

 يتلا ةقيرطلاب ايتارباخم نآلاو ايسايس نطنشاو
 ,يصانلا دبع دعب ةيرصملا ةبرجتلاب ام وحن ىلع ركذت
 حالسلا تازيهجت نم يكشنتلا نع فكي ال هنا امك

 من يذلا تاعاس ثالثلا ءاقل نوكي دقو .ةيتايفوسلا

 بئان مادخ ميلحلا دبع نيب ةبقعلا تخي رهظ ىلع
 سيئرلا بئان شوب جروجو «يروسلا ماظنلا سيئر
 ةطاسوب :ةقطنملا ِق ةردخألا ةتلوح ءانثا يكريمألا

 ناذآلا ٍِق يوقلا راذنالا سرح ناسح كلملا

 .ةيتايفوسلا

 تاهجوتلا نا لوقلا نكمي ةعمتجم بابسالا هذهل
 قرشلا يف يتايفوسلا داحتالا ةسايس يف ةديدجلا
 عيبطتلا» ضعب نمضي يذلا ىرجملا يف ريست طسوألا
 ردقلابو .ينويهصلا نايكلا عم تاقالعلل ؛بولطملا
 يف ةينويهصلا ةياعدلا ةنكامو «ليئارسا» هريثت يذلا
 ضارغأل وكسؤوم عم تاقالعلا عوضوم لوح «برخلا
 ال هنأف ؛ةيبرعلا راطقالا عم ةريخألا تاقالع بيرخت
 ةسصاعلا رذحو ظفحت ةظحالم نم كلذ عم دب

 راطا يف عوضوملا لمجم رصح اهتلواحمو ةيتايفوسلا
 يكنسلف ءاقل عم لماعتلا انكمم نوكي اذكهو .لقا
 مل ةطحملا هذه ناو ءطقف ىلوا ةطحم هنا ىلع ريخألا

 نم رثكا نكي مل اهقده نآل ؛حاجنلا وا لشفلاب بصت
 .ىلوا ةطحم اهنوك

 يرخألا لما وعلا

 ضرف يف ىرخالا لماوعلل ةيمها همث كش نودبو
 ,«ةيليئارسالا» ةيتايفوسلا تاقالعلا ف دجتسملا اذه

 ةنئام نم رثكأ) ةريبكلا كالمالاب اهنم قلعتملا ةصاخ

 ءارمحلا نيتيسورلا نيتيسينكلل ةدئاعلا (رالود نويدلم

 امهنأشب فلتخملاو .كروب ودن يف ءاضيبلاو .وكسوم يف

 عياطلا تاز بغاصملا ىلا ةفاضا .اماع "5 ذنم

 نايكلا يف تايفوس نونطاوم اهل ضرعتي ينلا ىلصنقلا
 فلا 1٠٠١ ىلا ريخآلا علطت كلذك لباقملاب و .ينودهصلا

 ددع ناو ةصاخ .ةرجهلا اوبلط يتايفوس يدوهي

 ,يدوهب فلا 77١ غلب دق ةرجهلاب مهل حمس نيذلا

 ىلا ظقف فلا 186 مهنه ٌمُّدق 86 ىلا ١ نم ةرتفلا لالخ
 كلذ عم ىقرت ال لماوعلا هذه عيمج نا الا .«ليئثاريسا»

 لمحت يتلا ةيجيتارتسلا فوشتابروغ تاهجون ىلا
 .نينربود ةيلودلا نطنشاو ةسايس ريبخ تامصب

 ةلحرملا يف ةناكم نم يكنسله ءاقلل ام ردقبو
 ,؛ةيليئارسالا» ةيتايفوسلا تاقالعلا نم ةنهارلا
 ةراثا رثكألا يه عقاولا يف ةلبقملا تاطحملا نوكتس

 الا .ىلعا تايوتسم ىلع ودبي ام يف متتس اهناو ةصاخ
 تاقالعلا لماك ةداعإب ينويهصلا ملحلا نا
 يف لظيس اهعضو قباس ىلا وكسوم عم ةيسامولبدلا
 املاطو ,روظنملا ليقتسملا ف ققحتلا نع ًاديعب انريدقت
 :ةتسلا مايألا برح مئانغ نع يختلا بيبا لن ضفرت
 0.نيطسلف بعش قوقح نم ىندالا دحلاب فرتعت الو
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 1" كاك ذك ننال ةطهختلا

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 8 _1ة41 يآ 79  ١ا/” ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ملاعلا

 .مايألا هنبخت امي مزحي دحا الو 2

 ةضراعملا باطقأو ونوب ريزانب نجس
 هع طحت قم دمك وروح هي د وج د هاا وك 7

 ل ا 3 كانا يا ل

 ,قحلا ءايض ىغلأ :يضاملا يناثلا نوناك يف ب
 ,ةيفرعلا ماكحألا ناتسكابلا ةيروهمج سيئر | لا
 .نئمطم ءودهب معنت دالبلا تناكو | >
 رذني ءيش لك .1487 بآ نم نورشعلا .مويلا

 تمع نا دعب .ةيفرعلا ماكحالا ةداعابو .رطخلاب
 :ناتسكاب ندم عيمج تارهاظتلاو تابارضالا

 ,ةطرشلاو .نيرهاظتملا نيب ىلنقلا ددع دعاصتو

 :.ةظلتسلا يددومو
 .نيبيلفلا ةصق ددجتت له :نولغاستي نوبقارملا

 ريزانب مكحلا ةدس ىلع عيرنتو .قحلا ءايض لحريو
 .؟قحلا ءايض همدغا يذلا وتوب ىلع ةنبا .ونوب

 .نجسلا يف لازت ام وتوب ريزانب
 ةدمل ءاهتيب يف ةيربجلا ةماقالا اهيلع تضرف تناكو

 ةلمح يف ةكراشملل رفسلل دعتست يهو مايا ةسمخ

 ,ناتسكاب مومع يف ةهيزن تاباختنال ةوعدلا ىلا يمرن
 نم ليلق ريغ ددع عم .نجسلا يف تجزو اهيلع ضبق مث
 .ةضراعملا ءامعَر

 عيمج ف اهرجف لب ,مزاتلا ةلاح لاقتعالا هني مل
 : | | «ىجرجلاو ىلتقلا نم ددع طقسي موي لك يفو .ندملا
 8 .مهريغ نع جرفي امنيب ,نيرهاظتملا نم ددع لقتعيو

 | | ةكرح» ريزانب اهمعزتت يتلا ةيريهامجلا ةكرحلا
 هوعدت ىعشلا ىلا ءادن تهجو ..ةيطارقميدلا ةداعإ

 ىتح .رهاظتلاو بارضالاو .ةطلسلا ةغطاقم ىلا
 0 فة تحدق :

 ١443 بآ "8  ١ا/ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ا" »

 . قحلا ءانض طوقس

 ةهجاوم يف .«بعشلا بزح» ةكرحلا هذه دوقي
 ,ةيمالسالا ةطبارلا» يديؤمو ,ةموكحلا تاوق
 .مكحلا يف ةكراشملا

 لوقت امك ةطبارلا يديؤم نم ليلق ريغ اددع نكلو
 نا امك .ةيطارقميدلا ةداعا ةكرح عم فطاعتي-ءابنالا
 .اهديؤي وأ ءاهيلا مضنا دق نيلقتسملا نم ًاريبك ًاددع

 شيجلا لخاد ىوق نا ىلا ربشت يشتارك ءايناو

 ةايحلا ةداعإو ؛ةهيزن تاباختناب نيبلاطملا ديؤت
 اهتلت .ةيفرعلا ماكحألا نم ةلحرم دعب ؛ةيطارقوميدلا
 ,جارفنالا ضعب نع ربعت اهنأاب تفصتا نا ةلحرم
 مظعم نا لب :ةيقيقح ةيطارقوميد ىلع يوطنت ال اهناف
 ؛يحراخ راتس جارفنالا كلذ نا نودكؤي نيبقارملا

 .تايرحلا دييقتو فسعلا هءارو يفخي

 بلاطت ةيطارقوميدلا ةداعا ةكرح تناك اذاو
 تاباختنا ىلا وعدتو ,يسايسلا طاشنلا ةيرح قالطاب
 طابترالاو .بغشلاب نييلاطملا مهتت ةطلسلا ناف .ةرح

 راطخا ناتسكابيلا ددهتت تقو يقف :ةيجراخ ىوقب
 تالواحم لك ىلع ةباقر ضرف ىلا اهرطضت .ةيجراخ
 .نوناقلاو نمآلاب ثبعلا

 تعلدنا :بلصلا يوطلسلا فقوملا اذه هاجت

 يشنارك يفف .ندملا لك يف تايارضالاو تارهاظنلا

 زاغلا ليانقب ةطرشلا مهل تدصتف فولآألا رهاظت
 اوعفرو .ةراجحلاب نورهاظتملا درف .عومدلل ليسملا
 .مكحلا طوقسب اويلاطو .ةطلسلل ةيداعم تاراعش

 حرجو ليتق طقسف .رانلا قالطا ىلا ةطرشلا ترطضاو
 .رهاظتم ةئامسمخ لقتعا و :نيرهاظتملا ضعب

 بارضالا ةرارش تلقتناف .امزآت دادزا فقوملا نكلو

 ىلع ديزي ام مدطصا روهال يفف .ندملا لك ىلا رهاظتلاو
 ظقسف .ةحلسملا ةطرشلا ىوقب رهاظتم فالآ ةرشع
 .نيرهاظتملا نم نانثا لئقو :نيفرطلا نم ىحرج

 لاتق ىلا تامادصلا ثلوحت روباد هاش ةنيدم فو
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 روهمجلا كبتشاو .ةبيرق تافاسم نم .ةهجاوم
 يف راثلا اولعشاو .ةطرشلا رصانغ عم بضاغلا
 .بعشلا نم ىلتق ةثالث كلذ ةليصح تناكو .تاقرطلا
 .نافرطلا نم ريدك ددع حرحو

 تفذقو ؛يشنارك يف ديدج نم قئارحلا تلعتشاو
 اهرصانعو ةطرشلا تارايس ةرهاظتملا ريهامجلا
 تيضقف عومدلل ةليسملا لبانقلاب تدرف .ةراجحلاب
 بضغ فعاضتف .زاغلاب ةقنتنحم .روفلا ىلع .ةأرفا

 ةرملا هذه تدرف .ةطرشلا اومحاشهو .روهمحجلا

 ىحرجلا تارشعو ,ىلفق ةرشع طقسف ؛صاصرلاب
 يبكار نم ةريغص اقرف نورمهاظتملا لكشو

 ةيعرفلا عراوشلا ربع نوقلطني اوناك :تاجاردلا
 امم .ةعرسب نويحسنيو ؛ةطرشلا نومجاهيف ,ةقيضلا
 .نيفرطلا نبب ىحرجلا ددع نم داز

 ةدانق ترطضا .وتوب ةلئاع ةنيدم .الاه يفو

 دعب .اهتاوق ىلا ةعيرس تازيِزعَت لاسرا ىلا ةطرشلا
 قاطن عستاف .اهيلع قوطلا مكحي روهمجلا داك نا
 .ةماعلا ينابملاو رجاتملا ضعب تقرحاو ؛مادصلا

 لتحا .ةليلق ةطرشلا ىوق ثيح .ىرخأ ةنكمأ يفو
 .اهتايوتحم اومطحو .ةيموكحلا رئاودلا روهمجلا
 ناسلب قطان نلعا تقولا اذه يفو .اهوقرحاو
 تامادصلا تأدب ذنم ىلتقلا ةليصح نا ةضراعملا
 فالآ ةرشع زواجت نيلقتعملا ددع ناو .اليتق نوسمخ

 قطانم ىلا تدتما تارهاظتلا نا قطانلا دكأو .لقتعم
 ةمواقم يف افنع دادزت ةطرشلا ناو .,ةديدج

 ليسملا زاغلا تمدختسا وداد يفف .نيرهاظتملا
 نكلو .ةياهنلا يف صاصرلاو .تاوارهلاو عومدلل
 ىلع اولوتساو قرطلا عطق اوعاطتسا نيرهاظتملا
 ددع هيف طقس ماد مادص دعب ةيموكحلا ينابملا ضعب

 .دعم مهددع فرعي مل ىحرجلاو ىتقلا نم
 تفقوت تاراطقلا نا ىلا يشتارك نم نومداق راشاو

 ميلقا ناو .قطانملا نم ددع ىلا اهتالحرب مايقلا نع

 نابمو ةيموكح فراصم يف رانلا مارضإ دهش دنسلا
 ير ةانق اورمد وتوب ريزانب يديؤم ناو .ةيمسر
 ا باطقأ دحأ اهكلمي

 ةرهاظتل يدصتلا روهال ق ةطرشلا عطتست ملو

 .ةضراعملا مالعاو وتوب ريزانب روص لمحت ؛ةمخض
 نكلو .ركذي ثدح نود مهتريسم نورهاظتملا لمكأف
 ناليتق هتيحض بهذ دابا لصيف يف عقو امادص
 ادع :ىحرجلا نم ددعو .ةطرشلا نم امهدحا

 .نيلقتعملا
 ناتسشولب ىف تاطلسلا تجرفا ةئجافم ةكرح يفو

 طغض ببسلا نا ليقو .نيلقتعملا نييسايسلا لك نع
 كلذ يف ةطلسلا تاوق عطتست مل يذلا ةضراعملا
 يف تاطلسلا تلقتعا امنيب .هتهجاوم نم ميلقألا
 .نيضراعملا نم ديزملا ىرخألا ندملا نم ددعو يشنارك

 اعد قحلا ءايض نا ىلا ريشت ةريخألا يشتارك ءابنا
 .تايوتسملا ىلعا ىلع ءىراط يدايق عامتجا ىلا

 ىلا يناتسكابلا سيئرلا دمعي نا نوبقارملا عقوتيو
 دتماو عضولا مقافت نا دعب عراشلا ىلا شيجلا لازنا
 ةرداق اهدحو ةطرشلا دعت ملو .ميلاقألاو ندملا لك ىلا

 .هتهجاوم ىلع
 لهو ؟ةمداقلا مايألا هئنخت ام ةمث له :لاؤسلا

 عاصنيس لهو ؟اهتدارإ ضرف ةضراعملا عيطتست
 رود هل نوكيس شيجلا نأ ما ؟قحلا ءايض سيئرلا
 (].؟ميساح

 - [نمالملت] ندعم مهمعع 1

 ةحلسالا بيرجنو : .درالوب ةحيضف دعب
 تضل يي تل ا فيس تل .

 سسجتلا فيس ةلسلس لاو كيب

 دعيف ,ةدحتملا .تايالولا يف «ةيليئارسالا» اه

 ىلا ةحلسالا بيرهت ةلاسمو :درالوب ةحيضف

 «لاكتد وا نوكير» ةكريش فشكت :بينا لت ريع نارنا

 0 زويليئاربسا» ةثالث طايبض اهب ماق :ةدديدح ةحيضف

 موسرلا نم ةحفص فلا نوسمخ مهعم تطبض دقف

 ةلصتم اهلكو ؛ةيربعلاب ةبوتكملا تاركذملاو ةينفلا
 ىلع لمعت ةكرشلا تناك .؛ادح روطتم عالطتسا ماظين

 .ةزاجنا

 هب موقت قيقحت نع أبن ةيكريمالا «نويبيرت وغاكيش»
 طايض ةئالث سسك .ةينعملا ةيكريمالا تاطلسلا

 ميماصت ةقرس اولواح ,وجلا حالس نم «نييليئارسا»
 مهعم تطيضو .يوسصحجلا عالضطتسالل يرس ماظن

 قئاثولا
 ةطحم تعاذا .ءابنلا راشتنا نم نيموي دعبو

 كرامجلا ةزهجا نا ءيس .يب .يا» يكريمالا نويزفلتلا
 «ليئارسال» ءالمع اهب ماق ةلواحم يف ققحت ةيكريمالا

 ماظن ةعانص يف لخدت ةيرس ايجولونكت بيرهتل
 يوجلا سسجنلل ديدج «ويديف»

 خادحالا ةبادد
 نوكير» ةكرش تدقع دقف .1184 ماع ثادحالا !دبت

 لجا نم :رالود نويلم نوسمخ هتميق اقافتا ؛لاكتبوا
 ىلع رمي لجر دصر عيطتسي عالطتسا ماظن ريوطن
 .توصلا ةعرسب ريطت ةرئاط نم ارنمولدك ١١١ دعب

 نويلم نيرشع ينويهصلا نايكلا ةموكح تعفدو
 .هيلع قفتملا غلبملا نم ةفلس رالود

 ,ناريطلا طابض نم ةثالث بيبا لت تلسراو

 .هزاجنا لحارم اوعباتيلو لمعلا نم نيبيرق اونوكيل
 ةكرش تحمس .نيفرطلا نيب قافتالا بسحو

 ,عنصملا لوخدب ةئالثلا طابضلل ءلاكتبوا نوكير»
 ةيادب ذنم ءلمعلاو عورشملا ليصافت ىلع عالطالاو

 نومزالي اوناكف .14/4 ماع امهذيفنت يف عورشلا
 ةرسيبك لك ىلع نوعلطيو .لمعلا تقو لاوط لمعملا
 .ةردغصو

 زاجنا لاجم يف اريبك امدقت ةكرشلا تققح نا دعبو
 ةديدج تاليدعت ءارجا بلطب بيبا لت تمدقت .زاهجلا

 نع ايئاهن «ليئارسا» يلختب ةكرشلا تئجوف مث .هيلع
 وهو .هيلع قفتملا غلبملا يقاب عفد اهضفرو .عورشملا
 تيلاط امدنع ةأجافملا تفعاضتو .رالود نويلم نوثالث
 تناك يتلا نيرشعلا نييالملا ةفلس درب بيبا لت
 .لمغلا ةيادب عم قافتالا ىلع ءانب  ةكرشلل اهتعفد

 ةدعللا فاشكنا
 «لاكتيوا نوكير» ةكرش تلصو ءانثالا هذه يف

 ةيليئارسالا «بوا  ليا» ةكرش نا لوقت تامولعم
 ,ايقيرفا بونج ىلا هعيبتل هسفن زاهجلا عنصن
 - تررق ذئدنعو .ةينيتاللا اكريماو :ىصقالا قرشلاو
 نع ةثالثلا «نييليئارسالا» طايضلا داعبا  ايئدبم
 ويام /رايا نم نيرشعلاو عباسلا يف كلذو .عنصملا
 نيسمخ مهتزوح ف تدجوف مهبئاقح تشتفو .يضاملا
 ةيوتكملا تاركذملاو ةينفلا موسرلا نم ةحفص فلا

 .هلحارمو عورشملاب قلعتت اهلكو .ةيربعلاب
 « كرويوين ةمكحم ىلا مهدض ىوكش تعفر نئدنع

 ةيلمع تاسبالم فشكو مهعم قيقحتلاب تبلاطو
 عفد ىلع اهرابجاو ءايدام بيبا لت ميرغتو .سسجتلا
 .هيلع قفتملا غلبملا ةيقب يه .رالود نويلم نيثالث

 ةئربت : ةداعلاك :ناك يكريمالا يموكحلا لعفلا در

 يموقلا نمألاب ساسملا نم ينويهصلا نامكلا
 ةمكحملا اهيف لصفت ةيندم ةيضقلا ردتعاو .يكريمالا
 .ةيلارديفلا

 ءدبلا يف اينلا تلقانت يتلا ةيكريمالا مالعالا لئاسو
 اهنا دكؤتف :لاكتبوا نوكير» ةكرش اما .ةأجف تتمص .
 ىلع ةيندملا ةيحانلا نم ,ةياهنلا ىتح ةيضقلا عباتتس
 ارارضا اهب قحلي .ةثالثلا طابضلا هب ماقام نآل ؛لقالا
 ,ماه يعانص راكتبا عايض ىلا ةفاضالاب ,ةضهاب ةيدام
 (1.اهدي نم
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 !ليماتلاب ةراجتلا نآلا ...

 دقلا ةياكح

 نفاه نميريل عياتلا ريغصلا «هكراب» ءانيم نم
 نم 5,7١ ةعاسلا ىف تآدن قرشلا رحب ىلع
 ١١:4 لا ةلحر مرصنملا ويلوب /زومت 7١84 رجف

 بابض ربع ءادنك ىلا ءملخلا دالب ىلا ايليمات !درشم
 ناك .ةليوطلا يلايللاو مايالا نيقرتخم يسلطالا طيحملا
 ةينام الا ةرخابلا بادرس نوشرتفي نودرشملا ءالؤه
 لافطا ةعبراو ءاسن عبرا مهنيب ءاجيروأ» ةيبرغلا
 في ملو افوطع دربلا نكي مل .ةعاضرلا رهش يف مهدحا

 هتيصخشو همسا نولهجي يذلا ةرخابلا ناطبق
 بيدلح هرطق ال :مهغفلبا امدنع مهاجافو .هتادهعتب

 . عايجلا لاجرلاو ءاسنلل ةيفاك تايناطب الو لافطالل
 يرث» ةيدنكلا ةنيدملا لحاس نم ةفاسم ىلع

 نابراق طبهو ءاجيروا ةرخابلا تفقوت «دنالدنوف
 تلمُح امهرهظ ىلعو ةجئاهلا يسلطالا هايم ىلا ةاجنلل
 .ةيرشبلا علسلا

 ةرخابلا ناطبق داعو فدهلا ىلا نابراقلا هجون
 ءانيملا سيلوب تامولعم لوقت امك لدنب غناغفلوف
 برغأ نمث كرام فلأ ٠١ غلبم ضبق نا دعب يناملالا

 ددنعتس - نيلرف
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 اطدقل
 و هيو هوو 13و 9 ا جس“ ااا لش »* 1

 احنلا تاقفص نم ةفف

 سس و موسوس عساس 3 حووا هود هورس فوج 1117 ويقسم

 هذه ةرهدزملا ةيرشبلا ةراجتلا تاقفص نم ةقفص
 .دادالا

 تارادار تفشتكا .«دئالدنوف يون» نم نرقلام

 رضحو نييويسآلا لاجرلا ةرهمج نييدنكلا نيدايصلا
 ءالؤه عم قيقحتلل روفلا ىلع يدنكلا سيلوبلا
 نم اومدق مهنا اومعزف مهلاوقا تبراضت دقو .ءايرغلا
 ةراحبلا اما :ةلوهجم ةرخاب رهظ ىلع دنهلا يف ام ناكم
 مايا ذنم ةاجنلا براوق اولقتسا مهناو ,نوينيص مهف
 .ةريثك

 لطنت مل ليماتلا نيحزانلل تنقل يتلا ةياورلا هذه
 دكؤي صتخملا بيبطلاف ,يدنكلا سيلوبلا لاجر ىلع
 موي نم رثكا اوضمي مل مهنا تبثت ةيحصلا مهتلاح نا
 ماوكا سيلوبلا لاجر هابتنا تتفل كلذك ةاجنلا براق يف
 يتلا دهعلا ةثيدحلا ةيبرغلا ةيناملالا فحصلا
 دعب اميفو .هنزو فخو هنمث الغ ام فل يف تمدختسا

 ال هنا دكؤتل ةعساولا تايرحتلا تامولعم تءاج

 يسلطالا بابع اورخم نوينيص لاجر الو ةيدنه ةرخاب
 مهي فذق نمو نذا مه نيا نمف .ةددحملا ةرتفلا نمض

 ؟!دنك ىلا
 ثدحتملاو ءايلك ةعاقفلاك ترجفت ةقفلملا ةياورلا

 ةموكحلا حامس وجرن» :لاق امليمات ١54 لا مساب

 لبق قافتالا صن اذكه :ةقيقحلا لقن مل اننال ةيدنكلا
 ىف بغرنو ةيداحتالا ايناملا نم اقح انمدق اننكل ؛انتلحر
 ١ .«ادنك يف ةايحلاو ءوجللا

 لحاوس ىلع ىرج ام ىلا عجرنو اليلق انه فقوتنل
 رهش لالخ مت ةقفصلل دادعالا :ةيناملالا نيارلا دالب

 ديس لدنب ناطبقلا ناك .ماعلا اذه نم ويلوي /زومت
 .احبرم المع ةليوط ةرتف ذنم رظتني اجيروألا
 ميحج نم نوبراهلا اكنال يرس نم ليماتلا نوحزانلاو
 ةيسودنهلا ةيليماتلا ةيلقالا نيب ةيلهالا برحلا
 ديلاقم ىلع ةرطيسملا ةيذوبلا ةيلاغينيسلا ةيرثكالاو
 نآلا ىتح ةيداحتالا ايناملا يف مهددع غلب .ةلودلا

 كلذ عم هجاوي ءالؤه عيمج .ابيرقت درشم فلا نيثالث
 صرف نا ثيح اددجم اكناليريس ىلا داعبالا ةنحم
 يه مهدحأل يسايسلا ءوجللا قح تابلطب فارتعالا

 الو .ىرخا نادلب نم نيرخآلا نيئجاللا ملس يف ىندالا
 ليماتلا رظني ادنك نكل ,ليماتلا ديري ايوروا يف دحا

 تليق دق تناكو .ةنجلا ىلا كسانلا رظني امك اهدلا

 ف يرسلا ثحبلا أدب اذكهو .ءىجال فالآ ةعبرا
 اعابت ادنك ىلا ةلحرلا تاقفص ميظنتل ةيداحتالا ايناملا
 نم درف لكل كرام فالاآ ةعبس ىلا ةسمخ غليم لباقم

 يتلاو :ةيرسلا رشبلا ةراجت حئاول مهتوتحا نيذلا
 ةبجولا ريغ اونوكي مل 154 لاو درشم 8٠١ تغلب
 جئاتنو يناملألا سيلوبلا رداصم تبثتو .ىلوالا
 دق اوناك لافطالاو ءاسنلاو لاجرلا ءالؤه نا هتايرحت

 ملاهناو .اهعالقا نم ةليل لبق اجيروألا رهظ ىلع اوبلج
 .اهب ءدبلا ةظحل الو ,ةلحرلا هاجتا عالقالا دنع ددحت
 ىلع لمحت 1477 ماع تينب يتلا ةرخابلا تناكو
 ىلاو .ذاقنا ةيردص ١٠١ و ةاجنلل براوق ةثالث اهرهظ

 ليم ارخؤم اوظحال نمالا لاجر نأف هلك اذه بناج
 يدنكلا رالودلاب كراملا نم مهتالمع ليدبت ىلا ليماتلا
 نمو ةلوهجم فورظ يف مهنم تارشعلا ءافنخا ىلاو

 ايناملا ةرهجا تقلت امدنعو .راذنا قدباوس نود

 نا اهيدل دكأت يدنكلا ينويزفلتلا مليفلا ةيداحتالا
 فرعتلا متو ةيناملالا ضرالا ىلع اوناك ءالؤه عيمج
 .ادرف ادرف مهتايصخش ىلع يلاتلاب

 عابرا ةثالثلا ةقفص ىلع ناطبقلا لصح اذكهو

 اما .طقف مايا ةعضب ةلحر لباقم ابيرقت كرام نويلم
 مل يهو ؛ادنك يف دعب دعقت مل ةجض اوراثا دقف ليماتلا

 .طقف ةضراعملاو ةمكاحلا ةيسادسلا بازحالا لمشت
 تدبا يتلا نييدنكلا ريهامج اضنا تلمش امنا

 يضارال يويسآلا وزغلا اذه نم اهرهاظتو اهءادتسا

 مهتياور نغ ليماتلا هيف رذتعي يذلا تقولا يفو .ادنك
 ال مهنا اهدافم ةريثم ىرخا ةياور نوادبي ىلوالا
 ائيش اوفشتكي ملو ,يناملالا ناطبقلا نع اًئيش نوفرعي
 مهيلا ليخ امك دوسالا نوللاب ةغوبصملا ةرخابلا نع
 دق لدنب ناطبقلا نأ نوملعي ليماتلا ءالؤه نا ودبي الو
 ةراجتل ازمر اجيروالا ةرخابو .اروهشم امسا حبصا
 دعب ةيداحتالا ايناملا ىلا قيرطلا يف نينثالا ناو رشبلا
 .ءاضيبلا رادلا ف اليلق ثوكملا

 هترخابو لدنب لحي امدنعو ةلبقملا مايالا يفو
 ريبصم دحا عباتي نل ؛ةكراب» ءانيم ىلع افيض اجيروا
 مامتها نم اذه عيمجلا هيديد ام ردقب ءاناسنا ١64 لا

 غناغفلوف لدنب يناملالا ناطبقلا :ةريثملا ةلحرلا لجرب
 60.لدنب
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 هذي كاريش كج لوألا يضرفلا ريزولا يملا

 ةدوعلل بهاتيو ؛برغملا ىلا ةصاخلا هترايز ب
 ناك :ةيفحص ةجض هتقبس ىتح «سيراب ىلا ! ١
 «تاروب نب» «يليئارسالا» يفحصلا هبسن ام اهببس
 توعيدي» ةفيحص اهترشن تاحيرصت نم هيلا
 مظعم اهترسفو ؛(6١85/8/1) خيراتب «تونورحأ

 اهنا ىلع - ةضيرع تاتيشنم عم  ةيسنرفلا فحصلا
 ,ةيبرعلا اياضقلا هاجت اسنرف ةسايس يف لوحت
 .نيطسلف ةيضق ةصاخو

 رداب ,قيلعت وا يبرع لعف در يا ردصي نا لبقو
 يقن ىلا (ةيسنرفلا ةموكحلا رقم) نوينيتام رصق
 نا دكاو .«تاروب نب» عم يفحص راوح يا ءارجا

 لؤالا ريزولا عم ءاقل بلط «يليئارسالا» يفحصلا
 ىلع لوصحلا فدهلا ناكو .دايا هحتنمف .كاريش

 .طسوالا قرشلا لوح باتك عضو ْق هديفت تامولعم
 هبناوج دحا يف ناك يلوالا حيضوتلا اذه نا ودبيو

 يمسبر لعف در وا قيلعت يا ردصي ملف .برعلل انيمطت
 .كاريش ناسل ىلع رشن ام ىلع

 ,برغملا نم لوالا يسنرفلا ريزولا ةدوع دعبو
 نوكي نا ىفنف :نييفاحصلا ةلئسا ىلع باضتقاب باجا
 ىلا راشا هنكلو .تاروب نب يفحصلا ىلا ثيدحب ىلدا
 ىلع ءانب يراجلا سطسغا /بآ 8 موي هاقتلا هنا»

 رشنب تئجوف دقل» :فاضاو ؛هفلؤي باتك ناشب هبلط
 .ههب لدا مل يذلا ثيدحلا

 فقوم نا كاريش لاق ةينيطسلفلا ةيضقلا نعو
 .«تباث فقوم» ةينيطسلفلا ةلكشملا نم اسنرف

 ةلقتسم ةينيطسلف ةلود ةماقا نع لثس نيح هنكلو

 يف ةلود ءاشنا ىلع قفاوا ال يننا» :لوقلاب ىفتكا

 نا نم مغرلا ىلع (ةيسنرفلا تاعطاقملا ىدحإ) زيروكال
 .ءاهيف ةقيمعلا يروذج

 تاقالعب اررض ثيدحلا رشن قحلب له :لئسو
 يف ةدع تالاقم ىلع تعلطا دقل :لاقف ؟برعلاب اسنرف
 ءالدالا تيفن يننا ىلا تراشا ةيبرعلا فحصلا
 .«ثيدحلاب

 يلا تيسن دق :تونورحا توعيدي» ةفيحص تناكو

 ةلود ءاشنا لوح راد ام اهزربا فقاومو ءارا كارفش

 :لاق هنا ةفيحصلا تركز دقف ,ةلقتسم ةينيطسلف

 نا بجي نكلو ,ةلقتسم ةينيطسلف ةلودب بحرا تسل»
 نا ىراو .ةصاخلا مهضرا نيينيطسلفلل نمضت

 اناو «ندرالا عم هيلع قفتي لح راطا يف ةيضقلا ىوست
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 5 1 :عقاول نوره ,تونورحأ دوكبدت بلا الواحم

 فك نيش ...3 فم ديس ع نس

 ':ةينيطسلفلا ةيفقلا نمانرف فقوم تاش» كؤبو
 ؟ دفا بيب ديوس

 م د 0

 ةديح تاقالع ىلا نوط و نب يقيم 5 وع قفاوف

 .«نيسح كلملاو ليئارسا نيب
 كلذ نكي ملف تافرع ريساد لياقا مل اذاو» :فاضاو

 لئالقلا نييسنرفلا ةييسايسلا نم انأف .دصق نود

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نوك آديم اوضفر نيذلا

 تملع دقلو .نيطسلف بعشل يعرشلاو ديحولا لثمملا
 حتتفا ايتكم نا ؛قلحا اناو .ةعاذالا نم .حايص تاذ

 .ءادج اينلا ينجعزا دقو ؛سيراب يف ةمظنملل
 .هيزيلالا ىدل كاذموي تججتحا دقل» :لاق مث

 .«ثدحلا كلذل ةجيتن .ةمزا ريثا نا اشا مل يننكلو
 امك كاريش لاقف ءيقارعلا يوونلا لعافملا نع اما

 سيئولا عم رثأ مل» ::تونورحا توعيدي» كلذ تدروا

 لعافمب قارعلا ديوزت عوضوم نيسح مادص يقارعلا
 - كاذنآ  ةعانصلا ريزو اهجلاع ةيضقلا هذهف .يوون

 ةقيثو ةلص ىلع ناك يذلا  ونانروا ليشيم ديسلا
 هتعقو يذلا قافتالا ادبا نيدا ال .ناتسيد سيئرلاب

 هب لدا مل يذلا ثيدحلا رشنب تئجوف :كاريش

 «يليئارسالا» ناريطلا برض نا :فاضا مث .يسفنب
 عنتقم يننأل .ةحارص هتندا دقو :حداف اطخ ,لعافملا

 كلذ نا  نييملاعلا ءاريخلا يار وه اذهو  ةمان ةعانق

 ,«ةدبرح فادها ةبا خدخنل نكب حل لعافملا

 ققوملا حيضوتو ...ثيدحلا يفن
 امم فقوملا حضوي نا كاريش كاج ديسلا اشي مل

 :ببس نم رثكأل امبر ءيفحص رمتؤم يف هيلا بسن
 توعيدي» يف رشنام يطعي نااشيملهنا-١
 ثيدحلا يفنب ىفتكاف .عقاولا ةيعورشم «تونورحا

 .اليصفتو ةلمج
 ةسايس يئاتلابو .ةموكحلا مزلي نا دري مل هنا 5
 - وهف ,يضاملا نم اهربتعي دق ءارآ وا فقاوم .استرف

 برغملا نم هتدوع رثا نييفحصلا ضعب ىلع هدر بسح

 اعهنتقم ناك ثادحا نع تاروب نب ىلا تامولعمب ىلدا -

 ايصخش اهب اعنتقم لاري ام هنا وا ,اهثودح دنع .اهب
 تامولعم اهنا كلذ ىلا فضا .يسنرفلا فقوملا مزلت الو
 ىلع بحسنت الو .هباتك فيلأت يف يفحصلا ديفت
 .رضاحلا

 نم .؛تباثلا اسنرف فقوم» دكؤي نا دارا هنا - ٠"

 ال وحت ةمث نا دحأل ليخي ال ىتح ,ةينيطسلفلا ةيضقلا
 .اسنرف ةسايس يف

 نابكلا هحاود نا بحب ال ,هتاز تقولا يق .هفاو-

 نا ملعي وهو .نينثالا جرحي امب .ينويهصلا
 دملا ناو «باوبالا ىلع ةيسنرفلا ةيسائرلا تاباختنالا
 وجلا يف ريثاتلا ىلع ةردقلاو يمالعالا ينويهصلا
 .ناريبك ,يباختنالا

 لوؤسم لوالا يسنرفلا ريزولا نا ىقبي كلذ عم
 ىلا حشرمو .ةهج نم ؛ةلود لجر وهف :نيتيلوؤسم
 انب ردجي كلذل .ةيناث ةهج نم ةيسنرفلا ةسائرلا
 ةيسنرفلا  ةيبرعلا تاقالعلا سمت :روما دنع فقوتلا

 نا ىلع نوعمجي برعلا مظعم ناو ةصاخ .ةرشابم
 .ةصاخ ةناكم مهدنع اسنرفل

 ام لك نأ يعي كاريش ديسلا نا رومالا هذه لوا ١

 نم افقوم وا ءضام ىلع اقيلعت ناك ءاوس .هنع ردصي
 اثيدح وا ,عضوي باتكل تامولعم ناك وا ,ديدج ثدح
 افقوم بسحيو .هيلع لجسي .يفحص عم ارباع
 يفحص ثيدحب ءالدالا يفن نوكي نا ىنمتنو .ايمسر
 .فقاوملا لدبت مدع ينعي تاروب نب ىلا

 - هيلا بسن ام حص اذا فرعي كاريش نا اهيناثو- ١

 اميق ,روهشملا يل وغيدلا فقوملا عم ضراعتي رشن ام نا
 .يلوغيدلا هاجتالا كاريش لثمي

 سيئرلا فقوم عم ضقانتي رشن ام نا اهثلاثو -
 يف نيطسلف بعش قح ىلع ةرم ريغ دكا يذلا نارتيم

 ديعص قلع أدبأ حرطب ملو .ةلقتسملا هتلود ءاشنا

 يعرشلا ريرحتلا ةمظنم ليثمت لؤاستلا

 ةيساسح كردي كاريش ديسلا ونا عبار - ؛

 كاحي ام ىلع امتح علطم وهو ,ةينيطسلفلا ةيضقلا
 ةقدب ابوسحم يار لك ناك كلذل .رمآت نم اهلوح
 ديسلاك ريبك لوؤسم نع ردص اذا ةصاخ ,ةيهانتم
 .كاريش

 ال وحن ىلع فقوملا حيضوت ىلع صرحلا ناك اذه نم
 وذ يسنرفلا فقوملا نأآل ءضومغ وا سبل هعم ىقبي
 [1.ةيبرغلا تاباسحلا يف نرو

 مسا _ ١3 نآ ؟5  ١ا/ا ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 وراغيف ول

 :ةيروسإو ليا رم"
 نوف م فلح
 كودوب هينور : ملقب

 يركسع روضح يف «نييليئارسالا» ةحلصم نإ
 ىدحا ربتعت توريب يف ةيلاعف رثكا يروس

 ةندايطلا اهبزيعتل :يقلا ةخراصلا تاضقانتملا ١

 ةماظنلا ءادع نمثت ءليئارساف» .طسوألا قرشلا قد ١

 زجع اهقلقيو ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل يروسلا |[
 ىلع «مالسلا» ضرف نع نييروسلا دونجلا فالا ا

 يذلا زجعلا اذه .ةرحانتملا ةينانبللا تايشيلبملا '

 .يضاملا ربمسيد /لوالا نوناك قافتا '

 ايسيئر اببس دعي هسفن قافتالا اذه نا عقاولا ٠
 فيلح) ةقيبح يليا ايشيليم نيب ريخألا لاتتقالل |
 تاوقلاو (ةيروسلا فوفصلا ىلا لقتنا يذلا ليئارسا '

 هاجت ظفحتملا عجعج ريمس ةدايقب ةيئانبللا |
 قشمدل يا «ليئارسا» |
 عجعج نا ىلا تراشا دق تامولعملا ضعب نا ريغ |

 «ليئارسا, عم يركسع نواغت ىلا ديدج نم ىعسي |
 .«نانبل يف يروسلا رطخلا» فاعضإ فدهب '

 م ىتح  نوليلق :ييئارسالا» بناجلا نم

 .ةمسقنملا ةينيدلا ةيلقألا كلت يف ةقث مهيدل تلاز أ نييحيسملا عم يسايسو يركسع |
 ةيروس ههخاوت امم «نويليئارسالا» قلقب لباقملا ١

 دوجولا ىلع ءاضقلا وه توريب ىلا اهلوخد نم يسيئرلا
 تاساردلاو .ةينانبللا ةمصاعلا يف مظنملا ينيطسلفلا

 لخدنلا لوح «ليئارسا» ِق ارخؤم ترهظ ينلا ١

 رشعلا تاونسلا ىلغ ديزي ام ذنم نانبل يف يروسلا

 .ةيرظنلا هذه معدت |
 ةمظنم ديبحتل امئاد ىعسي ديسألا ظفاح ناك دقف ٠

 يف ةلقتسم ةلودب بلاطت يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا |

 .اهل ايخيرات اقح قشمد اهربتعت يتلا نيطسلف |
 لوال نانبل ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد رسفي اذه ٠
 / -ايمسر- دح عضو لجأ نم 19175 سرام /راذآ يف ةرم |
 .141/ 0 ليربا / ناسين يف ترجفنا يتلا ةيلهألا برحلل |

 لك لبقو ًالوا ,ةيروسلا تاوقلا هتلعف يذلا نا ريغ '
 راسيلا تاليكشتو نيينيطسلفلا رابجإ ناك .ءيش |[
 حالصإ يأ لقرعت ةقيثو ىلع ةقفاوملا ىلع ينانبللا |
 تاميخملا نم ةليقثلا ةحلسألا عمج رربت اهنكل يسايس '
 نيب ةفينعلا تامادصلا يف ببست امم ةينيطسلفلا !

 وينوي /ناريزح يف يروسلا شيجلاو نيينيطسلفلا |
 ةكرعم يروسلا شيجلا اهيف رسخ يتلاو ,5١ا/“ |

 اؤم5 بآ ؟ه - ١الا ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 ا اهنقلا مه _.قاقبل و نييعبسلا مدح

 .اديص لخدم ىلع ةلماك !
 ضايرلا يف ةيبرعلا ةمقلا تارارق تءاج نا ىلا ..

 .«ةيبرع عدر تاوق» ىلا ةيروسلا تاوقلا لّوحتل
 نع  حاجن نود  عبطلاب ةيروس فقوتت مل

 ' يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لاجر ديرجت ةلواحم |
 تايشيلبملا عم نواعتلاب كلذو مهتحلسأ نم توريب :

 | يف ينيطسلفلاو يروسلا يركسعلا روضحلا رمديل
 اة ماع ْق ناشبلل «ييئارسالا» وزغلا آدب مك

 .نا

 باحسنإلا هكرت يذلا .غارفلا» نا ريغ

 هديست نا ةيروس عطتست مل ٠ ,دغب اميق « «يليشاربسالا»

 ءانب عنمل ةدعاسم نم «لمأ» ايشيلبمل همدقت امم مغرلاب

 ,رسفب اذهو .نانبل يف ةينيطسلف ةيركسع دعاوق

 يروسلا روضحلا يف «ةيليئارسالا» ةحلصملا ءعبطلاب

 ضرف نع قشمد زجع نم قلقلاو ,ةينانبللا ةباغلا ىلا
 | ةيومد ىضوف يف قراغلا ينانبللا كييازوملا ىلع اهتدارإ
 .ىطسولا روصعفلا ترمغ ينلا كلتك

 | .ملكحسا نع ةيروبس عاضتجا ضنا يسع اذهو
 60.قشمد تاوق ءاهسرحت» ' طورش مارتحا ضرف ىلع قشمد ةردق مدع نع ضخمت | | يتلا عاقبلا يف ةينيطسلفلا عقاوملا ىلع ةريخألا |

 ,ةيليئارسالا»

18/4 

 !اياف ل ,
 .ةميقلا ةميدع نوكت داكت لمر ةنفح يه اباط
 كلذ عمو .«يليئارسا» قدفف نم الإ ةغراف

 نيب حوتفم حرج ىلا لوحتت نا تعاطتسا
8 

 .اهتدكلم نايعدب نيفرطلا نآل رصمو .ليئارسا» ١ : ل ا ١ قل
 لمد ىلع اقافتا دهشيس ع وبسالا اذه نا ودبي نكل

 نوعمش نلعا ,رهشأ ةينامث يلاوح لبق اباط حرج يف |
 ىلع هتقفاوم نع «يليئارسالا» ءارزولا سيئر زيريب |
 نا املع .اباط ىلع عازنلا ناشب يلودلا ميكحتلا |
 يجراخ لخدت يا دض اقباس تناك «ءليئارسا» |

 جروج هسرام يذلا عارذلا يف نم ليلق دعبو .نآلا
 قرشلل هترايز ءانثا يكريمألا سيئرلا بئان شوب |
 ةنجل ليكشت نمضتت يتلا ليصافتلا ترقا .طسوألا '

 يرضم مهنيب نم نوكي صاخشا ةسمخ نم ميكحت |
 ةروكذملا ةنجللا سردتس ؛دحاو «يليئارسا»و دحاو |

 .اهيلع فلتخملا ةقطنملا روزت مث نيفرطلا تاءاعدا
 تاضيوعت عفدب مهيناج نم نويرصملا دعو

 ناميلس مهلتق نيذلا «نييليئارسالا» حايسلا تالئاعل |

 لاسرإب ًاضبأ اودعو امك .ةيضاملا ةنسلا ىف رطاخ /

 ريشت امدنع «ليشاريسا» ىلا مق رمق ١

 يتلا اباط ذخاتس رصم نا نوحجري نيبقارملا بلغأ
 دقف .مئاغ وحن ىلع ةطيرخلا تمسر امدنع 1451 برح ىتحو 1405 ماع ذنم لقألا ىلع ةيرصم تناك |

 | حرص دقو .يكنسله يف نينثالا موي نيبناجلا نيب |

 /لوا نيرشت يف حبصيس يذلا ريماش قحسا ىطعا [
 ضوافتلا ىلع ةقفاوملاب ةراشإ ءارزولل اسيئر ربوتكا |
 برعأ اذإ فلاحتلا طرفب ددهي ناك نا دعب اباط ناشب |
 .رصمل اهتداعال هدادعتسا نع زيردب (

 يذلا كرابم ينسح سيئرلل ةبيط رابخا اهنا ٠
 ىلا ةجاحب وهف .ةيداصتقا تابوعص هدالب شيعت
 نم ناكريمألا بلط كلذل .ايزمر ناك ولو حاجن '
 [].اباط «!وتلفي» نا «نييليئارسالا» '

 اكتم

 رفنات كرووزمل

 يلابلوم ءاينما
 ناميوت بيليف ملقب

 قفاوملا ءاثالثلا خوي يتايفوسلا داحتالا نلغأ البا :
 ١ فانئتسال ططخ دوجو مدع نع 8/14 ظ ١
 ١ مت يذلا ءاقللا دعب «ليئاريسا» عم تاثحابملا ا |
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 | ديسلا ةيتايفوسلا ةيجراخلا ةرازو مساب قطانلا |

 أ مل ءاقللا نا يفاحص رمتؤم يف فوميساريج يدانيج |
 ' يف يرجت ةبعلل دوجو ال» هناو تابقافتا نع ضخمتب '

 | ,ةيناودعلا ليئارسا ةسايس نيدن نحن . سيلاوكلا |
 أ امدنع طقف اهعم ةيسامولبدلا تاقالعلا ديعنسو

 34 - 1 حلا ملت1 نمط ]ات مهشتقات -
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 .«ةيبرعلا لودلا دض ةنناودعلا اهلامعأ فقوتت

 أ - اهدعوم لبق تاثحابملا فقوت يف ببسلا نع اما
 | ىلع ناموي اهل اردقم ناك نا دعب ةقيقد 4١ ترمتسا
 دفولا نا فومساريجح ديسلا لاق دقف  لقالا

 عضو اهنم ؛ةييسسايس اياضق» راثا دق «يليئارسالا»

 نييسامولبد ةرايز اوحرط امك تايفوسلا دوهيلا |
 . وكسوم ىلا «نيدليشاربسا» ا

5 

 وا م

 1ك

 | تايانب ةدع نوكلتمي مهناف :تايفوسلا ىلا ةبسنلاب
 .ةيسورلا ةيسكوذوثرالا ةسينكلا ىلا دوعت سدقلا يف
 | داحتالا ىف تاراقع ةيا كلمت الف «ليئارسا»اما
 مه تايفوسلا دوهبلا نا ىلا ةراشا ياو .يتايفوسلا

 | ريغو افرجعتم الخدت» لثمي ليئارسا» تاكلتمم نم
 داحتالل ةيلخادلا نوؤشلا يف قالطالا ىلع رربم

 اة

 (وكسوم يف ةفيحصلا لسارموه بتاكلا) '

 يلب رمل هرأأ

 لسارم) ليكنارسف نيلغ :بتك عوضوملا سفن لوحو ..
 الوانتم (ةلتحملا سدقلا يف تسوب نطنشاولا ةفب 0

 فقوملا ىلعو ؛:تاثداحملا فقوت ىلع ةينويهصلا لعفلا دودر

 . [ مكن ملا نمطمع منعنع 05

 | ءارزولا سيئر زيريب نوعمش دقتنا كب

 ١ حمسُي نل» هنا نم وكسوم ارذحم تاثداحملا ان

 | طسوالا قرشلا يف مالسلا تاضوافم يف ةكراشملاب اهل
 ١ عم ةلماكلا ةيساموليدلا تاقالغلا ديعت ىنح

 .«ليئارسا

 ناد الئاق ةيتايفوسلا ةيجراخلا ةرازو حيرصت
 ١ دوهدلا ريصمو .بعش اهنا ءطقف ةلود تسسدل ليئارسإ

 ١ انرعاشمو انتامامتها زكرم يف امئاد نوكيس تايفوسلا
 | ةعقاولا هذه ريغي نلو .انفقاومو انتاجايتحاو
 . «ع يشن ةيخيراتلا

 ا دقف «ةيليئارسالا» ةيجراخلا مسانب قطانلا امأ

 | يتايفوسلا فقوملا ريغتي مل» :هلوقب هفسا نع برعا
 داحتالا يف دوهيلا هاجت يبلسلا

 1 ادي يلع

 ١ يف تبتك دق «ةيليئارسالا» سترا اه ةفيحص تناك
 ا يكتدسلش عامتجا تقيس ينلا ءاوحجالا ىلع اهقيلعت

 | نإ :يلودلا مّلّسلا يف هناكم فرعي نا عيمجلا ىلع»

 ١ ةوق ىلع طورش ضرف اهلوخي عضو يف تسيل ليئارسا
 9.«يتايفوسلا داحتالاك ىمظُع

 نانام ول
 ىدوهبلا نيد (ة شغف

 ةفئاطلاب اسنرف يف ةيسايسلا ةقبطلا متهت
 فلا ٠٠١ مهددع نيبخان زرفت يتلا ةيدوهيلا كنب

 .بخان |[
 توصلا» حلطصم ضفرتف ةيدوهبلا ةفئاطلا اما

 اوسنرف بناج ىلا ةفاثكب تتوص دق ةفئاطلا كلت نا عم .يبول دوجوب اعابطنا يطعي يذلا ءيدوهيلا '
 بازحالاو دهعلا كلذ ذنمو ١1418١. ماع يف نارتيه '

 ءانثتساب  راسيلا ىلا نيميلا نم ةيسنرفلا ةيسايسلا
 -دوهنلا تاوصأب دبا ظحبي مل يذلا يعويشلا بزحلا '

 ههاجتا دمتعب يذلا دحوملا يدوهبلا توصلا حمساقتت

 يف عضولا نم كاذ وا فرطلا اذهل يسايسبلا فقوملا ىلع |

 .طسوألا قريشلا |!

 ,لاثملا ليبس ىلع ناتسيد راكسيج دهع ةياهن ف
 تعدو هتسايسل اداح دقن ةيدوهيلا تامظنملا تهجو |
 .ايياختنا هتعطاقم ىلا |(

 نم برعلل قيدصك فنصي يذلا كاريش كاج اما

 .يدوهيلا بخانلا ةقثب عتمتيال وهف .يلوغيدلا راظنملا |

 | نم ديفتسي امئاد ناك نارتيم اوسنرف نا عقاولا
 | نا ينعي اال اذه .يدوهيلا عمتجملا لخاد زيمتم عقوم
 | يكارتشالاو يبوغيدلا بزحلا تادايق ةيبلاغ

 | يف اهسيسات يرجي يتلا يداونلا نغ كيهان .57
 | ىلع .دوهيلاو بازحالا كلت نيب ةقالعلا نيتمتل اسنرف '

 | ةيرحلاو ةيدوهيلا يدان كانه رصحلا ال لاثملا ليبس | ايناتان ةدلب يف ثدحتي ناك يذلا زيريب ضفر دقو
 | يدانو .راريج دولك يلوغيدلا بئانلا همعدي يذلا
 | .سويباف نارول ةجوز هعجشت ةيدوهيلاو ةيكارتشالا

 " اهعوضوم ةدحاو ةحلصم ىلع دهشي مدقت ام لك

 []1.ةيسنرفلا ةيدوهبلا ةفئاطلا

 خ11

 نويبيرت دكلاربهل

 ايكريمأ ناتسكاعلا
 :حاجنب رجت نا وتوب ريزانب تعاطتسا

 قرخ ةمهتب اهنجستل ةيناتسكابلا ةموكحلا نب
 .ةيسايسلا تارهاظتلا رظح 10“

 لضفألا نم ذإ .ةموكحلا بناج نم أطخ كلذ ناك |
 فنعلاب ديدنتلا وه وتوب فده نا امب اهحارس قالطإ |
 ةيقيقح ةين نود نم ناتسكابلا يف ةيروتاتكيدلابو !
 اهنجس نا ريغ ةيطارقميدلا وحن دالبلا كيرحتل '
 اهدوقت يتلا ةضراعملاف .ةلئاه ةيكيتكت ةزيم اهيطعب |

 ١ قيرط نع ةموكحلا ةحاطإ نآلا لواحتس وتوب ريزانب
 اهتداق يتلا ةروثلا طمن ىلع يريهامج ضوهن '
 ا تاباختنالا ةيشع ونيكا نوزاروك |
 ناتسكابلا يف ةروثلا كلست نا حجرملا نم سيل (

 شيجلا ناك ثيح نيبيليفلا يف يملسلا جذومنلا |
 وه شيجلا ,ناتسكابلا يفف .ةموكحلا دض لملمتي |

 نكل .نيبيلفلا ف

 .ةموكحلا
 | لظ يف تاونس ينامث ةدم ناتسكابلا تشاع دقل ٠
 ١ ءايض دمحم لارتجلا هضرف يذلا يركسعلا مكحلا 1

ْ 
 ١ .وتوب ريزاني دلاو قنشو حاطأ يذلا قحلا

 | قحلا ءايض سيئرلا دمج .يلاحلا ماعلا ةيادب يف
 | يف ادبو ,ةيندم ءارزو سيئر نيعو يركسعلا مكحلا

 | ميظنت يف ءدبلاو يرايتخالا اهافنم نم ةدوعلا |
 ١ .ةض ظ اعملا

 | ىلا يركسعلا مكحلا نم قيرطلا نأ ريغ
 | تراثا دقو .رطاخملاب امئاد فوفحم ةيطارقميدلا |[
 ١ رارمتسا ةيناكما لوح ةلئسأ يضاملا عوبسألا ثادحا |
 .يناملربلا مكحلا وحن روطتلا يف ناتسكابلا |

 ْ رفوتت نا نود تقؤم لكشب هجوتلا اذه عطقت دقل

 .هنع عجارتلا تاراشإ ١

 «ناتسكاملا ْق ةدع حلاصم ةدحتملا تايالولل

 1 7 4 ,ناتسناغفا يف تايفوسلا ةمواقم زارمتسا / | نمضي يذلا يسايسلا اهرارقتسا وه اهنم ةدحاو |[

 ١ اضيا كانهو .ناتسكابلا يف ةنمآ ةدعاق ءنودهاجملا»
 .يطارقميدلا دالبلا روطت يف ةقيمع ةيكريما ةحلصم |

 [1.؟مهألا وه حلاصملا هذه نم يأف 12م ١
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 .,ددعلا اذه نم ًاءددب ,«ةبيرعلا ةعيلطلا» رشنت لب

 ناونع تحت ةسارد ثالث تاقلح ىلع |"

 ةلامعلا ليقتسمو ةيطفنلا عاضوألا» 4

 راعسا بلقت اهنم ىلوألا ةقلحلا لوانتت .«ةرجاهملا

 ةلامعلا لبقتسم ىلع هنع ةمجانلا تاريثاتلاو طفنلا

 اميفو .ةصاخ ةروصي ةيبرعلا ةلامعلاو :ةماع ةروصب

 :ىلوألا ةقلحلا يلب

 ال

 يف مهو ةيمنتلا ةياغ مه ريشبلا نا فورعملا نم

 دوهجب الا ققحتت ال ةيمنتلاف .اهتادا هسفن تقولا

 تاعامج يف ءاضعاك مهأ ةجردبو ءدارفاك .رشبلا
 ةرهاظ تلتحا دقف قلطنملا اذه نمو . تاسسؤمو

 اهضعبو ةيبرعلا راطقألا نيب ةلماعلا يديالا لاقتنا
 ةبقح لالخ ةريبك ةروصب تزرب يتلاو .ضعبلا
 لوح ةرئادلا تاشقانملا يف ةرادصلا ناكم ,تانيعبسلا
 لماكتلاو ءماع لكشب ةيبرعلا ةقطنملا ةيمنت ةيناكما

 .صاخ لكشب يبرعلا يداصتقالا
 اهدهشت يتلا ةديدجلا تاريغتملاو عاضوألل ارظنو

 امو طفنلا راعسا روهدت ةصاخ .ةنوآلا هذه يف ةقطنملا

 نآلا رودي ثيدحلا ناف .كلذ دعب راثآ نم هيلع بترت
 .لكك ةقطنملا ف ةلامعلا هذه ةكرح لبقتسم لوح

 ةلامعلل ةلبقتسملا نادليلا نم لك ىلع كلذ ربثاتو

 .تالامتحالا نم ددع راثي انهو .اضيآ اهل ةلسرملاو
 فوس ةلامعلا هذه ىلع بلطلا نا ىرد يبؤافت لوألا

 كلذو .هلاح ىلع لظي فوس لقألا ىلع وأ .ديازتب

 ةيويسآلا لحم ةيبرعلا ةلامعلا لالحا عقوتل ةجيتنك
 كانه ناك اذاو] ساسالاب اهنع ءانفتسالا متيس يتلاو
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 5 نوكيشف ةقنغلا لع .بلطلا .تالدعتم ق صقاتت
 ساسالاب اهبلط ةيبلتو اهعابشا مت يتلا تاعاطقلا
 ىلا كلذ دتفي نلو (دييشتلاو ءانبلا عاطق ةصاخ)
 اذه باحصا نا رخآ ىنعمب ؛[ىرخألا تاعاطقلا

 بيكرتلا لكيه رييغت وه ثدحيس يذلا نا نوري يارلا
 ةنيعم تايعون نع ءانغتسالا ىنعمب .بلطلا يف ينهملا
 لامتحالا اما .ىرخا تايعون ىلع بلطلا ةدايز لباقم
 ةلامعلل ةلبقتسملا ةيبرغلا لودلا نا ىري وهف يناثلا
 ةلامعلا نم ريدك ءزج نم صلختلا ىلا رطضت فوس

 ضافخنا مث نمو ةيطفنلا اهتادئاع ضافخنال أرظن

 ضعب يف مت يذلا عابشالل أرظنو .اهتارامثتسا
 .ىرخالا تاعاطقلا

 نيذه نم يأ ةحص ىلع فوقولا انتلواحم دنعو
 نم ديدعلا كانه نا ىلا الوا ةراشالا انب ردجت نيدارلا
 دقف ددصلا اذه ىف تذختا يتلا تايصوتلاو تارارقلا

 ىلع اهمزع نع يجيلخلا نواعتلا سلجم نادلب تنلعا
 بناجألا اهب لمعي يتلا فئاظولا ددع ضيفخت
 نيذلا نيدفاولا ددع ردقي ثيحب (مهريغ وأ برعلا)
 ةمداقلا سمخلا تاونسلا لالخ ةقطنملا نوردافيس
 ةيبرعلا ةكلمملا تناكو اذه .نينويلم ىلاوحب
 فلا ٠١ نع اهءانغتسا لبق نم تنلعا دق ةيدوعسلا

 نع ءانغتسالا ىلا فدهتو ١1485. ماع يف يبنجأ لماع

 لعفلاب تردصأ دقلو .ماعلا اذه يف افلا ٠١ ىلاوح

 مادقتسا فقو اهنم) نأشلا اذه يف تارارقلا نم ذيدعلا
 ةلامعلا تامدخ ءاهناو :جراخلا نم ةيبنجألا ةلامعلا
 اهدقاعت ةرتف تاياهنب اهدالب ىلا مهعاجراو ةيبنجالا
 ةدوع ينعي اذهو اهل ةلافكلا لقنب حامسلا مدعو
 دقاعتلل هديدجت مدع و هدقاعت ةدم ءاهتنا روف لماعلا

 نع الضف اذه .ىرخا ةهجل وأ لمعلا ةهجل ءاوؤس

 موسر ةدايزب ةيضاقلا ةيندرألا ةموكحلا تارارق
 ٠١ ىلا اهب نيلماعلا برعلا لامعلل لمعلا حيراصت
 ىلا ةفاضالاب .ريناند ٠١ نم الدب ايندرأ ًاراثيد

 نم لمع حيرصت ىلع لوضحلا ةرورض اهطارنشا
 نع كيهان اذه .ةرشابم لمعلا لبق ةيندرألا تاطلسلا
 درطب صاخلاو ١9860 فيص يف رداصلا يدفللا رارقلا

 .نييسنوتلاو نييرصملا ةصاخ ةفصبو .برعلا لامعلا
 فوس اهردغو تارارقلا هذه لك نا همف كش ال اممو

 يلاتلابو يبرعلا لمعلا قوس ىلع اهريثأت ثدحت
 هذه رارمتسا ةيناكما ىدم نع لؤاستلا حبصي
 .ددصلا اذه يف ايسيئرو ايساسا الؤاست عاضوألا
 ةرشثؤملا لماوعلا مهأ ةسارد هيلع ةباجالا بلطتتو
 ةياهنلا يف اننكمي ىتح قوسلا هذهب ةمكحتملاو
 .نيدأرلا نيذه نم يآ ةحص ىلع فوقولا

 :اهل اعيربس اضرع يلي اميفو

 طفدلا قوس ف ردسالا ةكرح

 ةيسيئرلا لماوعلا ىدحا قوسلا هذه راعسا دعت
 ةقطنملاب ةلامعلا ةسايس ةغايص ْيف ةيساسالاو
 لاقتنا ةرهاظ نيب قيثولا طابترالل ارظن .ةيبرعلا
 تادئاع نيبو .ةقطنملا يف يلاحلا اهلكشب .ةلامعلا
 ًارظنو .ةهح نم اهل ةليقتسملا نادلبلا ىدل طفنلا

 مجحو طفنلا تادئاع نيب ةقالعلا ةعيبطل
 ىرخا ةهج نم نادلبلا هذه يف تارامثتسالا

 ةنوآلا لالخ) طفنلا راعسا لبقتسم ىلع فوقوللو
 رايهنالاو روهدتلا ىدم روقلا ىلع ظحلن انناف (ةمداقلا
 ذنم ماخلا طفنلا نم ليمربلا عيب راعسا يف رمتسملا
 لودجلا نم حضتي امك) نآلا ىتحو تانيتامثلا ةيادب
 عاضوألا ىلع ةرورضلاب سكعنا يذلا رمألا :(يلاتلا

 ىلع ةصاخ ةفصبو لكك ةيبرعلا ةقطنملاب ةيداصتقالا
 .ةلامعلل ةلبقتسملاو طفنلل ةردصملا ةيبرعلا نادلبلا
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 .1545 نراه ؟١ ةيلودلا

 نم ديدعلا ىلا :طقنلا راعسال يلاحلا روهدتلا
 ةيطفنلا قوسلا اهتدهش يتلا تاريغتملاو لماوعلا
 لكش يف ءاوس .نآلا ىتحو تانيعبسلا فصتنم ذنم

 لماوعلا لعج امم .,اهتعيبط يف وا قوسلا هذه
 ضرعتن نلو .ةياغلل ةدقعمو ةكباشتم اهيف ةمكحتملا
 جرخن ال ىتح ."!'لماوعلا هذهل يليصفتلا حرشلل انه
 ىلا ةراشالا يرورضلا نم هنا الإ ,عوضوملا قاطن نم
 ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا هبعلت يذلا رودلا
 نم ليلقتلا ىلا فداهلاو اساسأ ةقاطلل ةكلهتسملاو
 وأ راعسالا قيرط نع ءاوس  يبرعلا طفنلا ةيمشا

 - ]نم مق نمط معفقتع -7

 ,:ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو تبعل دقو ةكلهتسملا تايمكلا

 ناتديصيا اذه يف يسيئرلا رودلا ٠ :نآلا ىتحو اهئاشنا ننم

 رخا ىنعمب] ةمدختسملا ةقاطلا ةءافك تداز يلاتلابو

 رادقملا سفن جاتنال ةمزاللا ةقاطلا ةبسك ضيفخت من

 طامنا يف تارييغتلا ةجيتن ًاضيا مت امك [ام ةعلس نم

 كاليهتسالا هحوا ضعب نع ءانغتسالا ةشدعملا

 نيب ةقالعلا يف ريثآتلا ىلا كلذ ىدا دقو . خلا ..اهليلقتو

 - نادلبلا هذه لخاد_ يرداصنقالا ومنلا لدعم

 هذه نمض لخديو .ةقاطلا ىلع بلطلا تايوتسمو

 هذه اهتعبتا يتلا نيزختلا تاسايس اضيا لماوعلا
 يطفنلا اهنوزخم ديصر ةدايز ىلا تدمع ثيح نادلبلا

 ةماع ةفصضب ةيداعلا اهتاجادتحا قوفت تايوتسمب

 داريتسا ىلع دامتعالا نم ليلقتلا يف اهنم ةبغر كلذو
 قاوسالا يف ةبراضملل ةاداك همادختسال اضياو طفنلا

 نع) ضافخنالا وخن راعسالا ىلع طغضلا يلاتلابو

 هيف ضفخني يذلا تقولا يف ضورعملا ةداير قيرط
 مدع رصنع دايدزا ىلا ةياهنلا ف يدؤي امم (بلطلا

 .رمتسملا ضافخنالا وحن راعسالا عفد مث نمو نيقبلا

 «تاقيلعتلا نم ريثكلا هتلوانت رخآ لماع كانهو

 ديازت هب دصقنو ةقاطلا نوؤشب نيمتهملا نم ةصاخ
 ريسغو طفنلل ةجتنملا نادلبلا هبعلت يذلا رودلا

 نا ضعنلا ىرب ثيح ..«كيبوألا» ةمظنمب ءاضعالا

 يف يسيئرلا لعافلا تحبصا دق ةعومجملا هذه نادلي

 يف يأرلا اذه باحصا عم قفتن انك ناو .طفنلا قوس
 قوسسلا يف ةعومجملا هذه هبعلت يذلا رودلا ديازت

 ةيناكما ىدم لوح اهعم فلتخن اننا الا ايلاح

 فورعملا نمف .البقتسم رودلا اذه بعل يف رارمتسالا

 «نادلبلا نم ةسناجتم ةدحو لثمت ال ةعومجملا هذه نا

 أنادلب مضت يهف .مهنيب اميف حلاصملا فلتخم يلاتلابو
 مضت امك ؛جيورنلاو ايناطيربك ةمدقنم ةيلامسار
 ملاعلا نادلب ةعومجمو يتايفوسلا داحتالا اضيا
 .خلا ..اليوزنفو رصمو كيسكملا ةصاخ ثلاثلا

 لصو دق نادلبلا هذه مظعم جاتنا نا ظحالملا نمو

 اهنم ضعبلا نا لوقلا اننكمي لب ,ىوصقلا هتاقاط ىلا
 ةيطفنلا قوسلا يف دوجولاب ظافتحالا ةصرف عاضا دق

 ريسشت يتلا ايناطيرب لثم ليوطلا ىدملا ىلع
 اماه ادروتسم حبصت فوس اهنا ىلا تاءاصحألا

 قلعتي اميفو .(ةرقفلا هذه لالخ فاعضا ةعسن

 نم ربكآلا تايمكلا تلاز امف يتايفوسلا داحتالاب
 ةفيضل اقفو كلذو) هئافلح ىلا بهذت هجاتنا

 ادودحم هرود لاز امف يلاتلابو ١131/5( ماعل تسراخوب

 دادزت نا عقوتي الو كلذ دعب ةضئافلا تايمكلاب

 ناصقن نود لظت ناو .يلاحلا ىوتسملا نع هتارداص
 ةديحولا ةلودلا يه كيسكملا دعت كلذلو .ام ةرتف

 ربكأ ةرتف ءقوسلا يف ةسفانملاو دومصلا ىلع ةرداقلا
 يذلا رمألا .ةريبك ةيطفن تايطايتحاب عتمتن ثيح

 قاوسالاب ةعومجملا هذه ةيمها نم اريثك للقي
 ةفرعم وه ددصلا اذه يف انمهي ام نكلو .ًالبقتسم

 لماوع ىلا ساسالاب عجرت لهو :ةيلاحلا ةمزألا بابسا
 دوعتو لوزت نا اهراثا ثبلت ام ثيحب قاوسالاب ةئراط
 ةجيتن اهنا ما ؟لبق نم هيلع تناك ام ىلا عاضوألا

 ةايلرع تي شستربتست قوس ةياويج لبارق
 ةياجالا يغبنت يذلا ساسألا لؤاستلا وه

 ببسلا نع ثحبلا يرورضلا نم حيصي 1 2

 نم ىلع فوقولا ةلواحمو ةمزالا هذهل يسيئرلا
 رارضالا نا فورعملا نمف ؟رايهنالا اذه نم ديقتسملا
 نادلبلا ىلع طقف رثؤت نل راعسالا روهدت نع ةمجانلا
 ةكلهتسملا نادلبلا ىلع اضيا رثؤتس اهنكلو ةجتنملا

 كلذ لثمت ءاوس) .لكك يل ودلا يداصتقالا ماظنلا ىلعو

 هذه يف :ليدبلا ةقاطلا تاعورشم فدلاكت عافترا يف

 تهجو يتلا تارامثتسالا مجح ضيفخت وأ .نادلبلا

 تاذ ىرخألا ةيعانصلا لودلا يف بيقنتلاو ثحبلا ىلا
 نع الضف اذه ,ةعفترملا ةيرامثتسالا فيلاكتلا
 ةروصب تايسنجلا ةددعتملا تاكرشلا حابرا ضافخنا
 . (ةريبك

 نادلبلا مظعم لازت ام يلودلا ديعصلا ىلعو
 ةيجراخلا اهتينويدم لكاشم نم يناعت طفنلل ةردصملا

 ةذهو - ايريجينو اليوزنفو كيسكملا ةصاخ ةفصبو
 ديعاوملا يف اهنويدب ءافولا نع ايلاح زجعت نادلبلا
 هذه ةلودج ةداغاب بلاطي اهنم ضعبلا نا لب ,ةددخملا
 يذلا رمألا يلاحلا عاضوألا روهدتو انلاب امف :نويدلا

 رايهنا يلاتلابو اهتينويدم دادس نع اهزجع ىلا يدؤي
 .يلودلا ىلاملا قوسلا

 برفلا نادلبي نا كلذ نم خمهفي نا يقيدب الو

 طفنلا راعسا ناقنا ىلا فدهت تناك ةيلامسأرلا
 هذه نإف ؛امامت كلذ نم سكعلا ىلع لب .هفالخو
 بصن تعضو دق ؛ىلوألا طفنلا ةمزا ذنمو .نادلبلا
 ةمظنم ريمدت وهو ًآيسيئرو ًايساسا افده اهينيع
 ةرم قوسلاب رومألا مامز كاسما ىلا ةدوعلاو كيبوألا

 يحضت نا نكمي فدهلا اذه ليبس يفو .ىرخا
 فادهالا باسحل ةبيرقلا ةيداصتقالا فادهألاب
 اماظ يتلا ةسايسلا يهو .ىدملا ةديعب ةيجيتارتسالا
 تاسايسل يساسالا سدنهملا ءرجنسيك» اهيلا راشا
 تاكرشلا هينحت امع الضف اذه .ةقاطلا هاجت برغلا

 ىلا اهتدوع يهو ةيساسا ةدئاف نم ةيسنجلا ةددعتملا

 ةيريعستلا تاسايسلا يف مكحتلاو ةرطيسلا
 ةيساسألا اهفادهأل اقفو اهب ريسلاو طفنلل ةيجاتنالاو
 كلذو .نادلبلا هذه نم لخدت ىندا نود ةيسيئرلاو
 لودلا قح نم ةينوك ةيكلم ةيطفنلا ةورثلا نا رابتعاب
 نامضلو اهل ةيماحلاو ةيصولا نوكت نا ةيلامسأرلا
 هذه ىدل رمتسملا فوخلا نع كيهان اذه .اهرارمتسا
 نم حيلستلا تاقفن يف رمتسملا ديازتلا نم نادلبلا
 ةصاخ) ىربكلا ةيطفنلا نادلبلا ضعب ٍبناج
 ةماتلا اهتعانق نم مغرلا ىلع .(تيوكلاو ةيدوعسلا
 اهنا الا .يلاحلا تقولا ىف حالسلا اذه ةيناكما مدعب

 . ليقتسملل بسحتت كش اليو

 دعي ينودهصلا نابكلا نا ىلا اضنا ةراشالا ردجتو

 راعسا ف رايهنالا اذه نم نيديفتسملا ريكآ نم ادحاو

 ليبق نم هيلع لصحيس يذلا رفولا ردقيو لب .طفنلا
 يواسي ام وهو .رالود يرايلم يلاوحب عضولا اذه
 .ابيرقت هل ةيفاصلا ةيكريمألا تادعاسملا

 لفاوعلا ةميق نم نوهن وأ للقن ال نا بجي اريخاو
 يف هبعلتو هتبعل يذلا رودلاو ةيجراخلا ةيسايسلا
 ءارو لماوعلا مهأ نم تناك اهنا ةصاخ .قوسلا
 .راعسألل ةيلاثتملا تاعافترالا

 رظندملا ليد رؤد
 نا لوقلا اننكمد ةقياسلا لماوعلل انضارعتسا نم

 ةلواحمو اهتاتش عمجل ةريخا ةصرف ةمظنملا ماما

 4 كلذ نكلو قوسلاب ىرخأ ةرم رومألا مامز كالتما
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 ةفاكل ىدملا ةديغب ةيؤر كالتما ساسالاب بلطتب يي

  «ةيطفنلا ةورثلا» ةعيبطل امهفو لماوعلاو فورظلا

 ةيحضتلا بلطتي ام وهو .ساسالاب ددجتم ريغ درومك
 ةماعلا ةحلصملا ليبس يف ةصاخلا فادهألا ضعبب
 نادقف نم فوخلل ىنعم الف انه نمو .نادلبلا هذهل

 ىلع كلذ مت ام لاط يلاحلا تقولا ىف قاوسألا ضعب

 يا ىرن الو :قوسلا يف راعسالا رارقتسا باسح
 حلاصمو ةجتنملا تايمكلا ضيفخت نيب اقالطا ضراعت
 طفنلا ءاقب نا ةصاخ .كيبوا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا
 مادختسالا مظعم نم ًاريثك لضفا ضرألا نطاب يف
 رارقتسا ىلع دعاسي هنا امك .طفنلا تادئاعل يلاحلا
 هذه سكعب ةيضقلا عضو اما .ءيشلا ضعب قاوسالا
 ىلا الا يدؤي الو ساسالاب طولغم عضو وهف ةروصلا
 يذلا قيرطلا وهو ةمظنملا مث نمو راعسالا رابهنا
 .ةعيرس ىطخب هيف تراس

 امدنع ةروصلا هذهب طقنلا راعسا يف روهدتلا آدب
 ةسايس نع يلختلا نع اهمزع نع ةيدوعسلا تنلعا
 وهو جاتنالا ضيفخت باسح ىلع راعسالا نع عافدلا

 ىلا ليمربلل ًارالود ٠١ نم رعسلا ضافخنا ىلا ىدا ام
 .تقولا كلذ يف ارالود ١6 يلاوح

 ىلع عضولا كلذ ريثأت وه  ددصلا اذه يف انمهي امو
 ةجتنملا نادلبلا لبق نم ةعبتملا ةيرامثتسالا ةسايسلا
 تابلقتلا هذه نأب لوقلا نكمي له رخآ ىنعمب .طفنلل
 ىلا ةلامعلل ةدروتسملا نادلبلا عفدت فوس راعسالاب
 ةيئامنالا تاعورشملا ىلع يرامثتسالا قافنالا ديشرت
 ةرورضلاب سكعني ام وهو .اهءاشنا عمزت يتلا وأ اهب
 عاطق ىلعو) ماع لكشب ةلامعلا ىلع بلطلا تالدعم ىلع
 يف ينعي يذلا رمألا (صاخ لكشب دييشتلاو ءانبلا
 ةيعونلا هذه ىلع بلطلا يف ًاظوحلم اضافخنا ةياهنلا
 .ةلامعلا نم

 نادلبلا مايق ةيناكما لوح ماع قافنا كانهف ةيادبو
 ريدصتي ةلامعلل ةليقتسملاو طفنلل ةلبقتسملا ةيطفنلا
 ءزج نع ءانغتسالا قدرط نع ةنهارلا اهتمزا نم ءزج

 سيل رمألا اذه قيقحت نكلو .اهب بناجالا لامعلا نم
 نادلبلا هذه نا نابسحلا يف انذخا اذا ةصاخ ريسيلاب
 عيراشملا نم ديدعلا تانيعبسلا ةرتف لالخ تماقا دق

 ظافحلا يف لقألا ىلع بغرت يهف يلاتلابو ,تآشنملاو
 ريثآتلا نإف انه نمو .يه امك اهليغشتو اهيلع
 ططخت تناك يتلأ ةديدجلا تاعورشملا ىلع سكعنيس
 قافنالا ف ضافخنالا رارمتسا عم .,ساسالاب اهئاشنال
 ضفخت نا عقوتي لاثملا ليبس ىلع] .اهلخادب يموكحلا
 .يموكحلا اهقافنا نم 4٠ يلاوح ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ضفخت فوس تيوكلا نا ىلا تاريدقتلا ريشت امنيب
 . [طقف /1 يلاوح

 ةيويسآلا ةلامعلاو ةيبرعلا ةلامعلا تناك املو
 امهيا حبصي لؤاستلا نإف ددصلا اذه يف ناسفانتت
 مأ ؟ةيويسآلا ةلامعلا ..الوأ هتع ءاتفتسالا متيس

 .؟ةيبرعلا ةلامعلا

 بلطتت لؤاستلا اذه ىلع ةباجالا نا كش الو
 نم ةيعونلا هذه هتبعل يذلا رودلا ةسارد ةرورض
 يف ةصاخ ةفصبو لكك ةيبرعلا ةقطنملا يف ةلامعلا
 0.ةيجيلخلا نادلبلا ضعب

 ةسايسو ةيويسآلا ةلامعلا)
 .لبقملا ددعلا يف (ةلبقتسملا نادلبلا
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 ىنح ةاسأم نم ةيقيرفالا ةراقلا جرخت نا ام

 بيدرقلا سمألا يفف .ةديدج ةاسام يف قرغت

 رحصتلا ةرهاظ تدتشاو فافحلا ةحوم تمع

 ةعقاولا كلت امدس ال :ةيقيرفالا نادليلا ةيبلاغ ددهتل

 .ءارحصلا ميدلقا بونح

 راظمالا تالدعم صلقتو ,ةيوحلا لاوحألا ءوس نا

 نيب ةعقاولا ةرتفلا نيب اميف ًانايحا اهمادعنا ىتحو

 وه امك ىرخا لماوع نبب تذأ 1984و ١98٠ ةنس

 يشاوملاب كتفلاو ةيعارزلا ليصاحملا برض ىلا فورعم

 راشتنا كلذ ةجيتن نم ناكو .ليثم هل قيسي مل
 نييالم ةدع اهتدحض بهذ يتلا :ةئيوألاو تاعاجملا

 رجه ىلا ىرخا نيبالم رارطضا ىلا ةفاضا :رشملا نم

 ارثأت لقأ ميلاقا وا ندملا هاجتاب لحرتل .اهانكس قطانم

 .ثراوكلا كلت

 ةيملاعلا تاثدهلاو ةيلودلا ةعومجملا تلواح دقلو

 ةجرحلا ةرتفلا كلت لالخ نوعلا مدقت نا ةصصختملا

 تادعاسملاب اهرمأ ىلع ةيولغملا لودلا دم قيرط نع
 اهتاعاطق ريوطت ىلع اهعيجشتو .ةيبطلاو ةيئاذغلا
 .يئاذغلا جاتنالاب اهنم قلعتي ام اصوصخ ةيعارزلا

31077 
 ندم لسجل

 ماعلا يف تداع :ةاناعملاو بعاصملا نم تاونس دعب
 ةيقيرفالا نادلبلا بوعش ىلا لمألا نم ةمسن يضاملا
 راطمألا ةممك تدادزا دقف .,مودغلا ةدوع عض ةعوجفملا

 ومثلو .ةيعيبطلا باشعالا ومنل ةيفاكو ةريبك ةبسنب
 .بوبحلا كلذ يف امب ةيعارزلا ليصاحملا

 نا تاريغتلا كلتل ةيباجنالا جنئاتنلا نم ناكو

 نم ديزت نا يضاملا ماعلا يف قطانم ةدع تعاطتسا
 فيفخت لفكي اميو .يئاذغلاو يعارزلا اهجاتنا
 هذه ترمتسا دقو .ةيجراخلا تادعاسملا اهتدعيت

 :يراجلا ماعلا لالخ لضفا لكشبو ةيباجيالا ةلاحلا
 انسحت لجست نا عقوتت نادلبلا كلت لعج امم

 .ةيعارزلا اهمساوم يف ةظوحلم
 دارجلا ةفآ روهظ وه أرط يذلا ديدجلا رمآلا نا ريغ

 ةدع نا رهشأ ةدع ذنم دكأن دقلف ءلدوط بادغ دعب

 نادوسلا يف قطانملا ضعب اهيف امب ةيقيرفا نادلب
 دارجلا تاجوم ديدهت هجاوت ايناتيرومو رصمو
 .ةمداقلا

 سدادلاو رضخألا لكان
 تائيهلا لوقت امبسح .ديدجلا رطخلا لثمتيو

 راطمالا ةدوع ةحدتن دارحلا ةدوعب .ةنملاعلا

 رهظت ةكاتفلا ةيعارزلا ةفآلا هذه ناو اميس .ةرضخلاو

 ةريبك ةعرسب لقنتت تارايلملاب دعت :تاجوم لكشب
 ةريعارزلا يضارألا نم ةعساو تاحاسم يطغنو

 ةدحاولا ةدارجلا عمضت ذا .:ةعراستم ةريتوب دلاوتتو

 هذه حبصت وحنلا اذه ىلع و :ضيبلا نم تارشع عضب

 ةعيبطلل ريبك ديدهت ةباثمي ةيرشحلا تاعومجملا
 .ليصاحملا نم اهقيرط ىف ام لك مضقت يهف ناسنالاو

 ةيضاملا ةليلقلا عيباسألا يف رطخلا دادتما عمو
 يتلا ةثاغتسالا تاحيص تلع .قطانملا ةيبلاغ لمشيل
 يف نيلوؤسملا نا ىتح .ةيقيرفالا تاموكحلا اهتقلطا
 نإف ةصصختم لا تائدهلا عراست مل اذا اولاق داشت

 .رخأتي نل ةعاجملا عوقو لامتحا
 نادلبلا ىلع ًايلاح ةحورطملا ةيساسألا ةلكشملاو

 ةينفلاو ةيداملا تاناكمالل اهكالتما مدع يه ةينعملا
 لمأت انه نم يهو .يلاحلا عضولا ةهجاومل ةثيدحلا
 تاسسؤملاو ةمدقتملا نادلبلا عراست نا بلاطتو
 كلذ يف امب ةيسانملا تادعاسملا ميدقت ىلا ةيلودلا

 رداوكلاو رطألاو ةيرشحلا تاديبملاو تارئاطلا
 ناكس دعاست نا اهعاطنسمب يتلا ةينفلاو ةيملعلا

 .ديدجلا ءابولا اذه ءرد ىلع ةبوكنملا قطانملا
 نيبقارملا نم ديدعلا لغشي يذلا لاؤسلاو

 ةردق ىدم ةفرعم وه مويلا نييعارزلاو ءاربخلاو
 ىلع زاجنالا ىلع ةيلودلاو ةيلحملا فارطألا عيمج
 اهنم ةبيرقلا .ةلمتحملا راثآلا كلذكو ؛دارجلا تاجوم
 نا وه آيلاح دكؤملاو حضاولا رمألاو ؟ةديعبلاو
 مجح ضافخنا ىلا يدؤت فوس ةديدجلا ةاسأاملا

 نادليلا رارطضاو ؛ةنسلا هذه ةيعارزلا ليصاخملا
 تانوعملا ىلع دامتعالا يف رارمتسالا ىلا ةررضتملا
 (0.ةيجراخلا
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 داصتق لا رايخا

 ندرألا

 جورخلل تالواحم

 دوكرلا ةلاح نم

 نا ىلا ةيداصتقالا سراقتلا ريشت

 نم ةقلق تحمصا ةيندرألا ةموكحلا

 اهدهشت يذلا يداصتقالا دوكرلا ةلاح

 تربع يتلاو ؛ةزيجو ةرئنف ننم ةكلمملا

 طاشنلا ضافخناب اهسفن نع

 ديلا تاليوحت عجارتو :يرداصتقالا

 ..ةرجاهملا ةلماعلا

 يف نولواحي نامع يف نولوؤسملا
 ةفلتخملا تامولعملل ًاعبت  ةرتفلا هذه

 .داصتقالا ىلا شاعتنالا ضعب ةداعإ

 ,ةيلحملا تارامثتسالا ةدابز قيرط نع

 ١١١5 دصر لاجملا اذه يف ررقت دقف
 ,نيتمداقلا نيتنسلا لالخ رانيد نويلم

 ىلا ضورقلا ةدايزل اهنم ءزج صصخي
 عاطقلا ِق جاتنالا مدجشلتو نيعرازملا

 .يعارزلا

 نا ىرخا ةهج نم حضتيو
 هذه يف ةمراع ةيداصتقالا تاطلسلا

 ضعب يف رظنلا ةداعا ىلع ةرقفلا

 فدهب ةيفرصملاو ةىلاملا تاءارجالا

 يف لمعلل ةيبنجألا تارامثنسالا بذج

 0.ندرألا

 ةيلوألا داوملا راعسا ضافخنإ
 يتلا يلودلا كنبلا تايرشن تدكأ
 داوملا رافسا نا ارخؤم تردص

 دق ,ةيندعملاو اهنم ةيعارزلا .ةيلوالا
 فصنلا لالخ اديدح اضافختا تلحس

 .يراجلا ماعلا نم لوألا
 نا ىلا كنبلا رداصم تراشا دقف

 دق ةيعارزلا ةيلوألا داوملا راعسا

 يضاملا ناريزح رهش لالخ تطيه

 رشؤم طبه دقو ؛ابيرقت 1,1 ةبسنب
 * 1 ,ا/ ىلا روكذملا رهشلا لالخ راعسألا

 / ناربزح رهش ٍْق +! شب ةنراقم

 سابسألا ةرتف) يضاملا ماعلا نم وينو

 ١8٠0-1515 11١(.

 راعسا تضفخنا ىرخا ةهج نم

 ال" ١, ىلا 4,١ نم تازلفلاو نداعملا

 .ةروكذملا ةرتفلا لالخ
 تارشؤملا لالخ نم حضتيو

 ملاعلا نادلب ضرعت ىدم ةقياسلا

 داوملا اسانسأ ردصت يتلا) ثلاثلا
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 0 .ةمدقتملا ةيعانصلا

 قوسلا ْق راعسألا تايقلتل (ةيلوألا

 اهيببست ينلا تايلقتلا يشو ةنملاعلا

 نادليلا حلاصل ةيملاعلا تاراكتحالا

 رالودلا

 ميرسلا ةطوبف
 نوب ةظيفح ريثب

 اهطوبه ةيكريمالا ةلمعلا تعبات
 ةليلقلا عيباسالا لالخ عيرسلا

 ىلا رالودلا رعس لصو ثيح .ةيضاملا
 سيراب يف يسنرف كنرف 5,1١ نم لقا
 يف يناملا كرام 7,٠١ نودام ىلاو

 امل نييبوروالا نيلوؤسملا ضعب قلقي
 ىلع ةيبلس جئاتن نم هل نوكب دق

 ضعب عاضوا ىلغو يملاعلا داصتقالا

 .ةيبوروآلا نادلبلا

 ةيناملا ةيلام ريزو غرينلوتس دراهريغ
 هذه ماما ةيفحص ةودن يف ةيداحتالا

 نطنشاو يف نيلوؤسملا رذحيل ةلآسملا
 راثآ نم هل امل رالودلا عجارت ةبغم نم
 يناملالا داصتقالا ىلع طقف سيل ةيبلس
 اممو .يكريمالا داصتقالا ىلع ىتح لب
 ةلمعلا ةميق نا نأشلا اذه يف ركذي

 نألا ىتحو ١86 وينوي / ناريزح

 0.يناملالا كراملاب ةنراقم 5٠١,/ ةيسنب

 درط ةيضق ةراثا
 نادرصملا لامعلا

 رصم لامع داحتا نا ةرهاقلا ف ملع
 ماعلا ريدملا ضيوفتب ارخؤم ماق
 ةلاسم ثحبب ةيلودلا لمعلا ةمظنمل

 اودرط نيذلا نييرصملا لامعلا قوقح
 سلبارط يف نيلوؤسملا عم .ايبيل نم
 مل ةيبيللا ةموكحلا نآل ارظن برغلا
 .كئلوا قوقحب فت

 نم يرصملا لامعلا داحنا ثحبيو

 هفقوم ددحت ةقيثو عضو ىرخا ةهج
 ةيئاذغلا علسلل ةلودلا معد ةلأسم نم

 تالواحملا ءوض ْق كلذو ةيساسالا

 امك .روكذملا معدلا صيلقتل ةيمسرلا
 تابارضالا ةرهاظ اضنا داحتالا شقان

 ْش - - 2 2 1 : نس 1

 علطم ذنم ةصاخ ةيبرعلا لودلا يف طفنلا تادئاعو راعسا عجارت عم
 اهتمدقم يف امبر ,ةروطخلا ةياغ يف ةديدج قئاقح فشكنت ,ماعلا اذه

 ناحتمال ناضرعتي يبرعلا يداصتقالا نواعتلا عوريشمو ةركف نا | .٠
 .ةيليقتسملا امهداعبا ديدحت نآلا لهسلا نم سيل حضاو رثعتو بعص

 يبرعلا نواعتلا ةلاسم تقال 1487 و 1417/ نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخف
 يذلا رمالا .طفنلل ةردصملا لودلا ىدل يلام ضئاف لكشت ةجيتن اريبك امر
 عومجم نيب اميف ةيداصتقالاو ةبلاملا تاقالعلا روطن ىلع ةعرسب سكغنا

 ةطساوب وا .ةيئانثلا تادعاسملا قدرط نع كلذ مت ءاوس .ةيبرعلا لودلا
 .ةكرتشملا ةييرعلا تائيهلاو تاسسؤملا

 ةيبرعلا قيدانصلاو تامظنملا نا ةريخالا ةطقنلا صوصخب لوقلا نكميو
 لكشبو يبرعلا اهطاشن يف اظوحلم اراهدزا ةروكذملا ةرتفلا لالخ تقال
 لماكت وحن ريسلاو كرتشملا لمعلا تاناكما ىلع ةدوقعملا لامآلا نم فعاض
 .ةأزجملا ةيبرعلا تايداصتقالا نيب يقيقح

 دودح سبل نود ترهظا دق ةيبلسلا ةيطفنلا تاروطتلا نا مويلا ديدجلاو
 ةياهن يف ةيبرعلا تاموكحلا يا-اهيلع نومئاقلا عطتسي مل يتلا ةبرجتلا كلت
 ةيعارزلا عيراشملا ةماقإك ,ةخسارو ةبلص ةدعاق اوقلخي نا  فاطملا
 .جراخلا وحن برعلا ةيعبت نم ففخت نا اهناش نم يتلا ةيعانصلاو

 نيلوؤسملا ضعب نا ةرتفلا هذه يف ظحالن نا قايسلا اذه يف ابيرغ سيلو
 ةلاسم هب رمت يذلا عضولا ةروطخ ىلا نوهبني اوذخا برعلا نييداصتقالا
  ةيبرعلا تادعاسملاو تانوعملا مجح ناو اصوصخ ,يبرعلا نواعتلا

 كلت وا ,ةيطفنلا ريغ نادلبلل ةيلاملا تاجايتحالا ناو .صلقتلا روط يف ةيبرعلا
 .رارمتساب ديازتت ةريبك ةيطفن تاورث كلتمت ال يتلا

 نواعتلا نا ةقباسلا ةلحرملا لوانت راطا يف ةحادف لقي ال يذلا عوضوملاو
 ىلع ذا ؛ايراجت ةيبرعلا لودلا طبارت ةدايز ىلا ضفي مل يبرعلا يداصتقالا
 ةدايز نمو ءضئاوف نم اهلالخ ققحت امو ةيطفنلا ةرفطلا لوصح نم مغرلا
 يلاوح دعب برعلا نيب ةيراجتلا تالدابملا زرحت مل ؛ةيبرعلا قيدانصلا طاشن

 ةراجتلا عومجم نم ابيرقت // و /0 نيب حوارت تلظو ءركذي امدقت ,اماع 4 ١
 !..ةيبرعلا

 امي رظنلا ةداعا بلطتب ابعص اراسم لخدت نواعتلا ةبرجت تناك اذاو
 ىلع ءاوضالا طيلست نم اضدا دب الف ؛,تاسراممو اسسساو تاقلطنم :ىرجح

 سالفالا ةفاح ىلع مويلا اهضعب ودبي يتلا ةكرتشملا ةيبرعلا تامظنملا عقاو
 ةكرتشملا ةيداصتقالا تاقالعلل ال يلعف ديدهت نم كلذ هينعي ام لكب رقهقتلاو
 0.يبرعلا يداصتقالا نواعتلا ةركفل اضيا امناو .بسحف
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 نم دب ال هنا اهسفن رداصملا تراشاو

 لمعلا قوس نولخدي نويلم '
 نا ةينيصلا مالعالا لئاسو تركذ

 ١١ داجيا نم 144٠ ةنس ىتحو انه
 كئلوا ضيوعتل لمع ةصرف نويلم
 تآشنملا نم مهحيرست مت نيذلا
 ةرتف ذنم عضخت يتلا ةيداصتقالا
 جاتنالا ةنلقعو ثيدحتلا ةيلمعل
 .ةرادالاو

 نويلم ١٠" لا صوصخب اما تاونسلا لالخ ةرطضم نوكتس نيكب
 لوخدل ابسحت متت فوسف ىرخالا | نويلم ؛:5 داجيال ةمداقلا سمخلا

 (1.لمعلا ناديم؛باش نويلم 7٠ يلاوح | طغقضلا ةهجاومل :ةديدج لمع ةصرف
 .لمعلا قوس ىلع لمتحملا

 م4 اذ يآ 75 ١الا ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 .لهلا يلف
 ةلاكلا ةعامملا

 راد نع ابيرق ردصتس ىلحلا ىلع يقارعلا

 اهيفو دادغبب ةماعلا ةيفاقثلا 0

 ذنم اهرشن ىتلا ةيرغشلا هلامعأ ةعومجم
 ١91/4 ماغ ىتحو 1464 ماع

 ناسنا :رعاشلا تاعومجم نم

 ءرعاشلا .ةلصقملا مامط .رئازجلا

 ) ءاذفلاو ثعبلا سمش ) ءىطاشلا

 نم اهاوسو .صاصرلاو ل ىلا مساوم

 ردصتت فوسو .يلحلا رعاشلا نيواود

 ةمدقم ةلماكلا ةعومجملا

 [ل . ليعامسا نيدلا

 يح دقانلل ةيدقن

 يي رالا ةاهر
 خيشلا بسح رعاشلا راتخا

 دامر» وه ديدجلا هباتكل ابيرغ اناونع
 هتبرجن هيف دصري يذلاو «شيوردلا
 . ةايحلاو رعشلا

 : يه لوصف ةسمخ يف شيوردلا دامر
 ةاتفلا ةينغا ؛ جولثلا قوف تاوطخ

 ىطخلا ةهآ ا راشلا .ةنيضرلا
 هذه لكشتو 3 ملح . ةلفاشتملا

 نم رعاشلا اهدمتسي ةيؤر لوصفلا
 «سانلاو ةديصقلاب هتفرعمب تاموقم

 ةريسم يف زيمتلاب اه دوهشملا هتبرجتو
 [ل . رصاعملا يقارعلا رعشلا

 ...لببأ رفاعي
 ةساللا ةففللب

 ليحر ىلع تاونس سمخ رورم ةبسانمل
 مدق روبصلا دبع حالص يرصملا رعاشلا

 هنيحرسي |رتخؤم ةرهاقلا ي ةفرجلا حرم
 . «ليل رفاسم» ةفورعملا

 يف ةيناملألا ةغللاب اهميدقت قبس ةيحرسملا

 لبق نم اريبك احاجن تقالو انييف 200700

 يف ايفاقث اثدح تناك ةبسانملا هذه 2
 نع ثيدحلا اههالخ نم ديعتسا ةرهاقلا ٠

 يبرعلا رعشلا ةكرح يف روبصلا دبع ةيمها ++
2-5 :6 

 سون نم داش
 يمشاهلا يولع ىنيرحبلا رعاشلا اسف ل سولم هإ

 هتحورطا ةيسنوتلا ةعماجلا يف شقان 74-157
 رعشلا «ةلود هاروتكد» ةيعماجلا ةكةلطم
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 ةعود اهيل نانو قيرعبلا قف سئايعلل
 .ادج فرشم

 ف ءازجا ةسمخ يف ثحبلا

 ةيرعشلا ةيرحتلا تايلاكشا ةساردب

 ماع ىتحو ماع نم ةينيرحبلا

 ةغللاو عاقيالا ةينب لالخ نم 2

 ارك ,نوسقملا ةنيوالبتو ايكيرت
 . ةفطاعو .

 ءارعشلا ءامساب فاشك ثحبلا رخآ يف
 رهاظم زرباو مهغم لك خيرات يف ةساردو

 [ل . ةيبدالا هتبرجت ىلع بيرغ هج .نودرشملا

 دندن

 كلذ نم رارشف
 ميقت ةيندنللا «ةنامزد ةلاص

 مداقلا لوا نيرشت ءربوتكا نم سماخلا
 ةيمالسالا ةيبرعلا تاكوكسملا نع اضرعم

 (بهذ نم روصع)» ناوثعي
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 8 1 فجل 17 ع1 مو 001895510155 5نو
 2 هانز ةلاكاف زب مناجم

 1850012512107 تي تارا تعال
 نزحزتخإ 1018510. - ةرمل1171:11517 1-536

 حانة درخال 12-0

 | ءكمدعرت طاب هزرذز

 تاكوكسملا صضرعه قصلم

 قرطو تاكوكسملا هذه نع تارضاحملا
 نم هيوم اهمدقي 00 اهتاعانض

 نييسنرفلا نيصصختملا قف ةئامز
 [ل . نييناطيربلاو ناكريمالاو

 ينويهصلا ناجقلا
 قرعم ملف ىلف عشبي

 ةرهاقلا يف ينويهصلا نايكلا ةلود ريفس

 تاطلسلا ىلا ايمسر اجاحتحا مدل

 (ةباصعلا» مليف ىلا ةيمسرلا

 ةعيلطلا» ةلحجمل قبس يذلا مليفلاو

 ددعلا يف هل اضرع تمدق نا «ةيبرعلا

 ةيقئافتاو ينويهصلا نايكلا نيدي 06

 ةينويهصلا ةراقسلا تبلط دقو . «مالسلا»



 ىدل لخدتلا ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو نم
 رارق رادصال ةينفلا تافنئصملا ىلع ةباقرلا

 ! مليفلا ضرع عنم
 ناجرهم ةرادا تلسرا ىرخا ةهج نم

 اهنيسلا ةسسؤم ىلا ةيقرب يئامئيسلا جاطرق
 اذه نم ةخسن لاسرا اهيف بلطت ةيرصملا
 دقعي يذلا ناجرهملا يف اهضرعل مليفلا

 لوالا نيرسفت ءريوتكا 59 ىلا ١4 نم
 ررقملا ؛ءيربلا» مليف ىلا ةفاضا , لبقملا

 [ل . ناجرهملا يف افلس هضرع

 يرق عر
 /لوا نيرشت نم رشاعلا يف فداصي

 حرسملل يضفلا ليبويلا لبقملا . ربوتكا
 لافتحالل دعتستو ؛تيوكلا يف يبرعلا

 ةيحرسم قرف ةدع ةينفلا ةبسانملا هذهب

 يبرعلا حرسملا ةقرف .قرغلا هذه نم

 ةبسانمل اصاخ اجئانرب تعضو ىتلا يتيوكلا

 .«تيوكلا يف حرسملا ىلع نرق عبر رورم

 اهنم تاودنو ةيحرسم اضورع نمضتي
 ناو قبس ىتلا :جوز بولطم» ةيحارسم
 . اماع نيرشع ليق تمدق

 ةودن لاقتحالا اذه بناج ىلا دقعتس
 اهيلا ىعدي يحرسملا دقنلا نع ةعسوم

 نيبنعملا نييحرسلملاو داقتلا نم ددع

 يك :ةيبرعلا ةيحرسملا ةبشخلا نوؤشب
 يف لئاوالا حرسملا داور ميركت متيس

 [0 . ليبويلا اذه لالخ تيوكلا

 ا ا اا فلا ا ل ا 8 500 0

 قاوفنمه كرا مالفا
 ةدالو ىلع اماع مال رورم ةبسانمل

 ماقي ياوغنم» تسئرا يكريمالا يئاورلا

 ميلا مانا تانجروب وهال ل
 .ياوغتمه تاياور نم اهسابتقا

 لصاخلاو ١844 ماع دولوملا ياوغنمه
 اذه حيتيس .1484 لبون ةزئاج ىلع
 ءورقملا هبدا نع ثيدحلا ةداعا ناجرهملا

 نلعا دقو ءملاعلا نم تاغل ةدع يف

 مالفألا نا ناجرهملا اذه ىلع نوفرشملا

 |مليف ١6 لصا نم ضرعتس يتلا ةعبسلا
 امنيسلاو بداآلا ةريسم ف اماه اثارت دعت

 مالفالا هذه راشتنا عجش دقلو :ةيملاعلا
 لبق نم تاياورو هصصق ءائتقا ىلع
 ال . نيدهاشملا

 و 011

 ةييضييظب اتلخاعما
 يه رسملا فيبقتلا يف

 ميقت . يحرسم صن لضفا رايتخا ةيغب
 ةقباسم ةقراشلا ةراما يف ةيفاقثلا ةرئاذلا

 عباسلا يف اهجئاتن نلعت يحرسملا فيلأتلل

 لبقملا .سرام /راذا رهش نم نيرشعلاو
 ةلود يف حرسملا موي فداصي يذلاو

 . ةيب رعلا تارامالا

 ةيلام زئاوج اه تصصخ ةقباسملا

 ىرخا زئاوج عم مهرد فلا ١5 اهعومجم

 .ةزئافلا ريغ صوصنلل ةيعيجشت

 ءايدا داحمنلا مدق رخا فرط نم

 ةيديرب عباوط رادصال احارتقا تارامالا

 : مهنم داورلا ءارعشلا نم ددع ميركتل

 .سيوع نبا . ىلع نب ملاس يرضنخلا دشار

 هذه ردصتسو .مهريغو ناطلس نب دمحا

 لوا رودصب الافتحا ةيديربلا عباوطلا

 ةيصصق ةعومجم وهو داحتالا نع باتك

 نيوضنملا باتكلل ةصق "5 نم رثكا اهيف

 [ل . داحتالا يف

 نست انا 0 را

 ..ز انهقلا

 لافطالا كداؤ
 نوُوُشِب ىنعت ةيروذ هروفصعلا»

 ةفاقث راد اهردصت لفطلا ةفاقثب نيصتخملا

 ةيرود لوا يهو .دادغب ْق لافطالا

 . لفطلل ةباتكلا نونفو قئارطب
 ْق سماخلا ددعلا اذه ْق بتكي

 قوراف : نم لك ؛:روفصعلا دادعا ةلسلس

 ْق امههاوسو نس رابج دمحو ء فسوي

 ةايحلا ةيئانث لفطلل ةباتكلا نع تاعوضوم

 :امهاماسرو ابتاك ددعلا مدقيو , ةفاقثلا
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 وه ارعاشو راجحلا ءايضو قداص رفعج
 نع روحم نع الضف .دهفلا ياود نويخ

 اهسفن رادلا نع ردص ىرخا ةهج نم
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 [ل . يودب ميعن اهتمجرتب
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 كهف
 ةدخإملا تاهلطصملا

 يسنوتلا يشايعلا نيدلا لامح عضو نم

 ايلاطيا ُِق تردص .ةصاخلا هتقفن ىلعو

 تاحلطظصلملا مجوعم ُِق بتكلا نم ةلسلس

 ةيبيرضلاو ةيلاملاو ةيرادالا ءةدحوملا

 .ةينوناقلاو ةيراجتلاو ةيداصتقالاو
 مت ةيبرعو ةيسنرفو ةيزيلكنا تاغلبو
 عسنيو ةروكذملا هاوملا بسحإ لغ اهيزويت
 قحالم عم .ةملك فلأ نيتسل مجعملا اذه
 .ىرخا

 ةيلاملا تالماعملا :ةلسلسلا نمضتت امك
 يعامتجالا ماظنلاو ,مالسالا ِق ثاريملاو

 ةيب رعلا ةبتكملل ادفر مدقي ام ؛مالسالا ِق

 ال. نيدايملا هذه قف

 ةكحانف ةرظس
 ةايدنسلا لقفل

 دابدنسلا لتقل ةكحاض ةرهس»

 يرصملا رعاشلل ةديدج ةيحرسم «لامحلا
 نع ةرهاقلا يف تردص يقابلا دبع ريمس

 .ةديدحلا ةفاقثلا راد
 هاندتسلا تاياكخ ةيحرسملا لوانتت

 ديدج روظنم نم ةفورعملا يرحبلا

 لايخ نف يف يبرعلا ثارتلا اهيف يحوتسيو
 مدقت نا ضورفملا نمو فورعملا لظلا
 (0 . يموقلا حرسملا ةبشخ ىلع ةيحرسملا

 هوس ٠ اس هوسات
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 يدعسلا ناملس

 صاصرلا ذاذرلا» ءاهحرب قفلت

 ينحنأ ىنح قاسلا يبرسكت

 دعا ثوصلا ثعبو
 يرخالا كنا

 نيسلا نيام قلن
 ةيحا قتتج اط طبي لابررغ

 صاص رلاك ناك هني ,توصلا نلطا
 هبلعام نكي م هنبلو

 املا ناك نحب زاجل
 عيرتسي الو عيرب 1 بدعم وهو

 ءاسم حابص ةكلعي غيتو راغص تارسم هل
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 .ول ول ول
 ل , .لا هذه لشي نم

 ؟ نبع ةرؤب نم يعادنلا لانغ بحسب نم

 ؟ نفح لل قلغيو ةحئافلا ةروس أ رقي نم

 . حيرتساو مونلا ةكلخ غلبإ قح

 دحاولا دبع ضاير

 حلاص يندم ىلا

 كااج
 ةقرولا قوف كدي سلجت امدنع الل
 املثم روطسلا نيب كعباصا كرحختتو
 ام اهيرتعي دق . . . يف ريصلا عباصا كرحتت
 ةلفسحو قارؤألا نك ا
 لكي اليوط كتقرا يتلا ةايحلاب ءولمملا

 لمحت .ءولمت ىقبي بلقلا كلذو ءاهضئاقن

 لمألاو لتاقلا سأيلاو قرؤملا ملحلا
 تاضقانتمو داذضا ةكرح . . . قرابلا

 ضبنلاب ءولممو ةرم ايراه .بلقلا اهلمحي
 . ىرخا ةرم نوكسلا دح بحلابو

 نددق# تفر وصلا د .اًقمح تك 7

 ديوس از توجت هناا امك لج
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 ؟بتكن اذام نذا . . .لاق
 ةعفد ةيباتكلا انتعاضب لك عضنا

 انب مومهملا قرولا اذه فاتكا ىلع ةدحاو
 شرفنا ؟حورلا تاهدر قوف شرعي امبو
 ةيعتملا يديالاو بلقلاو لقعلا تادرفم

 قانعا عباصالا اهيف قوطت ةلواط قوف
 فقن وا ىشطع هافش قوش اهؤلمي سوؤك

 بئاقحلاب ةءولمملا رسمعلا ةفصرا دنع

 !؟يتأت الو تأت ىتلا دوعولاو ةغرافلا
 نا ناكمب ةبوعصلا نم . . .هل تلق

 فرغ نم ةدحاو ةفرغ يف ناسنالا عمجي
 ةحيبق ىرخاو ةنما ةليمح ةملك هسأر

 جوازي نا ةيوعصلا نم ...ةريرش
 نويينو يح ا هيدا ديويعا
 . لإ كيري وير

 يوسلا عمجو نكمي ال ام فك يف نكم
 ةروعولا ريغ فرعي ال يذلا جرعتملاو

 .ةدحاو ةناخ يف احلسم

 ؟ديرت اذام نذا . . .لاق
 كلانه نا .لوقا نا ديرا . . .هل تلق

 امك «ةشيرلاو ةصاضرلا» نيب اعساش انوب
 ءيشو عجاف ءىش نيب حضاو قرفلا وه

 نامعتلا قئاقش» نيب قرفلا وه امكو فئاز

 لكو ءىش نيبو «بكسنملا مدلا ةرارحو
 .رايتخالا نم دب ال انه . ءىش

 رايتخا دصقت ...اعطاقم لاق
 ؟ةباتكلا

 يتلا ةباتكلاف . . .معن . . .تلق

 نمو رقتسم بلقو نما لقع نم بئرشت
 يتلا ةنباتكلا يع نظوسلاو.ضضرألل ءاهتنا
 اهؤلمي قئادحخ ىلا نيرخآلاب بهذت
 ناصغاو يروجحلا درولاو سدنسلا

 ابغا . ليخنلاو ليواوملاو ءادحلاو بالبللا
 نا .اهريرص عمسي ال تاباوب ىلع حتفتت

 ال ريمضو رقتسم بلقو نما لقعب ةباتكلا

 نيباعثلاو ةمطحملا كيبابشلا نم ةيلاخ

 رثكا نيرخآلا لعجن ةباتكلا هذه . ةلتاخملا

 ال نا انيلع .ةيركف رئاسخ لقأو ءارث

 اهبنم جرحدتت تاملك انهاوفا نيب

 ضغب دض فقن ناائيلع :ةرارملا

 فقن نا . ةضيغبلا تاملكلاو تاملكلا

 أ ضبني نكل ةسرتشلا ةنلكألا قايئا د

 ةباتكلا نأل ءرق رقهقتت ال سفنلاب ةقث نمو
 راوشملاب اضيا يه الو نزح متأم تسيل

 رايتخالاو عساولا ردقلا» اهنا لهسلا
 زبخلا يه ةباتكلا نوربتعي نيذلل ؛موتحملا

 .ةيرحلاو

 اذهب وسلا تا اذا ...لاق

 ؟ةياتكلا ىلع رارصالا اذال ءلكشلا

 . .. دهلا كبل

 نيذلا كئلوا حاورا ىلتعي رارصا اذه

 . مهتايح واسم قرط يف ةباتكلا نوربتعي

 تاعاس نم ةعاس يف ءاضيبلا تايركلا

 ناسنالا نا الا . . .ةيباتكلا هتاضاحمل

 نا ةصب ريبك رفس ةباتكلا نا فشتكي

 ىلع ناسنالا رثعي .ةقداصلا ةباتكلا يف

 هفاما طسنتو . . .ةنمآلا ةيلقعلا هئطاوش

 نما لقعب ةباتكلا يف .وتسم لكشب رومالا
 ىنعم ناسنالا فشتكي رقتسم بلقو

 هذه يف , ةحدتفتملا ةدرولاو بحل او رطعلا

 نيب قرفي نا ناسنالا عيطتسي ةباتكلا
 دصوملا بايلا نيب . ليحتسملاو نكمملا

 نكست ىتلا حاورالا نيب . عرشملا بايلاو

 اريخ حوفت يتلا حاورالا نيبو ةملظم ةيبقا
 . ةنينأمطو

 ؟كف رع يف ةباتكلا امو . . .لاق

 .روخنم لقع اهيف رهظي .نولم يعاعش
 يتلا ةباتكلا يف . . .اثغ امالك حشري ملقو

 روص نيب زييمت «تاوطسالا» عنص نم
 ل «ةهيقسلا نجاودلا» دف نيياعثلا

 ريغ «تاوطسالا» عنص نم يتلا ةباتكلا

 ةمدخ الا ع نيقداصلا نيب

 . .ليبنلا فرحلاو ةفيرشلا ةملكلا

 نوفرعي . و وا

 الا اهلمحي ال ةلاسر ةملكلل قيرطلا نا

 كئلوا الا اهءابعا لمحتي الو ءافرشلا

 وا حبرلا تاباسحب نوركفي ال نيذلا

 لمع ةباتكلا نا نيقي ىلع مهنال ةراسخلا
 ال .عجوم
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 ءوضلا . . كانه انرظتنت ةكئالملا تناك

 قيتع نحب :نايدولا ىلا رظنت نويع ةمث
 .ءىفاد يجلت روتفب ةللبملا كلالظ هفنتكت

 برق ةعورزم مألا اهتيأ «تنأ كانه

 جلثلا فطقي كتهبج ضايب نم . ءارسلا

 ةعيبطلا رواشي رمقلاو ءرضخألا سبليو

 ةيفاغلا مالحالا ظقوت هنأكو ودبتف : رمعلا
 حابصلا ناك . ءارحصلا يعارم ىلع

 سمشلا نم ثعبني قرشم ءوضو كحضي

 كهجو دنع ىنحنت يهو فارطألا ةيمارتملا

 . فغشب لصي ناك قفألا نأك ٠ يلجلا

 .ةظقيلا فرعي ال يذلا ملحلا تنك

 . ةيهانتمال كاياطعو ناتغراف يادي

 ينايف لادستا دنع بورغلا ١ نونا

 ةقبعلا ايؤرلا لاخأو . جلشلا ىلع ىؤرلا

 ةعفار .ملحلا ء ءاضف يف ةبراه ىدذشلاب

 نا ديرا .كرارضخا ناطش وحن اهيدي

 للا رولا ١ .لوهسلا هيف لدستت يتلا كيفك مشل
 الا 177 [0 .راطمألا نزخي يذلا كنيبجو
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 كول رق دادغب

 ةيضاملا ةريخالا رهشالا لالخ

 دادغب ّق حرسملا ةكرح تدهش

 قرمفلا نيب امومحمو ايفخ اسفانت
 مها نم تناك ةيلهالاو ةيمسرلا ةيحرسملا

 لضفالا ميدقت وحن قباستلا هتازيمث

 ءاها نو رج تلقح لا هني روتهمسلا
 ةقرف تقش نيح يف ظوحلم عادباب ةرتفلا
 «رهامجلا مسجلا ةقرف» ةياش ةيحح رسم

 تمدقف ناديملا اذه يق لوحخدلل اهقيرط

 .افامعأ ةروكاب
 نا نكمي ىتلا ةمهملا ةظحالملا نكل

 يقارغلا حرسملا تاشقانم يه اهدنع فقن

 ةفاقثلا ريزو روضحب ةددعتم تاسلج يف

 مساج فيصن فيطل ديسلا مالعالاو

 داقنلاو باتكلاو نييحرسملا نم ددعو

 9١م5 يآ ؟5 ١7 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5 ع

 ةيسيرجأ ضورفإ١
 ةيلمع قحي تناك ' يلو 1

 دهيم لعل ةكرتخ صختفت وحن ةيباجيا

 عيرا لاوط يي ا دقف

 لالخ نم ةيحرسملا ةيلمعلا تاسلج

 ةيلمعلاو فيلأتلاو ليثمتلاو جارخالا
 ريزولا ديسلا تاظحالم تا ةيدقنلا

 احتمالا ةرورضب ىصوأ ثيح ةميق

 ةفاكب هدمو ارشابم امامتها حرسملاب

 لبسلا لضفا ريفوت لجا 32 تاناكمألا

 ةايح يف مهلا يفاقثلا جاتنلا اذه ةم 5

 روهمجلا مارتحا ةرورضب ىصوا اك
 ىلع ةظفاحملاو صنلا نع جورخلا مدعو

 ةيفاقثلاو ةيوبرتلاو ةيراضحلا ميقلا

 ا 5-5
+ # 

 ةباشلا تافاطلل لاحملا حسفو 1م

 .ناديملا اذه ىف اهقيرط ذخال
 اعابطنا تاشقانملا هذه تكرت دقل

 داقنلا نيب ةدوقفملا ةلصلا تداعاو

 ضعب اهبوشي ام ابلاغ ىتلاو نييحرسملاو
 نيب احيرصو احضاو مالكلا ناكف ءافجلا
 : ميمجلا

 يتلا ةيحرسملا ضورعلل ةبسشلاب اما
 اتل دب ال ناكف اهرداصم عونت عم تعونت

 فيلأت نم بابلا ةيحرسم دنع فوقولا نم
 دمحم مساق نانفلا جارخاو غئاصلا فسوي

 ينويزفلتلا جاتنالل لباب ةكرش ميدقتو
 نم قحعي تهنايكا يتلاو يئامنيسلاو

 مابا اعرشم بايلا تحتتف يتلا ضو رعلا

 ةسيح رسم ةعانص ُِق لوخدلل نيعدبملا

 ليثمتلاو جارخالاو فيلأتلاب اءدب ةقلأتم

 ىرخاللا ةيليمكتلا تاودالاب ارورم

 اهتدام ىقتسا يتلا «بابلا» ةيحرسمو

 ةليلو ةليل فلا باتك نم غئاصلا فلؤملا

 عضت |نيح ةيسفن ةءارق يف ةيلوا ةلواحم يه

 نيب ام ةعراصتم ةيركف ةماود ف دهاشملا

 ىلع رارصالا وا طونقلاو ةايحلا ةفسلف
 ناسنالا قلخ دقف ةموميدلا لجا نم ءاقبلا

 نيذه نيب راتخي نا هب قيلخف اقيلط ارح
 . نيقيرطلا

 تاوطسل ةضفارلا ةيصخشلا (وهف»

 عم ايح نفدي نا ضفري ةملاظلا نوناقلا

 اميح بحلا اذه ىهتنا دقف ةيفوتملا هتجوز

 الكيه تابو هئم ةسدقملا حورلا تحجرخ

 يف ىوقالا وه نوناقلا مكح نكل ءادماج

 . ةنئياملا هذه

 اهردق تلمتحا ىتلا ةأرملا «يهود
 اهجوز عم ربقلا ىلا لوزتلاب تعنتقاو

 وه بحلا نا تنما دق ةايحلا يف هتبحا يذلا

 هذه يقتلتف ةيرابجا ةليسو توملاو يقابلا
 توملاو ءودهلاو مالظلا ناطلس يف راكفالا

 شاقنلاب مهعباصا فارطا نيب فحي يذلا

 قيرطسلا للا كوسصولل ةليسوملا وه
 ءوده لكب توملا راظتنا . .ميلسلا

 ىتح ةايحلا ةباحتسال ضفرلا وا مالستساو

 ةايحا ةدارا رصتنتف .قوملا نافكا نيبو

 مالستسالا ةدارا ىلع «وهد اهلثمي يتلا

 نم ةايحلا ةرجش ومنتو . «يه» ب ةلثمتملا

 . قوملا روبق نيب
 .ةيحرسملل ةيساسالا ةركفلا هذه

 ةيح ةبرجت نم هتوق دمتسم عارص ابغا
 بتاكو ماسرو رعاش وهف فلؤملل
 ءاوجالا هذه ريوصت يف حجن يفاحصو

 تناكف ةرم لوال حرسملل بتكي وهو
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 نائف اهفقلت [نيح تعنيا ةقداص ةيح ةبرجن

 اهصوخشل ديغيل «؛دمحم مساق» لثم رباثم

 تاللاحلا هذه دسج دقف ةبشخلا قوف ةايحلا

 ةحاسمل يكذ مادختتساب ةقيمعلا ةيناسنالا

 ةيوطلسلاو ير هتاقيطو حرسملا

 يف ؛وهذو ىلعالا يف يضاقلا عضو نأك
 نيحح يف ةطلسلا ةوف ليلد يهو لفسالا

 روبقلا حرسملا نم ةعساو ةحاسم تش تشرتفا

 اريدج ناك سمادلا مالظلا ىتححو ةيم*ولا

 .ةلاصلا ىلا ءاوجالا ةلذه لقي ناب

 فقوملا قلخ و باذعلاب مسحتلاف

 تلعج تامزالا هذه ىف ىديموكلا

 هسفنل كرتيو ةقيقحلا سفتتي دهاشملا

 .اهمدع وا هدوجو ةرو رض نيب ام رايخلا
 فسوي دمحم مساق لثم اعدبم ايئانث نا

 ةنيزخلا تايئناكمالا هذه افظو غئاصلا

 اعاطتسا يا يقارعلا حرسملاب ةيعون ةرفطل
 ضو رعلا ةيعون ىف ةداج ةوطخ امدقتي نا

 ضعغب ضرعلا اذه تقبس امدعب ةضاخو
 . ةطيسبلا تايحرسملا

 دبع دومخحم يثالثلاف ليثمتلا افا

 ليقع روتكدلاو برع مالخاو سابعلا

 تفلم لكشب مه ءايصخش اودسج يدهم

 راودالا ا صمقتب اوححنو رظنلل

 . ةقيمعلا

 دعب هتكرت ام مغر «بابلا» نا اريخا
 تاشقانتمو ةديدع ةلئسا نم اهضرع

 الب ابناف تالحملاو فحصلا ىف ةليوط

 اذه تقحتساو مامتهالا تراثا دق كش
 . ريدقتلا

 ىلع انعزوتو «بابلا» ةيحرسم انكرت ول
 هحتن فوس انئاف ةيحرسملا ضورعلا ةيقب

 ام رثكا تناك ىرخا ةيح ةبرجتل ديكأتلاب
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 نازحا)» ةيحرسم يهو ءادالاب تيظح

 ف جارخاو ةمحر ت نم «كريسلا جرهم

 ةيميداكا ةبيلط ميدقتو بسصقل هلا حالص

 . ةليمجلا نونفلا
 ينامورلا بتاكلا اهفلؤم ةيحرسملا

 يئامنيس ويارائيس اساسا يهو «اريغمز)

 «رافساو ةلجم نم لوالا ددعلا يف رشن

 اهجاردتسا بصقلا .دانه لواحو
 عجرم فورعملا هبولساب حرسملل
 تايحرسم هل اندهاش امدعب ةروصلا

 رئاطو ريل كلملاو تلماهو ةيلبابلا ةقيلخلا
 , رحبلا

 كريسلا جرهم نازحا ةيحرسم نم

 كل ريسلا جرهم لازحا

 تبثي نا ديري انه بصقلا حالص

 ربع هظطتخا ىذلا هحبنم ىف ساسالا

 نأب أرجت امدعب ةصاخ ةيحرسملا هتريسم
 هاوتحم نم هدرجيو صنلاب ءاشي ام لعفي

 ىظقف ةقطان ةروص هلعجيل يئامنيسلا

 ردقب ةراثالاو ىقيسوملاو راوحلا نم ةغراف

 هفحي دق يذلا هقيرط سمتلي نا ديري ام
 جرخملاو . يحرسملا هلبقتسم ىلع ىرطخلا

 روكيدلل عطق يا نم ضرعلا درج هتداعك

 عيمج يف هقفارت ىتلا «شامقلا ةعطق» طقف

 ءاهمسلاو ليجلاو رحبلا اهنا هلامعا

 لعج دقل . .ةايحلاو توملا اهنا . . رطملاو

 ةيجارخا ةفسلف ةشامقلا هذه نم بصقلا
 تاروكيد نايحالا نم ريثك يف يزاوت

 .ةلمن ةصخاش ةريبك

 يه ةددعتم تاحول ىلع هضرع عزوو

 يف يدعاصتلا يماردلا ءانيلل جيردتلاب

 فلتخم ةروصلا نكل يدايتعالا حر سملا

 ىلع ةردقو ىنعملاو ةملكلاب سامسحا اها

 جرهملاب نيعلاو رظنلا تاريسفت رابتخا

 ىلا لوحتي هتجوز نع ثحابلا لاوجلا
 بعالو ميظع يقيسوم وا ناريث عراصم
 اعيمج اهنا يئامنيس روصم وا ةلس ةرك
 اهتا ةوقلاب ناسنالا ةنهم ليدبتل لئاسو

 رسف اذكه . هلمعو هركف نم ناسنا ديربجت
 ةينمز ةعاس ربع نيكسملا هجرهم ةلحر انل
 ىلع هيف ادمتعم ابعص ءادالا اهيف ناك
 قيقحم يف نيلثمملل ةينامسجلا ةردقلا
 اقيش ءادا ناكف ةيحرسملا ةروصلا

 ةيلييسا قالح
 ةيميداكا تمدق بصتقل ملا جرهم بنان

 ينابسالا بتاكلا ةيحرسم اضيا نونفلا
 (ةليبشا قالحو هيشراموب رخاسلا

 نم يهو حرسملا ةفرح ةيميداكالا سسالاب
 هذهو ءيدهم ليقع روتكدلا جارسخا

 اهنال اديج اهحاجن تققح ةيحرسملا
 حرسملا ةنهملل ةميقلا سسالا ىلع تظفاح
 صنلا اذه ةيحور ىلع ظافحلا يف ةصاخو

 ءارمالاو ءالبتلا نم رخاسلا ,.يديموكلا

 ةقباسلا دوهعلا نابإ ينابسالا عمتجملا يف
 ىلع يحرسملا ضرعلا اذه دكا دقل

 ْق حرسملا مسسق ةبلطو ةذتاسا تاردق

 , ةيميداكالا

 نوكت ةعماجلا راوسا جراخ نمو

 ثلاثلا اهرهش تلخد دق ةئحطملا ةيحرسم

 روصنملا حرسم يف ريبك يريهامج حاجنب
 ابتدامب دهاشملا فغش نا دعب دادغيب

 اهيلثمم روضحو ةفداهلا ةيديموكلا ةيماردلا
 . ةاوشا

 يقارعلا بتاكلا فيلأت :ةنحطملا»
 نائفلا جارخاو يخمش ريمالا دبع باشلا

 حرسمملا ةقرف ميدقتو يناعلا نسم

 ذخأت تأدب ىتلا يقارعلا يركسعلا
 حرسملا ةكرح يف لامقلاو يعيبطلا اهناكم

 مغر برحلا تاونئس يف ةصاخو يقارعلا

 ىلع دمتعت ال يا ءاهضو رع يف تنيابت اهنا
 جذاف تمدق لب طقف يركسعلا صنلا

 .ةرخاس ةيدقن ةيعامتجا فقاومو ةديدع

 لتاقم ةصق نع ثدحتت « ةنحطملا»

 نم ةديدج ةلح رم باتعا دنع فقي يفارع

 تاوقلا كلس لخدي اهشيح هتايح
 ءانبال ةيلاتقلاو ةيوبرتلا ةسردملا .ةحلسملا

 ةيثبعلا ةايحلا كلت كرتيو ةفاك بعشلا
 فلختلاو رشلا كلاسم ثيح ةيوضوفلا

 زومت ةروث لبق ام رصع تازيمث ىدحا

 . ةكرابملا

 اذه ةايح كاب سالف ٍق دوعي فلؤملاف

 ثيح تانئيتسلا ةرتف لالخ ةيندملا لتاقملا

 ىدحا بلسلاو ببتلاو رقفلاو لالغتسالا
 طلستلا زمر لثمت ىتلا ةنحطملاف هتازيمث

 هلالغتسا يف اهبحاص اهلثمي يتلا ىضوفلاو
 رودت يلاتلاب هتلحم ءانبا تاردقل

 عيمدلا دوعيو ةروشلا ةلحع يف هتحطتل

 ةايحلا كلاسم لالخ نم ىلاغلا نطولا ءانبل

 . ةفلتخملا

 مدقت ىتلا ةيلاحلا ضو رعلل ةيسنلاب اما

 دادعا ؛ءاكرشلا» يهف دادغب ٍق نآلا

 ميدقتو اعلا يدجو نانفلا جارخاو

 فيلات «ةشرضلا»و ليثعتلل ةيموقلا ةقرفلا

 ديع.ع5 جاربخو يرصعلا ميهاربا .د

 حر سسم ةقرف ميدقتو يميلدلا رداقلا

 «طلغ مقرلا بفسا» اريخاو ريهامجلا

 ليثمتو يديقعلا يرخف نانفلا جارخا

 ميدقتو يماردوليم رودب ريضخ ةميلس
 [ . ليثمتلل ةيموقلا ُةَق
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 :يزمر لامك  ةرهاقلا

 الص دوعي « ب وط تانغ دعب

 اني ةيرملا ميسلا لا فيس 0
 ةباشمب يتأي .ريثمو شهدم ماه ا
 جرخملا اهيف لمأتي ةيثالث نم لوأ ءزج

 ةريصبو .ةباش ةيدقن حورب « .ريبكلا
 .ةليوطلا بوعشلا ةبرجت .ةذفان
 . ةفلتخملا مكحلا ةمظنا عم :ةرمتسملا

 ىلا برقا ؛ةيسايس ايديموك «ةيادبلاو
 صخشلت :ةيميلعتلا ىلا ليمت ءايزاتنافلا
 ةأرحجلاو ةفارطلا غلاب وحن ىلع ءحرشتو
 مظنلا راهدؤزاو ءوشن ةيفيك .حوضولاو

 مهفتب .نيبتو «يروتاتكيدلا عباطلا تاذ
 . ةيشافلا ةلودلا تايلا لماك

 هتربخو هتيساسحب .ذاتسالا راتخا
 . .هعوضومل لكش بسنا «هتياردو
  هءعوضوم فلغتل يأت انه ايديموكلاف
  ةمارصلا دح هتيدج يف غلبي يذلا

 نين عتق تاكحينضو «ةتيظيوح ةماسيتباب
 تاقرافملل جرفتملا فاشتكا لالخ

 - ةلتخملا تاس ُْق ةرفوتملا ةخراصلا

 نيب  اهرركت طرفل نيعلا اهفلأت دق ىتلاو
 ىلع ةمئاقلا ةمظنألا ىف .ةطلسلاو سانلا
 ةلثمتملا ءايزاتنافلا اما . . . عمقلاو ملظلا
 جردتسي يذلاو . قلطنملا لايخلا كلذ ٍق
 دق ا «ةديعب قطانم ىلا جرفتملا

 ةقالع ال هنأب ىلوألا ةلهولل ءودبي
 0 . حضاولا نمف ,قطنملا وا عقاولاب

 وبا حبالص هب نكمت يذلا ديحولا قي.رطلا
 ؛«كئاشلا همليف ذقني نا نم .فيس

 ١ را تأ 2-66 177 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5"

 .ةباقرلا نثارب نم . عاجشلا

 ! عبطتلا بلغ ميلا
 اهبتكي ةرشابم ةملكب مليفلا أدبي

 (نيجرخملا تافيرخم نم ةفيرخت» درحب

 اهيف فرتعي ىرخا ةملكب مليفلا ىهتنيو
 هناو .:عبطتلا بلغي عبطلا» نأب جرخملا .

 يف ًاقرغم هلمع نا .!انشهدنم .فشتكا

 .همالفا لمجم نأش هنأش .ةيعقاولا

 .ةرشابم هعوضوم يف مليفلا لخدي
 اهسفن تدجو ,دارفالا نم ةعومجم هذهف

 تمطحمن نا دعب .ةلحاق ءارحص يف

 فقاوم لالخ نم .ةراهمبو . ميت رئاط

 ةنيابتملا عابطلا فشكتت .ةعيرس لمجو

 .«دمحا يدمح» حالفلا : مهغم لكل ةزيمملا

 .رهاملا .بوؤدلا لمعلا ىلع ةر دق رثكألا

 دمحا» ليكشتلا نانفلا . .ريكفتلا طيسبلا

 .رخاسلا .يطارقميدلا .فقثملا ؛يكز
 فرتعلا قالا «ريملا دبع ق ريبضو راحتنلا

 . لقع الب تالضع حبصأف ةمكاللملا

 نكلو اريدك بسكت ةرضن ةاعسو ةصقار

 نا ىرت ىهو دا ا

 حتق» بيس يهف .نوكلا روحم اهقاس
 00 (ةددعتم رسأ تويب

 ال .«ىلع ةاحنو ةرازو ةليكو .ةيجوليخلا
 ةيفص» ةيفاحصو .ملعلاب الا متبع
 ةمدخل مئاد دادعتسا ىلع (يرسمعلا

 لجرو .اههاجتا ناك امهم :ةطلسلا
 لاملا ىلا هرشلا «بتار ليمج» حاتفنالا
 «ارسسي» ةفيضمو .ذوفنلاو ةطلسلاو

 ماسو» لفطو .ةبذهم :ةئيرج :ةدودو

 رايطو .هيتاراكلا بعلي «يرب (يدمح

 ىلع رصي «(ايقالخاو ان ؛كسامتم

 قيرط نعاشثحب اديحو ناكملا ةرداغم

 نم نينثا مث .ةطرولا نم صالخلل

 | نيسحزر امههدحا .هيدعاسم

 «(ديححو ريمساإ رخآلاو ل عطسامم .ددرتم

 جرفلا لفي يك
 / امنعاديعب يبرعل

 : صاخ  ةرهاقلا

 .ةيدوهيلا ةياعدلا مالفا نم نيمليف ةينفلا تافئضملا ةباقر تضفر "7
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 ةفاك نم حيمدصلا بناخلا ذاختا ىلا ليمي

 .رومألا

 عيمدلا لصاوي

 ةحاو ىلا اولضي ىتح .ةمعانلا ةيلمرلا

 نابثكلا طسو ىريسلا

 نئاك اهم سبيل . + 1 يدوم

 حبصي لوزعملا ناكملا اذه يفو كَ

 ام ماظن قفو ءاوشياعتي نا مهيلع امازل

 ءمهعابط فالتخا نم مغربلا ىلع
 لك هانمتي يذلا عمتجملا ةروص فالتخاو

 طويخ عمجت ةيفيك مليفلا عباتيو
 ليمج» ينانألا يحاتفنالا دي يف ةطلسلا
 .ةراث مداصتيو 1 ندابع يذلا (بتار

 هل رظني يذلا يليكشتلا نانفلا عم ةصاخ

 يحاتفنالا لمعيو .««بغاشم» هنا ىلع

 الك ليمتسي «عيمجلا نيب ةقرفتلا ىلع
 ءايميكلا ةروتكد دعي وهف ,ةدح ىلع مهنم

 عرولاب هرهاظتب حالفلا عدخيو . جاوزلاب

 يذلا ةمكالملا فرتح مضيو' ىنامعالاو

 هسأر ىلع عضيو ءام موي يف اراجن ناك

 ضرفيل ةلخن ةديرج هحنميو ةميدق ةذوخ
 هسفن هل لوست نم ىلع  ةوقلاب  ماظنلا |
 . .ةعامجلا ديلاقت ىلع جورخلاب ةريرشلا

 ةلادعلا» نع ثدحتي ام ناعرسو

 راهدزالا»و :نامألاو نمألا»و «مالسلاو

 . «ةيهافرلاو

 نيلطاعلل رخال
 وي رائيسلا لالليخ نم . مليفلا حجنيو

 عم يلمرلا نيل هبتك يذلا ءءاكذلا دقوتملا
 تالايلحتلا رثكأ ليوسحت يف ,جرخملا
 ةيشاعنلا :الومشو اقمع ةيرظنلا

 ةينويلصلل عيورتلا /
 ةيبلاعلا امنيبسلا يل /

 لوألا '

 . كرامديو دراشتير ةلوطب نهو .ةيسوساحلا مالفا نم وهو (ردغلا» ناوئعب
 تارباخملل جودزف ليمع نع  («ليئارسا» ُْق م.ايفلا ثادحا قود الك

 نم ةعومجم نمض هلتق  ةرداغلا ةيسو رلا تارباخملا ررقت . . ةيكريمألاو ةيتايفوسلا

 لباقم ةيمهو ةيلمعب هفلكتو .«ليئارسا» يف هلتقل اخف هل ربدتف نييكريمألا اهئالمع
 هثاكذب  ليمعلا اذه كرديو . . سدقلا ىلا هلوصو روف هملستي لاملا نم ريبك غلبم

 2 يل رخشيو اهنب ملتي ةوقوم ةليتق اهب ا :وتنلا ةييقفاةفلشت روق - يكريمألا

 ًأجليو . قيقحتلا ينويهضلا سيلوبلا ىلوتيو .
 (ليئارسا» يف ماقاو ةمدخلا لزتعا ةيكريمألا تارياخملا ىف هل قباس ليمز ىلا ليمعلا
 . ةدلقملا را حتفو

 كل -1' حان مزن[ ىلا مطشلات -



 فقاوم ىلا .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 رودي لمعلا نأ . .ثادحاو تاقالعو

 زيخ الو راعش تححعتف «قاسو مدق ىلع

 هوجو لع قزنعلا بببصتي :نإلطاملل
 ريبك تيب ءانب لجأ نم نونواعتي « عيمجلا
 ؛ءانبلا يف مهاس نم لك هنكسيل ' حيي رم

 نمف .ةقالخلا ةيرشبلا تاقاطلا قلطنتو

 اياقبو بطحلاو ديرجلاو لخنلا عوذج
 تاراطاو ةيركسعلا تابرعلا جاص

 عمت ري .لفاون حبصت ىلا ,«تارايسلا

 ودغيف ةيلامحلا هتاسمل نانفلا ذبو فانيلا

 ةريثملا ناسنالا ةردق ىلع ادهاش تيببلا

 . يعامجلا لمعلاب ىنغتي .هداعبا نم
 ةليغشلا ًاجافي :ءانبلا ىهتتي نا دعب

 .بتار ليمح وأ كب هيبن» يحاتفنالا نأب
 فرتحم  هسراح ناو .؛ناكملا لتحا دق
 نا كش الو !هتامحب موقي  ةمكالملا

 كلت يف .ةرم نم رثكأ .ركفيس جرفتملا
 ,تايانبلا لمجأ ءىشنت ىتلا ةلماعلا يديألا

 .اهيف بيصن اه نوكي نا نود
 ةنيدم حبصت ابنكلو .ةحاولا رهدزتو

 ملظلا ىلع ةمئاق ؛ةلضاف ريغ

 اهتاريخب رئأتسيو اهمكحي .لالغتسالاو
 وحن ىلعو ءاهيلع همسا قلطي .دحاو درف
 دعب يف . مليفلا نأ . ,باجعالاو ريدقتلل هيبن ىلا ةبسن  ؛ايلاهيبن» لمكتست .رخاس

 , نجسلا سرحي نمآلا لوؤسم
 د هاوس سس حا: و 3-1 نس 1

 نا ريغ ةيندرألا دودحلا ربغ هبيرهتب ليمعلا دعاسي نا لجرلا اذه لواحيو
 . !اههيلع ضبقيو امهدراطي - ًايئاد ظقيتملا - ينويهصلا سيلوبلا

 ىبتت ةيكريما ةيدوهي ةكرش يهو سيولج نالوج ةكرش جاتنا نم «ردغلا» مليف
 تارباخملا ءاكذو ةظقي ىلع اهجاتنا لمحي ِق .دكؤتو . ةينويهصلل جيورسلا

 .!«ليئارسالا» سيلوبلاو «ةيليثارسالا)
 زيب ادئاماو لاجيس جروج ةلوطب نم «ةدرابلا ةرجحلا» ناونعبف يناثلا مليفلا اما

 مالفا ةقيرط ىلع هثادحا جسني ناك ناو ءايفارخ الكش ذخاي وهو .«ددرد سميجو

 يزانلا عئاظف نا هتصق لوقتو ؛ةريخألا تاونسلا يف ترهظ يتلا حاورألا خسانت
 تومت ال ةيدوهيلا ةاسأملاف ,ملاعلا ريمض يف ةيح لازت ال دوهيلا قح يف اهبكترا يتلا
 يا ينو  ثادحألا رودت ثيح  نيلرب ءامس ين قلحت لازت ال دوهيلا اياحضلا حاوراو
 . !ءيرب يدوبي هيف دهشتسا ناكم

 ىلا اهدلاو اهلسرا .الراك اهمسا ءمألا ةميتي ؛يناملا بأ نم ةاتف مليفلا ةلطب

 ىف هعم ةزاجا ءاضقل اهيعدتسي تاونس دعبو .ةيلخادلا ةيزيلكنالا سرادملا ىدحا

 قدنفلا يف اهب لزنت ىتلا ةرجحلا نمو . .ةميدقلا قدانفلا دحا يف ناميقي ثيح نيلرب
 مليفلا ىمس يىبلا (ةدرابلا ةرجحلا» يهو ةرواحملا ةرجحلا يف ةبيرم ةكرح عمست

 اياش دوقع ةعبرا ذنم :تدهش ابممأل ةملظمو ةدراب يهف . .ةدراب يهو . .اهمساب
 .يزانلا بيذعتل ضرعت انيكسم ايدوب

 صمقتتو هعم فطاعتتف باشلا دهت كرتشملا رادحلا الراك ةاتفلا مطحت امدنعو

 الب  مليفلا يضميو . ! يلاوخلا مايألا يف هبحت تناك يتلا انيتسيرك ةميدقلا هتبيبح حور

 ةياكح .ىرخا ةرم .ناهذالا ىلا ديعيلو نمزلا زجاح رسكيل - يعقاو قطنم
 [0 . ةميقسلاو . , ةلمملا د لا داهطضا
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 قا تيدا

 ا ل

 اه حبصي :اهتاسمؤمو اهزومر كب
 ةوحعل | نم ١ محض لأافقمتو . ملع

 ههجو ودبي . . يرقبعلا اهسيئرل .حلبلاو
 ىرسبيلا هدي يف لمحي .ةبيط يف امستبمه
 ميمعلا ريخلا نع اريبعت , حلب (ةطابسو

 نانفلا توفي الو .هيدي ىلع يتأي يذلا
 هدي يف عضي نا - «بغاشملا  يطارقميدلا»
 انيكس .هرهظ ءارو ةأبخملا :ىنميلا
 ةتفالو .ريبكلا نجسلا كاته اضيا . اريبك
 همدقتي بكوم نمو ., .راوزلاب بيحرتلا
 ةيرع ىلع مكاحلا سلجي :نمألا لوؤسمو
 تابرعلا تافلخم نم اهعينصت مت
 :ةساولا قاسم يني ةةيركشلا
 . رخفلاو ةداعسلا ديشانا هلوح نودشتي

 .مكخلا رقم ىلا سيئرلا لصي نا دعبو
 .عيمجلا هيف مهاس يذلا ليمجلا يتيبلا

 ,نويلبان ةقيرط ىلع ءاوهزم فقي
 ادعاو .رلته ةقيرط ىلع مهيف بطخيو
 . مالسلاو لدعلاب

 نولصاوي عيمجلا نا نم مغرلا ىلعو
  حلبلاب نزاخملا ءالتما مغربو , لمعلا

 نا ناكسلا دجي .ةورثلا عيزوت دنع هنا الا

 عبس زواجتي ال مهنم دحاولا بيصن
 نمألا لوؤسم حلمي انايحاو .تاحلب

 لاوحا بسح «ةدايز نيتحلب وا ةحلب

 بعش كرديو ..ةحاولا يف نمألا
 دوعي ال (مهجاتنا دئاع» نا «ايلاهيبند

 ناك ناو العف دوجوم ريخلا ناو , مهيلا

 اهب رمت ىتلا ةمزألا نأب يعدي مكاسلا
 ماعلا ِق ةدوجوم ةمزا يه امنا ةليودلا

 اهنوزواجتيس «ايلاهيبت» يف مهناو هلك
 جاتنالاو قرعلا نم ديزملاب .هللا ءاشنا

 . ! ةيحضتلاو

 حمالم فيس وبا حالص لمكتسيو
 يرمذتلا أدبي امدنعف .ةلضاف ريغلا هتنيدم

 .تيبلا وا رصقلا وحن عيمجلا هجوتيو
 ضبقلاب  نمألا لوؤسم  مكالملا موقي

 نانفلا .بغشلا ريثم ءضرتخملا لع
 .ةلالدلا حضاو دهشم يفو ءليكشتلا

 ريرشلا عم لعفي نل هنا مكاحلا نلعي
 ىفو .نوناقلا قيبطت اللا «يطارقميدلا»

 دقعت .لئام نازيم تحت و : ةمكحمملا

 ليمح - اهيف ذخأي .ةيروتاكيراك ةمكحم
 ءعشتملا ءاعدالا لثمن رود بتار

 ,قيفرلا يماحملاو  مراصلا يضاقلاو

 هل بلطو هلكوم ةميرحب رقي ىذلا

 .ةححرلا نشعي - ًايدجتسم
 ىرمذتلا دادزي لالغتسالا دايدزا عمو

 ةحيصش المع .مكاحلا ًأاجليو

 بضغ نع سيفنتلا ىلع :؛ةيفاحصلا

 اهيف بتكي . طئاح ةلجمب حامسلاب يلاهألا

 هثيداحا هل رشنتو .تاداقتنالا ضعب

 . ةيديلقتلا هدوعو اهيف ددجي ىتلا ةلوظملا

 نيتعاس  لاونملا اذه ىلع مليفلا ريسيو

 اقلطنم .ةيويحلاب اقفدتم - قئافد رشعو

 .قيمعلا «ليوظلا هسرد ًامدقم «لايخلاب
 . .دصاقتالاو .قالخالاو .ةسايسلا ىف

 نا :مليفلا لاوط .دكؤي نا هتوفي الو
 لك نم ىءعاقب لوظاو ؛ىوفا سانلا

 ءاضيأ دكؤي هنكلو ,مظنلا ةفاكو .ماكحلا
 عقادي نم دجو اذا الأ ققحتي ال لدعلا نا
 ةوقب سحن انهف . .هنمث عفديو هنع

 ةوق ابنا كردن انئكلو .«ايلاهيبت» بعش

 تاحليلا نادقف ىشخي ضعبلاف .ةرثعبم

 بناج ىلا فقي ضعبلاو .عبسلا
 وأ ةحلب ىلع لصحي هنأل لالغتسالا

 ىلع شيعي عاطق ةمثو :؛ةدايز نيتحلب
 هسرستفي ددرتم عاطقو .ةلوسغملا دوعولا

 نا نوكردي ءاهب يعولابو ؛براجتلا
 .لدعلل قيرطلا ةيادب يه ةيطارقميدلا

 عيصملا رزات اذا الا ققحتت نل ابغاو

 .ةدحاو اديب اوحبصاو

 ءارجا ىلع مكاحلا نوربجي ءالسفو
 .هبيعالأ مغرب « يهتنت .ةرح تاباختنا

 هنا , ليكشتلا نائفلا حاجنو هطوقسب

 لق لواحي وهف . عيطلاب دسي ال
 «ىرخا ةرات ةحاولا قرحو ؛ةرات سيئرلا

 طسو .اديحو يوزئي هنا نم مغرلا ىلعو

 يتأت ةرئاط نا مغربو «ةيلمرلا نابثكلا
 ايف ء:ةصقلا نا الا .نيرخآلا لمحتل
 تاضقانتلا رثكأ ايف . . دعب هتنت مل ءودبي
 نا فيس وبا حالصل نكمي ىتلاو ؛ةديدجلا

 :ةرلخلا ةيئامكسلا هسنلب. ءاهجلاسي
 يلا هتيؤربو .ةيبعشلا .ةموهفملا

 ةردق 3 قثت يلاو .«نيشسلا اهتحضنا

 نأ لع نهارشو جلا لنغ قدايألا
 («ةيادبلا» نا .ادبأ ىوقا بوعشلا

 ال . ةيب رعلا امنيسلا

 عا/_ ١5/43 بآ غ6  ١ا/ال ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ل ةيرعلاا - ف

 ثا رستلا نم ةيقابلا راثآلا لف "

 فيلأتلا ْنا لع خماشلا يبرعلا 57

 نع اليلق رخأت تابتلا يف يوغللا حيل

 ُ هقاطن نا ىلعو .ناويحلا يف فيلأتلا

 عون لك درفيف ٠ .ةلقتسملا بتكلا يف عستي

 ناويحلا عاونال ثدى 6 . باتكب هنم

 ا . ةفلتخملا

 اذه رهظي . صيصختلا نم رثكا ميمعتلا

 وا تابنلا باتك اهبلغاو .اهنيوانع نم

 باتك وا ردوا باتك وا عرزلا باتك

 1 بشعلا باتك و ا وا لغتلا

 نيب لفاتسزلا نشمي عيت. ءلقيلا باك
 .رثكا وأ تابنلا .نم نيعون

 برعلا دنع تابئتلا ةسارد تهجناو

 :تاهجو ثالث

 .ةيوغل ةهجو - ١
 يتلا ريقاقعلا بتك يف ةيبط ةهجو - ؟"

 .. .جالعلا يف تابن لك صئاصخ نيبت
 “٠ - ةحالفلا يف ةيلمع ةهجوو .

 ةئس قونملا)» ليمش نيب رضنلا دعيو
 تابنلا ملع يف فنص نم لوا (ه 64

 رضنلا صخ دقو .برعلا ءاملعلا نم
 راجشالاو لوقبلاو مركلاو عرزلا
 تاساردب راطمالاو باحيسلاو حايرلاو

 .ةاريمتم
 تابتلا نم اعون درفا نم لوااما

 ينابيشلا ورمع وبا وهف صاخ باتكب
 باتك فلؤم (ه ٠١5 ةنس ىثونلا)
 . ةلخنلا

 اياتك فنص ثيح ىعمصالا هبقعاو
 ةغلبلا» باتك نمض رشن «لخنلا» همسا

 7 يف باتكلا عقيو «ةغللا روذش يف

 نم اًئيش فلؤملا اهيف لواح .تاحفص

 نبارك ردا ةرسقف لك لفجف مةيسترك
 بناوجلا نم بناجي ةصاخ .باتكلا

 ىلا باتكلا ةيبسنو . لختلاب ةلصتملا

 نا حج رسملاو .اهيف كوكشم يعمصاالا

 , ةبيتق نبا ةياور نم باتكلا

 ةنس يقوتملا) يبارعالا نبا فلا مث
 هيلا راشا لخنلا ةفص باتك (ه ١
 توفقايو تسرسهفلا باتك بحاص

 .يومحلا

 ةنس قوتملا يناتجسلا متاح وبا فلأو
 هرسشن دقو ةلخنلا باتك ه هه

 ةنس امور يف انيمجول ىلاطيالا قرشتسملا

 اح روتكدلا هرشن داعا مث م١4

 نيمسفق ىلا باتكلا مسقنيو .نماضلا

 لوالا مس. ف فلؤملا جلاع ٠ : نيلقتسم

 ةينارقلا ثتايآلا درواو .ةلخنلا ةناكم

 نع ةروثأملا لاوقالاو ةيوبنلا ثيداحالاو

 هذيمالتل مولعلا قو مدقي ةاتسا 5

 هلاوحأو تابنلا ةسا رش يف

 نطاوم نيبو . لخنلا ليضفت يف نيحلاصلا

 روما كلذ لكو .ايندلا نم لخنلا دوجو

 ملكتي نا لواح نييوغللا نم ادحا رن مل

 لئاسرلا نم ىرخا ةلاسر يف اهيلع
 مسقلا لوا يف فلؤملا لواحو .ةيوغللا

 هردصف . بيترت نم ائيش هباتك نم يناثلا
 هعئانمو هئازجاو هفاصواو ىونلا ركذب

 ةلخنلا ةايح عبتن مث ةنمزو هعرز ةقيرطو
 نم جرخ الو . ةفلتخملا اهومث لحارم يف

 لخااماو ءام ابيترت مزتلي مل عبتتلا اذه

 .ةطلتخملا بتاوحلا نم ةعومجم جلاعي

 رسبلا مج 0 ا ا

 4+ + تو هينتحو ع عاونأو هضارمأو

 رابخالا ضغبي باتكلا متخ مث .لخنلا
 . لخنلا جت عصف 0 لا يعادل و

 لختلا تانك

 ةئس يفوتملا) راكب نب ريبزلا فلاو
 هيلا راشا دقر ل23 باتك (ه 5

 ةنس قوتملا) هذيس نيا متهاو . توفاي

 رفسلا سرك ثيح لخنلاب (ه 4
 «صصخملا» هتعوسوم نم رشع يداحلا

 ءادتبا نم لخنلا عم هديس نبا راسو

 سرغلاب أدتاف ا ىلا هتايح ةرود
 نم هءاضعا فصوفق (؛ .لخنلا راغصو

 قوذعلاو بركلاو فعسلاو .لوصالا

 ةحضنو هرخأتو هرسمدو هلمح فصو

 هتاعامجو هتيعداو رمتلا جلاع

 . هسائجاو هريصعو هفئاوطو

 يعب رلا ميهاربا نب ىبسسيع دقعو

 هباتك يف ليخنلل ابابا ه ةنسس ىفوتملا)

 ةهءازجاو فعسلا فصوفق مبيرغلا ماظن»

 ىلا اليلق راشاو .رمتلا جضن : لحارمو

 ضعس قاو .لخلا كاصوا ضعب

 .لاثمالاو رعشلاو نارقلا نم دهاوشلا

 نب دمحم : ةصاخ رحشلا يق فلاو

 دبع وبا مث (ه 7١46 ةئس قوتملا) بيبح
 دقو (ه لا/٠ ةئس ىفوتملا) هيولاحخ نبا هللا

 قرضتسملا لبق نم يناثلا باتكلا رشن
 ةسارد نيبتو ,م04-11 ماع 00

 يذلا تابتلا مسق ةيولاخ نبا نأ باتكلا

 6-1 :عاونا ةثالث ىلا هباتك ِق هلوانت

 .ءزحلاو ًالكلاو .كئاشلا

 نيفنض ىلا لوآلا عونلا يف راحشالا

 تا ءهاضعلا

 بشعلا :نيقنص ًالكلا فنصو
 . ءزحلاو

 ماسقالا هذه يف هيولاخ وبا جبنم موقيو

 يتلا تاتابنلا ءامساب اهبنم مسق لك ءلم ىلع
 . راجيا يف اهفصوو .هيلا يمتنت

 يف ماع باتك هيلا بستي نم لواو

 ه 7١١ ةنس قونملا) ةديبع وبا تابئلا
 .«عرزلا» همسا اباتك فلا ثيح

 باتك يعمصاللا ىلا مي

 م مخور نوما يب

 .(ةغللا روذش يف ةغلبلا) عومجم يف
 ةنس ىقوتملا يراصنالا ديز وبا فلاو

 (رجشلاو تابتلا» مساب اباتك ه 6

 نبا ىلا توقايو ميدل نبا بسنو

 بتك ةثالث ه 77١ ةنس قوتملا يبارعالا

 تسشلاو عرزلا ةفصو تا : يه

 . لقبلاو

 نب دمحا رصن يبا ىلا بسن كلذك

 رحجشلا يباتك ه 77١ ةنس ىوتملا متاح

 . لخنلاو عرزلاو تابنلاو

 مث .هتافاو



 . .ف 7.7 ةئس ىفوتملا يروثيدلا دواد نب
 ةمق ربتعت ىتلا ةيملعلا بتكلا مها نم

 يملعلا عادبأالا

 يتلا ةيبرعلا رسالا نم ةفينح وباو
 هذه يبرعلا حتفلا دعب سراف دالب يف تيقب
 نييرصبلا نع ١ دينغا دقو .دالبلا

 ناكو :تيكسلا نبا نع رثكاو نييفوكلاو

 املاع ايساح ءابحنم .اسدنهم ايوغل ايوحن

 .هيوري اميف ةقث ةيوار ,تابنلاب

 اهنم بتكلا نم ةعومجم ةفينح وبا كرت
 .ءارعشلاو رعشلا .ةماعلا هيف نحلي ام

 يف ثحبلا .نادلبلا :ةلباقملاو ربجلا
 . ناهبصألا ةدغل ىلع درلا .دتطا باسح

 ؛لاوطلا رابخالا :قيرتلاو عمجلا
 «قطنملا حالصا .ربجلا رداون ءاياضولا
 .لاوزلاو ةلبقلا .فوسكلا

 قرم وهو نيوبل ةرهاشرب راع
 ,نديل ىف 19467 ةئس اهرشنف ةفينح

 تابثلا تادرفم ىلع ةعطقلا لمتشتو
 . ىازلا فرح ىلا فلالا فرح نم ةبترم

 دمحم يدنا ثحابلا ءاذه عفد دقو
 كلذو .تابنلا باتك مامتا ةلواحمل هللا ديمح

 عبتت وهو «ديفمو .قاش لمعي م ايقلاب

 مجاعملا باحصا اهب ءاج يتلا مادا
 اهريغو .ةيبدآلا بتكلاو .ةيوغللا

 باتك نم اهوذخاو . ةعوبطمو ةطوطخ

 . ةفينحح يبأ

 ثيدحلا مضي لوالا ءزجلا ناك اذاو

 ءزخلا ناف .ةيتابنلا تادرفملا نم 487 نع

 ةدرفم “178 نع ثيدحلا مضي يناثلا

 . ةيتابن
 نيب قرفي هتداغ ىلع ةفيتح وباو

 نم كلمي امب دهشتسيو . ليخدلاو ليصألا

 هيوري ام ىلا دنتسي امك ءرعشلا صوصن
 نع هسفنب هاور امو خويشلا تاقث نع

 .هرصع يف بارعالا نم ةفرعملا لها

 ةماع تاينلا لوانتي نا ةفينح وبا ىأر
 تاكا روف :ةناف لوا ةحارتنب
 نع اهزيمت ىقلا اهصئاصخو .ةفلتخملا

 هذه مدقو .اهنم لك عفاضمو ءاهريغ

 ىف رصتقيل .ةباتك ىف ةماعلا ةساردلا

 صتخي ام ىلع كلذ دعب تاتابتلا فصو
 ةراشالا ةينغتف هعون ىلا ريشي مث ؛تابنلاب
 لك يف رهاظملو فاصواالا ريركت نع
 . تابن

 لاوقا نم هدروا اميف فلؤملا دمتعا

 .1 ني رست ةاور ىلع دهاوشو فاصواو

 اننكلو . نييوغللا رثكا ءامسا هدنع ترهظف

 طسقلا ىلع لصح هنا نيبتن نا عيطتسن
 رداصم ةثالث نم هفراغم نم ربكالا

 هتادهاشم : نييوغللا ةعامج ريغ .ةسيئر

 . يبالكلا دايز يباو .برعالاو .ةصاخلا

 وهو :.هب فلؤملا انفرع دف يالكلا اما

 نب هللا دبع ينب دحا .هللا دبع نب ديزي

 نيذلا .بارغالا دحا نذا وهف .بالك
 ىلع لوصحلا ْق يناثلا ةردصم ء مهتددع

 يف همسا ددرت امل دايز ابا نكل . ةف رعملا

 نمو نييوغللا نم هريغ نم رثكا باتكلا
 نم نيب زوربلا لك زربف .بارعالا ةيقب
 اردصم هتلعج :ةفيئح وبا مهنع ىور

 يبال تابنلا باتك نم صوصن لي اهيفو
 : ةفينح

 ناقبعالا ابريو .ةلقبلا هذه :ريجرج

 اهعمسا مو .فلالا باب يف هاتفصو دقو

 :ءارفلا لاقو .رسكلاب الا ءاحصفلا نع

 اهل لاقيو ءرجرج لاقيف ريجرج ففخت
 ريغ بارعالا نم اهتعمسو ةأثكلا

 . ةزومهم
 ام ةبصق وهو عرزلا لج لجلا « لج

 .نبتلا وهف مطحت اذاف رسكتي م
 .ضمحلا رجش نم ذاحلا .ءذاح -

 اهتبانمو مظعتو .ةذاح ابتم ةدحاولاو

 فصوو يعارلا لاق .لمرلاو لوهسلا

 : هلبا

 ال ىصو عيبرلا بوص تفلخا اذا

 اعرجا لك سبلم ذاحو ذارع

 ةلهسلا ضرالا :ءاعرجلاو عرجالاو
 ذاحلاو .ةقاثب لصتا ىصوو « ةلمر اهطلخت
 .اسيايو ابطر هيلع بصخت لبالا يف تابن

 : لبا لحف فصوو يعارلا لاق
 اغأك ىتح ذاحلا ديسج فسا

 اعقنم سرولا نم تاب اغيبص ىدرت

 . نسحو هنول رفصا يا
 : لمرلا نم هتبانم يف زجارلا لاق

 ذاولألا اذ فرعالا هب ولعا
 ذاحخلا تاذو ىطمالا تاوذ

 هل لمرلا نم فرشم لبج فرعالا

 نم اضيا ىطمالاو ءهفارشا نم فرع
 . لبق هانفصو دقو .لمرلا رجش

 :فارعالا نعو

 .لمرلا يف تبنت ةمخض ةرجش ذاحلا

 اهيلا رقيلا ءاحتلا ءارعشلا فصو كلذلو

 . راطمالا يلايل يف

 : لبقم نبا لاق
 اهاجلا ءا روخلا ةذاح ا ةجعنك

 نئفلاو قاسلا نيب ةريهظلا رح

 اهلصا يف رفحت اهغال رطم ريغ يف اذهو

 ريغ يف تناك ولو « رطم وا رح نم نكتستل
 . هرتحم عطتست مل لمر

 :لاق نامي يبارعا ينربخا : مربشخ

 وهو .ورملا هبشي وهو مربشخلا اندنع
 .ربلا نيحاير نم

 نا ةعيبر نم يبارعا ٍينربخا : مراد -

 .ءبده هل ءاضغلا هبشي رجش مرادلا
 يحاونب لمرلا هتبانمو .دوسا هنولو
 معط هلو .كيواسملا هنف ذختيو .رحشلا

 ةنئللا رمح هب كيتسا اذاو .فيرح

 ال. كوسلا باب يف هانفصو دقو .ةفشلاو
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 هيدصوج حادا دج هجمت يختج

 تا ل

 اييرعلا اهلا راونأ
 عمجلا هيشو عمجلا مسا

 (طْهَر)و (مْوَق) لثم ُهدحاو قَرْفُي لو اظفلو ىنعم ةرثكلا ىلع لد ام عمجلا مس

 مئاظملاب مهمايقل كلذب اومس ةصاخ لاجرلا نم ةعامجلا : موقلاف . ا

 .زاجملا ةقيرط ىلع مهنيب ميقي نيذلاو نوندالا هؤاب رفا : لجرلا موقو .تامهملاو

 لضفُيو موقلا كاع ولا ءاج : لاقيف .ثينأتلاو ريكذتلا هيف هيف ٌروجيو .ماوقا هعمج

 .ريكذتلا

 ةرشعلا ىلا ةثالثلا نم عمجي روكذلا نم ددعو . هتليبقو لجرلا موق: : طهرلاو

 الو طهرلاك ةرشع ىلا ةثالث نم :رفنلاو . يح راوي طاشرا دي . هعمج . ىثنا مهيف سيل

 : هعمج .رفقن ةثالث :لاقي نا حلص كلذلو ؟فرحلا يجاازاو يربو كف

 .رافن

 .(ةرجش) هدحاو ناف (رّجش) : لثم ءاهلاب هدحاو قرفُي ام وهف عمجلا هبش اما

 هدحاوو (رهَّز)و .(ةنوتيز) ةدحاوو (نوتيزلا)و .(ةرمت) هدحاوو (رمتلا)و
 :اضيا ىمسيو . عمج هبش وهف ءاها الا هدحاو نيبو هنبب قرف الام لكف . .(ةرهز)

 (راجشا :رجش) يف لاقي الف هعمج زوجي الو :ةيبرعلا يف ريثك وهو (سنجلا مسا)
 . اذوذش هعمج ناك عم اذاو

 يف'لاقيالف عونضملا يف نوكي الو قولخملا يف نوكي امنا كلخ نا : درجملا لاقو

 . (فحَص (ةفُْحَص) يف الو (رج) (هرج) يف الو (نفَج) (ةنفج)

 لوعفم ىنعمب لعاف

 .(يفسم) يا (بفاس تارت) : مهوق الا لوعفم ىنعمب لعاق برعلا مالك يف سيل

 يا (متاك ٌرس)و .(قوفدم) يا (قفاد ٌءام)و .(ةيضرم) يا (ةيضار ةشيع)و
 فاضاو ءاهيف روهسم يا (ةرهاس ةليل)و .هيف مانُي يا (مئان ليل)و , (موتكم)
 . (ةصقار ةليل) : كلذ ىلا برعلا وندمتم

 ةيماهفتسالا ام

 ةحتفلا تلعجو ايوحتو اهفلأ تفذح .رج فرح (ةيماهفتسالا ام) ىلع لخد | اذا

 ىلإ)و (؟كمول م يلع)و (؟كنيجم ميف)و (؟ىببلاطت مب) : : وحن اهيلع لدتل اهنع ًاضوع
 زاجأو (؟بضغت مل)و ؟وكشت مم)و )؟لأست ٌمع)و (؟ندناعت م ىتح)و (؟ينلداجت ْم
 نبتكيف ةدحاولا ةملكلاك يملا ام 2 ىحو ىلاو ىلع لامعتسا مهضعب

 . (مالعو مالإو ماتح) : وحن فلالاب
 يف لوقت كنال ٠ بريقا ءاهعسألا نيب قرفللف .ماهفتسالا| يف (ام) فلا فذح اما

 ديري امع نالف لاؤس نإ)و (لوقت ام يف باوصلا)و (ّلَعَف امب نالف َنَسَحَأ) : ربخلا

 ال . سابتلالا ٌعَقَوَل ماهفتسالا 1 اهفذح الولف (ام) فلا تايثاب (ٌّقح
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 08 اح خت د ةحارسب ث ثدصحتب 0 ب ب 3 ظ طك 1 0

 ..ةثهملا عافك ٠ .ةعلطلا :ميسو ناك ولو 9 ىتح اهفوركم
 : 0 0 8 سس ريسلا يقاص م ةرينسلا 2 رك

 0 / بتكيو ..ةحارصب ثدحتد نا عيظتسي انم نم
 ا خالاو 3 1 .اودغا + قيدصلا ه هلا 0 ولو تع ا 5

 : : نه نه 1 :

 ديلا .قاو راتسلا نسي نأ كمي لك

 1 ب رض فدهتست يلا : ةريبكلا أ

 3 ىلع. لمغت 5 1 :كانه نا ريا دعاست .ليئا رسسا» نكل 00 0 ٠
 را يقل ف ةيارشلا ةجبجلا يف اهل ةرخذ راجي اجبا |

 00 ١ متنأ مكمل : 2 3 ْ

 ْ يرئاعا اديج فرخي مل يسنرقلا قاحصلا نا وديصو 001002020
 نا دا 0 يذم قيته لا يسامولب دلا ر ااذه هيلا 0

 0 ل 1 00 00 .ةذعاو و ةرجحب نيروفصع بربشكو 00

 < ..ايبعلا / يبرعلا ٠ يرفلا د دالب بنس د قاحص: ركذا 5 0 ظ

 ا .ةريزجل ينارالا 0 نع ةماظما ِت توك ٠ بيس .

 معي نأ برحلا لآ د اهموم دكدسي ىتلا نا . مهراتتولل مهلقت نأ ىلع ناره متل + ديكات ا اا



 10 00 00 ١ م 20 0111111

 ةراشب اهخيراتو .ءاهخيراتب حوبي اهمسا ةروصنملا ةنيدم
 برعلا راصتنا تدهشو كراعملا نوتأ يف تأشن . . .دعوو | 3

 ىلع مث ء١177 ماع ةسماخلا ةيبيلصلا ةلمحلا ىلع نيملسملا ...ليخلا سو رق ةر وصخملا
 . عساتلا سيول رسا ثيح ١76٠١ ماع ةسداسلا ةيبيلصلا ةلمحلا 7

 لخادو ةروصنملا لوح هشويج تقزمت نا دعب ءاسنرف كلم انآ

 ىلا ريهامجلا اهتعنص ةيبرعلا ةلوطبلل ةمحلم يف ةقيضلا اهتقزا
 .نييبويالا دونجلا بناج

 نآلا ىمست اذل طايمد لين عرف ىلع رصم اتلد يف ةنيدملا عقت
 لماكلا ناطلسلا رما امدنع ١77١ ماع تيئبو :لينلا سورع

 تاوقلا قالطناو عيمجتل زكرمو هدونحل ركسعمك اهئانيب دمحم
 ةينيلضلا ةلمحلا تححت ىذلا طايمد ءانيم ريرجتل ةينرعلا
 ةيب رعلا شويجلا تقلطنا ركسعملا نمو . . هلالتحا يف ةسماخلا
 فالا قرغ نا دعب طايمد ريرحنو «روكسراف» يف رصنلا ىلا

 .لينلا اتلد تاونقو عرت يف نييبوروالا دونجلا

 ةفرخزلا نم ولخي اطيسب ةنيدملل يرامعملا عباطلا ناك
 :ةيركسصلا ةهجاولا ةيوشخع هيلغ تبلغو ءةييوبآلا ةماخنفلاو
 روصقلا اهيف رهظتو ومنت ةئيدملا تأدب ام ناعرس نكلو
 دض ةديدج ةيبيلص ةلمح عساتلا سيول داقو . ةليمحلا دحاسملاو

 ءانهرسك فليب .ةيمالسالا ةنيرعلا ةمواقملا ةلغاق“ ءريصم
 يبيلص فلحل دهمي ناك هناو ةصاخ «ةيبرعلا ةمالا عيكرتو
 .برحلا عورد ةئيدملا تدتراو .نيملسملا برعلا دض يلوغم
 ,رصنلاب تهتنا كراعم ةدع تراد مث ؛ودعلا اهرصاحو
 . سراف فالا ةرشع رساو هقيقش لتقو اسنرف كلم مالستساو

 ىلا ريسالا كلملا لقن يدرب يرغت نبا يرصملا خرؤملا فصي
 هب تقدحاو .ةقارح يف سيسنرفلا لزنأو» هلوقب ةروصنملا

 ربلا ينو .لوبطلاو تاسوكلا اهيف برضت نيملسملا بكارم
 نايرعلا هيف يبرغلا ربلاو .ديؤم روصنم رئاس ركسعلا يقرشلا
 ىرسالاو . ميظعلا حتفلا اذهب رورسو نابتو وش يف :ةماعلاو

 كلملا لاقتعاب هاشئاروت مظعملا ناطلسلا رماو .«لابحلا يف داقت
 ناويد سيئرل ةصصخم تناك ةموكحلا رود نم راد يف سيول

 .همساب رادلا تفرعف .نامقل نب ميهاربا نيدلا رخف ءاشنالا

 سورع . .ةنيدملا روزي نم لك وعدي فحتم ىلا نآلا تلوحنو
 0 . دودخلا داجما لمأتو هترايز ىلا اتلدلا ندم لمحاو ليثلا

 ا رسام ابا يا يبجي نيود

0 0 

 ادم بك نو 7

 07 ا بيسوج

 ناموش دمحم

 ريخالا فالغلا
 ةروصنملاب رضنلا دحسم

 يبرعلا خيراتلا يف سردو ذيمالت برعلا تاراصتنا دهش ةروصنملا لين

 تالا الئ ال ال ا ا ل ا اا ا رار را زا را را ا للا




