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 0 نقايو بتك

 برحلا نم سداسلا ماعلا نويقارعلا لفقأ كي
 ىلع ةراغالا يف لثمت يعونو ينقت زاجناب 5

 يف اهنا نارهط تايا نظ يتلا ءيريس» ةريزج
 لفقاو .ةيقارعلا تالتاقملا لمع عاعش نع ىانم

 رافنتساب برحلا نم سداسلا ماعلا نوينيمخلا
 ارجتي ال ءزج يه ةيمالظ يف .ينيدلا سوهلل ينونج
 .ةيبصعلا يف ةلغوملا ةرياغلا نورقلا ثرا نم

 ةيجيتارتسا ىف ءاربخ اهسملتي امك .ةلداعملاو
 ىلا الوصو .ليوموركو ستيفزوالك ذنم ؛بورحلا
 ام ردقب :ةيلاتلا يه ؛وجيبو اولاغو يوب تالارنجلا

 - [ نما ملا يدع مهفات -5

 ساس للا

 باصي ءاهدر نع زجعلا ربكيو تابرضلا دتشت
 .ديدشلا ءايعالا ىتح .راودلاب يدتعملا مصخلا

 ىوصقلا ةراثالا وه ةظحللا هذه يف ديحولا اجلملاو

 رعاشملا مارضاو :يطلستلاو يوئفلاو ينيدلا سحلل

 ايقيرفا لئايق دنع «وباهلا» ةصقرو .مدلا ىلا ةيشطعتملا

 .راطالا اذه ىلع جرخت ال ةيرجحلا

 ةمث :ةيناريالا سيساحالا ؛«ةركسع» ف كلذ نم ءيش

 اوجرخ « تايأ» ةمثو .ءؤاكتملا مالسلا ىلا ردابي دئاق

 .ةقرحملاب نوحوليو ؛ديعصتلاب نودري مهلوقع نم
 يف ءيه ةهجاوملا ف سداسلا ماعلا قئاقح انه نم

 يقارعلا دومصلا :لوالا ماعلا قئاقح قمعلا

 ضرالا ىلع تابطعم تردغت ناو .يناربالا راحتنالاو

 ا ىلا 6 تت جل كابالا ةيظفح, ناف“
 ةيرشبلا ةروتافلا نم مغرلا ىلعو .هتيثبعو . لاتقلا
 ...تايآلا مكح اهعفد يتلا ةظهابلا

 يف مهناف ء.اودمصب نا نيبقارعلا ردق ناك اذاو

 ةيناريالا ,ةيمكلا» ةهجاوم ىلع اوبأد ,لباقملا
 .راطالا اذه يف .اهئادا نم ةقثاولاو ؛ةيلاعلا ةيعونلاب
 ايلعلا ةيركسعلا ةيجيتنارتسالا تايضتقم نمضو
 ناردج تعفترا ؛:ةيسايسلا ةدايقلا اهتمسر يتلا
 )١١٠٠١ ةقالمعلا ةهبجلا لوط ىلع ةيتايلمعو ةيرشب
 ةطيرخلا دقعب مهتالاتاقم تمكحت .وجلا يفو .(ملك
 كسامتلا ىلع ةرداق تسيل ةيمامالا ةهبجلاو .ةيناردالا
 < فو .ةصارتم ةيلخاد يا ةيفلخ ةهبج اهدفرت مل اذا
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 نيب ةيديلقتلا قراوفلل اطوقس فشتسن نا انعسو يح

 بايث يف :ةهبجلا يف ركسع عيمجلاف .نييندملاو شيجلا:
 ةرود يف «ءنولوهجم دونج» اضيا عيمجلاو :ةطقرم
 دق عئاقو هذه .ةيوبعتلا اهتامزلتسمو ةيمويلا ةايحلا

 نيذلا نا لب .جراخلا نم بقارملا نبع اهدصرت ال

 نم مهلجو .دادغب يف امايا اوشاعو ةهبجلا اودصق
 بايث نيب (قيثولا) مزالتلا كلذ ىلع اوملكت .بناجالا
 ف راصتنالاف .ىرخالا ناولالا تاذ بايثلاو :يكاكلا»
 اذهو .عيمجلا دوهح ىلع ةحوتفم ةشرو دومصلا

 ...نويناريالا هرسخو .نويقارعلا هبسك ناهر
 ف ىقمت برحلا نم سدايسلا ماعلا ٍِق ةريعلا نكل

 ...!ديقعت رثكالا ةيلاتقلا تاينقتلاب نييقارعلا سرمت
 ىلا . ءغيملا» و ءرادنتا ربوسس» ىلا «جاريملا» نمف
 ,ؤقجلا يف تالتاقملا دوزت يتلا جيراهصلا  تارئاطلا
 تاليكشت نع الضف ..«يرسس» ىلع ةراغلا ىف رهظ امك

 «لقعلا» نا تبثت ,.دومصلا بصع يهو .عوردلا
 , ةينودهصلا ةالغ نظ امك .ادصلا هوسكي ال يبرعلا
 ةديدجلا تالاحلا حارتحا ىلع رداق وه لب .مويب تاذ

 .ةقلتخملاو

 /لوليا 4 *  ليل ذنم ءبرحلا راسمل ةعباتم ىفو
 تمزالت ثيح .يقارعلا دهجلا رولبتي ؛:١٠157 ريمتيس
 زفاوحلاو ,ةدارالاو ةينقتلاو .ةفرحلاو ةميزعلا

 ' هذهو .قثوملا يجولونكتلا باعيتسالا عم ةينادجولا
 ايناريا اموجه ١" عدصت رسفت .ةرفاضتم لماوعلا

 ,«جيسابلا» و «ناردنسايلا» تاوق كة تماق ,ءاريبك

 نيب ةيموجهلا اهبيلاسا يف تحوار :يماظنلا شيجلاو
 ةأجافملاو :نييندملا ىلع فصقلاو ؛ةيرشبلا تاجوملا»

 ةيطاطملا براوقلاو ةمئاعلا روسجلاو .ةيئاوشعلا

 فورظ يف للستلاب وا (نونجم رزجو ةزيوحلا راوها)
 قفا ال يئرجو يكيتكت عقاو بلسو ةبعص ةيوج
 «ءوافلا» تاماحتلا ىف امك ء هل ايجيتارتسا

 ...ةيناميلسلاو
 كش الب ةيعص تناك ... برحلا نم ماوعا 5

 ...ةوقلا يف قحلاو قحلا ةوق وه ءاقبلا نا نع ريبعتلل
 ,مالسلاو ءانبلا ف اهوضق مهنا ول نويقارعلا ىنمت

 يف برعلا قح نع اعافد تايحضنتلا هذه لك لدب

 ال مهعافدو ...ةيجراخ ةيطلست الب .رحلا دوجولا
 كلذ ةحفص تيوط دقل ...مالسلا ىوس فدهتسي
 نم ليوط طخ يف ىراوتيب يذلا يبرعلا يدنجلا

 جذومن ماما نحنو .ةميزهلا ةرارم عرجتيو .ةيذحالا
 يف كرحتيو ء.افقاو ماني يذلا فلتخملا يبرعلا يدنجلا

 اعافد ءاقبلا ةكرعم ضوخيو :ددحم يجيتارتسا ىدم

 ةيسرافلا ءانالا» و ةرباكملا ةهجاوم يف ,ةمالا نع
 ريمدت يف اهلمعتسي ال ةردقلا هذهو .ةيطلستلا

 تآشنملاو ةيويحلا دقعلا برضل اهلسوتي لب ,نييندملا
 .برحلا يذغت يتلا ةيطفنلاو ةيداصتقالا

 ةيناربالا ايرينسهلا و مالسلا ةرالس
 - اضيا برحلا نم سداسلا ماعلا تامالع نمو

 عايض - ةيضاملا ةسمخلا ماوعالا عم كرتشت يهو
 قفالا يف ءيش ال ةظحللا ىتح .مالسلل ىرخا ةصرف
 ىلا ميقتسم طخ يف بهذت ةيناربا ايريتسه ئىوس

 حتفت دق ةديدج تاروطت نا تباثلاو .ةثراكلا داصح

 لجا نم اهنانسا ذحشت نارباو .برحلل عياسلا ماعلا

 ةيجيتارتسالا فادهالاو ةيديلقتلا تاهبجلا زواجت
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 ةدايقلاو .يجيلخلا قمعلا يف برضلاو .ةيقارعلا
 لبق امير ,يتآلا يناريالا سوهلا بيبد دصرت ةيقارعلا
 اريبكتو :ةفيثك ةيرب تامجه عقوتتو .لوصولا مسوم
 لوبطلا عرقو .اهراطاو ةيطفنلا تالقانلا برحل
 سيئرلا هعفر يذلا نوتيزلا نصغو ضقانني يناريالا
 .برحلل ةعيرس ةياهن عضو لجا نم .نيسح مادص
 فرتعملا دودحلا ىلا طورشمو لماك باحسنا ىلا زكترت
 مدعو مالس قافتا عيقوتو ىرسالل لدايتو ءايلود اهب
 يف ماهسالاو رخآلا فرطلا تارايتخا مارتحاو ءادتعا
 ...يجيلخلا رارقتسالا

 ىدص اهل ناك ةيقارعلا مالسلا ةردايم نا يف كش الو
 داحتالا ىوتسم ىلع ةصاخ .يلودلا ىوتسملا ىلع

 ةيكيمانيد تدفر دقو .ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا
 ةدئام ىلع نوكت فوسو .ةديدج رصانعب قافولا
 هذه تناك اذاو ...لبقم لا فيرخلا ةمق يف .نيرابجلا
 يلودلا قافولا هايم يف رئاود تثدحا دق ةردابملا

 ةمق يف ةيباجيا تاخانم اضيا تكرح اهناف .ةنسآلا
 عم تقئاون ينلا يهيلخلا نواعتلل ةيدوعسلا ءاهنا»

 جراخ تادجتسم نم فوخلا هلعل .ةيقارعلا ةيؤرلا
 تاناهرلا ةروطخب ةيئاهنلا ةعانقلا وا ,فولأاملا
 ...يبرعلاو يجيلخلا نمالا ىلع ةيناريالا

 لبانقلا قالطا الا نوعيطتسي ال نويناريالا»
 وه اذه :«صاخ قطنم ىرسا مهنأل ...ةيتوصلا

 يناجتسفر تاديدهت ىلع :ريقنا سنارف ةعاذا قيلعت
 ,«دحاو مقر ابوروا ةعاذا» اما .ةيجيلخلا لودلا دض
 ىرخا ةصرف» نا ةيقارعلا مالسلا ةردابم دعب تلاقف
 نم ديدج مسوم اهناكم لحيو .عيضت ةحفاصملل
 طقف نكت مل تسلا برحلا تاونس نكل ..ءةيهاركلا
 فارتحا امك لاتقلا ةعانص فارتحال امبقارع ىدم

 يذلا يئاريالا عورشملا ىلع تدكا لب :مالسلا ةعانص

 ةهجاوملل ةفلتخم تاعاقنا عقوتا :ريبوج لاشيم

 .ةيبرعلا ةقطنملا تيتفت :ةينودهصلا ةناخلا ف بصي

 رشابم ؛يروطاربما» روضحل ةمئالم فورظ ثادحاو
 تالاامتحالا ثدح جيلذدلا ْق اصوصخح . لاعفو

 ىلع ةلالطالا ثيح اضياو .ىربكلا ةيطفنلاو ةيندعملا

 ةرصاخلا دنع ةطيارملا نع الضف .ةيويح ةيئام تارمم

 ةهجاوم يف ةقيلط اهدحو لازت ام يتلا ةيتايفوسلا
 ىتحو ينابايلا ليبخرالا نم ةيكريمالا «ةلدحملا»
 .ةيبدرغلا ادناملا

 يناريالا جاوزلا حضف يقارعلا دومصلا نا تباثلا
 ماظن وه يذلا «بارعلا» لالخ نم امئادو ينودهصلا

 رارمتسا ىلع نهارت ةينويهصلا ةلودلاو .قشمد
 ىلع نا .ةقطنملا يف ةريبك تارامهنا ثودحو «ةقرحملا»

 ريمثتل دعتستو .يسرافلا بناجلا وأ يبرعلا بناجلا
 تلسرا كلذل .اهحلاصم ةمدخل تارايهنالا هذه
 مدلا عقول نوكي يكل :ةيناريالا ةهبجلا ىلا ءاربخلا

 ضعب ناك اذاو .ةيناريالا بوعشلا ريثتسي يود
 تالامتحالا نع نوثدحتي نييجيتارتسالا ءاربخلا
 ماعلا ةيادب يف :جيلخلا ةقطنم رظتنت يتلا ةلئاهلا
 ام فقوم لكل اودعا نيبقارعلا ناف .برحلل عباسلا

 ءاوتحال ايناديم نودماص حمهف .دودر نم هيسافب

 ىلع برضلا يف نورمتسمو .ةفيثكلا ةيرشبلا جاومالا
 ةيجيتارتسالا عقاوملا ىلع ةراغالا لالخ نم ,سأرثأ

 تامزلتسم ىلا عايصئالاو ةنورملا ىلع ناريا رابجال
 تاملك مهفن ةيوازلا هذه نم ...ةلداعلا ةيوستلا
 اذه يهتنت نا بجي يتلا برحلا» لوح ينيمخلا

 رايخلا كالهتسا ىلا تضفا ةميزهلا نا :«ءماعلا
 نا دعب ...مالسلا رايخ مازتلا تمتحو يركسعلا

 لك اهيلا نوينيمخلا عفد يتلا «ةحبذملا» تزواجت
 ...ةملك لقعلل نوكت نا ةياهنلا يف دب الو ...دودح

 «نيع» هب موقت برحلا نم بارتقالا اذه نا تفاللا

 يف ىلوالا هتعافدنا يف يقارعلا شيجلا تبكاو . ةيبرع
 تاطحم تشياع مث 198٠. (ريمتيس) لوليا
 (نارهم) يعافدلا اهموجه يف ةيقارعلا ةيجيتارتسالا
 فيك نكل .اهنامزو ةكرعملا ناكم عم اهفيكت ةيمانيدو
 ىلا ةيسنرفلا اديدحتو ,ةيبوروالا «نيعلا» رظنت
 راظنم يابو ؟اهقافآو اهتايطعمو .برحلا هذه تاناهر
 تانزاوتلا ىلع اهتاساكعناو اهكيتكتو اهتاينقت سيقن
 اهرارمتسا ددهي دح يا ىلاو ؟ةيلودلاو ةيميلقالا
 اساسم لكشتو ,ةيطقنلا ةفصرالاو ةيئاملا تارمملا
 ؟يبوروالاو .يطسوا قرشلا نمالاب

 اهتحرطظو .ةلئسالا هذه تلمح «ةينرعلا ةعيلطلا»
 ةسايس لاجرو نييجيتارتسا ءاربخ ىلع
 هذهب تداعو طسوالا قرشلا تافلم ىف نييصاصتخاو

 ...ةليصحلا

 ردوح لشيم
 قباسلا اسنرف ةيجراخ ريزو

 نيب حيرملا ريغ يفارغجلا سامتلا كانه .ساسالا يف»
 دمرت يتلا ةفرطتملا ةيشيدلا ةعزنلاو .نارباو قارعلا

 عيطلابو .راوجلا قلقت ىودع تاذ نوكت نا نارهط
 ةيئاقولا برحلا ةرارش انه نم .اهمخاتي يذلا قارعلا

 ,ةزفق نود ةلوليحللو .ىودعلا نم اطوحت :ىلوالا
 .طسوتملا فافض ىلا ةفرطتملا ةينيدلا تارابتلا

 هذه نم مويلا نوفوختي نورخآلا برعلاو
 زفاوحلا يه هذهو .ىضم تقو يا نم رثكا ,تالامتحالا
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 :ةليوطلا اهبرح ىف دادغب ةدناسم ىلا مهعفدت يتلا
 مهو .مهفواخم ريثي فرطتم ينيد عورشم لاشفالو
 ؛رخا وا لكش يف :هنال :قارعلا دومص ىلع الاما نودقعب

 ,ينيمخلا دعب برحلا يهتنت نا عقوتا الو .مهل دومص
 سامتلا قوف ادئاس ىقبي فوس اسفانت ةمث نال
 عارصلا نع الضف .هيلع تملكت يذلا يفارغجلا

 هدذه نا يداقتعاو .سرفقلاو برعلا نيد يدبالا

 يهف :ةموسرملا دودحلا لخاد ىقبت ام رادقمب ,برحلا
 اذه يف يتليفوس - كريما مغانت ةمثو ءادحا جعزت ال
 لجا نم طغضلا مدع لالخ نم هتمجرت تناك .لاجملا
 نطنشاو نا لوقلا يعسو يف لب .برحلا فاقيا
 فورظلا اتقلطاو .برحلا ةيذغت ىلع اتيوانت وكسومو
 اعراست ةظحللا هذه يف دهشن انك اذاو .ةبسانملا
 ىلا هدرم كلذ ناف ءبرحلا فقول ايكريما  ايتايفوس
 ةددشتملا تارايتلا نا ينيقيو ...ةنيغم تاروطت عقوت

 ,يناكملا اهزيح نم تجرخ اهنال ءارطخ لكشت تادب
 لذبت دوهج كانهو .لاثملا ليبس ىلع .نانبل يف رقتستل
 ةينيدلا تارايتلا ددمت نود لوحي رادج ءانبل
 يف ةيسيئر ةوق ناريا نا ىلع دكؤا يننكل .ةفرطتملا

 ملاعلا ىف ةيرذجلا رعاشملا ترشن دقو .ةقطنملا
 تالكشملا ةلحلح يف مهيال رمالا اذشو .يبرعلا

 قفا الب .اهتاذ ىلع برحلا رودت نا عقوتا كلذل .ةمئاقلا
 يتلا ةظحللا ىلا ,ةفلتخم تاعاقبا يدترت ناو .حضاو
 اهلح ىلا راصيف :ةمئاقلا تالداعملا ددهت اهنا اهيف ودبي
 نمض ناو .اهرارمتسا نا يف كش الو .يلود قاطن ىلع

 انيسا ؛كينازومد ٍِق تاريبيغت ثدحبي .ةفورعم رطا

 .بذاجتتو شياعتت قارعالا ثيح ,ةيدنهلا

 يود عروح لاردجلا
 (ىربكلا ةيركسعلا تايجيتارتسالا يف ريبخ)

 اهتشع يتلا ةيناديملا ةبرجتلا نم قلطنا نا ديرا»
 يف يقارعلا شيجلا عم يضاملا ويام /رايا رهش يف
 .دادغب يف تنك كلذ لبق .ةهبجلا نم يبونجلا عطاقلا
 يف سلجنا سول رارغ ىلع ىمانتت ةنيدملا هذهف
 ثيح .يراعلا طسبنملا قوفو .ةنونجملا تاونسلا
 ىلا دوعت يتلا ةنيمثلا تويبلاو ةميدقلا قاوسالا

 نم نافوطو براسم ةعبراب عراوش ةمث 14٠١ ماعلا
 رطانقلا ىلع اكوتت ةيرامعم ةسدنهو تارايسلا
 دادغب لعتشت ليللا ىفو .يطوق لكشب ةدوقعملا

 يه برحلا نا نم مغرلا ىلع ,ديعلا ليل هنا ءاوضالاب
 راوس كانه .ةهبجلا ىلعو .ماوعأ ” ذنم ؛باوبالا ىلع
 امدنعو .نويقارعلا اهءارو دمصي ؛لمرلا سايكا نم
 كانه تناك ءبرعلا طش زايتحا نويناريالا لواح
 نوفعاضي نييقارعلا تيآرو .ةعورم تاماحتلا ةلسلس
 (لاترا) ةيتايلمع قرف ثالث لالخ نمو .دهجلا
 تحت نويناريالا قدنخت ثيح ...ةرغثلا ةداعتسال
 ةمث تناك .ليللا يف و .ةيعفدملاو ناريطلا ممح نم لباو
 حلفاو .ديدجلا مدلاب ةكرعملا دفرل ةيتسجول ةروعان
 قوف هودمجو .«راوسرفدلا» ءاونحا يف نويقارعلا
 برحلاو .مصخلا فازنتسال يلاثم زيح يه تاعبرم
 قرف عبس اهسرحت ,ةتباث طوطخ ربع نآلا ىتح رودت
 جيزم يه ضرا قوف عزوتي يذلا يقارعلا شيجلا نم
 تاطسينملاو ةيعصلا ممقلاو تاعقنتسملا نم

 كلت يه ةيجيتارتسا ممقلا هذه رثكا لعلو .ةفوشكملا

 يا :يدركلا دجاوتلا قطانم بونج يف عفترت يتلا
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 لوحتلا ىلا لصأل عئاقولا هذه قوسا ةيناميلسلا لوح
 كيتكتلا ىلع ارط يذلا ءيعضوم هنا ولو .يعونلا

 ,شيجلا قبي مل ءالثم يبونجلا عطاقلا يفف .يقارعلا

 يف عرش لب .تاعقنتسملا طخ ءارو قباسلا يف امك

 ريبكت فدهب نينطاوملا ةدعاسمب ,ةلجد برغ فيفجت
 .ةروانملا يف ربكا شماه ىلا زاكترالاو ؛:ةهجاوملا ةعقر

 تاجوملا بولسال اعبتو .نييناريالا نا ينتفل امو
 كراعم يف ربكا ةلوهس يف نوكرحتي . ةيرشبلا
 نيذلا نيعفايلا نم مهيلتاقم ةيبلاغو .تاعقنتسملا

 لوهكلا نع الضف ؛اماع ٠١ و ١؟ نيب مهرامعا حوارتت
 ,بصقلا ءارو نوثيتخي مهو .ءامفاع نيتسلا ءانبا ٠

 دجت يتلا ةيقارعلا ةيكيسالكلا تادحولا نوجعزيو
 يف اهقوفت ريمثت ىلع اريثك اهدعاست ال ةيعضو ف اهسفن
 عيوطت ىلع نويقارعلا لمع انه نم .ةينقتلاو داتعلا
 ءانب تلمش تابيترت يف اوعرشو .يفارغجلا عقاولا
 .لامشلاو بؤنجلا نيب طيبرت ةيجيتارتسا قيرط
 ,تاعقنتسملا فيفحتو قفارت لكش يف لمعلا اوزجناو

 مظتنت يتلا عوردلل ةفعاضم ةكرح حاتا يذلا رمالا

 ةينقتلا هذهو .ةيعفدملا رود يدؤتو ةهبجلا لوط ىلع
 يتلا ةداضملا ةحلسالا نم عوردلا ةيامح اهفده

 .اهئادا لش يف ةيلاعف ترهظا

 ؟كلذ دعب برحلا هذهل قفا يا :لعاستاو

 ةرثكلا :اهتايساسا يف ةيلاتقلا ةلداعملا ريغتت مل

 لثمتي نارهط بولساو .ةيقارعلا ةيعونلاو ةيناريالا
 بولسالا اميق .رارمتسا ىف نيلتاقملاب ةكرعملا دفر يف

 ربع ةهبجلا قوف زكرمتلاو .ةينقتلا ىلع اكوتي يقارعلا
 نا عقوتا كلذل .دومصلا ىلع دعاست قدانخو عماوص

 ال نيرابجلا نال .نهارلا اهعاقيا يف برحلا رمتست
 ال يكل امهنيب ؤطاوت ةمثو .ةهبجلا ةعزعز ناديري
 فوبسو ...ةدوهعملا رئاتولا ىلع تاروطتلا جرخت

 تايفوسلا ىري يذلا مويلا ىلا برحلا هذه رمتست

 نطنشاو تاباسحو ...وكسوم سجاه :لايناد ناج

 ةرسشابم ةهجاوم ىلا قالزنا ةيناكما نويكريمالاو
 يتلا ءارمحلا طوطخلا عبطلاب نولضفي مهو .امهنيب

 .طسوالا قرشلا يف مهئافلح نيب لصفت

 يرده كرام لوب
 (نانبل يف قباسلا اسنرف ريفس)

 ةمظنالا ةعزعز وه برحلا هذه فده نا ينيدقي»

 نكل .كلذ يف هتبيغر فخي مل ناريا يف مكحلاو .ةمئاقلا

 ىوس ةجيتنلا نكت مل لاتقلا نم تاونس تس دعب
 نود تلظ ىريبكلا فادهالا اميف ,نيفرطلا قاهرا

 ليخي و .ةياهن اال ام ىلا رمتسي ال دق رمالا اذهو . قيقحت

 يف ؛:ةندهلا ماغ وه برحلا نم عباسلا ماعلا نا يلا

 الا برحلا هذه مهفن ال دقو .يركسعلا مسحلا بايغ

 ,ءارولا ىلا اماع ٠٠١ دوعب ينمز زيح يف اهانجردا اذا

 ىلا اماع ٠١ وه .ايبليقتسم ازيح اهلالخ نم انفرشتساو

 يداو نيب يمارتملا ثلثملا ىلع زكرتن تاناهرلاو .مامالا

 نا . نومرح ممق ىلا الوصو تارفلا يداوو لينلا
 .برحلا هذهل ةيساسالا ةطيرخلا مسرنت ءاملا يراجم

 عضوم .ةقيحس روصع ذنمو ,تناك ةطيرخ يهو
 . ارهاظ تايطعملا ريفتت دق .برعلاو سرفلا نيب عزانت

 همسرت قفارغج سوق ىلا ةدودشم يهف ؛قمعلا يف امنا

 .قارعالاو نايدالاو تاينتالا
 يهف .ةيدوعسلا نويناربالا دده اذا بجعتا الو

 راظنملا اذه نم وه نمالاو .ةهباجملا سوق نمض عقت
 هذه نم ةطقن ةبا قوف مدعنا اذاف :ازجتت ال ةدحو

 كلذ دعب .ايكيناكيم رشتنت ىودعلا ناف ءايفارغجلا
 اذهو .برحلا رارمتسا لاح يف و .ىرخالا طاقنلا قوف

 راكيبلا ناف .ةداضم لماوع ةيا بايغ يف هعقوتا ام
 اعيت ولو .ةديدج قطانم لمشيل عسوتي فوس
 .ةرياغتم تاغاقدال

 4# ىلع دكؤت يكل ةصرف نع شتفت ناريا نا يف كش الو
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 ةئطاخ نوكت دق اهتاباسحو .ةقطنملا ف ىمظع ةوقاهنا يه
 تايولوالا بيترت ديعت فوس برحلا نكل .ةبئاص وأ
 ...ديدج يسايس  يفارغج ماظن نمض نم .ةيميلقإلا
 دحاو يبرع سأر ليكشت :تايولوألا هذه ىدحاو
 ىلع برحلا انه نم دحاولا يناريالا سارلا ةهجاومل
 ... نبانتلل سيلو يبرزعلا محالتلل لماع ليوطلا ىدملا

 .برعلا نيب

 طسوالا قرشلا ةرئاد لوؤسسم)
 (يسنرفلا يعويشلا بزحلا يف

 ىلع بترتت يتلا تافعاضملا نم نوقلق اننا»
 تائم طوقس ىوس نوكت نل يتلا ؛ برحلا رارمتسا
 ىلع دترم دقو .ريطخ عيش اذهو .اياحضلا نم فالآلا

 ,امهلبقتسم لوهجملا يف عضيو نيبراحتملا نيفرطلا
 حرتقن ,انه نم اقالطنا .ةقطنملا ليقتسم ىلا ةفاضا
 :ةيوستلا غوص راطا ىف ةيلاتلا تاروصتلا

 طورش ةيا نودو كراعملل يروفو رشابم فقو ١
 ,ةقسسم

 نع اضوع مالسلا يف ماهسالل كرحتت نا اسنرف ىلع - ؟
 دوزت يتلا ىرخالا لودلا ىلعو : حالسلاب ةكرعملا دفر

 .كلذل الجاع ادح اوعضي نا حالسلاب نييراحتملا
 يف لاثملا رود بعلت نا ىلا ةوعدم اسنرف نا انداقتعاو

 .برحلل اطيسو سيلو مالس طيسو نوكت ناو :كلذ
 .اهريغ نم رثكا رودلا اذه بغلل ةلهؤم اهنا اصوصخ

 ,لكشي ام يف ءلكشي برخلا رارفتسا نا ظحالت -
 ناسنالا قوقح سمت يتلا تاءارجالا يف اديغصت

 نحنو .دعصلا فلتخم ىلع اهثراوكلو برحلل ةجيتن
 .ناسنالا قوقح ىلغ ظافحلل دهج ياعم

 قارعلا ينعت ال برحلا نا ودبي .رخا ىوتسم ىلع
 تادادتما اهلو .اهتمرب ةقطنملا لب .طقف نارساو

 .يقارعلا كيتكتلا يف يعون لوحت :يوب جروج
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 ينيدلا دملا راشتنا لالخ نم «نانبل يف ةحضاو

 نم هجو يا يف ايباجيا سيل دملا اذهو .فرطتملا

 ىلا ةيسنلاب اصوصخ ةريطخ ةرهاظ هنا .ههوحو

 بصي ةقطنملا يف هراشتنا نا ىف كش الو . ةيطارقميدلا

 .ةيلايربمالاو ةدحتملا تايالولا ةيعل راطا يف

 «لوالا اهماع يف برحلا نا دكؤن .ريخا ليلحت يفو

 يف فيضت يهو . يثبع ناهر .سداسلا اهماع يف امك

 قمعتو .طسوالا قرسشلا يف عضولا تاديقعت
 لماع اهنا ,ةيوازلا هذه نم .يبرعلا ملاعلا تاماسقنا

 فقوتت نا بجيو .اهرسأب ةقطنملل ربطخو يبلس

 ...ةلداع ةيوست ىلا راصيل ءاروف

 لباد لج
 (ه«روتافرسبوا ليفونول» ةيعوبسا ريرحت سيئر)

 ايرح كانه نا رابتعا ىلع ةبقاعتم لايجا تداتعا»

 ىرغصلا ايسآو طسوالا قرشلا ىف ةيساسا ةدحاو

 ام اذه لقالا ىلع .«ءليئارسا» و برعلا نيب برحلا يه

 «ليئاربسا» ةلود ءاشنا ذنمو .كليبحو يلبج هب ركف

 ةرثعبيو اهيلع ةدحتملا ممالا ةيعرش ءافضاو

 يف اصوصخو ةييرعغلا لودلا لك يف نيينيطسلفلا

 قرشلا يف .ةقيمع تازازتفا ةلمج تثدح .نانبل
 يف اههوجو ضعب يف تلثمتو .ملاعلا ىف امك طسوالا

 نيب ماسقنالا يف و .تايفوسلاو نييكريمالا نيب دعابتلا

 نا ريغ .ماوعا ” ننم ةسارشب لصاوتت .حطسلا

 بابسا كانهو . ؛«ةيليئارسالا» _ ةديرعلا برحلا تلعف

 ةيسايسو ةيسفنو ةينادحو اهنم :كلذ ءارو ةفلتخم

 .ةيدئاقعو

 ءاذا :نايسنلا يف ةيناريالا  ةبقارعلا برحلا تبقب

 ينلا برحلا هذه اياحض نا هيف ظحول يذلا مودلا ىلا
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 .ينا ريالا سأرلا

 ىلا نايمتني و ء.دحاو نيد نم نيفرطو ناريجلا نيبرودت
 نيب اماع 4١٠ عارص هفلخ ام لك قوفت .ثلاثلا ملاعلا
 ءاردخلا ادب .ةسارشلا هذه ماما .«لدتاربيسا» و برعلا

 ةيبرغلا ةلكشملا ىلع ةيبسنلا ءافضاب نويجيتارتسالا
 ةيكريما تاناهر نم هيلع يوطنت امو :«ةيليئارسألا»-
 .ةيتايفوسو

 يف و :رياطتت :ةيرامعملا» هذه نا مويلا ظحالنو

 نع ملكتي دحا ال نا نم تدكأت وكسومو نطنشاو
 سجاه اهل وكسومو .«ةيليئارسالا» ةيبرعلا ةلكشملا
 نم ولو ؛هطسوالا قرشلل نطنشاو دارفتسا مدع :دحاو

 ةلودلا عم روسجلا ممرت كلذل .يبرعلا لادتعالا لالخ
 ةيدوعسلاو ندرالا عم مهافتتو ...ةيدوهملا

 ,.عقاولا اذه ماما اوتاب نويكريمالاو ...برغملاو
 يف ةقيباس هذهو .ةيلود ةلظم تحت ةيوست نوعجشي
 عضولا نا ينعي اذه .ةشهدلا ىلع ثعبت .مهتسايس
 ناك .ةديدج ةيجيتارتسا تارايخ ةهجاوم يف ينودلا
 .ةديدجلا بذجلا ةطقن وه هيلع يوطني امو جيلخلا
 نا انه نم .هيف لعافتت يتلا تاهاجتالل وا هتاورثل
 ءاوتحال ةلواحمك ناتسناغفا يف يتايفوسلا دوجولا
 نونبي نويكريمالاو .ةددشتملا ةينيدلا ىودعلا
 ةضرع ةقطنملا يف مهتافلاحت نا ساسا ىلع تاباسح
 فلتخم ىلا حالسلا لصي ةيزاوتم قرطبو .رييغخلل
 اهنا ربغ .تباوث ىلا برحلا دنتست كلذل .فارطالا
 عئاقولاو .ملاعلا يف نييجيتارتسالا ىؤر ريغت تادب
 ةيادب يف و .اهرييغت انعسو يف سيلو .ضرالا ىلع يه
 .ميوقتلا ىف ءاطخا كانه تناك :برحلا

 تارداسم نويقارعلا فعاض .تاونس “ ذنمو
 تافصاوملا ضعب كلتمي مصخ ماما مهو .مالسلا

 مه نيذلا ناكسلا فصن نم رثكاو .ددعلا :ةيبساسالا

 يسفنلا فييكتلل ةضرع مهنا يا .نيرشعلا نس تحت
 دكؤت اندلا تلصو يتلا ريراقتلاو .ينيدلاو يسايسلاو

 نيعفايلا نم لفاحج ةكرعملا يف جرت نارهط نا ىلع
 نورسقلا يف تداس امك ةيبيلصلا نم عون اذهو

 ةيناريالا ةمسلاو .«ةنجلا ةثارو» فدهلاو .ىطسولا
 .هاشلا مكح ىلا دوعت يتلا ةرملا تايركذلا يه ةثلاثلا

 راظطالا اذه يف ىسنن الو ...نيدلا لاجر اهلغتسا دقو
 ةبعل رهظت انهو .برحلا جيجات يف ةيلودلا ةحلصملا
 ةبعل نع ااضف .ةيوتلملا تايفوسلاو نييكريمالا
 ةعومجم سع حالسلاب ناريا دوزرد ينلا «ليئاريسا»

 تقفص يتلا قشمد نا دقتعاو ...ةيروس اهنيبو .لود
 اهتافعاضم نا ةظحللا هذه كردت ,ةيادبلا ف برحلل
 ىرخا ليبونرشت يه برحلا هذه نكل .اهيذؤت تادب
 اذهل اعبت يهو .اهل قفا ال نآل .ىرخا «نوريماك» وا
 نحن .ةيزيجعتلا طورشلاو قزاملا ىلا تلصو .عاقيالا
 رخآ ودع ناك مث .ايناطيرب وه ميدق ودع انل اسنرف يف
 ندنلا ع اهانفو اندقع مويلاو .انناملاو نلت وه ءانل
 يف وحنيو .يقيفوت وه خيراتلا راسم نآل .نيلربو
 شياعتي دقو .تازازتهالا مسوم دعب شياعتلا هاجتا
 .برحلا بايغ يف .برعلاو «نويليئارسالا» اموي
  ةيقارعلا برحلا يف نكل .نارابجلا شياعتيو
 جنشتلا نم ديزملا ,فسألل دهشن .ةيناريالا
 .نيدلا يه اهيف ةيناريالا ةعفارلا نأل .بلصتلاو
 نيب ةميدق ةوادعل دادتما برحلا نا لوقن امدنعو
 ...نيدلا نا .اهداعبا لك رسقن ال ,سرقلاو برغلا
 لوحتي ةيحور سيلو ةينمز ةطلس ىلا لوحتي امدنع
 0...ةروطخلا ديدش لماع ىلا
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 . 1 لدفنت

 «ةدعبضلا تام را ٍلااقتسا يفهم

 ةرايز ارو اذا
 ؟ايسيبل ..ىلا دعأ ظفاح

 :يضوعلا حين حيمس نم - سدوت

 نيب ترج ينلا ءرحبلا حاير» تاروانم نكت مل لكني
 ةشقلا ريغ ؛ةكرتشم ةيكريما  ةيرصم تاوق |

 يذلا كرحملا وأ .ريعبلا رهظ تمصق يتلا
 ةدمل يزاغنب ةرايزب يروسلا سيئرلا مايق بجوأ
 ديقعلا عم اهدقع ةماه تاعامتجا ةثالث انمضت نيموب
 .قاذقلا

 تملع امك  تفدهتسا ايبيلل دسا ظفاح ةرايز
 ىلا ضارخغلا ةدعو دصاقم ةلمج  «ةييزعلا ةعيلطلا»
 عم يروسلا نماضتلا ءادبا يهو :ةمهملا بناج
 مث .تاروانملا يف كراشتلا ءازا .فاذقلا ديقعلا
 نيب تاقالعلا قيثوت ةداغال ةيسانملا هذه لالغتسا
 دق يروسلا سيئرلا نا ارس سيل ذإ ء.سلبارطو قشمد
 يناثلا نسحلا كلملا نيب «نارفنا ءاقل» ذنم عقو

 ةسيرف  زيريب نوعمش ينويهصلا ءارزولا سيئرو
 ةرتافلا لعفلا دودر ءازا ةشهدلاو بجعتلا نم ةلاح
 عامتجالا كلذ لايح يفاذقلا ديقعلا نع تردص يتلا
 قيسملا هملع مدعو هتشهد نالعإب ءافتكالاو :ريطخلا

 فرط يناثلا نسحلا لمكا مث ..ةيبرغملا ةوطخلاب
 لمعلا ناجل نا دكأف : .قاحصلا : هرمتؤم ءانثا ةلداعملا
 ,داتعملاك اهلامعا لصاوتس برغملاو ايبيل نيب كرنشملا
 زيريب نوعمش عم هعامتجاب رئأن نودو

 نيلاب نيل
 يقاحصلا نادبلا ىحوأ امك  نذا  دسأ ظفاح

 رح فدهتسا .ادييلل هترابز بقع ردص يذلا كرتشملا
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 عم قيسنتلا ةريسم فقوب يفاذقلا دعو امك .ةرايزلاب

 .هفقوم ىلع هتايث نمضي دحأ ال :يقاذقلا ديقعلا

 ديزملا ققحت ام اذا :برغملا

 .هل يناربالا

 يروسلا سيئرلا هعضو يذلا يناثلا فدهلا اما
 رداصملا حجرت يذلاو :ياذقلا ةرايز نم هينيع بصن
 وهف :ةرايزلا نم ساسألا فدهلا ناك هنا ةعلطملا
 دض اهبرح يف ناريال معادلا هفقوم ىلع ديقعلا تيبثت
 ةمزاو .تافرع رساي ةدايق نم هفقوم ىلعو .قارعلا
 نأب ضعبلا ددر دقو اميس ال .ينيطسلفلا لمعلا
 برح نم هفقوم يف رظنلا ةداعا لواحي يفاذقلا ديقعلا
 لواح دقف .ينيطسلفلا لمعلا ديعص ىلع اما ؛جيلخلا

 ؛تافرع ةدايق عم مهافتلاو راوحلا روسج دم يفاذقلا

 ذاقنالا ةهدج باضغا ىلا يدؤسس كلذ نا هملع مغر

 .اهئارو نم ةيروسو
 ديقعلاو دسأ ظفاح عامتجا رسقي ام اذه لعلو

 ىلع ةلمعلا دلاخ وبأآو ىسوم وبا نم لكب .يفاذقلا

 نا ىلا ريشي ام اذه لعلو .يزاغنب تاعامتجا شماش
 دق ينيطسلفلا لمعلا ءاَزا يروسلا سيئرلا ةمهم
 عم ددجملا فلاحتلا ةريظح ىلا يفاذقلا ةداعا ف تحجن

 ,«حتف» ةكرحل ةيعرشلا ةدادقلا نع ةقشنملا ةعامجلا
 دق ناك يتلا دوعولا باسخ ىلع «ذاقنالا ةهبج» عمو
 ايبيل باوبا حتفب تافرع ةدايق عم ديقعلا اهعطق
 قوف مهدحاوتبي اعرذ سنوت تقاض اذا حهماسما

 .اهيضارا

 ةروصلا حضتت ملف :جدلخلا برح ديعضص ىلع اما

 اهركذ ىلع تاي مل يفاتخلا نايبلا نا اصوصخ دعب

 ةزوزهملا يفاذقلا ةيلقع ىلع دعبتسملا نم سيل هنكلو
 دق تناك اذا . بيجتست نا ؛ةداحلا تالوحتلل ةلباقلاو

 برح نم فقوملا ىف رظنلا ةداعاب ددرت امك  تعرش
 رمثتسا دق هنا ودبد يذلا يروسلا حرطلل . جيلخلا

 لواحف ,هيناوج ةفاك نم بعصلا يبيللا عضولا
 .يفاذقلا ىلع ةمظنملا طوغضلا ةسرامم
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 نا ريغ لوقت اهسفن ةعلطملا رداصملا ناف :كلذ عمو ٍّح

 برح نم يتايفوسلا فقوملا لهاجت عيطتسي اال يفاذقلا

 لحلا ف ةيقارعلا ةردابملل ديؤملا فقوملا وهو :جيلخلا
 نيب برحلا فقو ىلا يلاتلاب ةوعدلاو ,ةلكشملل يملسلا
 .نارداو قارعلا

 ىلع هتردقب فورعملا يروسلا سيئرلا ناك اذاو
 ةداعال يزاغنب ىلا راط دق «ةبعصلا تامزألا» لالغتسا
 مكحلا ناكرا نإف .هتافلاحتو يفاذقلا قاروأ بيترت
 قاروألا بيترت مايألا هذه نولواحي :نانبل يف يروسلا
 ضعب عاضوا نيلغتسم ,ةينانبللا ةحاسلا قوف
 ةقرطملا نيب ةروشحم تتاب يتلا ةيسايسلا ىوقلا

 ةيقدنبلاب نيحولمو .يبئاتكلا نادنسلاو ةيروسلا
 ,ةعاطلا تيب» يف ىوقلا هذه لاخدال نوتيزلا نصغو
 .يروسلا

 موقت ةيروس نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع دقف
 لجأ نم كلذو نانبل يف ةيسايس تالواحم ةدعب ًايلاح
 ىلع اهل ةضراعملا وأ ةيداعملا ىوقلا ضعب بيرقت
 تارباخملا سيئر ىقتلا كلذ ءوض يفو .ةحاسلا

 لثمي دفو عم ناعنك يزراغ ديمعلا نانبل يف ةيروسلا
 ةمظنملا هذه نا فورعملاو .يعويشلا لمعلا ةمظنم
 ةضرافملا ةينانبللا تاميظنتلا رثكأ نم تناك

 لثمي دفو ىقتلا امك .نانبل يف ةيروسلا تاكرحتلل
 ناكو مادخ ميلحلا دبع عم يعويشلا لمعلا ةمظنم
 نم لك ءاقللا رضحو .ميهاربا نسخم دفولا سار ىلع
 نع ًاضيا هرضحو .هوصئاق مصاعو يرب هيبن
 ناعنك يزاغ ديمعلاو دحام ءاوللا يروسلا بناجلا

 ةمظنمب قلعتن ينلا تالكشملا عيمج ثيدحلا لوانتو

 ىلع نوعمتجملا قفتا دقو ةيروس عم يعويشلا لمعلا
 يعويشلا لمعلا ةمظنم لثمي درفنم رخآ ءاقل متي نا

 .نييروس نيلوؤسم عم
 يعويشلا لمعلا ةمظنم نيب يناثلا عامتجالا دقعو

 يلع ءاوللا ةيروس يف ةيركسعلا تارباخملا سيئر عم
 رفسأو .ناعنك يزاغ ديمعلا هرضحو هبتكم يف ابود
 ةمظنم دييأت نع ةيسايسلا رداصملا ضعب لوقت امك
 يتلا نانبل يف ةيروسلا تاوطخلل يعويشلا لمعلا
 توريب ف ةينمألا عاضوألا تيبثت ىلع اهدونب صنت
 يف راشتنالاب ةيروسلا تاوقلل حامسلاو ةيبرغلا
 لمعلا ةمظنم رصانع اهيلع رطيست ينلا قطانملا
 يعويشلا لمعلا ةمظنم دفو بلط امك .يعويشلا

 تيبثتب ةفلكملا قيسنتلا ةنجل يف مهل بودنم دوجو
 نم نيفوقوملا عيمج حارس قالطاو .نانبل يف نمألا
 تارياخملا ىلا افشك دفولا مدق دقو :ةمظنملا ءاضعا

 نيفوقوم أوضع ١١١ يلاوح مضي ةيركسعلا ةيروسلا
 نهر ةليوط تارتف ىضق نم مهنمو ,.ةيروس ىدل
 .ةيروسلا نوجسلا يف فيقونلا

 ٠١ يلاوح نع تجرفا ةيروس نا تامولعملا لوقتو
 ةسارد دعب يقابلا نع جارفالاب تدهعتو أاوضع
 نا مولعملاو .مهفيقوت ىلا تدآأ يتلا مهنلاو مهعاضوا

 لمعلا ةمظنم ءاضعا نم اريبك أددع ةيروس ىدل
 ةحاسلا ىلع ةينمأ ثادحاب نيمهتم يعويشلا
 5 .ةيروسلا

 ةلواحم يف قشمد بناج نم ةوطخلا هذه يناتو

 ذإ .نانبل يف تافرع رسايل ةديؤملا ىوقلا لزعل
 تاقالعب طبترت يعويشلا لمعلا ةمظنم نا فورعملا

 [1.ريرحتلا ةمظنمو رامع وبا عم ةيوق

 ١ ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_ ١0/7 - ١ لوليا ١445

 و ولوج ورد لانو جوك دلت” تفشل دقت حدو 77 س7

 لالخ .ةيروس يف يسايسلا دهشملا ناك "د
 يف ةقفشلاو ةيرخسلل اريثم .يضاملا عوبسالا 5

 رطضا .ةعاس نيعبرأو نامث لالخ يفف .نآ

 .نارهط ىلا قشمد نم القتني نا ءنايروس نالوؤسم
 ىلا لصو .عرشلا قوراف يروسلا ةيجراخلا ريزو
 ةأجف مث ...هدالب ىلا ةرشايم داعو ,ةيناردالا ةمصاعلا

 دبع ةيجراخلا نوؤشلل يروسلا سيئرلا بئان لقتنا
 سيئرلا نم ةلاسر الماح نارهط ىلا مادخ ميلحلا
 .يناريالا سيئرلا ىلا يروسلا

 :نيريثكلا هابتنا يسايسلا دهشملا اذه دشي ال دق
 نيلوؤسملا ةصاخ ,ةيسايسلا ةينانبللا طاسوالا نكل

 ىلا ايموي مادخ مهجردتسي ناك نيذلا نييمسرلا
 . يئالعتسا بولسأب انايحاو :ةيروسلا ةمصاعلا
 اوتاب يذلا بولسالا وا :يناريالا رسلا نع اولءاست

 ىلا نييروسلا نيلوؤسملا جاردتسا يف هنومدختسي
 ةعانم طاسوالا هذه رت ملو ؟رخآلا رثا دحاولا ,نارهط
 ةجهللا نم مغرلاب .نييروسلا نيلوؤسملا ىدل
 - يبيللا  يروسلا عامتجالا تبقعا يتلا ,ةيباطخلا
 نانبل يف هقيوست نكمي اديدج افقوم الو :يناريالا
 نايبلا تداس يتلا ةيراعشلا ةغللا نم مغرلاب
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 ةدحاو ةدارا نع ريبعتلا ةلواحم :يمارك  ليمجلا
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 زيزعت ىلا يعادلا كرششملا يبيللا - يروسلا

 برغلا سلبارطو قشمد نيب ةيودحولا تاوطخلا
 برغملا عم ةيودحولا اهتاوطخ اضيا تززع يتلا
 نع فشكي كرتشملا نايبلا ناك اذاو ..ةدجو» ةيقافتاب
 ةنيزملا ةيئاسفيسفلا ةقالعلا ةقيقح اهناف .ام ةقبقح

 يبيللا ديقعلاف .ءافوجلا ةيباطخلا ةغللاو تاراعشلاب
 نارفيا ءاقل باقعا يف «ةدجو» ةيقافتاب داشا يذلا

 ةموكحلا سيئرو يناثلا نسحلا كلملا نيب ريهشلا
 يذلا ديقعلا هسفن وه ءزيريب نوعمش ,ةيليئارسالا»
 هيف نيدي .يروسلا سيئرلا عم اكرتشم انايب ردصا
 زيزعت ىلا وعدي مث .ءاينايخ المع» هريتعيو ءاقللا
 تبحس يتلا ةيروس عم ,؛ةيودحولا تاوطخلا»
 !ءاقللا باقعا يف برغملا نم اهردفس

 ,ةقفشلل ريثملا يسايسلا دهشملا اذه نيب ةقالع ةيا
 ؟نانبل يف يراوحلا دهشملا نيبو

 يذلا يروسلا سيئرلا نا دحا ىلع ايفاخ دعي مل
 يف ,ةيبرغلا توريب ىلا ؛هتارياخم ةزهجاو هتاوق داعا

 راوحلاب ينعم .«ةيليئارسا»  ةيكريما ةقفاوم باقعا
 ناينانبللا ناسيئرلا هقلطا يذلا .ينانبللا  ينانبللا
 نانبل ناف قايسلا اذه يف و .يمارك ديشرو ليمجلا نيما

 ةسايسلاب اضيا ينعم .يلبقتسملا نانبلو .يمسرلا
 رداصملاو .اهتادودرمو اهجئاتنبو ,ةقطنملا يف ةيروسلا
 فلم لافقال اجضان سبيل تقولا نا دقتعت ةيمسرلا
 هذه دقتعتو .ىل والا ةلهولل ادب امك .ةينانبللا ةمزالا

 تاءاقللا نم .هقيقحت نكمب ام ىصقا نا رداصملا

 يف .ةيمالسالا  ةيحيسملاو .ةيحيسملا  ةيحيسملا
 ينمالا ءاخرتسالا نم ةرتف ىلا لوصولا وه ,نانبل
 ةينانبللا ةموكحلا سيئر نوكي امبيرو .يسايسلاو
 تاوطخ عم هبواجت لالخ نم كلذ دارا ءيمارك ديشر
 هثيدح يف هنع ربعو .ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر
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 ةنده ةينانبللا عاضوالا شيعت نا ةرورض نع
 يف ةلوذبملا دوهجلا رولبتت امثير .ةيعوط وا ةيرسق
 .«دوهجلا هذهل تاحانملا ًادهتتو :ةمزالا ةحلاعم ددص

 «تايطعملا نم ةلمجح رظتنت :نذا .:ةندهلا ةرتف

 نطنشاوو وكسوم نيب يلودلا راوحلا رولبت اهزربا
 .ةينانبللا ةمزألاب اظوحلم امامتها نايدبت نبتللا

 نا ريغ .ينانبللا  ينانبللا راوحلا هاجتا يف ناعفدتو
 كرحتلا ءامس ِق .ةمسترملا ماهفتسالا تامالع

 ضماغلا يمسرلا يزوسلا فقوملاب طيحت ,ينانبللا
 :نيايسيئر نيددسل

 ىلع ةيروسلا ةطلسلل ريبكلا جارحالا :لوالا

 اراوح ضراعت نا عيطتسن ال يه ذا .يل ودلا ىوتسملا

 نا هسفن تقولا ىف عيطتست ال امك ءاينانيل  اينانبل

 . يركسعلا بولسالاب راوحلا اذه ىلع قيرطلا عطقت

 ةيداصتقا تايوعص نم هيناعت ام بيسي .دوهعملا

 ,ةيروسلا ةطلسلا عيطتست الو .ةينماو ...ةيعامتجاو

 نع .ةينانبللا ةحاسلا ىلع وكسوم هجو يف روافت نا
 نا دعب :ةيركسعلاو ةيسايسلا ىوقلل يدصتلا قيرط
 .ةديدجلا اهتيساموليدب ةيتادفوسلا ةمصاعلا تعفد

 ةيعرشلا تدماو .رواحتلا هاجتا ىف ةينانبللا فارطالا
 قشمد تأجل كلذلو .فطاعتمو نرم فقومب ةيمسرلا

 ةيميلقا فقاوم ذاختا لالخ نم ؛نانبل يف ةروانملا ىلا

 ,ةيناريالاو ةيبيللا نيتمصاعلاب اهتقالع ربع .ةديدج
 راوحلا برض ةيناكما ماما احوتفم رايخلا تكرتو
 .ةقيقحلا ةظحل غليد امدنع .ينانبللا  ينانبللا

 نم يمسرلا يروسلا ضرومغلا زريب ,يناثلا 31

 يذلا :لمأ» ايسيليم ميعز يرب هيبن :توريب يف قشمد

 «هللا بزح» عم هتقالع يف ايسايس اقزام هجاوي
 يذلا ىلعالا يعيشلا يمالسالا سلجملاو ,يناريالا

 وعديف ؛يربو قشمد ىلع ةريخآلا ةنوألا يف ديازي تاب
 ظحاليو .اهتمرب ينانبللا ماظنلا ىنب ريمدت ىلا
 ياي لدي مل ءيروس لوؤسم يا ناءنوبقارملا
 يذلا رمالا ,راوحلا ناش يف .اباجيا ما ابلس ,حيرصت
 فصو ىلا يماركو ليمجلا نم ةيرقملا طاسوألاب ادح
 ,لوحتي فوس يذلا ءضومغلا» ب يروسلا فقوملا
 ىلا وا :راوحلا ةبرع يف رجفني مغل ىلا .ةنيعم ةرتف يف
 .داتعملاك نيرواحتملا ىلع قبطي خف

 .اينانبل الوؤسم نا لب .ةدكؤم تامولعم لوقت «نذا
 هيلا لوصولا نكمي ام لج نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» غلبا
 يسايسو ينما ءاخرتسا قيقحت وه ,ةلحرملا هذه يف
 ...ناشبل ٍِق ةيعامتجالاو ةيداصتقالا طوغضلا بيسي

 نيب ةيلودلا ةطحملا راظتناب .اهسفن ةيروس يفو
 نايطعملا اهنم رولبتي دق يتلا ءوكسومو نطنشاو
 ,ةينانبللا ةمزالا لح ىلع نادعاسي ناذللا نايلاتلا
 :امهو

 ريبضم ميسحو ,ةيلودلا تارارقلا نم فقوملا-١

 رارق ىلع فقوتي ال ريصملا اذهو :ينانبللا بونجلا
 ,نطنشاوو وكسوم نيب يلود ناش وه لب .ينانبل
 ريرحتلا ةمظنمو ةيروس نيب يميلقا ناضو
 .ينويهصلا نايكلاو ةينيطسلفلا

 ,اهلكش :ةيروسو نانبل نيب ةقالعلا ةفيص - ؟
 ماما ةدقع لكشت ةيضقلا هذهو .اهعون .اهمجح
 تفشك ةيروسلا تاطلسلا نا ذا ءلحلا ةبرغ قالطنا
 يف عقو يذلا «يثالثلا قافتالا» ل اهتياعر لالخ نم
 1982.,2 ماع نم ريمسيد /لوالا نوناك 78 يف .قشمد

 نانبل يف ايسايسو ايركسعو ايداصتقا انمث ديرت اهنا
 ,نيينانبللا لفجا يذلا رمالا ,يبعشلاو يمسرلا
 نانبل نيب ةقالعلا دودح نع نولأسي مهلعجو
 ؟ةيروسو

 لوؤسملا لوقب .نييطعملا نيذه نم .اقالطناو
 لازي ال :ةينانبللا ةاساملل زجانلا لحلا ناد :ينانبللا
 نانكلاف .طسوالا قرشلا ةمزا لحب اموكحمو ءاديعب
 نم ءازجا هلالقحا نع يلختلل دعتسم ريغ ينويهصلا

 ,نانبل عم ةنيعم ةغيص ىلا لوصولا نود نم .بونجلا
 ةلحرم يف اهفقس عفتري دق وا ؛ةينما تابيترن نوكت دق
 نم اهتاوق جارخال ةدعتسم ريغ اضيا ةيروسو .ةقحال
 ةفيص ىلا لوصولا' نود نم ةينانبللا يضارالا
 ف اهرود نع :نآلا لأست يه .امبرو :نانبلب اهتاقالعل
 نيب تاقالعلا روطت دعب .طسوالا قرشلا ةمزا لح
 ,لعاضتي هنا ودبي رود وهو .نطنشاوو وكسوم
 .مهافتلاو قافولا وحن نارابجلا هجتا املك ءقيضيو

 ةيمسرلا ةدارالا كرحتن ,فقاوملا هذه ءازاو

 يماركو ليمجلا ناسيئرلا اهنع ربعي يتلا ةينانبللا
 ,مهافتلاو راوحلل ناح دق تقولا نا نادقتعي ناذللا

 ةيميلقالاو ةيلحملا ماغلالا نيب ريسلا بولسا ربع ولو
 نم ثيدحلا نكمي ءانه نمو .ةوطخ ةوطخ .ةيلودلاو
 اهرامث نانبل فطقي دق يتلا ءاخرتسالا ةرنف نع ديدج
 [0.قحال تقو يف

 زاوف
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 ةيروس يف ةريخألا ةيبالقنالا ةلواحملا

 ناعنك ديمعلا تريجأ
 هاصع عم قشمد ىلا لاقتنالا ىلع

 !يسادسلا هليقتسمو ..

 يزاغ ديمعلا و ,.حّرص ناعنك يزاغ ديمعلا
 رص مل نامشك
 ,قشمد ىلا توريب كرت ناعنك يزاغ ديمعلا

 !ةيبرغلا توريب ىلا دعي مل ناعنك يزاغ ديمعلاو
 :ةيبرغلا توريب يف نلغي ناعنك يزاغ ديمعلا

 ,«ةينمالا ةطخلا ذيفنت هجو يف فقي نم لك قحساس»
 ةديعبريغ ةرتف ذنم رهظي دعي مل ناعذك يزاغ ديمعلاو
 تاعامتجا رضحي دعي ملو :ةينانبللا مالعالا لئاسو يف
 ةقطنمب يموكحلا رصقلا يف ,«ةيموكحلا ةئيهلا»
 ةينمألا ةطخلا هيف تذخأ يذلا تقولا يف :عئانصلا
 يف ةحلسم تامادص ًايموي لجستو .آعجارت دهشت
 ريسفت يف نيبقارملا ربح امم .ةيلخادلا ةقزألاو ءايحالا
 ناكس هجو ف ناعنك ديمعلا اهزه يتلا اصعلا بايغ
 .اهيلإ تارياخملاو تاوقلا ةدوع دنع ,ةيبرغلا توردن

 زاهج سيئر وه ناعنك يزاغ ديمعلاو
 فلخ دقو :نانيل يف ةيروسلا ةيركسعلا تارابختسالا
 كرختو .ةليحتسملا ةمهملا هذه يف خمناغ دمحم ديمعلا

 هكولس بيسب .نيينانبللا ىدل ايبلس اعابطنا
 تارياخملاو نمألا زاسهجح رصانع كولسو :يصهخشلا

 .ةينانبللا ضرألا ىلع هريدي يذلا
 «نآلا نوشيعي نيذلا ةيبرغلا توريب ناكس

 .ةطشنلا هتارياخمو ناعنك ديمعلل ءيبهذلا صعلا»

 يرجي مهضعيو .«لارنجلا»ب هوبقلي نا نوبحي
 لئاسوو بيلاسأ نيبو :هلئاسوو هبيلاسأ نيب ةنراقم
 .!ةينيتاللا اكريمأ نادلب يف تالارنجلا

 ,ةيبرغلا توريب يف ةأجف طبهي مل ناعنك ديمعلاو
 نيب ةرئادلا تاعارصلا ىلع ةعلطملا رداصملا دكؤت نا
 سيئرلا نا :ةيروس يف شيجلاو مكحلا ةحنجا
 يف ناعنك ديمعلا ةمهم ىلع لوعي ءدسأ ظفاح يروسلا

 هفلس رجع ام ققحي نا هنم لمايو :ةيبرغلا توريب
 رداصملا لوقتو .هقيقحت نع مناغ دمحم ديمعلا
 رود بعلل ناعنك ءيهي يروسلا سيئرلا نا ,اهسفن

 سيئرلا نم ىقليو .ةيروس ْيف طشن يركسعو يسايس
 راهج سيئر يلوخلا دمحم ءاوللا بناج ىلا .يروسلا
 .,يوجلا ناريطلا حالس يف ةيركسعلا تارابختسالا
 ةيسايسلاو ةيركسعلا تالتكتلا دض ,اقلطم امعد
 توردب ْق ةداحلا هتحهل رس رسفي ام اذهو .ىرخألا

 ةريصم اميرو .يسايسلا هلبقتسم نأ ذإ ,ةيبرغلا
 قشلا يف هلشف وأ هحاجن ىلع فقوتي .يصخشلا
 .ةينانبللا ةمصاعلا نم يبرغلا

 ,ةيبرغلا توريب لماعي يذلا ناعهنك :لارنجلا»و
 ذنم صرح .يليشت هيشونيب لارنجلا لماعي امك
 يف .ةيركسعلا بايثلاب روهظلا مدع ىلع ةيادبلا
 اصعلا ةغل نكل ..نيينانبللا ىلا برقتلل هنم ةلواحم
 هتيصخش نع تفشك .قحال تقو يف اهمدختسا يتلا
 يف اهنع نوثدحتي نوينانبللا ناك يتلا ةيقيقحلا
 ْف ةعقاولا رجنع ةدلب يف هتدايق رقم ناك امدنع .مهرس
 'جعب انجس «لارنجلا» ماقا ةدلبلا كلت يفف .عاقبلا
 قاض امدنعو .ةنيابتم ةيسايس تاءامتناو تادوهب
 نيينانيبللا نم تاثملاب .رجتع ةدلب يف .نجسلا

 ىلا نيرخآلا لقنت تانحاشلا تناك .نيينيطسلفلاو
 نم تامولعم دكؤتو .اهسفن ةيروس يف نوجسلا
 ةسمخ نم رثكا نا :ةنيابتمو ةفلتخم ةينانبل رداصم
 ماع ذنم .ةيروسلا نوجسلا يف نودوجوم .نيجس فالآ
 ىلا مدقُي وأ ,مهنم يأ بوجتسي نا نود نم 57
 .ةمكاحملا
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 اصعلاب ةيبرغلا توريب مكحبي يذلا «لارنجلا»و

 ىلبا امدنع ,ةيقرتلا ملس يف مدقت ,.نوجسلاو ةمزجلاو
 2151/5 ماع يف .كبلعب ةقطنمب «عاقلا» ةدلب يف لاتقلا يف
 ريد يتدلب نمو اهسفن عاقلا نم ماقتنالا يف كراش مث
 لايتغا باقغا يف :1941/8 ماع يف ءنيعلا سارو رمحألا

 قبيسألا سيئرلا نبا ةيجنرف ينوط ينانبللا بئانلا
 .نانبل يف يروسلا ماظنلا فيلح ؛ةيجنرف ناميلس

 يف نئاكلا جافيروبلا قدنف ىلا ؛لاردجلا» لصي نيح
 جعي ىذلا :ءاضيبلا ةلمرلا ةقطنمب ةيبرغلا توريب
 نويفاحصلا عفدنب ؛:تارياخملاو شيحلا طايضي

 حمسا نل» :نلعيف ةيديدحلا هتاحيرصت ىلا عامتسالل

 ىظحت يتلا ةيروسلا ةينمألا ةطخلا برخي نا دحأل
 يذلا .يل ودلا ءاطغلا مهل .رسفي الو .«يل ودلا ءاطغلاب

 تارباخملاو تاوقلا ةدوع ىلع .نطنشاو ةقفاوم ينعي

 ,ةيبونجلا ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا
 .بيبا لت ةقفاوم ًاعبط اهعمو

 كرحي ؟ةيبرغلا توريب ىف «لارذنجلا» لعفي اذام

 «لمأ١» كّرحيف .ضعبلا اهضعب دض تايشيليملا

 بزحلاو ,يكارتشالا يمدقتلا بزحلا عم مادصلل
 برضيو .«هللا برح»ب يعامتجالا يموقلا يروسلا
 حورجلا يف حلملا بكسي مث .ضعبب اهضعب فئاوطلا
 .رارقتسالاو نمألا نع ثدحتيل دوعيو .ءامدلا روفتل

 يتلا ةيداصتقالا ةمزألا قمع «لارنجلا» فرعيو
 يف هتارباخمو هنمأ رصانع زكرمتتف ؛ةيروس اهشيعت
 ,ايموي :ةينمألا ريراقتلا لجستو ,ةيويحلا تاسسؤملا
 يذلا تقولا يف ,فراصملا دحا ىلع وطسو بلس ةيلمع
 توريب راطم نم ةريبكلا بيرهتلا تايلمع هيف كرحنت
 هريدي يذلاو :ةيروسلا تاوقلا ةرطيس تحت عقاولا

 .مولح دمحأ يروسلا شيجلا يف مدقملا

 يف ةيروسلا تارابختسالا ريدم يأ :ناعنك ديمعلاو

 بعصيو ؛يروسلا سيئرلل نميآلا دعاسلا وه ,نانبل
 ميدعز أدب دقو .هنع عافدلا نيينانبللا نم يأ ىلع

 «يروسلا ماظنلا فيلح يرب هيبن «ءلمأ١ ايشيليم
 تارباخملا ةنميه نع ةصاخلا هسلاجم ىف ثدحتي
 تايرحلا نم عون يأآل ةيفانملا اهبيلاسأو .ةيروسلا
 يرب نع ضعبلا لقنيو .ةيمالعالاو ةيسايسلا
 نيذلا طابضلا ىلع ,ةقلغملا هسلاجم يف .هجاجتحا
 تالجملاو فحصلا ةرادال ناعنك ديمعلا مهيدتنا

 ةبقارمو .؛ةيبرغلا توريب يف ةرداصلا ةينانبللا
 نم اريثك نا تامولعملا دكؤتو .ةيسايسلا اهناهجوت
 متي :تالجملاو فحصلا ضعب يف ةروشنملا رابخألا
 قدنف يف ناعنك ديمعلا حبطم يف اهدادعإو اهبيكرت
 .جافيروبلا

 ديمعلا اهدقع يتلا ةيفاحصلا تارمتؤملا دحا يفو
 يسايسلا فالخلا نع لئس :ةيبرغلا توريب يف ناعنك

 يمدقتلا بزحلا سيئرو ةيروس نيب بشانلا
 نحن» :ضاعتماب باجأف .طالبنج ديلو يكارتشالا
 .«هنيبو اننيب فالخ الو .دحاو قيرط ىلع ريسن ديلوو
 ةقيرطل طالبنج داقتنا نع نوثدحتي نيعلطملا نكل
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا ةرادإ ىف ناعنك ديمعلا
 رركتت نا نوعلطملا ءالؤه ىشخيو .ةييرغلا توريب يف
 ةرملا هذه نكل ,يروسلا ماظنلا عم طالبنج لامك ةصق
 لوخد ضراع طالينج لامك نا فورعمف .ديلو هنبا عم
 يف ليتغاو .14105 ماع يف نانبل ىلا ةيروسلا تاوقلا
 هتدلب قيرط ىلع ١141/7 ماع نم سرام /راذأ 7

 محرت مل يتلا يهو .ديلو قشمد محرت لهف .ةراتخملا
 ؟ظالبنجح لامك هدلاو

 ناعنك ديمعلا نوينانبللا بقلي نا يهيدب
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 هتفل اصعلا قرافت ال يذلا وهو ..ءلارنجلا»ب
 نوينيطسلفلا اما .ةيمالعالاو ةيسايسلا هتاحيرصتو
 نوفرعيف .ةيبونجلا ةيحاضلا ىف ةنئاكلا تاميخملا يف
 قمع ىف برضي يذلا «لارنجلا»ل رشابملا فدهلا مهنا
 يذلا دومصلا رادج مهئارو نم رمديل .ةيبرغلا توريب
 ددمعلا اهدقع يذلا تاعامتجالا دحأ يفو .هبلا نوئكتي

 يف .«ينيطسلفلا ذاقنالا ةهبج» ةداق ضعب عم ناعنك

 ىلع يسايسلاو يصخشلا هموجه ررك ,جافيروبلا قدنف
 ,تافرع رساي ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر
 يروسلا مالعالا ةزهجأ اهددرت يتلا ةفوزعملا داعأو

 ىلا «ناقنالا ةهبح» ةداق ضعب اجاف يذلا نكل .ايموب

 يف مهلشف لاح يف ؛مهبلا ههجو يذلا ديدهتلا .ءام دح

 اهعيوطتو .ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع ةرطيسلا
 ليق نم ؤطاوت ثودح لاح يف وا .ةيقشمدلا ةدارالل

 موجهلا بيس ريسفي ام اذهو .تافرع خسف مهرحا

 سيئر ليربجح دمحأ .ًاريخأ .هنش يذلا يسايسلا

 ةهبجلا دض .ةماعلا ةدايقلا  ةيبعشلا ةهدجلا

 عفر مث .ةمتاوح فيان اهمعزتي ينلا ةيطارقميدلا

 يتايفوسلا داحتالا ادقتنم هنجهلو هتوص نم ليربج
 توريب يفو ..ةيروسلا ةمصاعلا يف .رئازجلاو

 عم .مدختسي ناعنك ديمعلا نا ,تامولعملا لوقتو
 عم همدختسي يذلا هسفن بولسألا .نيينيطسلفلا

 تايشيليملا كرحي ةينانبللا ةحاسلا ىلعف .نيينانبللا
 امك ؛ارخؤم رئاشعلا ىتحو ..بازحألاو فئاوطلاو

 عم اما .زوريك لآو قوط لآ نيب يرشب ةدلب يف ثدح
 ,ضعبلا اهضعب دض لئاصفلا كرحيف نيينيطسلفلا
 يف حلملا بكسي مث .وكسومو رئارجلا دض ىتحو
 ريرحتلا نع ثدحتيل دوعيو .ءامدلا روفتل حورجلا
 يذلا تقولا يف ؛«ليئارسا» دض ةلبقملا برحلاو

 لعفب ةيقرشلاو ةيبرغلا توريب يف ثثجلا هيف رياطتن
 نوينانبللا مظني ايمويو ..ةخخفملا تارايسلا
 يذلا «لارنجلا» ماما نم رمت يتلا تازانجلا
 . جافيروبلا قدنف نم اهضرعتسي

 نع ,ةريخالا عيباسالا يف ؛بيغت «لارنجلا» نكل
 حصقفتل ,ةعومقملا تاوصألا تلاعتو .ةيبرغلا توريب

 يتلا ةيبالقنالا ةلواحملا ىلا دوعب هبايغ فينس نا نع

 ١٠١ نم رثكأ نا لاقي يتلاو .لشفلا ىلا ةيروس يف تهتنا
 ببسب مهمادعا ىرج دق ناريطلا حالس يف اطباض

 مكاح ماما ًالهس فقوملا دعي ملو .اهيف كارتشالا
 لظ يف اصوصخ .ناعنك يزاغ ديمعلا ةيبرغلا توريب
 تامادضو تابارطضا نع ثدحتت يتلا ءابنالا
 ةنيدم اهزرباو .ةيروسلا ندملا ضعب يف ةحلسم

 ديمعلا داعو .ةلمحتسملا ةمهملا تدقعت اذكهو

 دق ناك يتلا ةيركسعلا هبايث يدتريل قشمد ىلا ناعنك

 ءاوللا بناج ىلا فقيلو .تقولا ضعبل اهاسانت
 ماظنلا نع عافدلا يف .يروسلا سيئرلاو .يلوخلا
 : .يروسلا

 .؟ةيبرغلا توريب ىلا «لارنجلا» دوعي له
 يف اصعلا ةرملا هذه تطقس .امبرف ,فرعي دحأ ال

 [1..اهسفن ةيروس
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 ليصافتلا نم اديزم «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع
 نيب ًاريخا تدعاصت يتلا تافالخلا لوح

 ةصاخ قاقشنالا ةكرح لخاد ةدايقلا ءاضعا
 ناطخ اريخأ رهظ دقف .ةلمعلا دلاخ وباو يردق نيب
 ةلمعلا دلاخ وبأ هدوقد لوألا ؛:ةكرحلا لخاد نابوق

 ةعومجم معد ىلع ًاضيا هيف دمتعيو ينافوش سايلاو
 ةلمعلا دلاخ وبا عاطتسا دقو .ليئخلا ءانبا نم ةريبك
 لمعت تناك يتلا رداوكلا نم ريبك ددع ءاصقا كلذ دعب
 يف ايناث طخ يردق لكش كلذبو ,يضاملا يف ةكرحلا عم

 ناك ريخألا اذه نا ريغ .ةلمعلا دلاخ وبا ةهجاوم

 نم رارق ىلع هلوصحب يردق ءاصقا عاطتساو ىوقألا

 ةلواحم ةمهت هيلا تهجوو .ايمسر هلصفب ةدايقلا
 ضعب تلذب دقو .«ةضافتنالل ينطولا طخلا بيرخت»
 هذه لحل عدصلا بأر لجأ نم ةينضم ادوهج لئاصفلا

 دمحأ ناكو .اهعسوت مدع ىلع لمعلاو تافالخلا

 لجحا نم ًالمع ةينيطسلفلا تايصخشلا رثكأ ليربح
 يركسعلا قحلملا لخدت امك تافالخلا هذهل دح عضو

 .تافالخلا هذه ءاهنا لجأ نم سيردا حاتفم يبدللا

 تافالخلا ديعضت ىلع أارصم لظ ةلمعلا دلاخ وبا نكل
 نم ددع عم ةدايقلا زكرم نم يردق ءاصقا يف حجنو
 .ندرالا نوؤش ةنجل يف نولمعي اوناك نيذلا

 دمع ةلمعلا دلاخ وبا نا تدافا تامولعملا نا امك

 ءاضعالا نم |ددع تلمش تالاقتعا ةلمح ىلا كلذ دعب
 .تاقيرع فصاو مهنيب نمو ,ةضافتنالا يف نيزرابلا
 ىدل ةينيطسلفلا تايصخشلا نم ددع لخدتو
 هذهل دح عضول ةصتخملا ةيروسلا ةينمالا تاهجلا
 هتلاس نيخ ةلمعلا دلاخ وبأ نا ريغ ,تالاقتعالا

 نأب تالاقتعالا هذه ررب .كلذ نع ةدروسلا تاهجلا
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 لجأ نم تافرع رساي عم تالاصتا نورجي نيلقتعملا
 .ةضافتنالا ةكرحل ةيلاضنلا ةريسملا بيرخت

 ةيركسعلا تارياخملا نا تدافأ ةدراولا تامولعملا
 تبلطو ةلمعلا دلاخ وبا تاريربتب عنتقت مل ةيروسلا
 فوقولا عيطتست ال اهنا هغالبا ةيئادفلا ةطباضلا نم
 اهجرحتو يموقلا نمألا سمت تاءارجا ماما ةتماص

 وريووج دعب سعد جد

 ةلمعلا دلاخ وبأ ىلع ناو .ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلع

 نم هيدل نيفوقوملا ءامساب تافوشك ميدقت
 مهتلا تناك امهم ةيروسلا ةحاسلا ىلع نيينيطسلفلا
 ىلع فوقوم لكل ماهتا ةحئال ميدقتو :مهيلا ةهجوملا
 ميدقت ةرورضب هتفلبا ةيئادفلا ةطباضلا نا امك ,ةدح
 يذلا غيلبتلا خيرات نم نيعوبسا لالخ رومألا هذه
 دلاخ وبأ ىلا هلمح يذلاو :85/10/4 هوب لصح

 .ةيئادفلا ةطباضلا نم شيورد رمع مدقملا ةلمعلا
 ةيركسعلا تارباخملا نا تامولعملا تدافأو

 وا فيقوت هيلع عنمي هنا اضيا هتغلبا ةيروسلا
 ةطباضلا نم ةيطخ ةقفاوم نود ينيطسلف يأ لاقتعا
 مهتملا ىلا ةبوسنملا ةمهتلاب ةحئال ميدقتو .ةيئادفلا
 .هفدقوت دارملا

 يرجي ةلمعلا دلاخ ودأ نا تدافا تامولعملا نا امك

 ةينيطسلفلا تايصخشلا نم ددع عم تالاصتا ايلاح
 هفقوم ريرقتل ةلواحم يف «حتف» نع ةقشنملاو ةضراعملا

 مل نيذلا عم يرجت تالاصتالا هذه ناو ,ةحاسلا ىلع
 ..«ةضافتنالا» عم تاقالع مهل نكي

 عم ةعساو تالاصتا ةلمعلا دلاخ وبأ داعأ دقف

 :مهعم قيسنتلا ةداعا لحآ نم كلذو لاضن وبأ ةعامج

 نا ةيطخ ةركذم يف هوغلبا لاضن وبأ ةعامج نكلو
 تالاصتا وأ قيسنت يأ ءارجاب مهل حمسي ال مهعضو
 نا امك ,ةيلاحلا فورظلا يف ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلع
 ,ةلمعلا دلاخ وبأو دئايس وبدأ نيب ىرح الاصتا

 نم كلذو .ةماعلا ةدايقلا /ةيدعشلا ةهبجلا ةطاسوب
 وبأو ةلمعلا دلاخ وبا نيب ةحلاصم ءاقل دقع لجأ

 وبأ نم ًايمسر ًاراذتعا لوا بلط ريخألا نا ريغ .دئاس
 هدض تنش يتلا ةيمالغالا ةلمحلا نع ةلمعلا دئاخ
 نبب تلصح ينلا تاكابتشالا نعو هتعامجح دضو

 ىلا تدآ يتلاو سليارط يف دئاس وبأو دلاخ وبأ ةعامج

 نا وهف يناثلا بلطلا اما .نينثالا نيب فقوملا دعاصت
 هوجولا لك لمشي عساو ءاقل ربع ةحلاصملا متن

 يف ؛:ةضافتنالا» ةدايق لكشت تناك يتلا ةينيطسلفلا
 كلذ ادع ام ف و ءيردقو .مركأ وبدأ .حلاص وبأ روضح

 دئاس وبأ و ةلمعلا دلاح وبأ نيب ءاقللا عوضوم ناف

 .قالطالا ىلع دراو ريغ
 حلاص وبأ عم ءاقل يأ ضفري ةلمعلا دلاخ وبا

 فوس ةعومجملا لخاد حلاص وبأ دوجو نا هملعل

 نا دعب كلذو .اهنم يلاتلاب هجورخو هفاعضا ىلا يدؤي
 ناك يذلا يروسلا معدلا ابيرقت ةلمعلا دلاخ وبأ دقف
 .يضاملا يف هب يمتحي

 وبأ ىصقُي نآل ىعست ىرخا ةينيطسلف تاهج كانه
 ةحاسلا ىلع ةيسايس ءاوجا ةيآ نع اديعب حلاص
 مهتلواحم ىلع كلذ رثؤي نا٠نم افوخت .ةينيطسلفلا
 ءالؤه زربا نم ناو .ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلع ةنميهلا
 ىلع طوغض ةسرامم ايلاح لواحي يذلا ليربج دمحأ
 عم لاصتالا مدع لجأ نم ةينيطسلفلا تادابقلا ضعب

 ةحاسلا ىلع هلثمي يذلا حانجلاو حلاص وبأ
 حلاص وبأ زورب نا ليربج دمحا ملعل ,ةينيطسلفلا
 ينيطسلف يسايس طخ دوجو ىلا يلاتلاب يدؤي فوس
 دمحا دمتسيو .ةماعلا ةدادقلا ةهدج ةنمده نع ديعب
 اهعفدي يتلا ةيلاملا تادعاسملا نم هتاطوغض ليربج
 نغ ةرابع يهو .ةروكذملا ةينيطسلفلا تامظنملا ىلا

 ربع ةينيطسلفلا تامظنملا ىلا مدقي يذلا يبيللا معدلا
 [1.لدربح دمحأ

 14 - [ ماب هلال 0 من1218 خ1 خ31 -



 | نزاوتلا نم عون ةماقال ةلواحم يف

 أو م «رواعشلا ١

 1س ةيبرعلا ةعيلطلا  ةرهاقلا

 يكسفورتب ريميدالف هيف ناك يذلا تقولا يف

 روزي ةيتايفوسلا ةيجراخلا ريزو بئان :
 ىلع ةيرصملا ةيميلقالا هابملا ف ترج .ةرهاقلا

 ةيكريما  ةيرصم ةيركسع ةروانم .طسوتملا رحبلا
 تالتاقملا ضارتعا ذنم اهعون نم ىلوالا ربتعت
 ,يضاملا ماعلا يف ةيرصملا ةيندملا ةرئاطلل ةيكريمالا
 .«ورول يليخا» ةيلاطيالا ةنيفسلا يفطتخم لقت تناكو

 عقب مل ؛امهنم لك ةدمها مغر ؛نيثدحلا نمازت

 لوؤسسلا ةرايزف . نيبقارملا بلغا يار يف .ةفداصم

 ؟ينعت اذام ..نطنشاوو ةرهاقلا نيب ةكرتشملا تاروانملا ةدوع
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 ,٠ ثحابن ةرهافلا
 ةيتايفوسلا ةيحراخلا ان ةرايز | |
 ةيركسعلا تاروانما ءدب عم |
 !؟ةيكردمالا  ةيرصملا (
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 هتلوج راطا يف كلذو افلس اهيلع اقفتم ناك يتايفوسلا

 .قارعلاو رصمو سنون اهلالخ روزي يتلا .ةقطنملا يف
 تاروانملا فانئتسا رارق نا اضيا حضاولا نمو

 ةرئف ذنم ذختا دق .اهتيقونو .نطنشاو عم ةيركسعلا

 يضاملا عوبسالا الا ذفنيو نلعي مل هنا ريغ .ةليوط
 :ةهج نم ةرهاقلل يتايفوسلا لوؤسملا ةرايز ءانثاو

 نم نطنشاول ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا دئاق ةرايزو
 ضعبل ةبسنلاب تادقاعتلا ذيقنت ثحب دقو ةيناث ةهج
 ,اكريماو رصم نيب يركسعلا نواعتلاو .تادعملا

 لكل تباجتسا نطنشاو نا هترايز ةياهن يف نلعاو
 .اهديعاوم يف متن تادقاعتلا ناو ءرصم بلاطم

 صاخ لكشد ددحلا

 ريغ ناك ناو ىتح :نيثدحلا نمازن ناف ءلاح يا ىلع

 لكشب اهتاقالع ةنزاوم رصم ةلواحم سكعي . دوصقم
 عم ةصاخ تاقالعب فرتعت يهف .نيقالمغلا عمرخآب وا
 عم فالتخالا نم كلذ اهعنمي نا نود نكل نطنشاو

 نا نودو ,اناضقلا ضعب ءازا ةبكريمالا ةسايسلا

 يف تايفوسلا عم مهافتلا نيبو اهنيب اضيا كلذ لوحي
 تاذ اياضقلا نم هيلع قافتالا نكمي ام ىدمو راطا

 ,نيدلبلا حلاصم ققحت يتلا .كرتشملا مامتهالا
 ريرحتلا ةمظنم كارشا ةرورضو يداصتقالا نواعتلاك

 يىلود رمتؤم يف ٠ .يهيطسلفلا بعشلل ديحولا لثمملا ٠

 لامعا ةبوعص مغرو .ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيوستل
 ينسح سيئرلا راشتسم تاحيرصت ناف جهنلا اذه
 هداعيا حيضوت يف دعاست دق .يسايسلا كرابم
 .ةفلتخملا

 قياطتت ال ةيكريمالا حلاصملا نا ىلع زابلا دكا دقل

 ةطقن نكت مل شوب ةرايز ناو .ةيرصملا حلاصملا عم
 ديدجب تأن ملو ؛نيدلبلا نيب تاقالعلا خيرات يف ةماه
 اساسا فدهت تناك اهناو .مالسلا دوهجب قلعتي اميف
 تاباختنالا يف يكريمالا لوؤسملا ديصر نيسحتل
 ليثمت يف ةمظنملا قح ىلع زابلا ددشو .ةنكريمالا

 يلود رمتؤم دقعب رصم كسمتو .ينيطسلفلا بعشلا
 نورصاني نيذلا تايفوسلا داعبتسا مدع عم ةيوسنلل
 ةجردب ةيبرعلا بلاطملا نوديؤيو يبرعلا فقوملا
 .يكريمالا فقوملا اريثك قوفت

 ةقنلا ةدوغ
 ةيجراخلا بئان ةرايز تءاج راطالا اذه ف

 يف ريبك يسامولبيد لوؤسم اهفصو يتلا ةيتايفوسلا
 ةدوع ىلع دكؤت .ةماه ةرايز اهنأي ةيرصملا ةيجراخلا
 فارتعاو .ةرهاقلاو وكسوم نيب تاقالعلا يف ةقثلا

 مدع لود نيبو ةقطنملا يف رصم رود ةيزكرمب ىلوألا
 تاثحايم يتايفوسلا لوؤسملا ىرجا دقو .زايحنالا
 ةيجراخلا ريزو ديجملا دبع تمصع .د عم ةفثكم

 نوؤشلل ةلودلا ريزو يلاغ سرطب .دو يرصملا
 نبب ةيئانثلا تاقالعلا معد ليس تلوانت :ةيجراخلا
 دعي اميسال ,طسوالا قرشلا ىف يف عاضوالاو ٠ «نيدلبلا

 .ةقطنملل شوب جروج ةرايزو جيلخلا برح دعاصت
 حارتقال ديؤملا رصم فقوم ىلع تاثحابملا تزكرو

 عامتجا دقعل .يضاملا رهشلا هحرط يذلا فوشتايروغ

 سلجم ىف ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا مضي
 لداع لح نع ثحنلاو ةقطنملا اياضق ةشقانمل .نمالا
 ,يتايفوسلا لوؤسملا شقان امك .ةينيطسلفلا ةلكشملل
 دؤم عامتجا .ةيرصم ةيسامولبيد رداصمل ادانتسا

 لودو رصم دوهجو .زايحنالا مدع لودل نماثلا ةمقلا
 ناكو .نيقالمعلا نيب راوحلا عيجشتل زايحنالا مدع
 هتاحيرصت يف متها دق ةيتايفوسلا ةيجراخلا بئان
 ةيرصملا تاقالعلا ةيمها حيضوتب ةيفاحصلا

 :نايحنالا مدع ةكرح يف رصم رودب داشاو :ةيتايفوسلا
 ليبسلا هفصوب يىلودلا رمتؤملا دقع ةرورص ىلع دكاو

 ىريو .طسوالا قرشلا ةمزا لحل ىلمعلا ديحولا
 ةرهاقلا فقوم نم معدت تاحيرصتلا هذه نا نويقارملا

 رمتؤملا دقع ىلع ةقفاوملاب نطنشاو بلاطي يذلا
 عوضوملا حرطل تالامنحا كانه ناو ةصاخ .يلودلا

 يذلا نيقالمعلا نيب رئادلا راوحلا لامعا لودج ىلع
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 .مداقلا فيرخلا يف فوشتابروغ  ناغير ةمقل دهمي م.
 ...تاوونملا فادشتسا

 زذألاو لاددألا
 عم ةيركسعلا تاروانملا فانثتسا نع اذام نكلو

 ؟نطنشاو
 نع عجارتلا ةيفلخ حضوت مل ةيرصملا ةموكحلا

 تاوقلا عم ةكرتشملا ةيركسعلا تابيردتلا فقو رارق
 ةيكريمالا تالتاقملا فطخ ىلع اجاجتحا ةيكريمالا
 ةدعاق يف طوبهلا ىلع اهماغراو ةيرصم ةيندم ةرئاط
 ضعب هنع تحصفا ام لكو .ايلاطيا يف ةيكريما
 فدهت تاروانملا هذه نا ةرهاقلا ف ةيركسعلا رداصملا
 ةيرحبلا تاوقلل يلاتقلا ءادالا ىوتسم غفر ىلا
 .يرصملا ناريطلاو

 ةيرصملا ةضراعملا ىوقو بازحا تدقتنا لياقملا يف
 ,نطنشاو عم ةيركسعلا تاروانملا فانثتسا رارق

 «شوب ةرايز نيبو اهنيب ةضراعم لا فحص تطبرو
 رصم ةجاح لغتست ةدحتملا تايالولا نا تحضوأاو
 ضرفو .ةيرامعتسالا اهفادهشا قدقحتل ةيداصتقالا
 ضعب تحملاو اهب لبقت يتلا ةموكحلا ىلع اهطورش
 رفماظم ضعب فاشئتسا نا ىلا ةضراعملا رداصم
 تاروانملا ءارجا مث ينويهصلا نايكلا عم عيبطتلا

 ىتح نطنفاو ءاضرال ةموكحلا نم ةلواحم ريتعت

 رصم نويد ىلع ةدئافلا رعس ضيفخت ىلع قفاوت
 5٠٠ ىلا ةيدقنلا تادعاسملا مجح ةدايزو ؛ةيركسعلا

 م١1 لصا نم :رالود نودلم ١١5 نم الدب :رالود نويلم

 ةيندملا ةيكريمالا تادعاسملا ةميق لثمت رالود نويلم

 فانثئتسا نا ةضراعملا رداضم تفاضاو .رصمل
 نطنشاو نيب تاقالعلا نا ىلع نهربي تاروانملا
 ثداح نع تجتن يتلا ةوجفلا تزواجت دق ةرهاقلاو
 عجشت دق اهنا امك :ةيرصملا ةرئاطلا فاطتخا
 دعاوق ىلع لوصحلا بلط ديدجت ىلع نطنشاو
 بلطلا اذه نأ فورعملاو .رصم يف ةيركسع تاليهستو
 .ةيسانم ريغ يف هضفر نأ كرابم سيئرلل قبس دق

 ؟نلقالدعلا خفاود له

 تاروانملل ةرهاقلا فانئتسا ناف لاوحالا لك يف
 ةيمسر تاداقتنا عم قفارت دق نطنشاو عم ةيركسعلا

 قفارت امك ؛ةيوستلا ةيضق نم يكريمالا فقوملل
 رسمالا .وكسوم عم تاقالعلا يف نسحتلا رارمتساو
 ةلواحم جهن ىلع جرخت مل ةرهاقلا نا ىلع دكؤي يذلا
 قفاوي له نكلو .نيقالمعلا نيب نزاوتلا نم عون ةماقا
 ؟جهنلا اذه ىلع ناقالمعلا

 ىلع .هب رارقالا ىلا برقا وكسوم نا نظلا بلغا
 اهتاقالع زواجت نا ءوض يف و .رضاحلا تقولا يف لقالا
 طيرفتلا زوجي ال ابسكم دعي رفصلا ةطقن ةرهاقلاب
 تاثحايم جئاتنل وكسوم مييقت ناف كلذ عمو .هيف
 تابيردتلاب كسش الب رثاتيس ةرهاقلا يف يكسفورتب
 ةيرصملا تاوقلا نيب ترج يتلا ةيرحبلاو ةيوجلا
 .يتايفوسلا لوؤسملا ةرايز ءانثا ةيكريمالاو

 دقو ؛هسفن ءيشلا نطنشاو لعفتس ىرخا ةهج نم
 ةلاسر مهفت نا نود .اهحلاص يف ةجيتنلا نا ريتعت
 هاجت ةديدج ةوطخ ةيا نا ينعت يتلا ةرهاقلا
 هاجت ةديدج ةوطخ اهعم نمازتت وا اهبقعت نطنشاو
 [].وكسوم

 ١ ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا_- ١9 ١ لوليا ١4/5

 :«ةدبرعلا ةعيلطلا»ب صاخ  طايرلا

 بآ ٠١ موي يبرغملا بعشلا لفتحا ألبا

 ةثلاثلا ىركذلاب مرصنملا (سطسغا) كلف
 ةروث» مسا لمحت يتلا ةبسانملل نيثالثلاو نجل
 كلملا يفن خيراتل زمر تحبصا يتلاو ؛؛بعشلاو كلملا

 ةنس نم با ٠١ يف هترساو سماخلا دمحم لحارلا

 ىفنملا يف نيماع ىضق ثيح رقشغدم ةريزج ىلا 67
 ةنس هلالقتسا زرحا يذلا برغملا ىلا اهدغب داع
5 8. 

 ةمواقملا ديعصتب هسفن تقولا يف نرتقت ىركذلا
 فنعلا نم الاكشا اهزاختاو .رامغتسالا دض

 .ةمظنم ةكرح ىلا اهلوحتو .ةقوبسم ريغ ةهجاوملاو
 ةوق ةلكشمو .دالبلا قطانم فلتخم يف ةدتمم ةيلكيهو
 لاضنلا بناج ىلا رمعتسملا ىلع ةيلعف طغض
 .هلالقتسا لين قيرط يف برغملا تعفد :يسايسلا

 لمحت ال مويلا ةباشلا ةيبرغملا لايجألا تناك امبرو
 يذلا خيراتلا اذه نع ليلقلا ليلقلا الا اهتركاذ يف
 .ثيدحلا برغملا خيرات يف ةمساح ةلحرم لجسي

 ةلاحتسا ةقيقحلا ىف لثم ١165 بآ ٠١ خيرات نا

  ةييبرغملا ةينطولا ةكرحلا نيب ضارن يا مايق
 لك عمجي ناك يذلا) لالقتسالا بزح يف كاذنآ ةدسجم
 ةوقلا تالواحم نيبو .(ةيبعشلا ىوقلا و تاميظنتلا

 بلطملا ىلع لياحتلاو اهذوفن ةمادال ةيرامعتسالا
 طغضلا ةوق .ذئنا ءسماخلا دمحم لثم دقلو .يبعشلا
 ةقيثو تالص ىلع ناك هنأل أرظن .ةيزكرملا فافتلالاو

 طوفغضل عايصنالا ضفرف .ةينطولا ةكرحلا عم

 نوكي نا راتخاو .
 نا ىلع ىفنملا راتخاف .شرعلا يف ءاقبلا لدب بعشلا
 جوت يذلا «ةفرع نبا» هفلح لعف امك نطولا نوخب

 ةمدخ ف اوناك نيذلا ةنوخلاو نايغالا هعيابو هدعب
 .يبنجألا لتحملا

 هذه ذنم ءلوحت سماخلا دمحم نا لوقلا ناكمالاب
 هخيراتب تطبتراف .ينطولا زمرلا ىلا :ةظحللا

 .ةتايخلا الو ىفنملا :سماخلا دمحم

 16 . [ :مايدربت 0مم ع ممل -



 نيتللا ةمواقملا ةكرحو ةينطولا ةكرحلا هكولسو
 وه مجسنمو دحاو راعشيو جمدنم لك ىلا اتلوحت
 يا .لالقتسالا قيقحتو ىفنملا نم كلملا ةدوع»
 .«ةلماكلا اهتدايسل ةينطولا حورلا ةداعتسا

 ىلع مويلا برغملا يف ترم ةنس نوشالثو ثالش
 هيننب نا الا ظحالملا عسب الو ىركذلا هذه قالطنا

 ام .اذه اهماع اهبكاو يذلا عساولا يسمالعالا عياطلل

 ةيويحو ةعشم اهلمحت تناك ىلوألا هاوعألا نا كش نم
 نيذلا لاجرلاو .ايتف دالبلا لالقتسا ناك ذا سوقنلا يف
 لامآو ,دعب ةميزعلا يدقوتمو ءايحا هتريسم اوداق
 .ايجيردتو ,قيرطلا يف ةعورزم ةضهنلاو ءانبلا
 يعامتجا اهضعبو يسايس اهضعب ةدع بابسالو
 كلذ سوفنلا يف اهل ىقبي ال وأ تهبت ىركذلا تحار

 تحبصا اهنا وا يضاملا ىلا يمتني يذلا يرحسلا رثآلا
 لواحي ةينطولا ةكرحلا ةثرو نم نيعم قيرف ىلع اركح
 ةدايقلاو ةلوطبلا رودب هدرفت زاربا اهراطا لالخ نم

 .ىرخألا فارطالا باسح ىلع

 ةرهاظ برغملا يف تزربا ةريخألا تاونسلا نا ربغ

 اهيفقثمو ةيمدقتلا ةكرحلا يعس يف ىلجتت ةديدج
 يضاملا تائفلا ضعب راكتحا رسك ىلا ديدجلا اهليجو
 ةيلصالا هتالاح يف هعاجرتسا ةلواحمو ,ينطولا

 ةعزنلا كفو .هايافخ نع فشكلاو :دروذج راهظاو
 موحرملا لثم أاميعز نا .ههوجو نع ةقيضلا ةيبزحلا
 برحل ًاركح اديصر وأ زمر سيل .الثم ءيسافلا لالع
 ةكرحلل ديصر وه لب (ةنهارلا هتغيص ْف) لالقتسالا
 اهتافالخ ىلع ةتكاس تناك نيح اهعمجاب ةينطولا
 ىعسم عجريو .يزكرملا لالقتسالا فده يف ةدحوتمو
 ينطولا يضاملا ةداعتسال ءاضيا :ةيمدقتلا ةكرحلا
 لوألا :نييساسا نيببس ىلا اهلمع تباوث نم هلعجو
 ضرف ةيسايسلا تاهجلا ضعب ةلواحم يف لثمتب
 يف عيمجلا كراش خيرات ميمات يا ؛,يضاملا ىلع اهتباصو

 اذهو .ةليصالا ةينطولا ةوقلا صخالابو .هعنص
 نم اقالطنا ايسايس ارهظم ذختي نا ثبلي ام لعفلاب
 ال بازحا لبق نم ةصاخو .ةيجولويديا ةزيكر هذاختا
 نا يف نفكي يناثلا ببسلا و .ءيشب رضاحلا اهل عفشي

 ١ آرام ملا7 نمعمأع معهفقتت - 7

 ًارارمتسا اهتريسسم ربتعت ةيبرغملا ةيمدقتلا ةكرحلا

 لالقتسا ليق ام ىلا ةدتمملا ةيبعشلا ريرحتلا ةكرحل
 :ىلوألا ةجردلاب . تفرصنا دق تناك اذا يشو .: 5

 ماهم ىلع زيكرتلا ىلا ةريخالا ةثالثلا دوقعلا لالخ
 نم اريثك ناب تعنتقا وا تفشتكا اهناف ىضاحلا ءانب

 نم سيلو ةلصاوتمو يضاملا يف ةنماك مويلا مالآ
 :تيم ثارت درجم اهرابتعا وا اهنع يضاغتلا ةلوهسلا
 هريطاتو همهفو .يضاملا رصح نم .نذا .دب ال لب
 (ايجولويدبالل هعاضخا) هتجلدا ةداعإ وأ هتحلداو

 ةيحلا تالالدلا فافشتسا مث .كلذك لضألا يف ناك هنأل

 وا .فيز نم هب قحلي دق ام ةهجاوم ةيغب هيف ةنماكلا
 ةداق نم وهو .ديبعوب ميحرلا دبع ديسلا) ناتهب
 مل لوألا ةضراعملا ميعزو .ةيبرغملا ةينطولا ةكرحلا
 يف الا 1١1617 ىركذل صاخلا همهفو هيأر نع حصفي

 .(!يضاملا ماعلا فيص

 ,يضاملا مهف لوح تاليواتلا تبراضت امهم هنا ريغ
 ايلاح ودبي هناف هب ةقالعلا لاكشاو .ينطولا يضاملا

 رصانع دحاو ةنهارلا ةيبرغملا ةسايسلا تباوث نم
 ينادجولا عامجالا لالخ نم كلذو .اهيف عامجالا
 دمحم لحارلا كلملا ةيصخش لوح يخيراتلاو
 هذه رولبتي ام وهو .لالقتسالل دئاقو لطبك سماخلا
 ةيبرغملا ةدايسلا طسب ريتعي ديدج عامجا يف مايآلا
 .ىلجالا هرهظمو هتدششم ءارحصلا لوح

 ىركذ يف يقلب نا يناثلا نسحلا كلملا داتعا دقل

 ,ةبسانملل ايمسر اباطخ «بعشلاو كلملا ةروث»
 ةسايسل ةماع طوطخ مسرل ةصرف ءاضيا :نوكيو
 هذه باطخ نا ريغ .ىتش تاراسم يف اهجهنو دالبلا
 اديدج ايعو .هتايط يف لمحي وهو .ءاج ةنسلا
 ءايحا عورشم يف .ةيرهوج ةكراشم يا .ىركذلاب
 تاودا يف ء.اذه نم رثكاو .هلثمتو ينطولا يضاملا

 كلملا نلعا دقف .هيلع فرعتلاو .هتءارق جهانمو
 رادلا ةنيدمب ةيفيص ةعماج ءاشناب هرارق نع يبرغملا
 ةسارد ىلع فكعت .مداقلا ماعلا نم ءادتبا ءءاضيبلا
 رصضاحي 1466 ةنس ىلا 1407 ةنس نم برغملا خيرات
 ةكراشملا يف عاب مهل نيذلاو نوصتخملا ةذتاسالا اهيف

 امك .مهتاهاجتا فلتخمب ةينطولا ةكرحلا خيرات يف
 كلسل مظنملا لكيهلا يف رظنلا ةداعاب رارق نع نلعا
 .نيقحتسملا فاصنال نيمواقملا

 كلملا زيكرت باطخلا اذه يف ةظحالملاب ريدجلا
 عتمت رارمتسا ىلع هابتنالل تفلم لكشب يناثلا نيسسحلا

 يتلا ةيبنجالا ىوقلا ىلع هعنمتو هتدايسب برغملا
 تحت .ةصاخ .هعوقو مدعو :دودحلا لك نم هب تقاح

 ةلواحم هتايط يف لمحي زيكرت وهو .ةيكرتلا ةنميهلا
 لعفلا دودرو تاداقتنالا ىلع ةرشابم ريغ ةقيرطب درلا
 نيب يضاملا زومت يف مت يذلا نارفيإ ءاقل ىلع ةيبرعلا
 ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئرو يبرغملا كلملا
 .!!زيريب نوعمش

 :نذا ء.مويلا دوعت ”١5967 (سطسغا) با ٠١ ىركذ

 هتعارسقو يضاملا يعو لوح اهلج يقتلت غيص يف
 ؟رضاحلا نع اذام نكل .رضاحلا يف ارمتسم هرابتعاب
 يف ةحورطملا ةلئسالا تارشع نع ؟ليقتسملا نع اذام
 اهنع باجا امير ةلئسا هذه ؟يبرغملا يمويلا عقاولا

 ىلع يوطني هنا كش الو .مداقلا يسايسلا لوخدلا

 نم مأ ؟..رضاحلا نم ..؟يضاملا نم ...باوجلا ضعب

 و و 56665556566 0562 6 © 65666 © © 6 6 © © 006 0628 6 6 6 6 5 66 © © 56 0 © © © 6 666 5 6 © © 66 © © 6 © © 34 5 5 © 66 6 956665556266006 5665656 ت 666650656646566 6666 نت ن ث 50 6 ع ي ج2 0 © 05-6 3 56 45: © ©.© © 0.6 © 6 0 © © 0 5 8 3 0 5 6 655665 © 0 65 5 55 6 66566 56 05566660566586 5.؟امهلزتخي لبقتسم

200 

7 
11 

07 
022 

2 

0 
 ندد تا

0 2 

 ايلا

 11/- 14457 لوليا ١ 117 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ؛نآدوسلا كونه

 ةينادوسلا ةموكحلا سيئر ىقتلا امدنغ "1
 ميعز غناراغ نوج ديقعلا عم يدهملا قداصلا ظ
 سيمخلا موي «نادوسلا بعش ريرحت ةكرح» +

 طاسوالا تلءافت .ابابا سيدا يف يضاملا زومت ١”

 لحلا ةبرع نا ةدقتعم ريخلاب موطرخلا يف ةيسايسلا
 تادب دق بونجلا يف حلسملا عارصلل يسايسلا
 .حيحصلا قيرطلا يف اهتقالطنا

 نا ةيسايسلا طاسوالا هذه لؤافت يف داز اممو

 تاثحابملا نا ءاقللا اذه باقعا يف نلعا يدهملا ديسلا
 ىلع قافتالا تدكا غناراغ ديقعلا عم اهارجا يتلا
 طاقنلا ضعب نا مغر لئاسملاو اياضقلا نم ديدعلا
 .كرتشملا راوحلا نم ديزم ىلا جاتحتو .ةقلاع تلازام

 ْف ادب امك هناوأل قباسلا لؤافتلا اذه رربي ناك امو
 رضح دق ناك ةينادوسلا ةموكحلا سيئر نا .دعب ام
 هتموكح ةبغر نع نالعالا لالخ نم ايسايس ءاقللا اذهل
 عولخملا سيئرلا اهعضو يتلا ريمتبس نيناوق ءاغلا يف
 نع هسفن تقولا يف ابرعم , 1181 ماع يريمن رفعج
 نيب ةدوقعملا تايقافتالا يف رظنلا ةداعال دادعتسالا
 .ايبيلو رصم اهيتراجو نادوسلا

 بلاطملا نم امه .تاذلاب ناتطقنلا ناتاهو
 نم اهريتعيو غناراغ ديقعلا اهعفري يتلا ةيسيئرلا
 يف يسايس لح ىلا لوصولل ةيساسالا هطورش نمض
 .بونجلا

 - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١77 - ١ لوليا ١57

 طاسوالا هذه باصت نا يعيسطلا نم ناك كلذلو

 لما ةبيخب .هلحم ف سمل الؤافت تدبأ ينلا ةيسايسلا

 فقاوملا تبحاص يتلا ةقلطملا ةيبلسلا نم ةريبك

 يف .«نادوسلا بعش ريرحت ةكرحد» ل ةيسايسلا

 .غئاراغو يدهملا ءاقل باقعا

 ةكرحلا مسايب يميسرلا ثدحتملا نلعا ءاقللا ةادغف

 جئاتن ةبا ىلا دؤت مل تاثحابملا نا ندنل يف ةيبونجلا
 الصا لبق غناراغ ديقعلا نا لاقو .ةرمثم وا ةيباجيا
 امناو ةموكحلل اسيئر هرايتعاب سيل يدهملا عم ءاقللا

 نا لوقي فاضاو .طقف ةمالا برحل اسيئر هرابتعاب
 يف تيرجا يتلا تاباختنالا ةيعرشب فرتعت ال ةكرحلا
 ةيعرشب فرتعت ال يهف يلاتلابو .يضاملا ناسين
 . تائاختنالا هذه نع تقثبنا يتلا ةمئاقلا ةموكحلا

 تدعّلص غناراغب يدهملا ءاقلل يلاتلا مويلا يفو
 اهتايلمع نم «نادوسلا بعش ريرحت ةكرح» تاوق
 بونجلا ةمصاع لالتحاب ديدهتلا دح ىلا :ةيركسعلا
 ةيبونجلا ندملا رئاس لالتحال طيطختلاو ابوج
 .ةماهلا

 موي ةيندملا باكرلا ةرئاط طاقسا ةيلمع تءاج مث
 ةطساوب يضاملا سطسغا /بآ “١ يف عقاولا تبسلا
 عيمج ةيكيتامارد ةروصب لفقتل :+!/  ماس» خ وراص

 ةينطولا ةيسايسلا ىوقلا تلواخ يتلا راوحلا باوبا

 .بونجلا يف درمتلا ةكرح عم اهحتف موطرخلا يف
 تايلمعلا ةيعون يف ريطخلا ديعصتلا اذه اذامل

 ؟درمتلا ةكرح اهب موقت يتلا ةيركسعلا

 تنلعا نا دعب تلاق غناراغ ديقعلا ةكرح طاسوأ

 اهئارو نم فدهلا نا .ةيلمعلا هذه نع اهتيلوؤسم
 نم موطرخلا يف ةيزكرملا ةموكحلا ىلا راذنا هيجوت
 اهب مايقلل رضحت يتلا ةبيرملا تاكرحتلا نع اهينث لجا
 ةموكح نا ثدحتملا دكاو دالبلا بونج يف اهدض
 ةكراشمب اهتاوق هب موقت ريبك موجهل رضحت موطرخلا
 .لودلا هذه ةيمست ضفر هنكلو .ةرواجملا لودلا ضعب

 قواخلا ةقدقح
 اذه نا ىرت موطرخلا يف ةيموكحلا رداصملا

 ْمْناراغ ديقعلا تاوق تايلمع يف ريطخلا ديعصتلا

 سيئر امهب ماق نيتللا نيترايزلاب طبتري ةدرمتملا
 داحتالاو ايبدل نم لك ىلا يدهملا قداصلا ةموكحلا

 .يتايفوسلا

 نم ىشخي غناراغ ديقعلا نا رداصملا هذه لوقتو
 ىلع ناترايزلا ناتاه اهكرتت دق يتلا تاريثأتلا

 ىلا يدؤي وحن ىلع .بونجلا يف ةحلسملا هتاطاشن
 .يسايسلا لحلل ةلبقم تاضواقم ةيا ىف هرود فاعضا
 يمشسرلا ثدحتملا ةراشا نا رداصملا هذه فيضتو

 لامتحا ىلا «نادوسلا بعش ريرحت ةكرح» مساب

 ةيموكحلا تاوقلا عم ةيجراخ لود ةكراشم

 ةراشا وه امنا ؛بونجلا يف ريبك موجه يف ةينادوسلا
 يتلا ايبيل هبعلت نا لمتحملا نم يذلا رودلا ىلا
 ,ةيعاقد ةيركسع ةدهاعمب نادوسلا عم تطيبترا

 .بونجلا يف حلسملا درمتلا مغد نع اهرثا ىلع تلخت

 ىشخت غناراغ ديقعلا ةكرح نا رداصملا هذه عباتت
 ةموكحلا سيئر ةرايز حاجن يدؤي نا نم اضيا
 كرحت ىلا ؛ يتايفوسلا داحتالا ىلا يدهملا قداصلا

 ةيبويثالا ةموكحلا ىلع طغضلا هاجتاب وكسوم
 ٍِق نيدرمتملل دودحمأاللا يركسعلا اهمعد فاقندال

 ردص يذلا كرتشملا نايبلا ناو اصوصخ .بونجلا
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 ىلع دكا دق (ينادوسلاو يتايفوسلا) نيبناجلا نع
 امهضعبل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدع»
 ..ضعبلا

 نا هتكرح ناكراو غناراغ ديقعلا قلق ف ديزي اممو
 ةلحرملا راثا ةيقنتل وكسوم ىلا يدهملا قداصلا ةرايز
 لظ يف ةدئاس تناك يتلا ةرئوتملا تاقالعلا نم ةيضاملا

 ةيباجنالا تاءاقللا باقعا يف تتأ دق ؛يريمن ماظن

 اليه ديقعلا عم يدهملا قداصلا دنسلا اهارجا يتلا

 سيدا ىلا ةريخالا هترايز لالخ ايبويثا سيئر مايريم
 .ايابا

 «”نادوسلا بعش ريرحت ةكرح» رداصم يشدد الو

 كرحت نم اءزح هردتعتو هيلع دكؤت لب .قلقلا اذه لثم

 نم يدهملا قداصلا ةموكحلا سيئر هب موقي عساو
 .ايركسعو ايسايس ةكرحلا قيوطت لجا

 هذه يدهملا قداصلا روزي يذلا تقولا يفف

 بابسا نم غئناراغ ديقعلا ةكرح نامرح فدهب :نادلبلا
 تأر امك ؛لقالا ىلع اهنم فيفختلا وا .يجراخلا معدلا
 ةموكحلا ىعست كلذ «نادوسلا بعش ريرحت ةكرح»

 يف يركسعلا عضولا زيزعتل ايناديم ةينادوسلا
 فلا نيرشع يلاوح ةغلابلا ةدرمتملا تاوقلا ةهحاوم

 بصي لوالا طخلا :نيطخ ىلع زيزعتلا اذه متيو لتاقم
 بونجلا يف ينادوسلا شيجلا عضو زيزعت هاجتا يف
 طخلاو .ةيونعملاو ةيناديم لاو ةيركسعلا هتاردق عفرو
 ةكرحل ةضراعملا ةيبونجلا فارطالا عيجشت يناثلا
 اهدمو اهمعد لالخ نم :؛كرحتلا ىلع غناراغ ديقعلا
 نم دحلل ةلواحم يف ؛ةيركسعلاو ةيلاملا تادعاسملاب
 بعش ريرحت ةكرح» لوح نييبونجلا فافتلا
 .«نادوسلا

 يف نآلا ىتح لشف غنراغ ديقعلا نا فورعملا نمف
 مظعم نا .ةيبونجلا لئابقلا رئاس ىلع هذوفن طسب
 ءادع نكت ةيئاوتسالاو لازغلا رحب يتيريدم لئابق
 ءاكنيدلا» ةليبق اهمعزتت يتلا ةيلينلا لئابقلل ايخيرات

 - [ مامن نم 07م مهم مرت 19

 ةكرح» دارفا مظعمو غناراغ ديقعلا اهيلا يمتني يتلاو
 لئابقلا تريع دقف لعفلابو .«نادوسلا بعش ريرحت

 تاهجوتل اهتضراعم نع نيتيريدملا نيتاه يف ةيبونجلا
 يف ةفثكملا ةكراشملا لالخ نم .هتكرحو غناراغ ديقعلا
 نم يضاملا ناسين ىف ترج ينلا ةماعلا تاباختنالا

 حلسملا يدصتلا تايلمع يف ةكراشملا لالخ نمو :؛ةهج

 ربعو ينادوسلا شيجلا ربع غناراغ ديقعلا تاوقل
 .ةيناث ةهج نم «؟ ناينانا» ةكرح

 ريخآلا يركسعلا موجهلا نا تامولعملا ديفتو
 قطانملا نم ددع ىلع غناراغ ديقعلا تاوق هتنش يذلا
 ,ةيموكحلا تايماحلا ىلع راصحلا قييضتل ةيبونجلا
 يتلا ةيراضلا ةمواقملا الول حجني نا نكمملا نم ناك
 بناج ىلا قطانملا هذه يف ةيلبقلا تاعومجملا اهتدبا
 .ةمجاهملا تاوقلا دض ينادوسلا شدجحلا تادحو

 ىلا «نادوسلا بعش ريرحت ةكرح» ترطضا دقو

 ناسل ىلع ةرشابم ريغ ةروصب عقاولا اذهب فارتعالا
 ةموكح مهتا امدنع كلذو .اهمسإب يمسرلا ثدحتملا
 قد لواحتو ةيلبقلا تافالخلا عجشت اهنأب نادوسلا
 يف ةيرشبلا تاعومجملا نيب تاعارصلا نيفسا
 .بونجلا

 ديقعلا رارصا نا ةيسايسلا طاسوالا ضعب ىرتو
 ةمصاع ايوج ىلع ةرطيسلا ةلواحم ىلع غناراغ
 ىلا ةثاغالا داوم لوصو هعنمو :ةيئاوتسالا ةيريدملا
 ربع وا ةموكحلا ربع ءاوبس ,قطانملا هذه ءاندا

 ىلع طغضلل هنم ةلواحم وه .يلودلا رمحالا بيلصلا
 هناحورطاو هفقاوم ىلا اهرحل هل ةيداعملا لئابقلا

 طاقسا ةيلمع راطالا اذه نمض جردنتو ةيسايسلا
 نيتسلا يلاوح اهتيحض حار يتلا ةيندملا ةرئاطلا
 ةيداعملا لئابقلا ءاننا نم نيييونجلا نم اصخش

 .«اكنيدلا» ل
 لواخت يذلا يركسعلاو يسايسلا راصحلا مغرو
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 ةدحولا ةيار تحت لاصفنالل لمعلا :غناراغ ديقعلا

 غناراغ ديقعلا لازي ال ,ةينادوسلا ةموكحلا هل دعت نا
 ةرتفل حلسملا هلمع يف هرارمتسا ةيناكما ىلع نهاري

 ىلع ةينادوسلا ةموكحلا رابجاب هحاجن ىتحو ةليوط
 .هطوربشل خوضرلا

 نم ةيركسغفلاو ةيسايسلا هتاناهر يف قلطنيو
 ةروصب ةيركسعلا هتوق مظاعن :لوآلا :نيماه نيروطن
 هاقلي ناك يذلا يركسعلا معدلا نم اديفتسم ةريبك

 ايبويثا نم هاقلي لازي ام يذلاو قباسلا يف ايييل نم
 تاوق نا كشالو .نآلا ىتح ىرخالا لودلا ضعبو
 ةمدقتم ةيركسع تاردق ىلع زوحت تتاب غناراغ ديقعلا
 ةرئاطلا طاقسا نم اهنكم ام اذهو :قباسلا عم ةنراقملاب
 تارتف يف ةيركسع تارئاط ةدعو ةريخالا ةيندملا
 .ةيضام

 ,.هيناج ىلا عارصلا ةحاس ادنغوا لوخد .يناثلا

 قطانملا وزغ ةطخ حاجحنا نم هنكم يذلا رمالا

 نوبقارملا ىري ذا .ابوج قيوطتو ةيئاوتسالا
 لقن ىلع ةرداق ريغ غناراغ ديقعلا تاوق نا نويركسعلا
 ةيريدم يف اهتادشحت عقاوم نم لايمالا تارشع اهتاوق
 ةءافكلا هذه لثمب ةيئاوتسالا ةيريدملا ىلا لينلا ىلاعا
 هل اهتمدق يتلا ةينادبملا تادعاسملا الول ,ةيركسعلا
 .ةيناوتسالا ةيريدملل ةمخاتملا اهيضارا ريع ادنغوا

 راشتنا ,نييركسعلا نيبقارملا ءالؤه يار ززع امو
 الابمك ىلا غناراغ ديقعلا اهب ماق يتلا ةرايزلا أبن
 عم هئاقلو فصنو رهشي وزغلا لبق ادنغوا ةمصاع

 .ينيفيسوم لارنجلا يدنغوالا سيئرلا
 لوح الابمك هنردصا يذلا يمسرلا نايبلا نا عمو

 نيب ءاقل درجم نوكت نا ودعت ال اهنا دكا ةرايزلا
 تاونس ىلا دتمت ةميدق تاقالع امهنيب طيرت نيقيدص
 يتلا تاماهتالا ناف ءاينازنتو ادنغوا يف ةيساردلا

 ةكرح ءاويإب نادوسلا ىلا ةيدنغوالا ةموكحلا اهنهجو
 تناك ؛يلاحلا يدنغوالا ماظنلا دض ةحلسملا ةضراعملا
 ةحلسملا تاكرحتلا معد ف اهطروتب رشابم ريغ افارتعا
 .غنراغ ديقعلل

 يرونسدلا رعنؤملا
 ركفت ال موطرخلا ةموكح ناف قبس ام لك مغرو

 ةلكشمل ةيئاهن ةروصب يركسعلا لحلا دامتعاب ايعطق
 ,ةيسايسلا ةيوستلا ىلع نهارت لازن ال لب ,بونجلا
 مغر هتكراشم نودب وا غناراغ ديقعلا ةكراشمب ءاوس
 طاقسا بقع هعم راوحلا عطق تدكا يتلا تاحيرصتلا
 تاذلاب ببسلا اذهلو :ةينادوسلا ةيندملا ةرئاطلا
 ؛هراظتنا لاط يذلا يروتسدلا رمتؤملا دقعل رضحت

 اهلمكأب دالبلا لكاشم ثحبي نا ضرتفملا نم يذلاو
 .بونجلا ةلكشم اهنيب نمو

 فارطا ةكراشمب رمتؤملا اذه داقغنا لاح فو

 دق غناراغ ديقعلا ةكرح نوكت .ةيساسا ةيبودج
 اصوصخ .ةيسايسلا ةلزعلا قيرط يف اهسفن تعضو
 تامالع عضو دق راوحلا لاكشا عيمجل اهضفر ناو
 ةدحو ىلع صرحلاب اهتاءاعدا ةيدج ىلع ةريبك كوكش
 .نادوسلا

 نا حضاولا نم ةعراستملا تاروطتلا هذه لظ يفو

 احرسم ةلبقملا ةلحرملا لالخ نوكب فوس بونجلا
 تماد امف ةلميوطو .ةيساقو ةدماد ةيركسع تاهجاومل

 ةحوتفم تتاب ةحاسلا ناف .تلفقا دق راوحلا باوبا
 ىتحو نآلا نم ءضاصرلا زيزاو عفادملا تاوصال
 [1...رخا راعشا
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 حضتت ريرحتلا ةمظنم ةيفصن ةطخ ملاعمو عراستن ثادحالا

 ١ رورم مغر يساسالا ينويهصلا  يبرعلا
 .ينويهصلا نايكلا مايق ىلع اماع

 يف اماه ارود يموقلا لماعلا بعل ةيضاملا لحارملا يف

 يبرعلا بعشلا قوقحب طيرفتلل هاجتا ياعنم
 .نيطسلف يف ةبيلسلا هضرا يف ةيخيراتلاو ةيعرشلا

 ليطعتل يعسلا ىلع نيرماتملا طاشن زكرت كلذلو
 نم ءينويهصلا نايكلا عم عارصلا يف يموقلا لماعلا
 لكاشملا نم ةلسلس يف ةيبرعلا لودلا قارغا لالخ

 رورم عمو ؛لعفلابو .ةيوناثلا تاعارصلاو مومهلاو
 ,ةديدج عئاقو قلخ يف نورمأتملا ءالؤه حجن نمزلا
 لماعلا ىلع ,نيح ىلا ولو ةيرطقلا لماوعلا اهيف تبلغت
 ةطخ ذيفنت ماما اعساو قيرطلا كلذب حتفناف ,يموقلا

 قح ةلكشم نم اهليوحتب ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصت
 نيثجال ةلكشم ىلا هنطوو هضرا يف رودهم يبرع
 ناك دقو .مهعاضوال لح نع ثحبلا بجي نيينيطسلف
 باقعا ف رداصلا 7417 مقر يلودلا نمالا سلجم رارق

 هجوتلا اذه ىلع لاثم ريخ :ناريزح نم سماخلا ةميزه
 .ةينيطسلفلا ةيضقلا دض رماآتملا

 مل ةدحتملا ممالا نع رداسصلا رارقلا اذه نكلو

 زورب ببسب قيبطتلا ىلا هقيرط دجي نا عطتسي
 رايتلا خوسرل ارظنو :ةهج نم ةينيطسلفلا ةروذلا
 ناكف .ةيناث ةهج نم كاذنآ ةيبرعلا ةقطنملا ف يموقلا
 رثكا ىرخا افورظ رظتنت نا ةرمآتملا فارطالا ىلع
 بماك» تاقافتا قيراط نع «جرفلا» ءاجو , ةمعالم

 نغيب ميحانم عم تاداسلا رونا اهدقع يتلا ءديفيد
 .رتراك يميج قباسلا يكريمالا سيئرلا فارشاب

 ةرماأللا لمدأ

 ميهافم نم ديفيد بماك» تاقافتا هتلمح امع الضف

 ,ينويهصلا  يبرعلا عارصلا يف ةيرذج تالوحتو
 ىلع رمآتلا نم ةديدج ةلحرمل ةحتاف اضيا تناك اهناف
 لماعلا ريثات ةلازا دعب هتيضقو ينيطسلفلا بغشلا
 .يبرعلا لاضنلا ةريسم يف هتيلاعفو يموقلا

 ةلكشم» لح ةرورض ىلا اعد دق 747 رارقلا ناك اذاو
 تعضو «ديفيد بماك» تاقافتا ناف ٠ «نيينيطسلفلا
 ةمدخ ينويهصلا نايكلا مدخي امب لحلا اذه سسا
 ةيبرفلا ةفضلاب ةقلعتملا ىلوالا ةيقافتالاف .ةلماك
 نمض .ءايتاز امكح اهلها ءاطعا ىلا تعد ةزغ عاطقو

 قارتشلا روع ةينطسقفلا» ةسضقلا 1/ لازتام

 «يارم
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 خيرات نم لقالا ىلع تاونس سمخ ةرتف دتمت ةيندملا

 ىلع تصن امك .ةينعملا فارطالا نيب قافتالا نايريس
 ةيوستلا تاضوافم يف نيينيطسلفلا ليثمت رعح

 .ةزغو ةفضلا يلاها مهراتخي نيلثممب

 عضو ىلا ةملك ةياب ةيقافتالا قرطتت ملو
 نيتقطنملا نيتاه جراخ نوشيعي نيذلا نيينيطسلفلا
 يه ةلكشملا نأكو ءينويهصلا نايكلا اميلنحي نيتنلا

 !بسحف لالتحالا لظ يف نيميقملا نيينيطسلفلا ةلكشم
 اهنم قش يفف :حضتت ةرماؤملا داعبا تادب اذكهو

 تاضوافم ةيا يف ينيطسلفلا ليثمتلا رصح ىلع لمعت
 ريغ ةروصبو .رخاآ قش يف و ,ةزغو ةفضلا يينيطسلفب
 نيميقملا نيينيطسلفلا ءنيطوت» ىلا وعدت ةرشابم
 ...اهيف نوميقي ينلا دالبلا ىف نيتقطنملا نيتاه جراخ

 ةمظنم ىلع برحلا تادب ةرماؤملا هذه نيفنت لحا نمو

 ىلع ةفينعو ةديدج اداعبا ذخات ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ذيفنت قيرط يف ةيسيئرلا ةبقعلا لازت ام اهنا رابتعا
 دقو .ةينيطسلفلا ةيضقلل «ءينويهصلا لحلا» اذه
 يف اهتورذ ىلا ةسرشلا ةرمدملا برحلا هذه تلصو
 ةمظنم راصحو نانبل ىلع ينويهصلا ناودعلا

 راسصحلا يف كلذكو .توريب يف ةينيطسلفلا ريرحتلا

 .اههجاو يذلا

 اههوجوو ةرماؤلا لكشأ
 ريرحتلا ةمظنم كيكفت يف برحلا هذه لشف نكلو

 نانبل نم اهيلتاقم جارخا يف اهحاجن مغر ,ةينيطسلفلا
 ىلا ةرماؤملا يف ةكراشملا فارطالاب عفد :ةتقؤم ةروصب

 بيهرتلاو بيغرتلا ىلع ةمئاق ةجودزم بيلاسا عابتا
 نكمي ام ذاقنا يف ةيغرلاو فوخلا لماع لالغتساو

 «قانتخالا ىتح قانعلا» ةريسم تادب اذكهو هذاقنا

 - يندرالا ءىجافملا ءلسعلا رهش», لالخ نم

 .ريهشلا «نامع قافتا» جتنا يذلا ينيطسلفلا
 ذخؤد ملامو .ةدحاو ةباغلاو بيلاسالا تفلتخا

 ةدعاق ىلعو ةاضارم هيلا لوصولا لمؤملا ناك .ةونع
 ةمظنم ةدايق عفدل تالواحملا تلصاوت «نامع قافتا»
 ليثمت يف اهقح نع لزانتلا ىلا ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .ينيطسلفلا بعشلا

 يف ترج ينلا كلت تالواحملا هذه ةمق تناكو

 ينيطسلفلا  يندرالا دفولا ةرايز لالخ ايناطيرب
 ريزو ضفر دعب حاجنلاب للكت مل يتلا كرتشملا
 ءاضعالا ضفر ببسب هلابقتسا يناطيربلا ةيجراخلا
 سلجم رارق ىلع مهتقفاوم نالعا دفولا يف نيينيطسلفلا
 .117 يلودلا نمالا

 ةموكحلا اهتراثا ينلا ؛ةمزالا» هذه دعب

 تاقالعلا يف رادحنالا ةريسم تأدب ,ةيناطيربلا

 نع نيسح كلملا نالعا ءاجو .ةينيطسلفلا  ةيندرالا

 يمسر هبش نالعا ةباكمب نامع قافتاب لمعلا ديمجت
 عم ةعيطقلا نم ةديدج ةلحرم ءدب نع هبناج نم
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ةدرس ناقفتا
 نم لمعلا هاجتاب عراستت تاروطتلا تادب كلذ دعب

 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم رود زواجت لجا
 .طسوالا قرشلا ةلداعم نع ايئاهن اهداعباو .ةقطنملا
 ولت ءارجالا ذختي ادب نيسح كلملا ناو اصوصخ

 قييضتلاو ءريرحتلا ةمظنم دوجو صيلقتل ءارجالا
 نتمي أدب يذلا تقولا يف :ندرالا لخاد اهرداوك ىلع

 . قشمد يف مكحلا عم هتالص هيف

 ةيبرغ ةيفحص رداصم تبرس اهتاذ ةرتفلا يفو
 ةيكريمالا ةرادالا نبي نيدبرس نيقافتا ءامنا ةعلطم

 .قشمدو نامعو
 ؟نيقافتالا نيذه نومضم وه ام

 امهنا ةيبرغلا ةيفحصلا رداصملا هذه لوقت

 :اهزردا دونملا نم اددع نانمضتن

 نع ةليدب ةينيطسلف ةدايق داجيا ىلع لمعلا ١-

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةيلاحلا ةدايقلا

 ةمظنمل ةيلاحلا ةدايقلا نوفن ءالجال ةطخ عضو  "؟

 هذه ديفنت متيو .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا نع ريرحتلا
 نابكلاو ةيبكريمالا ةرادالا نيب نواعتلاب ةطخلا

 .ندرالا يف مكحلاو ينودهصلا

 - ةيندرا ةيئانث تاضوافم يف لوخدلل ديهمتلا - '"

 نم ةيكريمألا ةدحتملا تانالولا فارشاب ,ةيلدئاريسا»

 ةلكشملاب صاخلا ءديفيد بماك» قافتا عضو لجا
 .ديفنتلا عضوم ةينيطسلفلا

 لياقم ,ةقياسلا دونبلا ىلع قشمد يف مكحلا ةقفاوم- 4

 لبقتسم ثحب ةيناكماب دعو عم ,نانبل يف هدي قالطا
 قيبطت ةطخ نم ةماه لحارم عطق دعب لتحملا نالوجلا
 .ةزغو ةفضلا يف «يتاذلا مكحلا»

 جراخ نيدحاوتملا نيينيطسلفلا ةلكشم لح

 مهضيوعت دعب مهنيطوت ساسا ىلع ةلتحملا يضارالا
 هيف مهاست .ةياغلا هذهل يملاع قودنص ءاشنا لالخ نم

 ضعبو . ىلوالا ةجردلاب ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 .ةيناثلا ةجردلاب ةيبرغلا لودلا

 عيبطتلا تاوطخ
 نايكلا نا ةلئاق ةيفحصلا رداصملا فيضتو

 يف مكحلل حمس .دونبلا هذه ىلع ءانب .ينويهصلا
 ةوطخلا هذه يف ام عم توريب ىلا هتاوق لاسراب قشمد

 عم هسفنب اهعضو يتلا «رمحلا طوطخلا» ل قرخ نم

 ةرصاحم وه تاوقلا هذهل يساسالا فدهلا نا ملعلا

 ىلا توردي نم هتدراطمو حلسملا ينيطسلفلا دوجولا

 ةكرح ةدايق تزجع نا دعب كلذو .بونجلاف اديص
 .ةمهملا هزهب مادقلا نع ءلمأ»

 نا ةينانبللا ةمصاعلا نم ةدراولا تامولعملا ديفتو

 20 - 1 نا مرن نخل حش -



 ءالخاب ىحال تقو يف موقت فوس ةيروسلا تاوق
 اهناكس نم اديصو توريب يف ةينيطسلفلا تاميخ
 ىلع ءاضقلا ةجحبو .اهعم ةيماد كراعم لاعتفا د
 فيثكلا ينيطسلفلا دوجولا نا كلذ .«تافرع ةعامج
 عنمي .نويلم فصن يلاوح ىلا لصي يذلا :نانبل
 .هيف «نيطونلا» ةرماؤم حاج

 مكحلا نا ةيبرغلا ةيفحصلا رداصملا هذه عباتتو
 رثكالا قشلا ذيفنت هبتاج نم ىلوتي فوس ندرالا
 تاخانملا بينترت لالخ نم كلذو ةطخلا هذه نم ةيم

 ةزغو ةفضلا يف ةينيطسلف تادايق قلخل ةمئال
 نيب اهدقع عمزملا تاضوافملا يف ةكراشملا ىلع قفا.
 قطانملا لبقتسم لوح ينويهصلا نايكلاو ندر'
 .1951/ ماع ةلئح

 تقولا ضعب ذنم فرصتي ندرالا يف مكحلا ادب دقو
 نع ايسايسو ايلامو ايرادا لوؤسملا هنا ساسا ىل
 نم باون كارشا نع نلعا نا دعيف .ةزغو ةفض
 نا ىلع .يندرالا ناملربلا يف نيتلتحملا نيتقطنملا نيتا
 ءابنالا ريشت ؛نييندرالا باونلا ةطساوب مهرايتخا م

 يف تايدلب ءاسؤر ةثالث نييعت ىلع ايئدبم قفاو هنا
 يف ىسوم ليلخ .ليلخلا يف يربعجلا دمحم :مه ةفض
 دقو .ةريدلا ف ىفطصم ىيحي جاحلا دملوو :هللا م

 هذه ينويهصلا نايكلا يف يكريمالا ريفسلا لم
 هترايز لالخ ايصخش نيسح كلملا ىلا ةثالثلا ءامس»
 ةموكحلا ةقفاوم لانت اهنا ادكؤم ,نامع ىلا ةريخا
 .اهاضرو ةينويهص

 تادايقلا هذهل :ةيبعش» قلخ ىلا راصي ىتحو
 ةكراشمب ةيداصتقاو ةيئامنا ةطخ تعضو .ةديدج
 ىلا ةفاضا «ةيليئارسا» ةقفاوميو ؛ةيندرا  ةيكرش

 ىلعو .ايناطيرب اهزربا ىرخالا لودلا ضعب نواح
 يف ةيمنتلل ةيسمخ ةطخ نع ندرالا نلعا ساسالا اذ
 ةئامثالثو رايلم يلاوحب ردقت ةينازيمب ,ةزغو ةفض
 مسقلا عفر ةدحتملا تايالولا ىلوتت ءرالود نوي
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 .اهنم ربكألا

 رطخلا لوحتلا

 ةرايز رثا كلذ دعب مجن يذلا ريطخلا لوحتلا مغرو
 برغملا ىلا زيريب نوعمش ةينويهصلا ةموكحلا سيئر
 ناف .نارفيا رصق يف يناثلا نسحلا كلملاب هئاقلو

 نا دكؤت ةرايزلا هذه تيقعا يتلا تارشؤملاو تالالدلا

 ةمظنم قيوطت ةلواحم ةظخ ىلع ارطي مل ليدعت يا
 .ةينيطسلفلا ردرحتلا

 نع زيريب ينويهصلا ةموكحلا سيئر برعأ دقف
 قيرط ىلع ةوطخ نسحلا كلملاب هؤاقل نوكي نا يف هلما
 قالوا ينويهصلا نايكلا مهي امف .نيسح كلملاب ءاقللا
 حتفو .ندرالا عم راوحلا ذفاون حتف وه اريخاو
 اذا الا ةيئانثتسا ةيمهأ بستكد ال برغملا عم راوحلا

 .ندرالا عم راوحلا قيرط ىلع ةوطخ ناك
 ,شوب جروج يكريمالا سيئرلا بئان ةعراسمو

 ةرايزل «ناغير دلانور يلاحلا سيئرلا ةفالخ ىلا حماطلا
 ايفاضا ارشؤم تربتعا :نارفيا ءاقل باقعا يف ةقطنملا
 ةمظنم لزعل هتطخ يف ضيبالا تيبلا يضم ىلع
 هذه هترايزل دهم دق ناك شوب ناو اصوصخ .ريرحتلا
 رشابملا راوحلا ةرورض ىلع تدكا ةيفحص تاحيرصتب
 ةمظنمل رود يا نع اديعب «ليئارسا» و ندرالا نيب

 هتان تقولا يفو .«ةيباهرا» ةمظنم اهرايتعاب ريرحتلا

 ماظنلا رود يكريمالا سيئرلا بئان دعبتسي مل
 تلمح ةريخالا هفقاوم نا ادكؤم ةيوستلا يف يروسلا

 يف هتكراشم ةيناكما حلاصو هحلاصل ةيباجيا رصانع
 .«لدئارسا» عم تاضوافملا

 نم ينويهصلا نايكلا فقوم ىنبن شوب نا امك
 يكريمالا فقوملا ساسا هنا ادكؤم لماكلاب ةيوستلا
 دض هنا نلعا دقف :ظسوالا قرشلا ةمزا» ب هيمسي امم
 مكح يا دضو .ةزغو ةفضلا يف ينيطسلف نايك ةماقا
 يتاذلا مكحلا عمو ؛نايكلا اذه لثم مايقل يدؤي يتاذ

 ذفنت نا ىلع ةدحتملا ةكلمملا راطا نمض ينيطسلفلا
 ةموكحلا اهب بلاطت يتلا ةيركسعلا تاءارجالا مظعم
 نم اءزج لكشت اهرابتعاب ةزغو ةفضلا يف ةينويهصلا
 .«ليئارسا» نما ةطخ

 ودعلا هب لبقي نا نكمي ام ىصقا نا انملع اذاو
 لافيد هعضو نا قيس يذلا عورشملا وه ينودهصلا

 ةيجراخلل اريزو ناك موي «لمعلا» بزح نم نولآ
 اهيف امب ةفضلا نم ةريبك ماسقا ءاقب ىلع صني يذلاو
 تاوقلا ديب ندرالا رهنل مخاتملا ىدودحلا طيرشلا
 ةحورطملا ةيوسنتلا ةغيص نيبت نكمي :ةينويهصلا
 مجسنت ال عيطلاب ةغيصلا هذهو .ةيبرعلا لودلا ماما

 هيلع تقفاو يذلا عورشملا عم لاوحالا نم لاح يأب
 يدوعسلا كلملا تاحارتقال ءانب ساف يف ةيبرعلا ةمقلا
 . دهف

 مايا لالخ قبطتس ةيوستلا نا اذه ينعي ال عبطلاب
 أدبتس ةرشابملا تاثداحملا نا ينعي ال امك ءرهشا وا
 عيمج نأ اضيا اذه ينعب الو .ةزيجو ةرتف لالخ

 تتاب طسوالا قرشلا ةكس ناو ,تلاز دق تابقعلا

 يذلا يكريمالا راطقلا ماما اهيعارصم ىلع ةحوتفم

 يسنرفلا «ف.ج.ت» لا راطق ةعرسب ريسي نا لواحي
 تاروطتل ةضرهعم تلازام ةقطنملاف فورعملا

 حتفت يتلا برحلا اهنمض نم نوكت دق ,ةيكيتامارد
 ةريبكلا تايحضتلا تاداسلا ريجي ملا .راوحلا ةذفان
 ةيوستلا حلاصل 141 نيرشت برح يف تلذب يتلا
 !؟ينويهصلا ودعلا عم حلصلاو

 !دؤدح ءيش لكل

 !؟مجنت له نكلو ؛ةطخلا يه هذه

 غلابلا نهارلا يبرعلا عضولا نا مغر هنا ةقيقحلا
 ودبي .حاجنلل ةعساو اصرف ةطخلا هذه يطعي ككفتلا
 زواجت ىلع ةنهارملاف .دكؤم ريغ اهتياغ ىلا اهغولب
 ةنهارم نآلا ىتح نكت مل ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 نم صلختت فيك تفرع اهتدايق ناو اصوصخ ؛ةحجان
 نا مغرو .اهقيرط يف تبصن يتلا «نئامكلا» نم ديدعلا
 نا ريغ :ندرالا يف ريرحتلا ةمظنم هجوب لفقا دق بابلا
 تقولا يف ,ةحوتفم تلازام ةينانبللا ةحاسلا باوبا
 يروسلا ماظنلا ةردق دكؤت ةيدج لئالد دجون ال يذلا

 اهدوجو ةيفصت ةطخ نم هب صاخلا ءزجلا نيفنت ىلع
 ةدادق نا رابتعالا نيعب ذخان نا دب الو .كانه يمانتملا
 ةيساساو ةماه ةدعاق قارعلا ىف دجت لازت ام ةمظنملا
 كلذو ءاهتبقر قوف طلسملا ةرماؤملا فيس نم اهتيامحل
 رطقلا اذه اهب رمي يتلا ةقيقدلا فورظلا نم مغرلاب
 هدض اهنشبي يتلا ةيناودعلا برحلا ءارج نم يبرعلا

 ذفاونلا نم ديدعلا ىلا ةفاضالاب اذه .يناريالا ماظنلا
 لطت يتلا كلت اهزرباو .اههجو يف ةحوتفم لازت ال يتلا
 مئاقلا يطارقميدلا ينطولا مكحلا لظ يف موطرخلا ىلع
 ةروثلا ةدايق حجنت ناب ريبك لمالا ناف يلاتلابو ايلاح
 قنغ» نم جورخلا يف ىرخا ةرم ةينيطسلفلا
 لصي ىتح ةيلاضنلا ةريسملا ةعباتم يفو ,«ةجاجزلا
 هضرا يف هقوقح لماك ىلا ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا
 ةيضقلا ىقبت لاوحالا عيمج يقف ...هنطوو
 تايوستلا حجنت نلو .برعلا لك ةيضق ةينيطسلفلا
 . [] اليوط رمتست نا يف ةمالا ةدارا دض خبطت يتلا

 دعسأ يلع حجان
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 اراض

 فشتكي اداس لكدام تلعج اهدحو ةفدصلا

 نايارب نفيتس تاطابترا
 «(ةيليتارسالا» تارباخملا عم

 (نحن) ةفيصب «ليئارسا» نع ثدحتي ناك فيك
 ..(مه] ةغيصب اكريمأ نعو

 < ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ ١7 ١ لوليا ١9457

 جالحلا دمحم . د- نطتشاو

 ةرازو برعلا ناكريمألل ةيموقلا ةمظنملا تعد

 هلوخي يذلا فينصتلا نم اهيف نيلوؤسملا |
 وه ينعملا لوؤسملاو .ةيرسلا قئاثولا ىلع عالطالا
 ريزو ليكو بصنم ايلاح لغشي يذلا (نايارب نفيتس)
 ةظفاحملا ةئيه ريدمو يراجتلا نمألا نوؤشل عافدلا

 صيخرت نع ةلوؤسملا ةيركسعلا ايجولونكتلا ىلع
 .ةيبنجألا نادلبلا ىلا ةيبرحلا ايجولونكتلا ريدصت

 ةداعا ىلع تاونس ةدع ذنم ةيبرعلا ةمظنملا لمعتو
 بيرهت يف هرودب قلعتت يتلا نايارب ةيضق فلم حتف
 رود ناكو .«لدئاريسا» ىلا ةيرسلا ةيكريمألا تامولعملا

 ةنس ةفدصلا قيرطب فشكنا دق ةلأسملا هذه يف نايارب
 وهو يبرع لصأ نم يكريمأ هعمس امدنع

 يف اوناك ؛نييليئارسا» طابضل ةيرس ةقيثو ضرعي
 .نطنشاول ةرايز

 ةيمقلا ةدادد

 ىهقم يف تأدبو . 1517/8 راذآ 4 يف نايارب ةصق تاأدب

 نايارب ناكو .ةيكريمألا ةمصاعلا يف نوسيدام قدنف
 سلجم ف ةيجراخلا نوؤشلا ةنجلل ًاراشتسم ذئنيح
 .خ ويشلا

 لخد ,14178 ةنسس عيبر نم مويلا كلذ حابص يف و

 يكريما لامعا لجر وهو .(اباس لكيام) روكذملا ىهقملا
 ىلع هعم ناك ليمز راظتنال قدنفلل ءاج ,يبرع لصا نم
 دعيت ةلواط ىلا ايناس سلجحب نا ةفدصلا تءاشو . دعوم

 ةثالث لاجر اهيلا سلجي ىرخا ةلواط نع مادقا ةرشع
 طابض مهنم نينثا نا دعب اميف نيبت مهفرعي ال
 ًاراشتسم لمعي يكريما يدوهب مهثلاثو «نييلدئارسا»

 همسا خويشلا سلجم يف ةيجراخلا نوؤشلا ةنجلل
 .(نايارب نفيتس)

 ىلا هبتنا نا دعب الا ةيمها عوضوملا اباس رعي ملو
 نم نولقتني اوناك هنم نيديرقلا ةثالثلا صاخشالا نا

 ناك نايارب ناو .مهثيدح يف ةيزيلكنالا ىلا ةيربعلا
 عم لماعتلا بيلاسا «نييليئارسالا» نيطباضلل حرشي
 «نحن» ةرابع لمعتسد ناكو .ةيكريمألا ةموكحلا

 نع ؛مه» ةرابعو «ليئارسا» نع ثدحتي امدنع
 'آ .اكردمأ هدالب نع ثدحتن

 نا امدنع ةثالثلا لاجرلا ةيوه ىلع اباس فرعتو

 يلوك يديت) هنا كلذ دعب نيبت عبار لجر مهيلا
 جرلا نا اباس فرع اهدنعو .سدقلا ةيدلب سيئر
 ؛نايليئارسا» ناطباض امه نايارب عم نيسلاجلا
 فدلا ةرازوب ناطبترم امهناو ةيندم بايث
 .«ةيليئاريسالا»

 فشتكا امدنع ءاتسا اباس لكيام نا عمو

 «نييليئارسالا» داشرا ىلع لمعي آيكريمأ ًالوؤسم
 س امدنع مدص هنا الا :هتموكح عم لماعتلا ةيفيك

 كسعلا دعاوقلا نع ةيرس ةقيثو نع طابضلا دحا
 ثولا نا» ًالئاق نايارب هباجآف طسسوألا قرشلا يف
 5 ابانس ءاتيسا ؛.اهيلع كعالطا ينرسدو ي دنع

 .يبرع لصأ نم هنأل مدصو يكريمأ

 ١» ةميرج يف ًاكيرش هلعج هعمس ام نا اباس رعش
 لع بجي ام لوح هءاقدصا راشتساف .اكريمأ نمأ

 فا ريضحتل ماحمب ةناعتسالاب هيلع اوراشأف .ةلمع

 لاردفلا ةطرشلل اهمدقي ناو هملعي ام لوح ةبونكم
 لاردفلا ةطرشلل اهاطعاو ةداهشلا اباس بتك ًالعفو
 زايارب طروت ىدم ىلع فرعتلل قيقحت ادبو
 نيققحملل نيبتو ..«ليئارسا»٠ حلاصل سسجتلا
 ارب ةفلاخمب هايتشالل لئالدلا نم يفكي ام كانه

 لوؤسملا يلاردفلا ققحملا ىصوأ و سسجتلا نوناقل
 نمت هتنادال نيفلحم ةئيه ىلا نايارم ميدقتب ةيضقلا

 58 نايارب نا ققحملا ريرقت يف ءاجو .هتمكاحمل
 وك اهمدخ هناو «ليئارسال» ةيرس قئاثو ليصوتب
 دست نوناق كلذب افلاخم .صخرم ريغ ليمع وأ

 اك نون اع ووقته تحسمأ له ...اكريمأ
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 يتلا تاداهشلا يف بذك هنا امك ,ةيبنجألا لودلا ءال

 .ةيلاردفلا ةطرشلل اهب ى
 ةرم تثدح اكريما يف رركتت لظت يتلا ةزجعملا نكل

 فقوو نايارب فلم قالغاب رارق ردص امدنع ىرب
 ةركذم نا نم مغرلاب كلذ ثدحو .هتيضق ىف قيقحن
 تلاز ام ةلئيسالا نم [ددع» نآأب تفرتعا قيقحتلا ىف

 نايارب ةقالعل ةبسنلاب اصوصخ .ةبوجأ ىلا ةجاع
 قئاثو ىلع لوصحلا يف هرودبو نييليئارسا نيلوؤس
 ةيمهألا ةياغ يف اهنكلو هلمعل وه اهجاتحي ال ةساس
 ةجحب قيقحتلا فقو لدعلا ةرازو ترربو .«ليئارس
 نل هرارمتسا ناو ادودسم ًاقيرط لصو قيقحتلا |

 .!ةيولطملا ةيوجألا ىلا لوصولا ىلا يد

 لدعلا ةرازو يف نولوؤسملا ررب بيرغلا قطنملا اذهب
 .كلذ نم برغا وه ام ثدح مث .نايارب فلم ىال

 دعبو :خويشلا سلجم يف هبصنم نم نايارب لاقتس
 ةيساسح هنم رثكأ بصنم ف ديدج نم رهظ رهشأ

 لوؤسم عافدلا ةرازول ليكوك يلاحلا هبصنم ون
 ايجولونكتلا ريدصت صيخرت نع هتفيظو مكت
 نع الوؤسم حيصا هنا يا .ةيينجألا لودلل ةيركسح

 ,بيبا لت اهءارو ثهلت يتلا ةيكريمألا رارسالا م
 .اهيلع هتردق ةدابزب هتنايخ ىلع ءؤ وك هنأت

 ةدضقلا ةعداتم

 نفيتس ةيضق اهلثمت يتلا ةلكشملا ةروطخل ًارظن
 بجح ىلع اكريما ةردق مدع ةلكشم يأ) نابار

 نمالاب ىقلعتم ةيضقلا نآلو («ليئاربسا» نغ اهرارس

 اولواحو اهب يبرع لصأ نم ناكريمألا متها ,يبرع
 فلملا حتف ةداعاب لدعلا ةرازو يف نيلوؤسملا عان

 - 1 ما مرو ننعم مهفقتت 2

 نا يبرعلا دهجلا اذه ةلمج نمو .قيقحتلا فانئتساو

 هسمسا ةيضقلا لوح ًاباتك بتك اياس لكيام

 نذنم هتصق هئف ىور 11086 8:10:060000 11غأ10/011كب

 نوسيدام قدنف ىلا ةفدصلا اهيف هتلمح يتلا ةظحللا

 طايضلاو نايارب نيب ثيدحلا عمس ثبح

 ةكيش كانه نا هيباتك يف جتنتساو .«نييلدئارسالا»

 ةموكحلا عاستا ىلع دتمت بيبا لت ءالمع نم ةريبك

 .ضعبلا مهضعب ىلع اهؤاضعا رتستي ةيكريمالا
 ىلع ةظفاحملا نع ةزجاع اكريما ناف بيسلا اذهلو

 .اهنما نوددهي نم ةبقاعم وا اهرارسا
 برعلا ناكريمألل ةيموقلا ةمظنملا تنبت كلذ دعبو

 لدعلا ةرازو تبلاطف نايارب نفيتس ةقحالم ةيضق

 0 مس كرا
300 

 :ةلطاك نايازم ةنصق اناس قيام ياتك

 ضعب ةرازولا اهتطعاقف .هتساردل فلملا نع ةخسنب
 تناعتساف .فلملا يقاب «تدقف» اهنأب تعدأو قئاثولا

 تعفرو نطنشاو يف ةاماحم ةكرشب ةيبرعلا ةمظنملا
 يف ةيلاردفلا ةمكحملا يف ةيضق لدعلا ةرازو ىلع
 ةيبرعلا ةمظنملا حلاصل تمكح يتلا نطنشاو
 بلط نطاوملل هبجومب قحي نوناق ىلا ةدنتسم
 ماعلا حلاصلاب قلعتت ةيموكح قئاثو ىلع عالطالا
 هارت ام ةصتخملا ةرئادلا اهنم بطشت نا دعب)
 .(يموقلا نمألل ايرورض

 أرمتؤم ةيبرعلا ةمظنملا تدقع 1985/8/١7 يفو

 جئاتن ىلع ةفاحصلا عالطال نطنشاو ِق ًايفاحص

 اهنم روما ةدع فلملا نم رهظيو .نايارب فلمل اهتسارد
 ًالثمف ,هعم قيقحتلا ءانثا تارم ةدع بذك نابارم نا

 ةيريسلا عافدلا ةرازو ةقيثو ىلع لصح هنا ركنا دق ناك

 هنا عم طسوألا قرشلا يف ةيركسعلا دعاوقلا لوح
 ضفر هنا ىعدا دق اضيأ ناكو .اهيلع هتامصب ترهظ
 فاشتكا ةلآ» ةطساوب هقدص رابتخا نيققحملا بلط
 ءاضعا نم نينثا ةحيصن ىلع ءانب ءفارغيلوي-_ بذكلا

 .كلذي هاحصن امهنا ايفن ناذللا خويشلا سلجم
 ناك امدنع نادارب ءالمز نم اددع نا اخيا فلملا نييبو

 تافرصت نا نيققحملل اولاق خويشلا سلجم يف لمعي
 ةيرس تافلم بلطي ناك هنا ثيح ةهبشلل وعدت نايارب
 ةرازو نا كلذك فلملا رهظيو .هتفيظو ءادال اهجاتحي ال

 سفن نا ثيح :نامارب ةءاردب ةعنتقم ربغ اهسفن لدعلا

 ناب فرتعت هتيضق فلم قالغاب يصوت يتلا ةركذملا
 «ليئارسا» ديوزت يف هطروت لوح تالؤاستلا نم اددع
 .ةيوجأ الب تلاز ام ةيرس قئاثوو تامولعمب

 عزنب ةيبرعلا ةمظنملا بلاطت بابسالا هذهلو
 نفيتس نع ةيرسلا قئاثولا ىلع عالطالا ةيحالص
 .نايارب

 ناغير سيئرلا ىلا ةلاسرب ثعب دق اباس لكيام ناكو
 ةيضقلا حتف ةداعاب لدعلا ةرازول زاعيالا هنم بلطي
 موديلا هعم ثيدح يف يل لاقو .هعم قيقحتلا فانئتساو

 كلذ نم لديو ء,ضيبألا تيبلا نم ادر ملتسي مل هنا
 ىرتال ةرازولا نا لوقت لدعلا ةرازو نم ةلاسر ملتسا
 يف اديدج ىرت ال اهنأل ةيضقلا حقف ةداعال ًارريم

 ناجللا ىلع طغضلا ةرورضب اباس دقتعيو .ةلاسملا

 ةقحالم ىلع لدعلا ةرازو ماغرال سرغنوكلا ف ةينعملا
 نم ةيكريمألا ةيبرعلا ةمظنملا تبلط كلذلو .ةيضقلا

 تاوقلا يتنجل اهنيب نم سرغنوكلا ناجل نم ددع
 ةنجللاو باونلاو خويشلا سلجم يف ةحلسملا
 تافرصت يف قيقحتلا باونلا سلجم يف ةينوناقلا
 [ددع نا اياس دقتعيو .ةيضقلا هذه لايح لدعلا ةرازو
 عم ؛ع وضولملاب ًامامتها اودبا ناحللا هذه ءاضعا نم

 ذختي ناب فيعض لامتحالا ناب فرتعي هنا
 .عوضوملا ةراثا ةداعال ةيلمع تاءارجا سرغنوكلا

 ؟ ةجيتنلاو.

 اهانعضو اذا اصوصخ  نايارب ةصق نم جتنتسن

 ءالمع لفغفلغت ةلكشم وهو :عسوألا اهراطا يف

 :يلي ام_ ةيكريمألا ةيموكحلا ةزهجألا يف «ليئارسا»

 ١ - بدنا لت هفرعت نطنشاو هفرعت ام لك ...

 لودلل ةيركسعلا رارسالاب قلعتي ام اصوصخ
 .اكريما نم ةبيرقلا ةيبرعلا

 ةيكردمألا ةموكحلا ف ةينويهصلا ةكبشلا نا "

 يف اهئاضعا بيصنت ىلع لمعت يهو ةكسامتمو ةعساو
 لزعلا نم مهيمحتو مهيلع رفستنو ةساسحلا عقاوملا
 .باقعلاو

 نيرداق ريغ ةلودلا ةزهجا يف نيفظوملا راغص نا-
 فرطب اوكسمأ ام لكو ةلكشملا هذهب مكحتلا ىلع

 .مهؤاسؤر مهنم هبحس طيخلا
 يبرعلا موهفملا نا هلك كلذ نم مهأو اريخاو

 ةقالعلا» هتيمست ىلع ةداعلا ترج امل يديلقتلا

 . حيحصت ىلا جاتحي بيبا لتو نطنشاو نيب ؛ةصاخلا

 يكريمألا زيحتلا نم رثكأ «:ةصاخلا ةقالعلا» هذه ناو

 نا ينعت تحبصا ةقيقحلا يفو ,ينويهصلا نايكلل
 لت ةخم فرغت «ايليئاربسا اعد ونسم» تراص اكردما

 املك برعلا عم اهعارص يف هيلا جاتحت ام لك بيبا

 لوقلل ىرخا ةقيرط يهو .دويق وا دودح البو تءاش
 ةلحرم تزواجت «ةيليئارسالا» ةيكريمألا ةقالعلا ناب
 [].ةكراشملا ةلحرم ىلا ةدناسملا

 نطنشاو ١631/8/3١

 ؟16“ - ١445 لولا ١77 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 بيهو يناه نذاتسالا بتاكلا ددحي ءدبلا ذنم كلبي

 راد نع ارخؤم ردص يذلا ديدجلا هباتك ةيوه
 لمحي يذلاو دادغبب ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا

 رفس» هنا ىلع «يركفلا عادبالاو نيسح مادص» ناونع

 مادص دئاقلل يركفلا جضنلا رحب نم ريسي رزن يف
 ٍدئاقلل يخيراتلا رودلا» ىلع ةلالطا اضيا هناو .نيسح
 ضروتكلا يركفلا تارقلا ءلركاو ءاققلا قل يعج عاد
 يناه ددحي اذه لبقو .«ءاغمج ةيناسنالا ةمدخو يملاعلا
 ةياتكلا ىوه افرتحم ابتاك تسل» :الئاق هتدوه ببشهو

 لالخ نم اهمضخ يف يسفن تدجو امناو ءافارتحاو ةنهم
 يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحب يلاضنلا طابترالا
 هتاناعم عم دحوتلاو هركف برشت يف سفنلا داهجاو
 ةروث عم دحوتلا ربعو ةعساولا ةبحرلا اهبورد يف ةيلاضنلا
 يف نيسح مادص قيفرلل يخيراتلا رودلاو قارعلا يف بزحلا
 نا باتكلاو نيلضانملا لك بجاو نم نا تدجو :اهتدايق
 قيفرلا هب ضهن يذلا ريبكلا رودلا يف اوبتكيو اوثحبي
 يبرعلا ثعبلا بزح ركف ريوطت يف نيسح مادص دئاقلا
 .«هتانغإو ىكارتشالا

 سملتب نا عيطتسب ءرملا ناف .ءدبلا اذه ىلع ةدوعو
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 ةمزتلملا ةملكلاب هتقالع ةريسم ىلع رشؤي .ةيسايسلا

 :اهنم ركذن تافلؤملا نم ةعومجم اهل مدق يتلا
 :تالكشملاو ةروثلا ؛:يروثلا فيقثتلا ف تاعوضوم

 باعيتسا ةرورض ,قيبطتلا يف يروثلا ركفلا
 يف تاجلاعم ,قيبطتلاو ركفلا يف ثعبلا ةيصوصخ

 تاوقلا يف يروثلا ءانبلا .يموقلا لاضنلا ةريسم

 يف اهقحلا يتلا ىرخالا بتكلا نم اهاوسو .ةحلسملا

 ةيسداق يناعم نم ضعب :اهل مدق يتلاو .برحلا ةرتف
 يف ةدلاخ محالم .رصنلا حورو مادص ةيسداق ؛مادص

 يتأتف اذه ديدجلا هباتك اما ...اهردغو مادص ةيسداق

 سيل هنوك» نم :باتكلا رشان كلذ ددحب امك .هتيمها

 ةلواحم وه لب نيسح مادص دئاقلا سيئرلا راكفال افضو

 يف اهتم ةيلك ةيرظن صالختساوراكفالا هذه ةساردل ةداج

 الوا عقاولاب اهتقالع راطا يف دئاقلا سيئرلا راكفال ةيلكلا
 ثعبلا بزح ركف زيمي يذلا :لبقتسملل يرظنلا روصتلابو
 وه روصتلا اذه نا ساسا ىلع ؛ايناث يكارتشالا يبرعلا

 ةباتكلا نم ددحم طمن ةرولب ىف بتاكلا دوهج

 اوكا مهلا ةيروك ةيرالا بجومي لذعلا دك انو ىذلا
 .؛لبقتسملا وحن يضملاو

 ذيراتلا دئاقلا ىلآا» :ديدجلا هباتك فلؤملا يدهيو

 يركقلا هتتسردم.نم كلهن ىذلا نيسح مادنض ميظفلا
 دع اندم ليت افلم :.:نتعلا و: ضورسلا ةيلامفتلاو
 جرالا ةعساولا ةتسردم بالط نم يباتكلاو نيلضانملا

 لؤملا مسقيو..«قافآلا ةبيحرلا ...روذجلا ةقيمعلا
 امسلا :ىلع عزوتت امسق نيرشع ىلا هباتك لوصف
 دص دئاقلا دنع يركفلا عادبالل ةزيمملا ةماعلا

 هاصتخالاو ةايحلا ةفاقث نيب ةيحلا ةلصلا .نيسح

 دركفلا ةأرحلا ,عادبالا عيشم نامدالا .صاخلا

 هروطتو ةايحلل ةنزاوتملا ةرظنلا :ةزيمتملا ةيلمعلاو

 ةديقعلل ةيحلا تاريبعتلا ءيروثلا ربصلا

 كفتلا يف ةددعتملا دفاورلاو تاحفصلا .قيبطتلا

 اوسو ,يدايقلا رودلل يركفلا روصتلا :ةسرامملاو
 وم ةيؤر يف جردنت يتلا ىرخالا لوصفلا نم
 ن ىلا دنتسي يئدبم فقوم نم قلؤملا اهيحوتسي
 احورط ىلاو ؛يقيبطتلاو يرظنلا اهبناجب ةايحلا
 بصا يذلا يروثلا هجهنو نيسح مادص سيئرلا
 مذلا نييخيراتلا لاجرلا تامس نم ةزيمم ةمس
 ايلمع يف صالخاو قيمع نامياب مهبوعش نودوقي
 .مدقتلاو يروثلا ءاندلا

 ٠ ؛بسحف ةيروهمجلل اسيئر سيل نيسح مادص
 كف ,برعلاو نييقارعلا ةايح ىنغا يناديم دئاق وه
 ذاناعم ميمص نم عينت ءاراو ميق هلو .ةسراممو

 ذش يف .ةايحلل ةيعادبا ةرظن ةرولب يف ةمئادلا

 ءانو رمتسم ميقلا هذهل هؤانغاو .اهقاحاسو اهنيدايم
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 يبرعلا ثعبلا بزح ةديقع يه ,ةخسار ةديقع نم
 .ءاوس دح ىلع قيبطنتلا و ربظنتلا ناديم يف يكارتشالا

 زربا ىلا طبارتم يجهنم بولسأب باتكلا ضرعتي
 ركف ءانغا يف نيسح مادص دئاقلا رود تامسس تادرفم

 اذه لك عمو .عدبمو قالخ وحن ىلع هريوطتو ثعبلا
 تادرفملا هذه عبتت يف فلؤملا هلذي يذلا دهجلا

 العف ,ةيروثلا اهليصافت ةقحالم ىفو ةيساسالا
 نييخيراتلا ةداقلا نع ةباتكلا نا ددحي هناف ؛اريظنتو

 ةباتك عقوم نم اهل ضرعي نمل ةنيه ةلاسم تسيل
 فيلأتلا يف يديلقتلا فارتحالا عقوم نم ال .ةاناعملا
 ةاناعملا هذه ةباتك نأل :ةيؤرلا طابنتسا يف و ةباتكلاو

 ثحبلا نع» و ناميالا اذه قمع نع نيمالا ريبعتلا يه
 ءىدابملا ةمدخ يف يىركف عباط تاذ ةيلاضن ةماهسا نع

 لئاسوب لضانيو مزتلملا بتاكلا اهب نمؤي يتلا فادهالاو
 ىان دقف كلذلو .ءاهغولب فدهب ةباتكلا اهنيب ؛:ةددعتم
 ةاناعم ءازا ىشالتي يذلا يتاذلا عباطلا نع باتكلا
 طمن نم ةماع ةياغ غلبي يكل اضيا ىعسو عومجملا

 يعو ةصالخو بوؤد ثحب ةليصح يه زيمتمو قار
 ةيقيقحلا ةفصلا هذه ءاطعا ىلع نيرداق .ددجتم
 .اهجهن ةيقادصم

 اضعب بيهو يناه ددحي باتكلا نم لوالا مسقلا يف
 مادص سيئرلل ددجتملا يدايقلا عادبالا تامسق نم
 ةعانص وه نييخيراتلا ةداقلا ردق نا ىلا اريشم نيسح

 ىمسالا ريبعتلا كلذل مهو .,مهمماو مهبوعشل دجملا
 نم اهنودوقي يتلا بوعشلا هذه ىف ام ردنا نع

 يف مهتدالو نألو .ةقالخلا تاقاضلاو لاصخلا

 لالخ نمو ةريسع تاضاخم نم يتأن مهتاعمتجم
 عينت اهناف بوعشلاو ممالا ةايح يف ةداحلا تافطعنملا

 اهتاعلطتو ريهامجلا اياضقب مهماحتلا نم ساسألا يف
 ضرالا بيلح نوعضري ذا مهو .ءاضو قرشم دغ وحن
 يف نييلومش نونوكي مهناف هتلاصا لكب يفاصلا
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 .هئانباب نطولا اياضق طبارتل ةلماكتملا مهتارظن
 يف نمزلا مهل ينبيو لبقتسملاو رضاحلا مهدلخيف
 نيسح مادص وه اهو :ةددجتملا ةدالولا تيب هنركاذ

 دحوتي .ديدجلا قارعلا سدنهمو ةديقعلاو ركفلا لجر
 تالاح نم ةديرف ةلاح يف هتماو هيعش تاعلطت عم

 .خيراتلا
 ةدرجتم ةيلا ةقالع ريهامجلاب دئاقلا ةقالع تسل

 ةقالع اهصاوخ قدا يف يه لب .ةاناعملا تايثيح نم
 ىلع علطيو مهخاوكاو مهنويب دقفتي .ةيماس ةنطاوم
 ةينيعلا ةدهاشملاب يفتكي الو .مهتاناعم رغضا
 ناف كلذلو .تالكشملا جالعب زعوي لب ةيناديملاو
 ةيروث ةيجس يف ةسرامملاو قيبطتلاب جمدنت ةيرظنلا
 اديعب ةانحلا داز وه اذهو :رارمتساب لصأتن ةقالخ

 مكو ؛ةبرجتلاب نرتقملا يروثلا دازلا هنا ,لايخلا نع
 هذهل جئاتنك تغيص دق نيناوقلاو تارارقلا نم
 رصري .ديدجلا ءانبلا ةريسم يف ,ةيناديملا تارايزلا
 الا ءرملا عسي ال + :هلوقب تالاحلا هذه نم ةلاح فلؤملا

 نم نيسح مادص دئاقلل ةعدبم ةسراممل الالجا فقي نا

 يف اقيمع ترثاو اهتشياع ةعدبملاو ةريثكلا هتاسرامم نيب
 ءادهشلا لئثاوع نم اددع ىقتلا نيح يه ينادجوو يسفن

 ميسارم نم هتاهتنا نعيو 1947/١7/58 تبسلا موي يف
 قيريي ةانيغ تعل ةعاجشلا طاونا ءادهشلا يوذ ديلقت

 يف ءادهشلا ءابآ فقي نا بلطو ءداحو قيقر ءذاخاو عشم

 نيبتف لماع مهنم نمو حالف مهنم نم مهلأسو دحاو فص
 «لامعلا نم ةيقبلاو ءنيحالفلا نم مهنم ةريبكلا ةيسنلا نا

 ةسارد ةيا رجي مل ةنأب روضحلل نيسح ماَدبص دئاقلا دكاو

 ينيعب سيلو يبلقب ىرأ ينا لاقو «عوضوملا لوح ةقبسم
 ولو :ءادهشلا لئاوعل ئدقفت لالخ نم ةقيقحلا هذه ,طقف
 بزحلل هانققح يذلا ققحن نا انعطتسا امل انبولقب رن مل

 ةصح نأب نيسح مأدص دئاقلا جتنتساو .بعشللو

 ةصحلا يه نآلا نم يونعملاو يداملا مييقتلا يف نيحالفلا
 يرجي نا يغبني لماعتلا نأل « لامعلا مهيليو ةمدقتملا

 .«نطولا نع اعافد حوفسملا مدلا ردقب

 ةابحلل ةيليسفنلا ةبؤرلا
 هذه نيبت يف ةقحاللا باتكلا لوضف ىلاوتتو

 فلؤملا عبتت نع حصفي امم تازيمملاو صئاصخلا
 نم عينت ةديدج ةركف لكل هتقفارمو دئاقلا ةيصخشل

 ةيليصفتلا هتيؤر بزحلل راص ىتح ,عساولا هناديم
 لاضنلل ةيليصفتلا هتيؤرو يكارتشالا قيبطتلل
 ةيطارقميدلا ةسرامملل ةيليصفتلا هتيؤرو يودحولا
 ةيركسعلا كراعملا ةدايق يف ةيليصفتلا هتيؤر هل املثم
 ةلاسم يف ةحضاولا هتيؤر هلو ءيروت يبرع لقعب
 زييمتلا اذهو :يدئاقعلا شيجلا ءانبو ثارتلاو نيدلا

 ةسرامملاو قدبطتلا ريح ىلا ركفلا لقن نع مجني امنا
 يكل .بتكلا تايط ىف يوغللا دومجلا نع هداعباو

 لظ يف شيعلا لبس رسيتن يكلو ؛,ىنعم ةايحلل حبصي
 قديتباتل اصلخم لمعي ءيمدقت يموقو ينطو ماقخن
 ىوق لكل اساربن نوكت رطقلا اذه ىف ةيروث ةدعاق
 .ملاعلاو يبرعلا نطولا يف مدقتلاو ررحتلا

 لالخ نم فلؤملا هددحي .يعاولا جهنلا اذه

 :اهزربا ةديدع تاقلطنم
 يبرعلا ثعبلا بزح ركفب قيمعلا ناميالا ١
 .هتدالو تارورض يعوو يكارتشالا

 يروشلا ركفلا ةلصل ةزيمتملاو ةيعاولا ةرظنلا - ؟
 عقاولا ةمكاحمو قيبطتلاب بزحلا ركف تاساساو
 يحصختلا يناديملا

 ةيروثلا ةيلومشلا ةرظنلا ةلضل مئادلا ديكأقلا - “٠
 مدعو صاخلا صاصتخالاب ةماعلا ةفاقثلاو ةايحلل
 ةلعاف ةمدخ ميدقت ىلع صاخلا صاصتخالا ةردق

 ةفاقثلاب ارطؤم نكي مل ام ةيروثلا ةريسملا مومعل
 .ةماعلا

 ةماعلا ةفاقثلاو ةيروثلا ةيلومشلا ةرظنلا نا - 4
 نكت مل ام بولطملا اهمخز يطعت ال ةيركفلا تاردقلاو
 ءىدانملل صالخالا ىلاو يحلا ريمضلا ىلا ةدنتسم

 ققحتم يلمع عقاو ىلا اهليوحت فدهي تاذلا ناركنو
 ... قديطتلا ضرا ىلع

 مادص سيئرلا هققح يذلا زرابلا حاجنلا اذهو

 هناموقم دمتسي ةيويدحلا نيدابملا لك يف نيسح

 :نم ةيفاذلاو ةيعوضوملا

 اهخيرات قمعو اهئارث زيمتو ةيبرعلا ةمالا ةلاصا - ١
 .اهنراضح خومشو
 عقاولا ةيصوصخل هلثمت يف بزحلا ركف ةلاصا - ؟
 اذه ةيصوصخل ذافنلاو قيمعلا هحيرشتو يبرعلا
 .ةدعصالا لك ىلع عقاولا
 عم دحوتلا ةقارعو ةيبرعلا ةمالل ءامتنالا ةلاصا  ؟
 .اهحومطو اهمالآو اهحور

 قمعو نيسخ مادص دنع يدابقلا نوكتلا ةدارف

 ةزيمتملا ةردقلا عم ةايحلل ةيروثلا ةيلومشلا هترظن
 ضين سملتو ةايحلا تاريعش قدا يف صوغلا ىلع

 .ةيعونلا هصئاصخ صيخشتو يناديملا عقاولا
 ةءارق يف ةزيمتم ةماهسا لكشي باتكلا ناف .دعبو

 رينيو ؛قيبطتلاو ركفلا يف ,نيسح مادص سيئرتلا ركف
 يف فلؤملا دهج ناك دقلو ,لبقتسملا بورد تاملكلاب
 قيمع ناميا نم عيني .ةديرفلا صئاصخلا هذه عيفت

 ,ةرصاعملا برعلا ةايح يف يخيراتلا دئاقلا رودب
 رثإ اموي انتايح ينغي ايخيرات الجر .نيسح مادصيو
 1: موي

 8١م8 1١547:_ لوليا ١  ١إ/7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 1 ملا ةموكحلا سيئر ظ
 ريدم لوا يف زايجنإلا 0

 قل هيعسو .ايقي يمد يمس
 | تاوقلا يرسل ١ تقولا يف :ةيقيرفالا

 ظ رفا نوكت 0 تاقالع 0
 نيرا نطولا ىلا .ةبسنلاب يجيتارتسالا اهعقومو : 0

 ةيقيرفا ةذ درع راطقا . 0 ,ةعجفم ةروصلا نكل..

 دا لت ماما اهباوبا حتفتس ةيقيرفا مص

 سا رات دق تاس |

 :اهيد ايبيل ىلا ةيركسع ةيرضا

 0 :يلاتلا وه .ةلاسملا هذه يف موهقم ريغ وهام
 ) وا صربق ف ةيركسع ةبريض هي هيجوتل هدوهج يقاذقلا دنقعلا .فرصي اذا 3

 0 ينويهصلا نايعلا اعل تدب دشبم



 تلاقو ةيلورتبلا 0 دضا ةيدوتسل

 ' نع نالوؤسملا ا دئاق يئاض
 فدهتست يتلا ةيباهرإلا ةجوملا هذس
 : 0 نواعتلا سلجم لودو يبرعلا جيلخل

 نيذلا نم ندع ءامسإا هيلا !' تدروأ هَ

 نم ددع فقوت ىلا ئدا يشابرهكلا نينقتلا
 نم عقر يذلا رمال ,لصعلا نع عئاضملا

 0: دالبلا يف ةلاطبلا ةبسن

 . نال نوي ربا» ىرفأ

 5 دما .ليئاوساو ةسينيطسلفلا | تاطلسلا ددهت ,دذم ركسعل

 07 ١ د ودتموكا لم نم «٠ ,نييليئارسا» - ١ ,قلخ يدهاجم» ةمظنم نا هركذ ريدجلا
 30 . ءانجسلا نما تامه نع جارفالا لباقم ْ

 0 نايعلا نوح ٍق يدديطسلفلا نظفعملاو

 )7 2 :نيياود ءاطسو ربع رودت 1 0 210 1 1 1 ا 27 م

 - لدابتلا ةيلمعل 1 عيتملا ٠ ف هوس 9 ةزدحلا 0 00 دع لا 5 تناقل رنا 0

0
 

1 
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 ا شيع
 تاب ' 0 ناد عاقل 0 0 ٠

 : نأ سنون نع ةدراو تانولعم ديفت 0

 ريرحتلا ةملقنم نييسب نييلودسلا ءاطسولا ْش

 001 4 بارما ةينيطسلفلا تا وقلا كلكو ف 22١ سلجعلل اسيئر .ةينا

 00 0 تنكمت نبق ,رئاز قازجلا 1 ملم ةنيس -ةيقنلا لا هف ني ىاسسا دوعتو لشملا
 ا 0 3 ١ ليق 1 اولواح «نييليت : ارساو دنع انا 0 : 1 لل 1 هم تاوشلا 0

 !ةتياث فقاوم ةيأو دومص ىأ ر/شإلا د
 نيبرقملا ضغب ىلا قاذقلا اهب ّرسأ ةصاخ ثيداحا نع ءابنالا ضعب
 ,ةريخألا روهشلا يف هتباتنا «ريمض ةوحصب نأب يحوت .ءاقدصألاو

 تبرض .ىاملا ةديعب خيراون ناريا ىلععا هنا مدنلإب روككش ةردخل#

 هادقإ لغ تمص هنأل وأ مهنيب ام يف لاتتقالا لع نيينيطساقلا ةوخالا ضيرحت

 «يتظيسلفلا برض ىلع هل ءافلح

 فارتعا اهيحاص ْنِإو :ةرياعو ةئجافم يقاذقلا ربمض :تاوحص» نا ودنسو

 سمت نا ىلع ةرداق ريغ اهنا وا .هضيقن ىلا فرط نم لوحتلل ةلباق اهنأ وأ ؛مدخب

 .ةيساسألا ديقعلا فقاوم زئاكر
 ريزو دقعيو ,قلغم اهضعب تاعامتجا دقعل دسألا ظفاح لبقتسي وهاهف

 تقولا يف ؛يناريالاو يروسلا ةيجراخلا يريزو عم ايئالث آعامتجا هتيجراخ
 .برجلا فقو طرش قارعلا لالتحا نا مق عماج نم ينيمخ هيف نلعي يذلا

 ؟قلغملا عامتجالا يف ةصاخ :يفاذقلاو دسأ ظفاح نيب ىرج يذلا ام

 .: .ماعلا مالكلا الا نلعب نا عقوتد الو :كلذ نع ءيش نلعب مل

 ءارزو هردصأ يذلا نايبلا يف نالعالا نوكي نا اءاش ناسيئرلا لعلو.

 يلع دكوت ناذليلا هذه تاموكح نا : :هيف ءاجو .ةيروسو ايبيلو ناريا ةيجراخ

 .ةقياسلا ةدبلكلا اهفقاومب كشمتلا لع ددنشتو ..دوجصلا حج ورد رارمتسا

 ؟فقاوملا هذه يه ام نكلو

 يف ناريا بناج ىلا فوقولا :ةقياسلا يروسلاو يبيللا نيماظنلا فقاوم نم

 / :حالسلا نم ديزملاب اهديوزتو :برحلا ةيادب ذنم ءقارعلا ىلع اهناودع

 :لالتحاو ,ةيقارعلا ةوقلا ىلع بلغتلا عيطتستل امناو . ءاهسفن نع عفادتل

 1 اذا برحلا نم هفقوم لدبيس هنأ دسأ ظفاح نالعا نكي ملو .ةيبرعلا ضرألا
 1 قف :ويعلا ىف دامرلا رذ باب نماالأ : :ةيقارعلا ضرألا نم أريش نارا تلثحا

 ,ناريا معد يف ايدامتو اناعمإ الإ دسا ظفاح ددزي ملو .وافلا نم اءزج تلتحا | ١ اقم

 000 دف نويلالا ١ ةعارز نا ديفت "يتلا ةقيقدلا 0 ٠
 ٌ 0 ناو .ةفاجلا نضل 0 ا ا | دعسالا ةرايز تعاج دق

 3 دئاسق ة

 00 7  ةقل ةطنم من ريرتلا 0 هخاوا 0 0 رار ا 0 1 العب ةووق را 1 ا | ونار 0 يروا رجلا همي دنع 1 1 0 3 : فحل

 .مهتاياغو 00 ل 0

 عم :عجارتلل ىرخأ ةصرف هل تمدق :تاطاسولل تباجتسا .دادغب نا مغر

 1[ ةفرغم اهنال .اهنم يودج ال بنما ظفاح لع ءاطسولا تانلهر نا قيصخا ابدنع
 .ةفرعملا قح

 ةردقلا تيثفتل ريرحتلا ةمظنم ىلع ةسرشلا برحلا فقاوملا كلت نمو

 ةيمارلا ةيكردمألا .:ةينويهضصلا تاططخملا هجو يف دومصلا ىلع ةينيطسلفلا

 : نارهط توكس ىنعم امف الاو .دبألا ىلا ةديرعلا ةيزكرملا ةيضقلا ءاغلا ىلا
 .قشمد يف مكحلا ماظن اهب ماق ينلا تاميخملا برح ىلع برغلا سلبارطو
 .؟ءامسو ضرا لك يف اهيلئاقمو اهزومرو ريرحتلا ةمظنم ةقحالمو

 .يف هيبنت وا راذنإ عبصا عفرت مل اذاملف :سدقلا ررحتس اهنا نارهط معزت
 فيكو ؟ةمظنملا ىلع ءاضقلا عيراشم ذفني وهو. ؛دسا ظفاح لوألا اهفيلح هجو

 ينويهصلا نايكلا نيبو اهنيب قيثو نواعتلاو ءاهيلالمو نارهط معز ميقتسي
 .؟نييركسعلا ءاربخلاو حلستلا ىوتسم ىلع

 0 نيذللا .يدضتلاو دومصلا لوح قيرفلاو ديقعلا معز ميقتسي فيكو
 ؟ينويهصلا ودعلا عم هنواعت فشكنا دقو ,ينيمخ عم هي ناطينري

 د مقوم حصضفت تركن يذلا فقاوملاف .ةيجحا رمألا ىف تسيل

 ديحولا رظخلا هنأل ,يوقلا قارعلا ىلع ءاضقلا يساسألا فدهلا

 نسدورم' ,يقازع: .يدنج نويلمف ؛:برحلا تهتنإ !ذا ؛ينويهصلا نايكلا هاشخي

 فئا اوغرم دقو :ينويهصلا ودعلل يدصتلا ىلع نورداق :ةحلسألا ثدحاب 1 31

 هملح ىلع ىضقو هل ىدصت دقو :ةدعو أذدع هنم ىوقأ وهو ءيناردالا هفيلح

 مكاح نذا:نود 191/7 ماع ةكرعملا لخد نيج همدقت مطح موي قشمد لالتحاب

 .قشم ّ 00 ا د

 0 0 ”ىرخألا ةةينانبللا. 0 0 7 1 هتزا 0 0 0
 | |  تاطلسلاب ايركسعواي ايسايدس ةطبتر تره 7 0
 0 ا 3 رامقا» كلت 00 ةروسلا |

 ةيبرعلا لودلا ضعب رمتست نأ ازئاج دعي مل :هيلا ةراشالا ردجترخآ رما
 .ملو .اهباوبا قدت برحلاو .هعضو ءاس املك ايطقنو يلام دسا ظفاح معد يف

 0.اهّرَتِني دسا ظفاخ نا معّرلا ارئاج دعب يناولح دجام .

 0 1 يذلا هب



 _ .ةويساروالا قيرط ىلا ريرحلا قيرط نه :ن

 غلا ايف 7 ل
 !ينايفوسلا يف رمال افلا 1 يفق
 2 ناخ بويا لارنجلا عم تيوتا لا ءايض عم علت ريزانب
 بسسس يي سيسي !تانيتسلا - قس

 .تالارنجلا مكح اهتم دتسا كرب لح لا ل يفنارك تل وحت نانسناففا
 ا ا ا ام و فت ا دع ترة فاد تنعم تس و نموا جوست ل 11دك

 نس قارؤا كلمت ال وثوب ريزاننو ٠ .«ريدغتلا 0 ايلا

 شيجا وهث بحضلا مقرلا اما امأ .-: نوثاروك

 اعاضوا زيمت يتلا ةمسلا يه «نكاستلا»
 ,اسنرف يفف .ملاعلا يف ةفلتخم ةيسايس

 ردا لوإلا .ناسإر سشيافتو

 وا دادضالا دي نال ةلداعم و دق 0

 يلوغيد يناثلاو يكا

 نوثاروك ةماستبا نكاستت .نيبيليفلا يفو ,ينيمي
 لارخجلا اهشيج ناكرا سيئر ةريشكت عم ونيوكا
 لدابت حمالم كانه نانبل يف ىتحو .سومار ليديف
 ةيعرشلا فقس تحت جولثلاو قئارحلا نيب ةندهلل

 «ةيروهمجلا سيئر نيب قانع ىلا لوحتي دقو :ةدحاولا
 هذه نكل .يمارك ديشر ؛ةموكحلا سيئرو ليمجلا نيما
 امدنعو .يناتسكابلا عضولا ىلع بحسنت ال ةلداعملا
 يف .دايا مالسا ىلا ونتوب ىلع راقفلا وذ ةئنبا تداع

 نم نيماع دعب .ءيضاملا ليربا /ناسين نم رشاعلا
 ةثذج نا لوقي نم كانه ناك ندنل يف يرابجالا ىفنملا
 هيف ىرت ال يذلا لارنجلا نم راثلل تداع وتوب
 نا :عبطلاب .لحري نا بجي سوباك ىوس ةضراعملا
 ال هسايق ىلع قحلا ءايض اهلصف يتلا ةيطارقميدلا
 يتلاو ةبحاشلا حمالملا تاذ ةأرملا هذه بعوتست
 هحماست نكي ملو .ةيناتسكابلا وئيوكا رود ىلا علطتت
 مل ةيكينكت ةوطخ الا ىلوالا روهشلا تارهاظت يف اهعم
 ناك ام ردقب «يطارقميدلا فطعملا» ميوعت مسرب نكت
 لالخ نم عراشلا ةئبعت ىلع ريزانب ةردقل اكحم كلذ
 اناحتماو ,همعزتت يذلا يناتسكابلا بعشلا بزح
 ةرشع حمصق يذلا .ةيطارقميدلا ةداعغا ةكرح» ل

 يكريمالا سرفنوكلل اراردتساو .ةضراعم بازحا
 6 هفيلاكت غلبت يذلا ناتسكاب حيلست جمانربو

 ىلع هصرح جردني ,راطالا اذه يف .رالود تارايلم
 ١186 تاباختنا يف ىلجت امك .«يطارقميدلا روكيدلا»

 ١9/47 لوليا ١77 ١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7م

 يف دورولا ةقيدح يف ةرتف ذنم هلاحرطح يذلا وجنيوج
 فلم لافقاب نييخانلل هتافاكمو .ضيبالا تيبلا
 .ماوعا ةعست وحن اهيلع اكتا يتلا ةيفرعلا ماكحالا
 رمالا ,«ةيطارقميدلا ةبعللا» ةضراعملا تعطاق اهموي
 ينلا تالاقتعالا لسلسم ىلا احلف 9 :ةيششهدأ» يذلا

 ًآادبو .ةضراعملا بازحا تدرف .اضيا ريزانب تلاط
 نيب نم رمحالا رثؤي لارنج ملقب ديدج ويرانيس
 تاوصالا رسك لما ىلع ءيشتاركو روهال يف :ناولألا
 ىلع اًئكوتم :.1487 ماعلا ف ثدح امك .ةداضملا

 اذا» :وتوب يلع لوق لهاجتي نا الواحمو .شيجلا
 نا ىري كلذل .«يريق نم ناتسكاب مكحأس تمدعا

 لينقلا ةنعل نولمحي نيذلا كئلوأل عستت ال دالبلا
 ماما هجول اهجو قحلا ءادض فقد انه نم ... دئاقلا

 ناج» ب اهفصوو اسنرف يف عربت نم كانه ينلا ريزانب
 وا رصقلا :ةقيض تارايخ ةبعل يف .«ةيناتسكابلا كراد
 .ردقلا

 ,مكحلا يف هراسمو هرودو لارنجلا هحجو ةءاضا نكل

 ,ةكئاشلا تارارقلا هيلع تلما يتلا تايفلخلا دصرو

 ,ةيووبلا ةلبنقلا كالتماو ءوتوب يلع مادعا لثم
 نا نم مغرلا ىلع ءؤاكتم عقوم نم دنهلا ةهجاومو
 يف ةروفحم لازت ام 191/١ برح يف ةميزهلا مالثا
 «خيسلا» ةقرو ىلع ناهرلا مث .ةيناتسكابلا ةركاذلا
 ةراقلا هبش ىف راطشنالا قيوستل ةيداورط ةنصضحاك

 ...ناتسكاب نع لاغنبلا دالب خلس ىلع ادر . ةيدنهلا
 راطا يف صاخلا لارنجلا عقوم كلذ ىلا فاضُي

 نم ليوطلا طخلا ىلعو .ةيكريمالا ةيجيتارتسالا
 ةهبجلا نا اصوصخ .ةافطملا ةيناغفالا سيراضتلا
 يناتسكايلا ...ريدخ رمم دودح ىلا تلقتنا ةيتايفوسلا

 ةنذئم ىلا نرمحالا شدحلا لوصو عمو . ١414 ماع

 تاعطاقم ىلا نيئجاللا نم نافوط لصح .ايسآ

 «ب طبرت دعت مل ريرحلا قيرط نا .ةمخاتملا ناتسكاب
 | ةميدقلا تاطحملا ىلا الوصو طسوتملا ندمو نيصلا

 ويناروالا قيرط تحبصا لب ةيبوروالا ةراقلا
 ,ةرسشلا نيركسعملا دنع تفقوتو موينوتولبلاو
 . باطقتسالل دودح ىلا تلوحتو :يبرغلاو

 سامنلا طخ ىلغ قحلا ءادض

 ديخ رممو .اذا ,باطقتسالا قيرط ريرحلا قيرط
 هحم رعاشلا لاق اذكه ...مهتياهنو ةرطابالا ةيادب
 جر نم ناتسكاب دلوت نا لبقو ١47٠. ماع لابقا

 داينثالا اميف :ناتسكاب نع شدالففبي عرفتنو .دنهلا
 ه ةرات ,ةيئاسفيسفلا ةحوللا قوف بذاجتت نايدالاو
 ؟دلا» و تاراطشنالا ربع اروطو .حدلا تازافق لالخ
 دناكرب اخيرات تطعا ةيناكربلا ايفارغجلاف .«يتاذلا
 زالقتسالا ةدالو عم ١, 8 5ا/ ماعلا ناك لوالا هلصف

 هنيلا مج تردحللا لالبك 1500 ماع يفافلاو
 :ردقف ةظحل .9١ا/١ َماعو .دنهلا يا...ىربكلا

 كخد تقولا كلذ ذنمو .نميالا يلاغنبلا اهحانج
 ١ ثدحلا حطس ىلع فطت ملو .ةيوبيغلا يف ناتسكاب
 | ةمكت برقا نم لارنح جرخ امدنع //١1941, دعب

 دحي فلخ يذلا وتوب ىلع راقفلا وذ حاطاو ,يشتارك
 ذنم حبصأو ١1950١, لوالا نوناك ٠١ ذنم ؛ناح

 ,انلاو ديدحلاب مكحي اروتاتكيد 19117 ويلوي /زومت
 ذاف ؛ 19174 ماع مادعالاب همصخ ىلع ىضق دق ناك اذاو
 ددح .ةظحللا هذه ىتح .كلذ دعب هحبش عراصُي لظ
 ايلخادلا تانزاوتلا يف ابالقنا ينعي :هماظن جاجترا
 ةيكريمالا ةلداعملا يف ازازتها اضيا ينعي امك

 ايضو .راوسلاك ناتسكابب طيحت يتلا ةيتايفوسلا
 | ,191/1/ ماع «ةمرحملا ةرمثلا» فطق يذلا قحلا

 سوم دعبو ,ةيتايفوسلا  ةيكريمالا عطاقتلا ةظحل
 | لملمتلاو فنعلا ةعقب ددمتو .ةيطارقميدلا ءارتها
 اع هناف ءزوجع دنه ةزوجك ةققشتمو ةقهرم ناتسكاب
 ١ بجي يتلا ةروتافلا نمث هسأر نوكي دق 5
 عافالا هذه يبارعل ةينيصلا  دنهلا ةقطنم اهددسن

 هضق يتلا :ليابود نيليس ةيصاصتخالاو .ةيلودلا
 هب ,ناتسشولب ةقطنم يف ماوعا ةريشع نم رثكا
 نهلا نا لوقت نارياو ناتسناغفاو ناتسكاب
 داو .نيداضتملا نيمأ وتلا رود امود انيعل ناتسكابو

 / بجيف .يتايفوسلا نضحلا يف يهلدوين تناك
 ذاسملاو ...ةيكريمالا ةفكلا يف دابا مالسا يمترت
 هدتمت يتلا ةجنفسالا وا .شدالغنب يه امهنيب
 دفقو امدنعو .فالتخالا نيب سامتلا طخ وا ضقادتلا

 زسلا يف نينعاطلا تاجارهملا طسو يدناغ اريدنا

 منا اه» :مهل تلاقو ,ةيمظعلا لكايهلاب هيشا مهو
 وارهلا كالتما ءميدقلا مكعوجل لحلا تدجو
 :دحاولا ةراقلا نم رخآلا بلقملا ف ناك .....ةيوونلا

 وقي .ةهالب ...ببصتي يذلا ههجوب ,قتسفلا لارنج
 ابا ةيلبقلا تاماعزلا) :«تارادرسلا» اياقبل
 ابطا لب .زرلا ةيجو مكل مدقا نل» :(نييناطيربلا

 طنمتت اهنأل ,مويلا دعب ةعينم ناتسكاب نا .ةماركلا
 ...«... يوودلا مازحلاب

 اد نع رداصلا هباتك ىف يلع قراط ىلا دوعن

 دركسع ةيروتاتكيد :ناتسكاب» :ةيسيرابلا وريبسام
 نقي نم» :ةيلاتلا ةعلاطملا ارقنل :؟ةيبعش ةطلس ما

 ,عوجلا زبخ لكأت الف ءاههاوفا لققت نأب ةيوونلا لبانقلا

 1-8 مامر نمت 0ع مخ 81 -



 دغي الا سانلا تالكشم لحت الو ؛:ةفصضرالا ىلع لوستت الو
 مكقرعب اوظفتحا ...نوبيطلا سانلا اهيا ...اوتومي نا
 ةفصرالا ىلاو ةفصرالا نم مكنا اوتبثت يكل :ماعلا لاوط
 يف ثدحي اذام فرعت يكل» لوقد ىلع قراطو «...نودوعت

 نا ...دنهلا يف يرجي اذام فرعت نا كيلع :ناتسكاب
 امدنعو .كاثه ىكريما ضئاف وه ىتايفوسلا ضتئافلا
 حاولا مظحتتو جاجترالا ثدحي نا دب ال ناضئافلا عطاقتي
 اريدنا .دنهلا أ تومت نا اتفال ناكو «...جاجزلا

 تايالولا يف اويردت خيسلا نم طابض دي ىلع . يدناغ
 دبعملا يف مهتعامجو مه :حالسلاب اودوزنو .ةدحتملا
 .ةيناتسكابلا بوقثلا لالخ نم .راتسيرما يف ءيبهذلا

 اهب تينم يتلا مئازهلا لكل راث قحلا ءايض نا ليقو
 دنهلا سسؤم .يدناغامتاهملا ةنبا دي ىلع هدالب
 ,«ةنراقملا فارتحاد» ىلا بهذي مهضعبو .ةثيدحلا

 نا نم دب ال ناك ,:14174 ماع وتوب توم نا لوقيو

 طقف اريدنا تطقس اهموي ...دنهلا ىف رخا توم هلباقب

 يفو .الجؤم الا اهردق نكي ملو .ةيباختنالا ةتكسلاب
 ابوقثم توملاب اقنش توملا ىواست «يلختلا» ةظحل

 نمألل رمتؤم ىلا وعدي نم كانه ناك اذاو .صاصرلاب
 :يكنسله يف دقُع يذلا رمتؤملا كلذ رارغ ىلع يويسآلا

 ةداورط برح نآلف :يبوروالا نمالا رددصب 6 ماع

 يدناغ فيجارو .فقوتت مل ةيدنهلا  ةيناتسكابلا
 ةقيقد اطويخ جسني ,ةنعللا ثرو امك دجملا ثرو يذلا

 ,ةثِح وا تيم هنادجو يف امهالكو .وتوب ريزانب عم
 ديق امهيديا يف و ءيلاصفقنا فزع نم رثكا هتعبق تحتو
 :ينايفوتسو ىكريما

 ولا ةلحرملا ين لانسكاب
 اذهل يعيبطلا نبالا وه قحلا ءايض نا يف كش ال

 تاينثالا عارصو لاصفنالا نم لئاهلا ثرالا
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 ةعنقاو ,راثلاو حدلا ةوهشو ؛ةيهاركلا باطقتساو

 ةيذحأو ءاهفندعو تايلقالا فوخو .ةيطارقميدلا
 دئاقعلا رفانتو .يسايسلا عاطقالاو ةرطابالا
 لعلو .لوشملا مايا ىلا ىقرت يتلا ,تايجيتارتسالاو
 دارا يذلا ؛.حانج ىلع دمحم .يابموب ف يماحملا كلذ

 /با ١١ ىف .ناتسكاب اهمسا ةلود كانش نوكت نا

 ىل والا ةةيحلا ةقلط ذنمو :قفاو ١54.: سطيسغا

 ١١ :دنهلا عم ميسقتلا ةروتاف ىلع .ةينفلا ةلودلل

 شيعت فيكو .ليتق نويلم نم رثكاو ءىجال نويلم
 ةحبس تركو ؟ملالا نم ةلئاهلا ةيمكلا هذه قوف ةلود

 ىلع يهلدوينو يشتارك نيب ةنحاطلا برحلا

 داحتالا و نيصلا نيب دودحلا ىلع .ريمشكو .تاعطاقملا

 ىلا ىعس حانج يلع دمحمو .ىلوالا ةبحلا يتايفوسلا
 ةينيصلا دودحلا ىلع هئاكتا فدهي اهب راثئتسالا
 ىتحو .هيلع لامشلا نم دنهلا فافتلا نود ةلوليحلاو

 لوا ذنم رانلا فقو طخ امهنيب لصفي نيرطش ىلع
 . 19144 ربياني / يناثلا نوناك

 دعب :يمظعلا ههجوب .افطنا حانج ىلع دمحم نكل

 هفلخو .اماع /'" رمع نغ :لالقتسالا نم دحاو ماع

 يف دالبلا تلخدف .التق تام يذلا :ناخ يلع لوالا هريزو

 راثا يذلا رمالا ,يداصتقالاو يسايسلا راضضتحالا

 تظقيتساف .ديدج نم اهيلا اهمضل دنهلا ةيهش
 2,١94 4 ريمتبس /لوليآ / يفو .ةينيفوشلا سيساحالا
 ,نويناتسكابلا لوقب امك «حمقلا ةليل» ةورذ فو

 ع وجلا طخ ربع :يشتارك ىلا ةدحتملا تايالولا تللست

 ءالولا لباقم ىف زبخلا :اهتامدخ تضرعو لامسالاو
 لود ةدهاعم» هاجتا ىف ناتسكاب تفطعناو .يسايسلا

 ربمتبس /لوليا 10 يف تمضنا مث ,ءايسآ قرش بونج
 ءاهموي .نييناربالاو كارتالا بناج يلا .نادغب فلح ىلا

 ضعب داصتقالا شعتناف .يكريمالا لاملا اهيلع قفدت
 يابموب نع تحزن يتلا ةلئاع 2«"لا ترثأ و .ءيشلا

 دعنو .ةيجاتنالا ةنيكاملا حيتافمب تمكحتو .ةيدنهلا
 رولبتت ملو .ايقبئز يلخادلا عضولا يقب ءاماع ١
 ةقيطلا طاسوا ِق تالايتغالا :ةدحاو ةتداث ىوس

 طسوو .1458 لوالا نيرشت ١6 فو .ةمكاحلا

 دمحم عم تالارنجلا ةليل تادب .يسايسلا ءارتهالا
 براوشلا بحاصو ءاماع ه١ لا نبا :ناخ بويا

 ماوعا ةرشع رانلاو ديدحلا مكح يف رمتساف ,ةفوقعملا

 هيلع علخ اميف ,«يناتسكابلا لوغيد», بقل بحاو
 يف رمتساو .«يناتسكابلا رلته» :رخآ ابقل هونطاوم

 .نييكرسيمالا نم برقتو .ناغفالاو .تايفوسلل هئادع

 تحت نم ترج ةيكريمالا هايملا نكل .ورهن لزاغو
 115١:« ماع دعيو ء.نطنشاو نا اصوصخ .هروسج

 رخو ةهجاومل ايركسعو ايلام دنهلا معد ىلا ترطضا
 «ةنايخلا» هذهو .تبيتلا ةعطاقم يف ةينيصلا ربالا
 ةيرسق ةرماغم يف لخدف .يناتسكابلا قيشعلا تقلقا

  ةيتايفوسلا  ةيدنهلا ةفكلا ةنزاومل .نيكب عم
 تعقو 2١45١ وينوي /ناريزح ١٠١ فو .ةبكريمالا

 سركي اقافتا غنوت يستوام نيصو ناخ بويا يشنارك
 /بآ ١8 يفو .ريمشك يف امهنيب ةكرتشملا دودحلا
 رادملا جراخ بعش لوا نويناتسكابلا ناك سطسغا

 يوجلا لاجملا يف لغوتلا هل قحي .يعويشلا
 ...ينيصلا

 سشدالفدب ةدالو

 ماع :لفقملا راسملا قوف اهتاذ ىلع رودت ةبعللا نا اه
 ةقيقش .حانج ةمطاف اهمسا ,ةأرما كانه 5
 ريهامجلا طسو فقت حانج يلع دمحم «مظعألا دئاقلا»

 عورشم اهنا .ناخ بويا ةيطلستب ددنتو روهال يف
 ةدعب هسفن فاك يذلا لاشيراملا مدصف .وتوب ريزانب
 عرذتو «ةأرما مأ انا» :لاقو ؛هيفتك ىلع ةيفاضا موجن

 سمخ عزتناو .هتسفانم ىلع زهجيل ةينيدلا طباوضلاب
 ساسالا رجح اهلالخ عضو .مكحلا يف ةيفاضا تاونس
 /بآ 8 يف نكل .مالسالا ةنيدم يا دابا مالسال

 .ةيناثلا ريمشك برح تعلدنا .195060 سطسغأ

 1٠ وحن اولغوتو ةندهلا طخ دونهلا زاتجاو
 ىلا ناخ بويا ردابو .حيسلا عارذ لالخ نم .ارتموليك
 يف لجر فلا 117 ىوس هشيج نكي مل اهموي .ماقتنالا

 مهيلع قوفتي هنكل .يدنه يدنج فلا 8517 لباقم
 يف اهب جري ملو .«نوتاب» زارط نم تناكو ,تابابدلاب
 بوهس وحن اههجو لب :ةبعصلا ريمشك سيراضت
 ,هتاذ ماعلا نم ربمتبس /لوليا ١١ يفو بونجلا
 برحلا دعب ملاعلا يف تايبابد ةكرغم ربكا تثدح

 .ةيناثلا ةينوكلا

 راصتنالاو قفارتي مل يركسعلا راصتنالا نكل
 ءوكسوم ةياعرب , دنقشط رمتؤم يف و .يسامولبدلا
 ىلعو . نويناتسكابلا اهلوح مسقنا لولح تعضو
 يلع راقفلا وذ ةيحراخلا ردزو .اهوضهان نيذلا سار

 تلاقتساف .ةلودلا سيئر ةيمازهنا بجش يذلا .وتوب
 فدهب .«يناتسكابلا بعشلا بزح» قلطاو ةموكحلا
 .دونهلا دض ماع ةئاملا برح نشو مكحلا ةحاطا

 ناك باقعلا نكل .نجسلاب ناخ بويا هبقاعف
 ىلع يريهامج زمر ىلا لوحت وتوب يلعو ...ارخاتم
 ]1 سرام /راذآ 54 فو .دئابلا لاشيراملا ماظن ضاقنا

 ؟4 ١947 لوليا ١/5 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 هقيدصل مكحلا كرتو .يبعشلا بضغلل خضر .14541

 ضاخ يذلا .شيجلا دئاق :ناخ يبحي دمحم لارنجلا

 ماما اهرسخو ,لاغنبلا ةعطاقم يف ةيلاصفنالا برحلا
 /لوالا نوناك ٠١ يفو .ايتايفوس نيرطؤملا دونهلا
 تدلوو ؛ةيقرشلا نانسكابي تتام 1971١. ريمسيد

 تادراطملاو برحلا ةقرحم دعب ,شدالغنب
 نوناك ٠١ يف ءكرويوين نم هتدوع رثاو .تايفصتلاو
 يبحي لارتجلا وتوب يلع عنقا ١151/١, ربمسيد /لوالا
 لادجلا نم ناتعاسو .ةطلسلا نع هل يلختلاب ناخ

 ترتب :قهرم دلبل اسيئر حبصي يكل نيتيفاك انناك
 عطاقت ىلعو .ةميزهلاب رفعمو .هنم ءازجا برحلا
 له :لاؤسلاو .ةيلودلا اهتاناهرو ةئلودلا ةبعللا

 ؟ةيناث ةرم ناتسكاب شيعن

 رمقلا تحي لازجلا
 يف سرد .نويلبانب ابجعم ناك وتوب نا تباثلا

 هرمع نم اماع نيثالثلا يف حبصاو .دروفسكاو يالكراب
 .ةضراعملا فوفص ىلا لقتناو .يشتارك يف ريزو رغصا

 نم مغرلا ىلعو .دنسلا يف ةينغ ةلئاع نم ردحتي وهو
 يحنم وذ ,بعشلا بزح وه .ايراسي ابزح سسا كلذ
 .ةلودلا لخاد تاليودلا براحو :يكارفشاو ينيد

 «نيصلاب هتاقالع روطو .ناتسناغفاو دنهلا نم برقتو
 فلاحتلا طخ يف رارمتسالا نمض .وكسوم عم اهعبطو
 ,عمقلا سرام .يلخادلا ىوتسملا ىلع نكل .نطنشاو عم
 :ةضراعملا ىلع قانخلا قيضو .تامادعالا ىلا احلو

 سرام /راذا فو .هدض موصخلا دشح يذلا رمالا

 .روزف .دالبلا ىف تاباختنالا ةرم لوأل مظن .11/

 تلزنف .ةفوشكم ةيحرسم يف جئاتنلاب بعالتو
 رماو .يندملا نايصعلا تنلعاو عراشلا ىلا ةضراعملا

 مامح كلذ نع جتنو .لخدتلاب ةطرشلاو شيجلا وتوب

 ' ناتسكاب سسؤم اهقيقش ةروصو حانج يلع ةمطاف
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 ءايض مهنمو :؛تالارنجلا ضعب راثأ يذلا رمالا ؛مد
 تكرحت .,191/ا/ ويلوي / زومت ه رجف يفو .قحلا
 مكحلا داعو ... ونوي تلقتعاو رصقلا تقوطو ,هتادابد

 ...ةيندملا عيطاقتلا نم تاونس تس دعب ركسعلا ىلا
 يناتسكابلا لجرملا يف اذا هباشتتو ةبعللا رركتت

 نكل .ةيسايسلاو ةيداصتقالا تالكشملاب يلغي يذلا

 ,دنهلا عم ةقالعلا ةيعون نم امئاد يتأي ناك رييغتلا
 ىحنملا تاذ ةيلحادلا تايلقالا عم لماعتلا ةبعونو
 ديلا ةسايس هتطقسا الثم ونتوب يلعو .يلاصفنالا

 اوفرصت نيذلا ؛سشولبلا» مغل نع الضف ,ةيديدحلا

 يف ريثأتلا اولواحو .تانيعبسلا علطم يف .داركالاك

 برح دعب اصوصخ .ةفصاعلا ىطسولا انسا ثادحا

 ىلا ةيقرشلا ناتسكاب لوحت دعبو ,ليق اهموي . ١
 ,.ةريغص تاليود ىلا أزجتتس دالبلا نا .شدالغنيب

 كلذكو .ةلأسملاب وكسوم تمتهاو .ناتسشولب اهنم

 مغللا نا ْق كش الو .دوواد دمحم ناتسناغفاو دنهلا

 ةراغملا ىلع وكسوم ةرطيس دعب لوحت ؛يشولبلا»
 يف مكحلا ىلا ةينيمخلا ةيمالظلا ةزفقو ةيناغفالا
 ىلا ءدايا مالسا يف قحلا ءايض ركسع زكرمتو نارهط
 يذلا قحلا ءايضب حبطت دقو . وتويب تحاطا .ةأجافم

 ىلا هلوصول لوالا معودلا ذنم ةوسقب هعم لماعت

 ادودشم ىلخادلا ينانسكابلا عضولا ناك اذاو .مكحلا

 يكريمالا باطقتسالا عطاقت ىلا امك ءيدنهلا راجلا ىلا
 هنايلقتل اعضاخو .ايسا بونج يف يتايفوسلا

 :ةرارش الا تسل ةيلخادلا لماوعلا ناف .هتايبذاحو

 حاير بوبهل اعبت كاذ وا هاجتالا اذه يف لعتشت
 يتايفوسلا وزغلا دعب هنا تباثلاو .جراخلا
 تاقالعلا تروطت 4!١9. داع :ناتسنافغفال

 ةيقافتا قتسفلا لارنج مرباو .ةبكردمالا_ ةيناتسكايلا

 ”," اهتميق تغلب .ينقتلاو يركسعلا معدلل

 .ةيجراخلل ازيزو ناك موي وتوب يلع راقفلا وذو ...ناخ بويا

 دانعلا ثدحاب ناثسكاب ديوزت تنمضتو .تاراعلم

 ناكو .ةلتاقملا ١5 - فا تارئاط هيف امب .يركسعلا
 ددمتلا هجو يف فوقولا ةنوعملا هذهل يساسالا طرشلا
 نيب أاشن يذلا سامتلا طخ ةسارحو .يتايفوسلا

 .ربيخ رمم ىلا وكسوم قالزنا لعفب برغلاو قرشلا
 ىلا يشتارك لوحو .ةيكريمالا ةدارالا قحلا ءايض ذفنو

 طابض نم ددعو شوب جروجل «ةليمج ةيحاض»
 :مجحلا اذهب ءارمح ...لوباك تناك اذاف .نوغاتنبلا

 .ةمدقتم ةبكريما ةلاح نوكت نا نم ديال دابا مالبسا ناف

 ىلا ةرركتملا قحلا ءايض تارايز تءاج راطالا اذه يف
 دمحم هئارزو سيئر هتاز طخلا ىف هعبتو .نطنشاو

 يف ىتح ءايكريما ناهترالا ناك امردقبو .وجنيوج ناخ
 فيسلا ناك .ةيطارقميدلا ةقفص يف امك حمقلا تاقفص

 نم نيحزانلاو ىعوجلا باقر ىلع اطلسم يعمقلا
 .(تاناضيف) ءامسلا بضغ نم امك ةسايسلا بضغ

 سار فطقت ال .اهتيمها ىلع :ةيلخادلا لماوعلا نكل
 .نطنشاوو وكسوم نيب ةلداعملا تزتها دقل .لارنجلا
 نم قرف تس بحسل هدادهتسا فوشتابروغ نلعاو
 ضرعلا نمازت مث .ناتسناغفا يف رمحالا شيجلا

 وهو :ملوهكوتسا يف يفروم_ فوكايلوب ءاقل عم يرغملا
 يف سافنالا طاقتلا وا درابلا قافولا وحن يلود فاطعنا
 ناتسناغفا لثم .ءارمح سيبايدب ةطاحملا قطانملا

 يهو ءايكرت ىلا الوصو .طسوالا قرشلاو ناتسكابو
 ىلع تايفوسلا و نويكريمالا اهعم لماعتي يتلا قطانملا
 نا قايسلا اذه يف ركذن .دحاو يجيتارتسا سوق اهنا
 يتلا ةرشابملا ريغ ةيناتسكابلا  ةيناغفالا تاثداحملا
 ةلحرملا يف اباجيا تروطت ةدحتملا ممالا اهاعرت
 وحن ءاقب ىلع ةظحللا هذه يف ءزكرتب ثحبلاو .ةريخالا

 عبرا براقي ام ناتسناغفا يف يتايفوس يدنج فلا ةئام
 نوعيبطتسي ال تانفوسلا نا تفاللاو .ىرخا تاونس

 ال هللا بيجن دمحم ماظن نآل .,ايئاهن باحسنالا
 نأب فرتعا وهو .ادحاو اعوبسا رمتسي نا عيطتسي
 ىلا اوذال لاجرلاو ءاسنلاو .تلشف ةئبعتلا ةيلمع
 ...رارفلا

 نا نوعقوتي نوفراعلا :جنرطشلا ةعقر قوف رجح
 يف ءلارنجلاو وتوب ريزانب نيب تامادصلا ةعقر عستت
 يف ةيادبلاو .يتايفوسلا  يكريمالا براقتلل زاوم لكش
 نا اصوصخ .عجارتلا مدع ةظحل ىلا لوصولا

 لك دعب ربكا امخز نويستكي قحلا ءايض يضهانم
 عرشبي يذلا رمالا ...ةيمسرلا تاورهلا عم مادص

 نوكي دق ,ةديدج ةيسايس ةلداعم ماما تالامتحالا
 .ضراعملا يناتسكابلا بعشلا بزح وه اهنم ديفتسملا

 . قيضي لارنجلا كرحت شماه نا نوعمجي نويبرغلاو
 ةقطنم يف دنهلا عم دودحلا ثداوح نوكت دقو

 نييناتسكابلا دونجلا نم ةعومجم لتقمو .باجنبلا
 ءايض دريس فيك نكل .قئارحلا ناهر يف ىرخا ةرارش
 فوس بنرا يا ؟هفدهتسي يذلا قانخلا ىلع قحلا

 ؟هتعبق تحت نم جرخي
 قحلا ءايضو . هتمهاد تاقاقحتسالا نا ْق كش ال

 تايجيتارتسالا ةلواطو فالحالا ةدئام ىلع «سار»
 عوجلا دلب يف توصلا و طوسلا ةبعل ةيحض .ةيلودلا
 .ديألا ىلا

 حابصلا ريصم
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 ةمقنأ 700 يقع 0 , تحتتفا "1

 زايحنالا مدع نادلب تاموكحو لودل ةنماثلا

 ىلا لصاوتتسو ,ءسطسغا / با 71 نم ءاذقيا امان

 :نيتلحرم ىلع يرجتو .يراجلا ربمتبس /لوليا
 عيضول ةيجراخلا ءارزو تاعامتجا اهيف دقعنت ىلو الا

 ةلحرملاو :ةمقلل ىلوالا ريراقتلا دادعاو لامعالا لودح

 تاموكحلاو لودلا ءاسؤرل :ةيرهوجلا يهو .ةيناثلا

 ةحورطملا اياضقلا مها ىف لوادتلاو تبلل صصختو

 كلت اهنم ءاوس .زايحنالا مدع نادلب ةمظنم ىلع
 ةدجتسملا ىرخالا لكاشملا وا ,تاونس ذنم ةمكارتملا
 يهلدب يضاملا فيصلا تدقعنا يتلا ةريخالا ةمقلا ذنم
 .دنهلا ةمصاع

 ثدحتلا لبق ةمزاللاو ىل والا تاراشالا نا دقتعنو

 ريكذتلا ىلا قرصنت نا يغبني ةنهارلا ةمقلا نع
 ةمظنم ةدالوب ةطيترملا ةيخيراتلا رصانعلا ضعبيب

 كلذي ةلصتملا ءاوجالاو ةدالولا فورظو زانحنالا مدع

 :هلك

 9١ه6 ةنس اوعجرتست نا نوخرؤملا دانعا دقل

 نا مغر زايحنالا مدع نادلبل عمجت ةركف دلوتل قلطنمك
 «كلذ نم تاونس دعب حظنم راطإك ترهظ ةمظنملا هذه

 انلع اهيف حرطو غنودناب ةمق تدقعنا ةنسلا هذه يفف

 ىلا وعدي يجيتارتسا يسايس روصت .ىلوالا ةرملل
 نيركسعملا ةسايسل نيليدب جهنمو لكش ىلع روثعلا
 دارغلب ىف 195١ ةنس تفرع اميف يقرشلاو يبرغلا

 تمض دقو .زايحنالا مدع ةكرحل يقيقحلا رولبتلا

 , (ايفالسغوي) وتيت زورب فيزوج ءاسؤرلا ةمقلا
 .ع .ج) رصانلا دبع لامج .(دنهلا) ورهن لال رهاوج
 اليه .(ايسينودنا) ونراكوس (ايئامري) وتوا ,(م
 اموركن يماوك (ايلاح ايبويثا  ةشبحلا) يساليس
 . (اناغ)

 تاروصتلا ضعب ةكرحلل ناك ةلحرملا هذه يف

 ةيصوصخ حلاصمب .اضيا ؛ةطبترملاو ,ةيمومعلا
 وتيت لاشراملا نا ىلا ريشن لاثمكو .كاذ وا دلبلا اذهل
 هلالخ نم زربي عساو يود راطإ نع ثحبي ناك
 ةسايسلا يف ربكا معد نع هثحبو ةينيلاتسلل هتضهانم
 يتايفوسلا راطالا جراخ اهجهني يتلا ةيلالقتسالا

 نا وه مهملا .ةيكارتشالا ايبوروا قرش نادلب نيبو

 يسايسلا ر ارقلا ةدارا كالتما امود لازد الو ناك فدهلا

 ,كاذ وا ركسعملا اذهل ةيعبتلا نع اديعب ىيداصتقالاو
 نيتلتك ىلا ملاعلا مسقت يتلا ةيرسقلا ةمسقلا جراخو
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 صاخلا يسايسلا اهجهنم ةرولب نع ثحبلا لصاوت
 نم اهنكمت يتلا ةيداصتقالا ططخلا عضوو هقيبطتو
 .فلختلا عاضوا يطختو لب .ةرطيسلا

 صشفانملا دملا جحات نياحو ةقحال ةلحرم ٍِق

 أدبم .ةكرحلل يزكرملا ادبملا زواجت مت ؛ةيلايربمالل
 ديدج لصفمت مهف وحن .نيركسعملا نع لالقتسالا
 تاركسعم ىلا بسحو امسقنم سيل يذلا ملاعغلل
 شيع تايوتسم ىلاو لب ةيركسعو ةيجولويديا
 ريغ نويع تأ دب دقل :ريقف رخاو ينغ ملاع يا .ةفلتخم

 مهنادلب رايهنا ىلع حتفتت .اهتقو .نيزاحنملا
 اهنم ءاوس :ةعساشلا قراوفلاو .اهتامزاو يداصتقالا

 نادلبلا نيب وا .,ةدح ىلع دلب لك لخاد يف ةمئاقلا

 يف ةلثمملا ىرخالاو بوذنجلاب مويلا ىمسي امل ةلكشملا
 .لامشلا

 نايحتالا مدع ةقالطنا ناك 65

 غنودناب رمتؤم داقغنا ىلع اماع نيثالثو دحاو دعب
 داعم يف لوادتتل لهف . يوبابمزلا ف يراره ةمق دقعنت

 ةدارالاو مزعلا ديدشت نع نلعتل ما .روركم لوقلا نم
 خيراتلا اذه دعب ؟ليقتسملا ديدشتو .ءرضاحلا ةهجاومل

 ,زايحنالا مدع ةكرحل قيرب نم دعب لازي الا ليوطلا
 فالسالا ةكرت نم فالخالا اهي ظفتحي لاما ياو
 ؟ةعجفملا

 ةلصاوم ىلع ةرداق ةيسايس ةدارا دعب ةمث له

 ةنميه ةضبق نم ,نيركسعملا ةضبق نم ررحتلا
 دقنلا قودنص ةوطسو .ةيسنجلا ةددعتم تاكرشلا
 فلختلاو ةعاجملاو فافجلا رهق لب طغضو .يلودلا
 يعامتجالا رهقلا نم كعدو ,ةوارصض دادزي يذلا

 ريغ نادلبلا بلغا يف دئاسلا يسايسلا دادبتسالاو
 .ةزاحنملا

 يف ءلصحن نا نود ليبقلا اذه نم ةلئسا دتمت دق

 خيراتلا نال ةلاعف تاباجا ةيا ىلع ,فاطملا ةياهن
 ىلانتب يلدبا رابحنالا جدع ةموظنمل يثدحلاو يسايسلا

 تارماؤم اهيلع تبلاكتو .عيراشملا رادهناو تاسكنلا

 اهفادهأب ةيلابريمالا تاططخملاو ديدجلا رامعتسالا

 لك عاضخاو .ةدايسلا قيلعتل ةمولعملا ةيعسوتلا
 ةنهترم اهلعجت ةطويضم تاباسحل ومنلا تاناكما

 ةبوسحم ةينطولا اهتاورثو ؛ةيبرغلا ةيلاملا ةيدئالل
 وه كاذو اذه نم ىهدالاو .يهتنت ال نوبد لوادج نم

 مدع نادلب بلغا يف اهينبت مت يتلا تارايتخالا ةفاك نا
 فعست مل ,ةيلاربيبل وا تناك ةيكارتشا .زايحنالا
 جاتئاو مهلود بعاصم ىلع ةرطيسلا يف اهيينبتم
 ناف يلاتلابو .ةيمنتلاو ضوهنلل مئالملا جذومنلا
 ةقيظم وا ةجارجر تتاب اهناذ زايحنألا مدع ةغيص
 يف :نوزاحئم مه نيزاحنملا ريغ نآل ةيبسن دج ةروصب
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 .لامعال | لودج ساسأ ايقيرفا :زايحنالا مدع

 ناك اذا ءاضيا .بجع الو ءىرخأب وا ةيفيكب ةياهنلا
 عيراشم ديض يا :مهيوعش دض كلذ لعفي مهمظعم

 ةليفكلا ةيقيقحلا يداصتقالاو يسايسلا ررحتلا

 مث تاركسعملل عوضخلاو ةيعبتلا جهن نم مهتياقوب
 نا مويلا ةكياشتملاو ةنهارلا ملاعلا ةروص فشكتالا
 بوعشلا ماما ادج قاض دق ررحتلا اذه شماه
 نيب ةمسقلا تسركت نا دعب .ومنلا قيرط يف ةرئاسلا

 دارجلا .رادقألا ةيرخس نمو) ةعاجملاو ؟نيركسعملا
 يف ةيلوالا داوملا راعساو .ةيقيرفالا ةراقلا لكأت (اضيا

 هركرمتو يئاذغلا نمالا راعش ةباينو .ديازنم رايهنا
 يف تعفر يتلا تاراعشلا لك نع اليدب يجيردتلا

 .ىدصلا عجر ىوس اهنم قبي ملو يضاملا
 ةمظنم ءاضعا فصن ايلاح لثمت يتلا ايقيرفا نا

 ربتعت اوضع 417 لصا نم ابيرقت زايحنالا مدع نادلب
 هقوسي نا ظحالم لكل نكمي يذلا يواساملا لاثملا
 اهسفن ايقيرفاف كلذلو تالاجملا فلتخم يف اجذومن
 ,ةكرحلل .ةنماثلا ةمقلا يواتس يتلا ةراقلا يهو

 ةسارد نم ديزمل الوا :لامعالا لودج بلق يف نوكتس
 ءايقيرفا بونج يف يرصنعلا ماظنلا ةهجاوم ططخ
 عم ةهجاوملا نادلبل ةيرورضلا معدلا لاكشا ةساردو
 نادلبلل ةيركسعلاو ةيلاملا ةدعاسملا ميدقتو ايروتيرب
 ىلا فضأ ماظنلا اذه ةعطاقم راثآ نم ررضتتس يتلا
 يداصتقالا ناقنالا لئاسو نع ثحبلا ةلصاوم اذه
 ةمظنم تعرش يتلا ةلماشلا ةيداصتقالا ةراقلا ةمزال

 ,اهل لولح نع ثحبلا يف ةيقيرفالا ةدحولا
 ةداعاو نويدلا نم دحلا لاجم يف صوصخلابو
 ءافتكالل ةديدج رداصم نع ثحبلاو اهتلودج
 تقولا ىلا ةعبتملا ةيمنتلا جذامن رييغتو .يئاذغلا
 .رضاحلا

 كانه نا ,يقيرفالا مهلا ريغ ىرخا اياضق ةمث
 وه امك اددجم حرطيس يذلا ينيطسلفلا لكشملا

 ١9/5 لوليا ١77 ١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ا "

 - ةيقارعلا برحلا لخدت ذا ايلاحو ةمق لك يف نأشلا

 نم نيرمتؤملل دب ال ةعباسلا اهتنس ابيرق ةيناريالا
 عانقاو .يملسلا لحلل ليس نع ثحبلا ةلصاوم

 ىلا ماكتحالاو لاتقلا فقو ةرورضب يناريالا فرطلا
 .ةكرحلا اهيئترت يتلا ةيملسلا طورشلا

 ءاهرودن لكشت ةددهعتملا اهلكاشمو ةمنيتاللا اكريمأ

 يهو :ةنماثلا ةمقلا لكاشم نم ادقعمو اصاخ افلم
 كيسكملا) ةقناخلا نويدلا تامزا اهيف حرطت يتلا
 زاهجالاب ةينيتاللا بوعشلا تالاضنو .(ليزاربلاو
 دومصو :(يلدشلا) ةيركسعلا تايروتاتكدلا يقاب ىلع

 .يكريمالا يلايربمالا ديدهتلا دض اوغراكين
 ريثتس نا طقنلا هذه دنع لامعالا لودح فقوتي نل

 بسك لواحتو ءارحصلا ةيضق .ديدج نم رئازجلا

 ةيبرعلا ةيروهمجلا» حلاصل نيفطاعتملا نم ديزم
 لكشملا الو دابشت عازن سنن الو «ةيوارصحصلا

 ...خلا ...خلا ينادوسلا

 ىلع بكنيس ام وه :كش الب . لفاح لامعا لودج
 مدع نادلب ةكرح تاموكحو لود ءاسؤر هدونب ةجلاعم
 نكمتيس له :لعاستن نا انقح نم لعلو .زايحنالا
 جمارب حرط نم ,ةديدج ءاقل ةصرف مهماماو نورمتؤملا
 مهرودقمب له ,ةلاعفلا ذيفنتلا ةدارا كالتماو ,ةلاعف

 ءوكسومو نطئشاو نع اديعب نيزاحنم ريغ اونوكي نا
 هينعت ام لك ةهجاومل بونجلا ةغيص يف نيلتكتم
 يخيراتلا لالقتسالا قيقحتل .ءلامشلا ةغيص

 مهنا ما :ثلاثلا ملاعلا نابكل ىفاقثلاو يداصتقالاو

 « تاراعشلاو .مالكلا» ةسردم ىرسا نوقبسس

 ى وس ربثت دعت مل يتلا ةيمسرلا تارمتؤملا تالماجمو

 يارادصا لدق ؟لاوحالا نسحا ٍِق ةقفشلاو ةيرخسلا

 0...يدجلا ةنماثلا ةمقلا طوش ةبادب رظتننل مكح

 يواوزلا ناميلس

 نم نوبراهلا نومرجملاو تاردخملا تائيتنوك»
 تاحناجو طسوالاو ىيصقالاو ىندالا نيقرشلا
 .«نيينانبللا ةلتقلا نم ةئاملاب نيسمخو ايقيرفا

 ةموكح يف قباسلا ةيلخادلا ريرو رمول فضي اذهب
 ايناملا ىلا نيئجاللا بناجالا نيدرشملا :ةيبرغلا نيلرب
 عوضوم موي دعب اموي نولوحتي نيذلا ةيداحتالا
 بازخالا نيب دئاسلا ينام الا يباختنالا عارصلا
 .ةضراعملاو ةمكاحلا

 زوجعلا ايرافاب ميعز ءدبلا يف ةيضقلا هذه راثا دقل

 يحيسملا بزحلا سيئر (ةئس )7١, سوارتش
 روقص بيرغ وحن ىلع اهفقلتو (..5.1]  يعامنجالا
 مهسأر ىلعو :(.12.1] نوي ف مكاحلا يحيسوملا نيمدلا

 يف ةيحيسملا ةيناملربلا ةلتكلا سيئر رغيرد
 نم ةيداحتالا ايناملا تبرتقا املكو .غاتسدنوبلا
 ءامعز نا اذج احضاو ادي م10 عييبر تاباختنا

 رييغتب هيلاطملا لعجل نولايم نييحيسملا بازحالا
 يسايسلا ءوجللا قح نامضي قلعتملا ينوناقلا دنبلا

 مهقيرط .ثلاثلا ملاعلا نادلب ضعب نم نيبراهلل
 .ناملالا نييخانلا تاوصأب زوفلل ةكلاسلاو ةضيرعلا

 قف, فيلحلا يلاربيللا بزحلا ةضراعمل ارظنو
 يكارتشالا بزحلا ىلا ةفاضا .ةيداحتالا ةمصاعلا

 نكي مل نا اليحتسم ودبي ءرضخلا ةكرخو يطارقميدلا
 تقولا يف ينوناقلا دنبلا اذه رييغت رما ,ةياغلل ابعص
 تاوصا يثلث ىلع لوصحلا بلطتي ذا ءرضاحلا
 كش نود اهكردي يتلا ةقيقحلا هذه نكلو . غاتسدنومبلا

 مهتسامح نم للقت نلو للقت مل يناملالا نيميلا روقص
 ددهب يذلا يبنذحالا ناضيفلا عيعبد ب حيولتلا ىلا

 .ةلبقملا ةيباختنالا ةكرعملا بسك فدهب .«ايناملا

 !ساحألل ...لفلا ناقناخ

 نم نا دكؤتف كيوهتياس ردراج توتش ةفيحص اما
 نم ةجردلا هذه ىلع عوضوم كانه نوكي نا ردانلا

 نيثئجحاللا عوض وهك سانلا ةايح ِق ةراثالا

 مايالا هذه ءارقلا ديرم نم لجخيل ءرملا نا .نييسايسلا
 تاقناخ ميظنتب ةينلعلا ةبلاطملا نم ولخي ال يذلا
 نيذلا بناجالا ىلاسكلا ريزانخلا ءالؤهل زاغلا

 نما ريدم هتخول اما .«ايناملا يف نوحرميو نوحرسي
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 ا ىزازفتسا هاحتا 36 يعل ةعبلل

 ةينامألا ةيمويلا ةايحلا ةجرف نيئجاللا لعجل
 ال هنإف ,يطارقميدلا ندا | بزحلا نم ووتش

 ةيداعملا ةيئاعغدلا ةلمحلا هذه نا لوقلا نع ددرت

 تامحهلاو .كارتالا نيكاكد قئارحك ةيمارجالا لامعغال

 سوؤر قوف تاعقرفملا ريجفتو .ةقرافالا ىلع هتغابل
 ةئشانلا ةيلعفلا رطاخملا ببسيو :ناريا ءعاسن و لافط

 بسكل ةزاكع ىلا بناجالا نيدرشملا ةلكشم لوحت نك

 ةلقاع ةيبحيسم ءارا تعفترا ةيباختنالا تاوصال

 عمتجملا دسج يف يقاقشنالا خرشلا قيمعت نم رذح
 ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر هدندب لعف امك , يناملال

 نيلرب ةموكح ةدمع ةيشان نيروال ةديسلاو :ةيداحتال

 يعقاولا ريثاتلا زيح نا لوقلا نكمي هنا ريغ .ةيبرغل
 امدنع ةصاخ .ليشض نم رثكا ءارآلاو راكفالا هذه لثل

 رارمتسالا لكلا ىلع» ناب سوارتش خينويم كلم نلع
 ةكرعملا هذه رسخ اذاف بناحالا ةكرعم ضوخ 1

 .ةيباختنالا ةديازملل ىرخا ةدام :رجهملا يف برعلا

 - [ م1 مرو نمط مزت معمل 3

 نئتهاللا ةيبضق راكأ نم لوا: نوار دعت 0 د ست نا ل ل تي ا

 بعشلا ناف نييكارتشالاو نييلاربيللا ةضراعم ببسب
 .«هئاقش نع لوؤسملا وه نم كاذنا فرعيس يناملالا

 نيارلا ةموكح يف ةيلخادلل هريزو اضيا دكؤي امدنعو
 عارصلا يف تامرحم» دجوت ال هنأب نامرسرميس
 .«يباختنالا

 فناجألا ءادع ةرفاظ
 ىلع يباختنالا عارصلل ةيحيسملا ةيجيتتارتسلا نا

 سسأاتتو دطوتت .ةيداحتالا ةمضاعلا يف مكحلا ةفد

 ةيجازملل ةيئاتفتسالا تاساردلا رخآ جئاتن ىلع
 ةيبعشلا ةضراعملا نأب تتبثا يتلا ةيسايسلا
 ثالثلا تاونسلا لالخ تعفترا دق ةيناسنالا نيناوقلل

 راشتسملا قيرط ناو .ةئاملاب ١" ىلا ؛٠4 نم ةريخالا
 مزهو ةطلسلا ىلع ظافحلل يحيسملا يداحتالا

 ءادعلا ةرهاظ ةغدغد ةباود ردع رمد امنا «نيدكارتشالا

 راشتسملا ةموكح ىعسن عقاولا اذه نم اقالطنا

 تاميخمو تانيتنوكلا دهاشم ميمعت ىلا يحيسملا

 نم بعرلا ةريتو ديعصت ةيغب .ةماعلا تاحاسلا

 دكا دقل .ينام لالا بخانلا ةيلقع يف يبنجالا ناضمفلا

 نيددرشملا ةرئاد ريدم نامفوه زنئاه لراك ددصلا اذهب

 ةعيلطلا» ىلا صاخ ثيدح يف ةيبرغلا نيلرب يف
 ةماقأل نكامالا رفوت نم مغرلا ىلع هناب «ةيبرعلا
 ادوصقم ايزازفتسا اهاجتا كانه ناف نيدرشملا

 انضرتعا دقل» .ةيناملالا ةممودلا ةادحلا ةجرف مهلعجل

 رصت ةذفنتم رئاود كانه نكل .ةسايسلا هذه ىلع ارارم

 .«هتحب ةينانا برامل اهلالغتسا ىلع

 4؟؟/5لا نم ربكالا ددعلا نا لوقلا نكمي اذكهو

 دق :.ماعلا اذه نم لوالا فصنلا لالخ .ايسايس اًئجال

 .ةيناملالا ىرقلاو ندملا يف ةلهلهملا تاميخملا هتونحا

 نيلثم ةيبرغلا نيلريو تاتشمله اتنيدم نوكت داكتو

 ايكيسالك ايولسا نودكارتشالا هيمسي ام ىلع نيحراص

 تالكشملا ىلع زكعتت ينلا ةيشيمنلا ةسايسلل افورعم

 .سانلا فوفص يف علهلاو فوخلا ةراثال ةيناسنالا

 ريسشت ةدحتملا حمالا تاءاصحا نا نم مغرلا ىلعو

 مل ملاعلا يدرشم نم ةيداحتالا ايناملا ةصح نا ىلا
 نادوسلاك ايداصتقا ةريقف لود لباقم /7 زواجتت
 نااالا /17, 7 ةبسن لاموصلا ىف و /7 , ؛ ةبسن اهيفف
 يف كوكشم ريغ ةباجتسا ىقلت بناجالل ءادعلا ةسايس
 ةباجتسالا هذه ناو .يناملالا نطاوملا ىدل اهتيلاعف
 رييغت فده ال .نآلا بولطملا يودحلا رمالا يه

 ىلع طغضلا» دايدزا هقيقحتل يغبني يذلا نوناقلا
 يحيسملا مكحلا رداصم لوقت امك «ةيافك ةمامقلا ءاطغ
 نيميلا وددشتم نلعب بايسالا هذه ىلع ءانيو .اهسفن

 نع ةيفارخ صصقل نوجوريو ةعجفم اماقرا يناملالا
 ف ءىجال ىلا يناملا نطاوم يناث لك لوحت لامتحا
 هب هل موعزملا دوحولا نم بيسب موي تاذ هدالب

 ,ةليمجلا ايناملا تاباغب ملاح يويساو يقيرفا نويلم
 .رليم ننياه يناملالا بتاكلا لوقي امك

 يهويلا توقلا

 نوثجاللاو تايارلا ودرشمو «ومرجم» ريباعت نا
 نطاوملل يمويلا توقلا تحبصا اهريغو ءايرهاظ
 نيثجاللاو بناجالا عوضوم حرط دنع يناملالا
 سيلوبلا رئاودر شنت رخآلاو نيحلا نيبو .نييسايسلا
 لتقلاك ةيئانجلا لامعالا نع ةريثملا ريراقتلا رخا
 نم ظحلا يئيس تانيتنوك يف باصتغالاو ةقرسلاو
 لاملا سار رئاود اما .اناغو اكناليريسو نانبلو ناريا
 فيلاكتب ةقلعنملا ماقرالا نوكت نا ىلع صرحت اهنإف
 ,ناملالا نيلطاعلا لك لوانتم يف بناجالا ةفاضتسا
 .ديدجلا رقفلا شيج يف ايموي نوطرخني نيذلا عيمجو

 بناجألل ءادعلا ةرهاظ تاروطتل ءارقتسا يا نا

 نيئجاللاو نيدرشملا دض ةيهاركلا ديعصتو
 ماظنلا ةمزا ةيلوؤسم مهليمحتو نييسايسلا
 ناونع نوكتس اهنا ىلا ريشي .نيارلا دالب يف يلايربمالا
 ,/1/ علطم مكحلا ةفد لبقتسم ىلع يباختنالا عارصلا
 ةيعقاولاو ةريبكلا بعاصملا ىلا .هسفن تقولا يفو
 رضخلا ةكرحو نييبكا رتشالا ىلع يتلا ةروظحملا

 [1.اهتهجاوم

 ؟”0 اة لونيا ١/1 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 هنا
 ؟,سخالا موجهلل» العف دعت ناريا '

 تاذ ةيناريالا تاوقلا نال ىوصق بهأت ةلاح يف مهنا

 .ةهجاوملا |

 .برحلا ىلع قافنالا ىلع نارهط تاناكما '

 نا حيحص .تقو يا نم رثكا كلذ نوعيطتسي مهنا |

 ,ريخالا موجهلا» يف دالوألاو لاجرلا |

 .ةريزجلا يف يطفنلا ءانيملا ترمد يتلا 5/8/1 |
 ب اوماق دق نيبقارعلا نا فورعمو '

 يقارعلا ناريطلا تاردق نع ىانمب-
 وينوي /ناريزح ذنم ةريزجلا قوف ةيعالطتسالا
 وحن اهتالقان بلغا هيجوت ىلا ناريا عفد امم 5

 نا ريغ .كارال ةريزج يف اديج ةلهؤم ريغ ةأشنم |
 كارال ةريزج مادختسا نع اولختف اوداع نييناريالا
 ةفاضا لقنلا تايلمع لطع يذلا ءيسلا سقطلا ببسب

 نم ةبيرقلا ةيرحبلا سابع ردنب ةدعاق ىلع مهفوخ ىلا |
 .ةروكذملا ةرسزحلا ١

 يرس ةريزج يف هجوا يف طفنلا لقن ناك دقف نذا
 نم رشع يناثلا يف ةيقارعلا تالتاقملا اهتبرض امدنع
 .تالقان ثالث ىلع نارينلا تتا نيح سطسغا / بأ

 ىمرم نع اديعب نوكن داكب نآلا ناريا يف ءيش ال

 تايلاعف نويقارعلا روط نا دعب يقارعلا فصقلا |
 حج وارتب يتلا  ةرئاط ٠٠١ اهنم مهيدل جاريملا ةرئاط ١

 اهديوزت نكمدو يلا و١٠٠ نيياماهادم 1

 لقنلا ةرئاط مادختساب ةلحرلا فصتنم ىف دوقولاب ا

 12-4 زارط نم عنصلا ةيتايفوسلا يوجلا |
 لك ديدهت عاطتسا ,كينكتلا اذهل قارعلا مادختسامه

 ةريخ كلمتسا ام دعي ةصاخ جيلخلا يف نحشلا طاقم ا

  - "5ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١7 ١ لوليا ١53

 | ربصلا داقنو قلقلا نم ريثكلاب ملاعلا رعشي
 ١ نيب تاونس تس ذنم ةرئادلا برحلا ببسب

 | نولوقي نييقارعلا نا ريغ ؛كلذ لعفت تناك امبر
 | طوطخ فلخ ةرشايم زكرتت يدايتعالا ربغ مجحلا

 عبتي قارعلاو برحلل ىلوآلا مايالا نخم
 1 ناريظلا حالس مادختسا يأ ؛:ةصاخلا هتيجيتارتسا '

 | فاعضا مث نمو يناريالا طفنلا ريدصت ةقاعال |
 | نويقارعلا نهرب .ةتئافلا ةرشعلا مايالا ىدم ىلع

 ١ ةلواط ىلا ناريا بلجت ال دق طفنلا تالقان دض مهيرح ١

 ' نم ريكا ددع ءاقلا ىلا اهي عفدتس اهنكل تاضوافملا /

 ا الو .ةيقارعلا تالتاقملا ىمرم يف نآلا هلك جيلخلا نا ١

 ١ يف يرس ةريزج ىلع ةراغلا جذومن نم كلذ ىلع لدا '

 | درف .ةيضاملا ارهش رشع ينثالا لالخ اهدحو جرخ |
 أ اهمدختست نحش ةطقنك يرس مادختساب نويناريالا '

 ىتح لغوتلا يف بغرت ال يتلا ةيبنحالا طفنلا تالقان

 أ ةفاسم ىلع عقت يتلا  يرس نا دقتعت نارهط تناك
 | زمره قيضم نع اليم 1١ و جرخ ةريزج نم ليم ٠
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 الا زمن طاعم نع نأ دس ود ميد

 .يقارعلا ناريطلا لوانتم يف تحيصا يبرعلا

 65 قارعلا تربض) ةعربسب راكتبالاو ميمرخلا نم ةنكمت
 امم رثكا يا نآلا ىتح ١5/5 ماع ةبادب ذنم طفن ةلقان

 . (هلمكأب !١ م6 ماع لالخ لعف

 ةجيتن ةيناربالا طفنلا تارداص تصلقت دقل
 يف ايموي ليمرب نويلم ",١ نم ةيقارعلا تامجهلا
 فلا ٠٠١ اهنم بهذي نآلا نويلم ١ , ١ ىلا يضاملا ماعلا

 بناج ىلا اهئاقب نامض لجأ نم ةيروس ىلا ايموي ليمرب
 نحش روجاك ظهاب نمث عفد ىلا ترطضا امك .ناريا
 ةمجانلا تارالودلا نييالم ةراسخ ىلا ةفاضا نيزختو
 طاسقا فعاضت نع كبهان طفنلا تالقان ريمدن نع

 ةيقارعلا ةراغلا ذنم تارم ثالث نحشلا ىلع نيمأتلا

 .يربس ىلع

 قلخ لجا نم هب موقي ام لكب قارعلا موقي
 نل يئالملا ةسايس يف ريغت يا نكل .ناريا ماما تايوعص

 طفنلا قفدت صيلقت نويقارعلا عاطتسا اذا الا ىتأتي
 ١١ رفسبي ايموب ليمرن فلا ١ يلاوح ىلا يناريالا

 .يىلاحلا رعسلا تيبثت يا :ليمردلل رالود

 رهشأل كلذ قارعلا لعف دقف ؛ اليحتسم سئل اذه

 اذا ابعص نوكيس كلذ نا ربغ .يضاملا ماعلا ىف ةدع

 يلا زاغلا ةيمك ءارش ىلع يتايفوسلا داحتالا قفاو

 ريزو نا دقتعي .هاشلا نمز يف ناريا نم اهيرنشي ناك
 لالخ .وكسومل ةرايز يف ناك يذلا يناريالا طفنلا
 .عوضوملا اذه حرط دق .يضاملا عوينسالا

 كلذ مجح ناردا ديزت نا حجري .ءيرخا ةيحان نم

 طوغض نم هيناعت ام ىلع لعف درك .ريخالا موجهلا»
 نوعقوتي ال مهنا نولوقيف نويقارعلا اما .
 نأل ربوتكا /لوالا نيرشت ةبادب لبق اردبك 0
 لعجت امك حالسلا عم لفاعتلا لقرعت فيصلا ةرارح

 .لمتحم ريغ تابايدلا لخاد سولجلا

 نييناردالا نأ وهو .ةبعقاو رثكا داقتعا كانهو

 ىقلتي نا لجا نم ىرخا رهشا ةتس نورظتنيس
 اولصح يتلا 7١ غبملا تارئاط ىلع بيردتلا مهورايط

 .ةرئاط ه٠ اهددعو .طفنلا لباقم نيصلا نم اهيلع

 اموجه تررق اذا يوج ءاطغ ىلا ةسام ةجاحب نارياف

 .ةاسشملاب افثكم

 حسم هنا م جوز ا تا. قابوس 5 ا وو 35 ل وو اج ادع 0 6 00

 2 2 2 1-2 2 0 1 37 20 7 21 0 ب 7 ع ص 3ك

 دو 0 3 0 0

 ههنا ةقثب نوبقارعلا لوقب .لاح ةيبا ىلع

 ذا ىتح يناريا ءادتعا يال ىيدصتلا نوعيطتسي

 ال .ةهبجلا نم ةدع تاعاطق لمش

 ديل فال

 وراسكسسف وس

 «ديمختلا قيرط نع مضلا» أدبي
 كودوب هينور : ملقي

 ةموكحلا سأر ليدبت دعوم بارتقا عم
 ولثمم ددجي .ريماشو زيردب نيب «ةيليئارسالا»
 لمعلا ةرشانمب مهدنوعو «يلدئاريسالا» نيمدلا

 .ةلتحملا قطانملا ف يدوهدلا ناطيتسالا يف

 ماظنلا باعيتسا رايتعالا نيعيبي انذخأ اذإ

 نا اننكمي :قطانملا كلتل يجيردتلا ؛يليئارسالا»
 !!ناطيتسالا دوهجل ةرورض كانه تناك ام اذإ لءاستن 1

 ةرجهلا ريرو روزت سوكات هدقع فاحص رمتؤم يف
 ةيمهلا ىلع دكا ,يضاملا ءانثالثلا موي «يليئارسالا» ١

 ىلا اهتدوع دقعُي يذلا ةلتحملا يضارألا عضو ديمجت

 .ةيبرعلا ةرطيسلا (
 ةفضلاو ةزغ يف ناكسلا ددعل يبيرقتلا مقرلا نا |
 ددع ثلث يأ .ةمسن فلا ةئامثالثو نويلم وه ةيبرغلا '
 ةمسن نويلم 4 , هلا براقي يذلا «ليئاريسا» ناكس ٠

 ١
 ا

 ١

 يف ماخلا ينطولا جاتنالا نإف ,اضيأ لباقملا يفو
 .ةرم ١١ب ةلتحملا يضارآلا جاتنا نم رثكأ «ليئارسسا» 7

 لصأ نم يه يضارألا تارداص نم 8٠/ ناامك

 نم 4١/ «ليئارسا» صتمت امنيب ..يليئارسا» '
 .ةيبرعلا تارداصلا '

 تاعوفدملا نازيم يف مهاسي لدابتلا ذه

 نع كيهان .رالود نويلم 50١ ةميقب ؛يليئارسالا» '
 .اهريغو لقنلا تادئاع

 يف «ةيليئارسالا» تاجتنملا عبد ىلع ةيمسر ادودق ال

 يناعت :هسفن تقولا يف .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا
 ةضورفملا دودقلا نم ةلسلس نم قطانملا هذه تاعيدم

 ..«ةيليئارسالا» تاجوتنملا ةسفانم نم اهعنمت
 ةلماعلا ةيبرغلا يدبألا نم «ليئارسسا» ديفتست امك

 لصي يتلا ,ديهزلا رجألا تاذو .,ةصصختملا ريغ
 امم قدانفلاو ءانبلا عاطق يف فلأ ٠٠١ ىلا اهددع

 ةلتحملا يضارألا ف نيينادبملا نيذه ثيدحت لقرعي

 ّ ع

 نولمعب طقف لماع فالآ ٠١ كانه :ىرخا ةيحان نم
 ةيبرغلا ةفضلا يف ةريغصلا تاعانصلا نم /47 يف |
 ٠٠١ يلاوح يبرعلا صاخلا عاطقلا ثيح ةزغ عاطقو |

 .ةيعماجلا تاداهشلا نولمحي نمم '
 و هلك يبرغلا ملاعلا يف ظحالي امك انه ظحالبو

 زييعماجلا فوفص يف ةلاطبلا ديارت :ةلحرملا هذه '
 .طفنلا راعسا ضافخنال ةجيتن '
 تاحارتقا «يليئارسالا» ةرجهلا ريزو ضرع دقل |

 اللا اا يي ا ا ا ل ا اا

 1 1: نا خرز قرط تا مخ -



 . «اهديمجت قيرط نع قطانملا مض» ةريسم فقول ةدع
 ةرادالا يفظوم لادبتسا تاحارتقالا كلت نمو
 مهددعو  ةلتحملا قطانملل «ةيليئارسالا» ةيركسعلا |

 ىلع ةضورفملا دويقلا ءاغلإ و ءبرع نيفظومب ٠٠"
 تاطاشنلا ةيرحو ؛؛ليئارسا» ىلا ةيبرعلا تارداصلا
 ةصرقلا نا الا .ةلتحملا يضارالا ف ةيدلبلاو ةيسايسلا

 ةموكح لظ يف ةليثض :تاينمألا, هذه قيقحت يف '

 6.فلاحتلا '
22 

 نويبيرت دلاريه

 ايقي رفا ورغل «ليارس»
 نامديرف ساموت :ملقب

 ايب سيئرلا ربع .نيموي تقرغتسا يتلا هترايز ا
 لت عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ةدوع ف هدالب ةبغر نع '

 اهدقعت يتلا ةيمهالا حضوت هذه زيريب ةلحر نا ٠
 ديزي ام عم ةيسامولبدلا اهتاقالع ةدوع ىلع «ليئاربسا» |
 اهتاقالع تعطق دق تناك ادقيرفا ادلب نيريشعلا ىلع '
 100 ماع برح دعب «ليئاريساب» ا

 ةعومجم تققح دق «ليئاربسا» ْنا هركذ رددجلا ١

 نيح يضاملا ماعلا يف ابوروأو ايقيرفا يف تاحاجن '
 برغملاو اينايساو جاعلا لحاس عم اهتاقالع تروط ١

 قوط كف يف مهحاجن نا ءنويليئارسالا» دقتعي |
 برعلا ةوق عجارت ىلا دوعي ةيسامولبدلا مهتلزع '
 كلذ ىلا فاضي .راعسالا طوبه ببسب ةيطفنلا |[

 نع زيريب نوعمش اهمدقي يتلا ةلدتعملا ةروصلا |
 ىلع ةيكريمالا ةراغلا رود اما .ملاعلا ماما «ليئاربسا» 0

 .ركذلا نع ينغف يفاذقلا ديقعلا |

 | اهعون نم ىلوألا يه نوريماكلا ىلا زيريب ةلحر نا
 ةلود ىلا ءليئارسا» ءاررو سيئر اهب موقي يتلا |
 سيئر مظن دقو .اماع نيرشع ذنم «ءءادوس» ةيقيرفا |
 !!ةيسانملاب قدلب الفاح الابقتسا نوريماكلا !

 تاقالعلا ةداعا نوريماكلا رارق ربتعب ايب ديبسلاو |[
 نيب تاقالعلا روطت ملس يف ةقراف ةمالع ةيسامولبدلا |
 ماع ذنم ديدحتلاب .ةريخالا تاونسلا لالخ نيدلبلا '

 نيب ةيرسلا ةراجتلا تاقالع تأدب نيبح ' 48١

 ىلا ايب لوب يلاحلا سيئرلا لصو امدنعو .نيدلبلا |
 ةرئاد ءاشناب «ليئارسال» حمس ١147, ماع يف ةطلسلا '
 .يدنواي يف اهحلاصم ىعرت '
 ايقيرفا لود تاقالع عطق نا نوريماكلا سيئر ىري ٠
 اهسفن رصم تعقو نا دغب ارربم دعي مل :ليئارساب» '
 .«لدئارسا» عم مالشس ةدهاعم ا

 | وهف سيئرلا هركذي مل يذلا رخآلا بيسلا اما

 015-١ ]نا خلل نم طع نعمت -

 | ايب لوب ديسلا هدقع يذلا .عامتجالا لالخ
 | ءانثا زيريب نوعمش عم نوريماكلا سيئر

 يذلا «ليئاربسا» و نوريماكلا نيب يركسعلا نواعتلا

 صلخملا ةسائرلا سرح لواح امدنع ١484 ماع أدب

 سيئرلاب ةحاطالا وجيها ودمحا قباسلا سيئرلل
 نيراشتسملاب ناعتساو درمتلا دمخا يذلا يلاحلا

 هسرح ٌريهجتو بيردت ىلع «نييليئارسألا م نييركسعلا
 زيريب لابقتسا ءانثا  رهظ يذلا سرحلا اذه .ديدجلا
 ةيذحالا هيف امب «يليئارسالا» يركسعلا يزلا ايدترم

 .ليلجو يروع زارط نم تاشاشرلاو
 دعب ةيناثلا ةيقيرفالا ةلودلا يش نوريماكلا نا

 عم ةيساموليدلا تاقالعلا ديعت يتلا جاعلا لحاس
 .رهشا ةنبس لالخ «لشاربسا»

 عم ةعساولا :ليئارسا» تاقالع عوضوم ناك

 سيئر نيب راوحلا عيضاوم ردصتي ايقيرفا بونج
 .نيريب نوعمشو نوريماكلا

 ةداقلا ضعبل اجارحا ببسي يذلا عوضوملا اذه
 ١ هؤادع ديازتب يذلا يكريمالا ماعلا يارلا ماما دوهيدلا

 [0.يرصنعلا زييمتلا ةسايسل
 لل

 ةيرصملا ةيكريملا ةرواغملا
 يتنايسوب ردناسكيلأ :ملقب

 نيب ورول ليخآ ةنيفسلا ةثداح راثآ نا ودبي كني
 ةروانملا ىنعم وه اذه .تهتنا دق رصمو اكريما .ينو

 تحت فلدلوم /؟4 يف تادب يتلا ةكرتشملا
 اهيف كرتشي يتلاو 5و آاتالاد0 ءرحبلا حير» مسا

 ىلع بيردتلل يرصملا شيجلاو سداسلا لوطسالا
 يرصملا بناجلا هءانثا موقي بيرق فده ىلع موجهلا
 ةدكريمالا ١5 ف تارئاط امدختسم عساو موجه دصب
 . عنصلا

 نوناك يف ةررقم تناك يتلا اهسفن ةروانملا يه هذه

 كرابم ينسح سيئرلا نا ريغ .يضاملا ربمسيد / يناثلا

 تماق نيح ورول ليخا ةثداح دعب اهليجأت نع نلعا
 ةيرصملا غنيوبلا ةرئاط ضارتعاب ةيكريمالا تالتاقملا
 .ةعبرالا نيينيطسلفلا لقت تناك يتلا

 لخدتلا اذه نا كرابم سيئرلا ربتعا .هنيح يف
 اتقو بلطتت ةريطخ ةمزا» و «ةنصرق لمع» يكريمالا

 .«ءاهزواجتل اليوط

 تايالولا حنم ىلع ديدج نم رصم قفاون .مويلا
 دق تاداسلا ناك يتلا ةيركسعلا تاليهستلا ةدحتملا
 اهانا اهحنم

 ةكرتشم ةيرصضم - ةيكريما ةروانم رخآ دهع دوعي
 مساب ةفورعملا .146 ماع نم سطسغا /بآ رهش ىلا
 رصم ْق تراد ينلاو رمت عطأ ذامتك عطصاسلا مجنلا

 .يكريما يدنج فالآ ٠١ اهيف كرتشاو
 ْف رودت يهف ءرحبلا حير» ةيلاحلا تاروانملا اما

 برغ اينملا نم ةبرقم ىلع ةيرصملا ةيميلقالا هايملا

 يلودلاو يبرعلا راهنلا ظ

 تارتمولبدكلا نم تائم ةعضب دعب ىلع .ةيردنكسالا |
 ١ ىلع يفاذقلا بضغ ريثي نا نكمي امم ةيبيللا دودحلا نم

 أ ةراغلا تنادا دق تناك يتلا رصمف .نآ يف رصمو اكريما |

 | ىلع دوعت .يضاملا ليربا /ناسين يف ايبيل ىلع ةيكريمالا
 .ديقعلا ماظنل يديلقتلا اهئادع ىلا ودبي ام >

 ١ لوصو دعب يرجت ةيلاحلا ةرواخملا نا ظحالُد

 ١ نم ةلسلس دعب ةرهاقلا ىلا يملح ديمحلا دبع لارنجلا ا
 | دقو .نطنشاو يف نوغاتنبلا يف نيلوؤسم عم تاءاقللا '
 ا تقفاو دق ةدحتملا تايالولا» نا يملح لارنجلا حرص |

 | ىلع كلذو .اهتيلط دق ةرهاقلا تناك يتلا ةحلسالا '

 | اهنويد دادس يف اههجاوت يتلا تابوعصلا نم مغرلا |
 6.رالود تارايلم 4, ” ةغلابلا ةيركسعلا '

 أ وي

 | _ معلا ةظرا لخدت عيلقلا برخ
 | اذه تذخا ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا
 ١ تدعت امدعب «جيلخلا برح» مسا عوبسالا

 ١ تلواطو نييراحتملا نيدلبلل ةيلودلا دودحلا |"

 | ىلا ندملا برحل فانئتسا نمف ةديدج  ةميدق فادها
 ١ ىتح ةيجيتارتسالا فادهالا برضو تالقانلا برح

 | طفنلل يطايتحالا بصملا ؛ءيريس» ةريزج تلواط
 ىدم نع .دبعب هنا دقتعت ناريا تناك يذلاو يناربالا

 ديدج يناريا ديدهت كلذ بقع دقو .يقارعلا ناريطلا
 | تدعاس اهنا ةجحب جيلخلا يف ةيبرعلا لودلل |

 ا ناو «ةراغلا ذيفنت يق ٠ ,رخا ىف وا لكش يف ,نيدقارعلا

 ا برغعلا ةدعاسم الول لبضحتل تناك ام ةراغلا هذه

 ا .نيدجيلخلا

 ٠ ىلع ةينيم تسيل تاماهتالا هذه لاحلا ةعيبطب

 | نا ىلع نوعمجي مهلك نييملاعلا ءاربخلا نأل ؛عئاقو
 ١ نونف تسلا برحلا تاونس لالخ اونقتا نييقارعلا

 ١ هذه ايجولونكت عم يطاعنلا اونقنا مهنا امك .لاتقلا

 ّ يذلا دعب ناربا نكل . ةروطتملا ةحلسالا عمو برحلا

 0 ةراثاو «قلخ ةسشف» هيجونل ردغ نع سشتفت لصح

 .ةيمالك تناك ولو .ةيديدهت ةيملاع ةجض
 | اقرتفم, ربتعي جيلخلا برح يف ديدجلا روطتلاو

 ١ الا يه ام هتيمها نم ليلقتلا ناريا ةلواحمو ءايعص

 نارهط يف نيلوؤسملا لاعفنا كلذ ىلع ليلدلاو ةروانم '
 | «يريس» ةريزجو .انيميو اراسي تاماهتالا مهعيزوتو
 | نع ثيدحلاو .اهطفن ريدصت يف ناريال ريخالا لمالا يه
 | امدعب ثيدح درجم «كارال» ةريزج ىلا بصملا رقم لقن
 | دادغب ميمصت تبثو هتيافك يقارعلا ناريطلا تبثا
 | ةيجيتارتسالا فادهالا ىلا تابرضلا هيجوت ىلع
 | تناك ةيلام دراوم نم نارهط نامرحل ةيناريالا
 ٍ . برحلا يف رارمتسالا ىلع اههجشت

 ا اهعسو يف اذام وا ناريا لعفت اذام :لاؤسلا ىقبيو
 م ؟لغفت نا

 !8ق _ ١945 لوليا ”١1٠/7 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 . :ةيبرع ..ةيقارعلا ريغ ةلامعلا عومجم َنَم ز/ 65 :قارعلا

 ا علا سايس فلل درعا ل

 مرت ايماس عير 277 ب بشرق 5295-2-7 |

 اربكأل رطخلا .ةاعارم نود ةيبنجألا ةلامع

 ةسارد نه لولا ةقلحلا خداسلا ددعلا 8 انرشن
 .ةرجابملا ةلامعلا لسقتسمو ةيطفنلا ءاضؤألا»
 ةلامعلا» ناونعم يهو .ةبناثلا ةقلحلا مويلا رثنشو
 مقا و ضرعتو ,«ةلبقتسملا نادلبلا ةسادسو ةيوبسألا
 .ةسدرعلا ةلادعلا لا اهتيسنو ةيوبسآلا ةلادعلا
 ليقنسم قافأ تادقوتو .ةيعرملا نناوقلاو .ريالحملاو
 .ةيماخ ةدلحملا ةلامعلا لالحإ ناكماو .ةماغ ةلامحلا

 "” - ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ١71 ١ لوليا ١947

 كلذو .ةقطنملاب ةلامعلا ىلع بلطلل ةددحملا

 .ةفدرعلا ةلامعلل ةديدشلا اهتسفانمل ًارظن

 .ىرخألا باسح ىلع ةقطنملا ِق اهملغ نامتعالا و

 ىلا ةيبرعلا ةلامعلا ةبسن نا ظحالي دديصلا اذه يفو

 نم تضفخنا دق ةقطنملا ىلا ةدفاولا ةلامعلا عومجم

 مث ١948٠ ماع "رق ىلاوح ىلا 1/5 ماع ٠١/ وحن

 .1'19 ماع ًابيرقت /56 ىلا لصتل اهضافخنا تلصاو

 ريغ ةيويسآلا ةلامعلا ةكراشم ةدسن تعفترا امنيب

 لصتل اهعافترا تلصاو مث /1 4 ىلا /5" نم ةيبرعلا

 نم حضتبي امك) اهسفن ةرتفلا لالخ آبيرقت /548 ىلا

 .(روشنملا لودجلا
 ةلامعلا يف ريبك بدنصتي بترغلا ظافتحا عجرمو

 .ةيسيئرلا لماوعلا دحا ةيويسآلا ةلامعلا ذهن

 نيذلا نييرصملا دادعا يف ةريبكلا ةدايزلا ىلا ةدفاولا
 يف لمعلا ةوق لمجم يف مهتكراشم لدعمب اوظفتحا
 /؟/ وحن ىلا ١51/6 ماع / 7 نم تعفترا دقف) ةقطنملا

 .(1917 ماع ًاييرقت يلاوح مث ١98٠ ماع

 ةيويسآلا ةلامعلا نا اضيا لودجلا نم ظحاليو
 ضعب يف ةلماعلا ةيبنجألا ةلامعلا فصن نع اديزت
 ىلامجا نم /88 يلاوح لثمت لاثملا ليبس ىلعف_ نادلبلا
 يف /ا/ا يلاوحو .ةيبرعلا تارامالا يف ةلماعلا ةوقلا

 .(نامُعو ةيدوعسلا يف 5٠ نم رثكأو ءرطق
 تسيل ةيويسآلا ةلامعلا نا ركذلاب ريدجلا نمو

 يه الو طقف ةرتفلا هذه لالخ ةقطنملا ىلع ةئراط
 هذه تأدب نا .ثيدحلا ةقطنملا خيرات يف ةديرفلاب
 ضعب كانه) ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعا يف ةرجهلا
 ينامعلا لحاسلا يف اهروذج دتمت ةيدنهلا تايلاجلا
 داردتسا ةدلمع نا دكؤب ام وهو (ماع ةئام نم رثكأ ىلا

 ةميدق ةيلمع ةيجيلخلا نادلبلل ةيويسآلا ةلامعلا
 ةيبوروألا تاكرشلا مهدروتست تئاك ذإ ايبسن
 رطيست تناك يتلا ةيرامعتسالا ةيموكحلا ةزهجألاو
 ةيملاعلا برحلا دعب كلذ رمتسا مث :جيلخلا راطقا ىلع
 تانيتسلا لالخ مهيلع دامتعالا ديازتو .ةيناثلا
 سفنل ًاقايسنا ةيئامنالا جماربلا ذيفنتل تانيعبسلاو
 .ايخيرات ترقتسا يتلا تاسايسلاو طامنالا

 تدعاس ىرخا لماوع كانه لماعلا اذه ىلا ةفاضالابو
 برققلا لماع ةصاخ :ةرهاظلا هذه راشتنا ىلع
 ةريبك دادعا قفدت ىلع ًاريثك دعاس ام وهو يارغجلا
 دنهلاو ناتسكاب نم ةصاخ) نييويسآلا لامعلا نم
 قرطب كلذ مت ءاوس جيلخلا راطقا ىلا (نارياو

 للستلا قيرط نع) ةعورمشم ريغ قرطب وا ةعورشم
 .(ةيميلقالا هايملا ربع

 !؟يرعلا يع باجألا ليضفن اذلل
 رداصم عيونت ىف نادلبلا هذه ةبغر نع الضف اذه

 ةنيعم تاهجل ةيعبتلا يدافتل ةدفاولا ةلماعلا يديالا
 اذه يف ةيخيراتلا ةربخلا ناو ةصاخ .لاجملا اذه يف
 .ةيبرعلا ةيئانثلا براحتلا نا تتبثا ددصلا

 ريبك دح ىلا رثأتت .ةيسنوتلا /ةيبيللا ةبرجتلاك
 لبقتسملا دلبلا نيب ارطت يتلا ةيسايسلا فورظلاب
 .ةلامعلل لسرملا دلبلاو

 بلج يف ةعبتملا ةيميظنتلا بيلاسألا نا كش الو
 تمهسا دق يبرعلا جيلخلا راطقال ةيويسآلا ةلامعلا
 .ةلامعلا هذه داريتسا يف عسوتلا ىف ىرخألا يه

 ددروت تالاكو» امه نيبولسا ىلا انه ةراشالا نكمدو

 ةذفنملا تاكرشلا داريتسا بولساو ,ةلامعلا

 اذه .ةنيعم طورشل ًاقبطو ءادتاز ةلامعلل تاعورشملل
 ميلست» تاعورشم تادقاعت ةرهاظ راشتنا نع كيفان

 ةذفنم تاكرش عم متت تادقاعت يهو] ,«حاتفملا

 رفوتو نيلماعلا داريتسا اهسفنب ىلوتتو ام تاعورشمل
 مهليحرتب مزتلتو مهترادا ىنوتتو لكاملاو نكسلا مهل
 رشتنا يذلا بولسألا وهو [اهدوقع ذيفنت دعب
 ,تاكرشلا نم ريثك اهتعبتا ةغيصك ةريبك ةروصب
 .بولسالا اذه قيرط نع ةيتآلا ةلامعلا صخرل ارظن
 ىلا ةقطنملا دوست يتلا ةطشنالا ةعيبط تدعاس دقو
 هبش نم ةصاخ .ةيبرعلا نع ةيويسآلا ةلامعلا زيمت
 نا فورعملا نمف :ةيراهملا ةيحانلا نم ةيدنهلا ةراقلا
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 جدلخلا نادلب يف لامعاألا رئاود طاشن نم امهم اءزج

 جاتحتو .اهلثام امو ةيقدنفلا تامدخلا لامعا ف زكرتي .
 ,ةيدنجالا تاغللا ناقتا ىلا ةصاخ ةفصب لامعالا هذه
 سكلتلاو ةعايطلا ناقتاو :ةيزيلكنالا ةصاخ

 نا حضاولا نمو .اهردغو ةيساحلا تالآلا مادختساو
 لامعاب نيلماعلاو ةيبنجالا تاقللاب نيململا ةدعاق
 نيب نم اههباش امو ةيباسحلا لامعألاو ةعابطلا

 ةلامعلا نم ريثكب رثكأ ةيدنهلا ةراقلا هبش ينطاوم
 راطقالا دوسي ًافوخت كانه نا نغ الضف اذه .ةيبرعلا
 فوختلا اذه بصنيو .ةيبرعلا ةلامعلا نم ةيجيلخلا

 مدعو تابارطضالل المتحم أاردصم نوكتس اهنوك ىلع
 مهتاعزنو مهتافالخ اولقني نا نكمي لب .رارقنسالا
 عقاولا عاضؤا ءوض يف ةصاخو .ةقطنملا ىلا ةصاخلا
 ليمت ذل ةياهنلا يف اهلعجي يذلا رمألا :نهارلا يبرعلا
 اريخاو .ةيويسآلا ىلع ةيبرعلا ةلامعلا ليضفت ىلا

 نا رعشت نييجيلخلا لامعألا لاجر نم ةعومجم كانه
 ,مهعم ةيطفنلا ةورثلا ماستقا نوديري برعلا لامعلا
 ددصلا اذه يفو !!!كلذل ًارربم ءالؤه دجي ال نيح يف
 ةلامعلا راشتنا بابسا ىلع هقيلعت يف مهدحا ركذب

 اوري نا نوديري ال جيلخلا لهأ نا» الئاق ةيويسآلا
 يتلا ةورثلا هذه ةاواسملا مدق ىلع مهكراشي نم مهماما

 نوركذتي ًامئاد مهناو اصوصخ .مهدحو هللا اهبهو
 دنسلاو دنهلا ىلا اوهجتا مهرقف مايا مهنأب نوركذيو
 ةيبرعلا دالبلا نكت مل لب ؛ةيبرع دالب ىلا اوحزني ملو
 . «مه دعاست

 الا ,اليصفتو ةلمجح .ءارآلا هذه عم قفتن ال انك ناو

 اهب سايل ةعومجم رظن ةهجو سكعت ساسألابو اهنا
 ىلا انعفدي يذلا رمألا .ةقطنملا يف لامعالا لاجر نم
 ةلامعلا راشتنا يف ةدعاسملا لماوعلا نمض اهرابتعا

 .ةيويسألا
 تدادزا دقف اهريغو باسسالا هذه لكل ةحيشنكو
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 مظعم لمش ًالئاه أديازت ةقطنملا يف ةيويسآلا ةلامعلا
 :قارعلا ادع امدق :ةلامعلل ةدروتسملا ةيبرعلا راطقالا
 ىلا ديازتلا اذه ىدا دقو ؛لدلق دعي هحضونس ام وهو

 الماع ةرورضلاب لكشت فوس ةماه جئاتن زورد

 .همدع نم عضولا اذه ةيرارمتسا ريرقت دنع ايساسا

 يأ نم رثكا .نآلا رعشت تحبصا ةيجيلخلا نادلبلاف

 اذه رارمتسا ىلع ةيترتملا رطاخم لا ىدمب ىضم تقو
 تابحاصملاو تاريثاتلا نع انيضاغت ام اذاف .عضولا
 يف ةلامعلا هذه لاغتشا ىلع ةبترتملا ةيعامتجالا

 اهنم ةنيعم تايعون يف ةصاخو .ةيجيلخلا نادلبلا
 تاداعلاو ميقلا ىلع كلذ ريثأتو (لزانملا مدخ لثم)
 نا نكمي ال انناف (هفالخو ءشنلا ىلعو لب) ةيعامتجالا
 .ةيداصتقالاو ةيسايسلا عضولا اذه رطاخم لفغن

 دق ةيورسآلا ةلامعلا نا لوقلا انذكمي .امومع
 لكشب ةيبرعلا ةقطنملا يف اديازتمو اماه ارود تبعل
 ثدحت نا نكمي ةميخو جئاتن كلذ ىلع بترن نكلو .ماع
 .اهلخاد يعامتجالاو يسايسلا رارقتسالا ىلع اهراثآ
 ةلامعلا تاسايس يف رظنلا ةداعا ىلا اهعفد يذلا رمألا
 ةيويسآلاو .ماع لكشي ةيبنجألا ةلامعلا صيلقت ةيغب
 كلذ نم مهفي نا يغبني ال نكلو .صوصخلا هجو ىلع
 ةلامعلا هذه لحم لحت نا نكمي ةيبرعلا ةلامعلا نا
 كلذو :حيحصلا وه سكعلا نكلو .ةطاسبو ةلوهسب
 تحبصا ةهج نمف .ةيسايسلا ةيحانلا نم لقألا ىلع
 ديب ةحبار ةيسايس ةقرو جيلخلا يف ةدفاولا ةلامعلا
 حالصالا ضيوقتل ةيجيلخلا ةيسايسلا ةطلسلا
 ةيعامتجالا ىوقلا تراثا املكف ,.اهب يروتسدلا
 «مكاحلا» نيب ةقالعلا نينقتل ةساملا ةحاحلا ةيسابسلا

 ةمئادو ةتباث ريتاسد ربع ةقطنملا يف «نيموكحملا»و
 ججحلا تزري .ةطلسلا لامعتسا ةءاسا حامج حبكت
 ةلكشم لحت ىتح كلذ ليجأت ةرورضب ةلئاقلا
 ردقب اهلحل ةريخألا ىعست ال يتلا ,يناكسلا لالتخالا

 تاقالعلا دعت ىرخا ةهج نمو .اهديبقتل ىعست ام

 ةردصملاو ةلامعلل ةلبقتسملا نادلبلا نيب ةيسايسلا
 .ةلأسملا هذه يف ايسيئرو ايساسا اكرحم اهل

 ي داصتقالا طاشنلل اقيط ةيويدسآلا ةلامعلاو ةيبرعلا

 ىلع نوسفانتي نييرصملا دييشتلا لامعف .هتعيبطلو
 لاحب ةنراقم ةيويسآلا ةلامعلا عم ريثكب عسوا قاطن
 عم نوسفانتي نولوالاف .الثم نييرصملا نيسردملا
 لامعلا نم مهريغو نييروكلاو نييناتسكابلا لامعلا
 نيسردملا طقف نورخآلا سفانُي نيح يف .برعلا ريغ
 لامع نإف كلذ ىلع ةوالعو .ةيبرعلا نوثدحتي نيذلا
 موقت امنيب صاخلا عاطقلا عم نولمعي دييشتلا
 نا ظحالن كلذلو .نبسردملا فيظوتبي تاموكحلا

 ةفللا دعت يتلا نهملا يف ريبك دح ىلا لقت ةسفانملا
 ف دادزتو (ةعماجلا ةذتاسا لثم) ةيبسن ةزيم ةيبرعلا
 لامعو نييفرحلا ةصاخ ةريبك ةروصب ىلوألا ةّئقلا
 .دديشتلا

 ةلامعلل ةليقتسملا نادلدلا تاسادس

 ةيبنجالا ةلامعلا ىلع بلطلا نا هيف كش ال امه
 دمتعي ؛صوصخلا هجو ىلع ةيبرعلاو ماع لكشب
 ةلبقتسملا نادلبلا تاموكح تاسايس ىلع ساسالاب
 روفلا ىلع ظحلن فوس رصنعلا اذه ةسارد دنعو .اهل
 اهضعبو نادلبلا هذه نيب تاسايسلا فالتخا
 نم ع ون دوجو ىلا ةياهنلا يف ىدأ يذلا رمألا .ضعبلا

 .نادلبلا هذه ضعب يف تايسنجلا ضعبل زكرتلا
 ىلع ساسا لكشب دمتعي لاثملا ليبس ىلع ؛قارعلاف
 ةلامعلا ىلع ةيدوعسلا دمتعت امنيب :ةيرصملا ةلامعلا
 نم ةيبلغأالا تلاز امف جيلخلا نادلب اما ,ةينميلا
 .ةيدنهو ةيناتسكاب اهيف ةلامعلا

 جاتحت ددصلا اذه يف ةيقارعلا ةبرجتلا نا كشالو
 ةيويسآلا ةلامعلا نا فورغملا نمف لماتلل ةفقو ىلا

 نم ابيرقت 17 ىلا 14170 ماع يف تلصو قارعلاب
 رثخإ و :ةرتفلا هذه دعب نكل .ةدروتسملا ةلامعلا ىلامجا

 ىلع قارغلا مدقا .ةقطنملا اهتدهش يتلا تاروطتلا
 ىلع لمع مث ؛ائيشف ائيش ةلامعلا هذه ةمدخ ءاهنا
 لاقتنالا ادبم رقت يتلا تارارقلا نم ديدعلا ذاختا
 كلذو ؛برعلا نينطاوملل ةماقالاو لمعلا قحو ؛رحلا
 تغلب كلذلو) ةيبرعلا ةلامعلل لكلا ليضفتلا فدهب
 يلكلا عومجملا نم ًابيرقت /84 يلاوح ةيبرعلا ةلامعلا

 ةيرصملا ةلامعلا لكشتو (اهيف ةيبذجالا ةلامعلل
 عجربو .ةلماعلا ةيبرعلا ةلامعلا نم ا يلاوح

 تاليهستلا ىلا ةيرصملا ةلامعلا ديازت يف ببسلا
 امل ةجيتن اضياو .اهيلا لماعلا لوصول ةينوناقلا
 ىوقلا ناينب لكيه ىلع راثأ نم برحلا ءابعا هتثدحا
 لدابتلا قافتاو .ةيناث ةهج نم ةيقارعلا ةلماعلا
 (ةيقارعلاو ةيرصملا) نيتموكحلا نيب عقوملا يلامعلا
 .ةثلاث ةهج نم

 نا ىلا ريشت تاءاصحالا ناف تيوكلاب قلعتي اميفو
 نم تانينامثلا ةيادب ذنم يناعي يتيوكلا داصتقالا
 اهتادئاع عجارتل ةجيتن كلذو داح يداصتقا دوكر

 ىلعو :ةرتفلا هذه لالخ ايونس 7١/ يلاوحب ةيطفنلا
 يتلا ةديحولا ةيجيلخلا ةلودلا دعت اهنا نم مغرلا
 2 يىلاوح نآلا اهيدل حبصا ىتح ليقتسملل بسحتت تناك
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 اهنم بحسلا نكمي عئادوك رالود رايلم نونامث جب
 الا ؛طفنلا راعسا طوبه نع ةمجانلا راثآلا ضيوعتل
 قوس ةمزأو .ةهج نم جيلخلا يف ةدئاسلا فورظلا نا
 ومن ىلع امهراثآ اثدحأ دق ءىرخا ةهج نم خانملا
 .اهيف يداصتقالا طاشنلا

 هاجت اهتسايس لمجم ىلع عضولا اذه سكعنا دقو
 .ماع لكشب (ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا) ةيبنجألا ةلامعلا
 ةيبنجألا ةلامعلا نم دحلا يف ةموكحلا تادبو
 .اهنع ءانغتسالاو اهنم ةريبك تاعومجم حيرستو
 ةموكحلا نا ىلا ددصلا اذه يف ةراشالا ردجتو
 لواقملا نع ءانغتسالاب اهرارق تذختا دق ةيتيوكلا
 رمألا وهو .هلحم يتيوكلا لواقملا لالحاو يبنجألا

 ةيبرعلا ةلامعلا ىلع بلطلا يف ًاريثك دعاسيس يذلا
 اساسا زكرتي فوس اذه نكلو .ةيويسآلا باسح ىلع
 ءابطالاو نيسردملا لثم ةصاخلا ةلامعلا تايعون يف
 رظتنيف فئاظولا يقاب اما :نيدلا لاجرو نيسدنهملاو
 ةلامغلا نم اهتليثم عم ةديدش ةسفانمب ىظحت نا

 يل ا 0 اا
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 لالحا ةيناكما لوح لؤاستلا ددصلا اذه يف راثبو .ةيويسآلا ظ
 ةلامعلا لحم نادلبلا هذه لخاد ةينطولا ةلامغلا
 تاسايسلا يهو (ةيويسآلا وأ ةيبرعلا) ةيبنجألا
 .اهذيفنت ىلع اهمزع نع نادلبلا هذه تنلعأ يتلا

 نيمتهملا مظعم هب بلاط ام وه اذه نا كش الو
 هجو ىلع ةلامعلاو .امومع ةيبرعلا ةيمنتلا اياضقب
 فوس ةيباجيا ةوطخ دعت يهف كلذلو - صوصخلا
 اذه ثادحا نكلو .نادلدلا هذه ري وطت يف ًاريثك دعاست

 يف لقألا ىلع وا ءبيرقلا روظنملا يف رهظي نل هرثا لماعلا
 نا اهلوأ .تارابتعالا نم ديدعلل كلذو طسوتملا ىدملا

 زيمتت ةضفخنم ةيناكس ةفاثك تاذ نادلبلا هذه
 ىرغصلا تائفلا ةنميه هيلع بلغت يناكس عيزوتب
 يفو ا يلاوح تارامالا ْق لثمت) ةريشع ةعيارلا نؤد

 رطقو /44 نامعو “47٠/ ةبدوعسلاو /7 نيرحنلا
 ةبسن عافترا ىلا يدؤيام وهو 25١( تيوكلاو "4

 مهأو .ميلعتلا نس يف لافطالا بسن عافتراو .ةلاعالا

 ا

 لمعلا نس يف ناكسلا ةبسن ضافخنا كاذو اذه نم
 ةبسن نابسحلا يف انذخا ام اذا ةصاخ (ةنس 55-15)
 اذه .لمعلا نيس يف ناكسلا ةبسن نم نييلعفلا نيلماعلا
 لخاد ةينطولا ةلماعلا ىوقلا يف لوحتلا نع كيهان
 - ةيبنجألا ةلامعلا ىلع دامتعالا ىدأ دقف :نادلبلا هذه

 نييجيلخلا نينطاوملا داعتبا ىلا ةيويسآلاو ةيبرعلا
 رودت ةايح يف سامغنالاب ءافتكالاو ةجتنملا لامعالا نع

 ةلماعلا ىوقلا تلوحتو .ةيعيرلا ةيلامسأارلا رادم يف
 ,ةيعيرو ةيشماه ةجتنم ريغ حبصتل ايبسن ةينطولا
 مهاست نا نود .يداصتقالا طاشنلا ىلع ةلاع شيعت

 فاعضا ىلا ىدا شيمهتلا اذهو .لاعف لكشب هيف
 فاعضا مث نمو .اعونو امك ,ةيلحملا ةجتنملا ىوقلا
 .ةيسايسلا اهتيلاعفو اهتدارا

 دئاسلا يميلعتلا ماظنلا لاز ام ىرخا ةهج نمو
 تاجاحو تابلطتم عم مءالتم ال نادلبلا هذه لخاد

 ىوتسملا نود لازت امف يلاتلاب و .ةيداصتقالا ةيمنتلا
 قوس يف بلطلا ةيبلت نم اهنكمي يذلا ءاهنم لومأملا

 عم لماعتت تلاز ام نادلبلا هذه ناو ةصاخ .لمعلا
 سردن لماش ططخم راطا نمض ال هدرفمب رصنخعلا اذه

 ىنبلاو مهل ةيرمعلا ةبيكرتلاو ناكسلا ةيكيمانيد
 لثم اهل نوعضخي يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 لمع صرف عيسوتو فيرلا ريوطتو ةيدابلا نيطوت
 ازجاع ميلعتلا ماظن لظيس رومأ يهو .اهريغو ةارملا
 مل اذا ةلماعلا ديلا نم ةيمنتلا تابلطتمب ءافولا نع
 .رابتعالا نيعب ذخؤت

 ىلع بلطلا لقب نا حجرألا لامتحالا ناف كلذلو
 هجو ىلع ةيويسآلاو ماع لكشب ةيبنجالا ةلامعلا
 اماع ةديازتم تالدعمبو ايجيردت نكلو .صوصخلا
 دادعا ةداعا نم نادلبلا هذه يهتنت نا ىلا رخآ دعب

 بسانملا لدهأتلا اهلبهأتو ةبيلحملا ةلماعلا ىوقلا

 هذه بحاصيس نكلو .ةيبنجألا ةلامعلا لحم ٌلحتل
 بتاورلاو ةافاكملا يف اضيا يجيردت ضيفخت ةرهاظلا
 نمو .اضيأ ةريبك ةروصبو .ءالؤه اهيلع لصحي يتلا
 ىلع اساسا دمتعت فوس بلطلا اذه ةيذغت نإف انه
 هل ضرعنس ام وهو ةلامعلل ةردصملا نادلبلا تاسايس
 0.يلاتلا ءزجلا يف

 :لدقملا ددعلا يف

 :ةريخألاو ةتلاثلا ةقلحلا

 ةدوعلاو ةرجهلا ريذاحمو
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 7 بيرهتلا رمم .:نانبل
 .!ةيروس ىلا

 1 ادد لاو

 راطتحالا ةطرم لخدب ىروسل هاصتقالا_-
 ا دنع .:نويداصتقالا نوبقارملا فقوتب 1
 ,يروسلا داصتقالا اهشيعي يتلا ةيقيقحلا | كل

 رهش رمد نا لق ذإ ٠ :مقافتلا يف ةذخا ةمزا يهو |

 ةيبرعلا ةيمالعالا ةزهجالا ىقلتت نا نود نم
 كسمت يتلا ةقناخلا ةمزالا نع ريراقت .ةيبرغلاو
 .يعامتجالاو يسايسلا اهريصمو دالبلا لبقتسمب

 يتلا ةيداصتقالا تابوعصلا نا ريراقتلا هذه دكؤتو

 ,ةريخألا ةنسلا يف تمقافت يتلاو .ةيروس اهنم يناعت
 يروسلا سيئرلا ىدل ةيولوألا لتحت تناب
 نيبقارملا تاريدقت لصتف .ةمكاحلا تاطلسلاو

 فوس يروسلا ماظنلا لبقتسم نا ىلا نيدياحملا
 اهنايب طوطخو ةيداصتقالا ةمزالا ءوض ف ددحتي
 .ةيدعاصتلا

 نم ًاريخأ ؛ةدراولا ةيداصتقالا ريراقتلا دحا فو
 تعمجت بابسا ةلمج نع تامولعملا ثدحتت .قشمد
 هدسهنتب امل ةيلمعلا سسألا لكشتل اهضعب عم

 هذه زربأ نمو .رايهناو ككفت نم يروسلا داصتقالا
 :يداصتقالا ريرقتلا اهنع ثدحتي يتلا لماوعلا

 عجارتو .ملاعلا يف طفنلا راعسا رايهنا ١
 جهنلا بيسب :جراخلا ىلا ةيروسلا تارداصلا
 .ةدقعملا ةيلودلاو ةيبرعلا هتاقالعو ماظنلل يسايسلا

 يدبألا نع يبرعلا جيلخلا لود ءانفتسا - '

 نييروسلا لامعلا يديا اهنيب نمو .ةلماعلا ةيبرعلا
 عاضوألا لظ يف .ًالوبقم ًادروم نولكشي اوناك نيذلا
 طوبه ريرقتلا لجسيو .ةيروس اهشيعت يتلا
 يف نيلماعلا نييروسلا نينطاوملا نم ةيلام ا تاليوحتلا
 ؛ 19417 ماع يف رالود نويلم 5٠٠ نم .يبرعلا جيلخلا

 .15/57 ماع يف رالود نويلم ٠ يلاوح ىلا

 نع ةيجيلخلا ةيبرعلا لودلا نم ددع فقوت -
 ءانثتساب  ةيروس ىلا ضورقلاو تادعاسملا ميدقت

 برح نم اهفقاوم ببسب  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 تادئاعلا طويبهو .ناريا عم اهفلاحتو جيلحلا
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 ةيروس اهاقلتت يتلا تادعاسملا تناكو .نآ قا ةيظ ةيطفنلا
 براضتت انهو .رالود يرايلملا دودح ىلا لصت
 تلاز ام يتلا تادعاسملا مجح لوح تامولعملا
 نم ةدعاسم تقلت ةيروس نا لوقد ضعبلاف .اهاقلتت

 لوقي ضعبلاو .رالود نويلم ٠٠١ مجحب ةيدوعسلا
 .رالود نويلم ١٠١ مجحب اهنا

 نع لماعملاو عناصملا نم ريبك ددع فقوت -
 نع نيزجاع مهسفنا اهبابرا دجو نا دعب .لمعلا
 ,رايغلا عطقو ةيلوآلا داوملا نم مهتاجاح داريتسا

 ضعب لوقتو .ةبعصلا ةلمعلا دوجو مدع ببسب
 تراشا دق ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تناك يتلا تامولعملا
 نا ١151: ددعلا يف روشنملا لوطملا ريرقتلا يف اهيلا
 ٠٠١ ىلا ضفخنا دق ةبعصلا ةلمعلا نم يطايتحالا

 زواجتي ال هنا ىرخا تامولعم لوقت اميف ءرالود نويلم
 .رالود نويلم ٠
 بابسألا بناج ىلا ىرخا بابسا :؛ةمث .نوكت دقو

 بيرهتلا ةسايس ىلع دامتعالا لعج امم .ًافنآ ةروكذملا
 تانكسملاب يروسلا داصتقالا نقحل ايسيئر ًاطرش

 ةلحرم لخد نا دعب :ةايحلا هل رفوت نا لمؤي ال يتلا
 نا ؛يداصتقالا ريرقتلا لجسيو .راضتحالاو عزنلا
 ١5/١ ةنس ننم ,عجارنلا ِق ]دب يروسلا داصتقالا

 ترهظ نا ىلا عجارتلا اذه يف رمتساو ٠١/: لدعمب
 ,لاجم نم رثكأ يف ةحضاو ةيداصتقالا تالالتخالا

 ةراجتلا نيزاوم زجعو .ةنزاوملا يف زجعلاك
 ةلمعلا ةردنو ةيجراخلا نويدلا ةدابزو .تاعوفدملاو

 نويدلا تغلب دقف .ومنلا تالدعم رايهناو ةيعصلا
 تعفترا اميف .رالود رايلم ١7! يلاوح .الثم ,ةيجراخلا
 يىلاوح ةظفحتملا تاريدقتلا بسح حخضتلا ةيسنف

 -١155(. ددعلا :ةيبرعلا ةعيلطلا» عجار) ٠

 رهاظملا نم ةلمج دنع يداصتقالا ريرقتلا فقوتيو
 يداصتقالا رايهنالا قمع ىلع لدت يتلا ةزرابلا

 عناصملا فقوت بناج ىلا لجسيف .يعامتجالاو
 تايفشتسملا نم رببك ندع فقوت .لمعلا نع لماغملاو

 نادقف لض يف ؛جراخلا ىلا ءابطالا ةرجه دايدزاو
 ناف :ةردانلا تالاحلا ضعب د ىف تدحو نا ينلا ةيودألا

 .ةيلايخ نوكت اهراعسا
 تاطلسلا تدحو ةقناخلا ةمزألا هذه هاجتو

 عاضوالا لالغتسا هاجتا ف عفدنت اهسفن ةيروسلا
 تايلمع نم ديفتستف .نمألا بارطضاو ةينانبللا
 لامشلاو عاقبلا قطانم يف ءاهيف كراشتو .بيرهنلا
 سلبارط يفف .ةيبونجلا ةيحاضلاو ةيبرغلا توريبو
 نا ءاهنم نومداقلا لجسي .ينانبللا لامشلا ةمصاع
 ىلع اهدب تعضو ةيروسلا تارباخملاو تاوقلا رصانع

 هيف دهشت يذلا تقولا يف ؛نيزنبلا ةافصمو افرملا
 ,ةيموي وطسو بلس تايلمع ةنيدملا كلت يف فراصملا
 زيخلا اهيف امب ةيئاذغلا داوملا ةرداصم ىلا ةفاضالاب
 نومداقلا فيضيو .ةيروس ىلا اهلقنل نبلاو بيلحلاو
 مدقملا لامشلا يف ةيروسلا تاوقلا دئاق نا ,مهسفنا
 ةافصم ىلع ايصخش فرشي يذلا وه .راعشلا دمحم
 فصن يلاوح ةرداصم متت نا ؛سلبارط يف نيزنبلا
 دعب اصوصخ .قشمد ىلا لقتنتل ايموي رتل نويلم
 هيرس» ةريزجل ةيقارعلا ةيركسعلا تارئاطلا ةبرض
 اكش ةدلب يف .ةديدعلا عناصملا ترطضا دقو .ةيناريالا
 نم ةريبك دادعا فرص ىلا .سلبارط ةنيدم نم ةبيرقلا
 اهتضرف يتلا ةيلاملا تاوخلا ةحادف ببسب لامعلا
 ةقطنملا كلت تدهشو .اهيلع ةيروسلا تاوقلا
 نيب .يومدو يركسع مادص نم رثكا ةيعانصلا
 قيسالا سيئرلل ةعباتلا «ةدرملا»دو ةيروسلا تاوقلا
 كلت نم «ةدرملا» تاوق تدحسناو .ةيجنرف ناميلس

 ريبور اهدئاق نيب يسايسلا لزغلا ادبيل .ةقطنملا

 .«ةينانبللا تاوقلا»و ةيجنرف
 توريب ىلا ةيروسلا تارباخملاو تاوقلا ةدوع اما

 راطا نع جرخت ال اهناف ,ةيبونجلا ةيحاضلاو ةيبرغلا
 هذه نا نوبقارملا ظحالب ذا ,:ةيداصتقالا ةدوعلا

 ءفارملا ىلع .اهتدوع روف اهيديا تعضو تاوقلا
 .توريب راطمو ةميلاملاو ةيراصتقالا تاسسؤملاو

 ةهجاو لتحتل فراصملا ىلع وطسلا تايلمع تداعو
 .ةيبرغلا توريب يف ةيمويلا ةايحلا

 يف يرجي امع :عاقبلا ةقطنم يف ةروصلا فلتخت الو
 تادايق نا نإ .امهريغو ةيبرغلا توريبو سلبارط
 تعضو .ةيلهسلا ةقطنملا كلت يف ةيروسلا تاوقلا
 امهعيزوت يرجي نيذللا نيحطلاو نيزنبلا ىلع اهدي
 ليكو .الثم ءرطضا يذلا رمالا .عاقبلا ينطاوم ىلع

 تفلو .ةلاقتسالا ىلا كبلعب ةنيدم يف نيحطلا عيزوت
 مامتهالا دايدزا :ةريخالا ةنوآلا يف ,نيبقارملا رظن
 بيرهتلا ةكبش راشتناو «نويفالا» ةشيشح ةعارزب
 ةيركسعلا ىوقلا نع تالؤاستلاو كوكشلا ريثت يتلا
 .اهيمحتو اهدمت يتلا

 هذه يف :دمتعت ةيروسلا تاطلسلا تناك اذاو
 يروسلا داصتقالا ةجلاعم ةسايس .ةلحرملا
 قزآملا تلوانت يتلا ةيلاملا ريراقتلا نأف .تانكسملاب
 دوقت نل تاجلاعملا هذه نا دكؤت ,قشمد اهشيعت يتلا
 ثودح دعبتسملا نم سيلو ..قزآملا نم ديزم ىلا الا
 ةسايس عفنت دعت مل ذا ,ةيعامتجاو ةيسايس ةزه
 ةجلاعم يف بيرهتلا ةسايسو .مامالا ىلا بورهلا
 [ل.راضتحالاو عزدلا ةلحرم شيعب داصتقا

 .ك.ف
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 «بدالا ْق ثيداحأو باتك ارخؤم

 .يداوذلا ديشر يسنوتلا بيدألل
 ثيداحالا نم ةعومج باتكلا مضي

 بيجن مهم برعلا ءايدألا نم ددع عم

 ميكحلا قيفوتو يقح ىيحيو ظوفحم
 [ل . سيردا فسويو

 يب ردلا فاشكلا
 ةسسؤم جمارب نم جمانرب ثدحأ

 جيلخلا لودل كرتشملا يجماربلا جاتنالا
 فاشكلا» تاونع لمحي جمانرب وه يبرغلا
 ةيلط لكل كرتشم يميلعت جمانرب وهو «
 هضرغ ضرتفيو . يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 تانويزفلت يف عوبسا لك ةرم اينويزفلت
 . ةقطنملا

 جيمانربلا اذه ضرع ةصرف نا نلعا
 ةدملو 14 ماع ريوتكا ةرود عم نوكيس

 . سرع لك يف ةعاس فصن

 ةدع تمدق نا ةسسؤملا هذه قيس

 اي حتفا» لسلسم ابهنم ةححجان جمارب

 ىدل اريك اجاور ىقال يذلا ( مسمسم

 6 ,برعلا لافطالا

 نسما دجحأ ةيؤنم
 يف ةفاقثلل ىلعالا سلجملا ناجل تفلك

 مليف دادعاب امينيسلل يموقلا زكرملا رصم
 ةيركفلا هتريسمو نيما دمح| ةايتحح نع

 ماع ةئام رورم ىركذب لافتحالا ةيسائم

 . ةدلوم ىلع

 اهلكش ةئنحل اهيلع فرشتسو لبقملا لوا

 نمضتتو يرصملا ةفاقثلا ريزو لكيه دمحا

 . ةفاقثلا تويب ىف تارضاحمو تاود

 ىف ةفرعملا داور دحا نيما دمحا روتكدلا
 ةيريهامجلا ةفاقثلا رود سسا دقو رضم
 5 ١948 ماع اه ةرادا سلجم لوا سأرتو

 خيراتلا ين ةروهشم بتك ةدع هلو
 ال . بدالاو

 ةارداو لهر
 أداه نب سف دهن

 دولك يسنرفلا همدق يذلا مليفلا

 لجر#» ناونعب ةنس نيرشع لبق شوليل
 ارخؤم هجارخا داعا يذلاو «ةأرماو

 ءاماع نيرشع دعب ةأئرماو لجرد ناونعي
 يتلا انيسلا تالاص يف انجاور ىقلي لازام

 هتمصبدم بج يدور ونجم دب سو تنبح زج وعجل

 نام ا
3 0 00 1 7 : 1 

 كرويوين يف اهمليف ضرع رضحم . . .هيميا كونا

 . اهب ضرعي
 تيعل ىتلا ةيسئرفلا ةلثمملا هيمبا كونا

 رضحت نيمليفلا الك يف ىساسالا رودلا
 ضرع لوا يف ةكراشملل كرويوين يف نآلا
 مليفلل جيورتلا ةيغب . مليفلا اذه اكريماب
 ناجرهم يف ضرع نا قبس يذلا يناثلا
 0 .ماعلا اذه يلودلا يئامتيسلا ناك

 وبسس بد” زج رجر 7  او

 هبيلساحا ادامصهأ
 ةأدغبإ نم

 نمضتي باتك دادغب نم ابيرق ردصي
 يف ةماقملا ةيليكشتلا ضرامعملا ةيئاصحا

 رمع يمهفو فافخلا ثيل نينانقلل قارعلا
 تميقا ىتلا ضراعملا نع ليصافت هيفو
 ُ .داورلا ةلحرم لالخ

 ةيئاصحالا اهنمضتت ىتلا ةرغفلا
 قأيو ١488 - 1477 نيب ةروضحم
 داقعنا ةبسانل باثكلا اذه رودص
 ةيليكشتلا نوتفلل يملاعلا دادغي ناجرهم

 تاحول هيف مهستسو ابيرق مظتنيس يذلا
 لوا يف ملاعلاو برعلا يناثف نم ريبك ددعل

 ةمصاعلا اهدهشت اهعون نم ةيتف ةرهاظن
 دوفو تهجوت نا قيس دق ناكو .ةيقارعلا
 تاوعدلا هيجوتل نييقارعلا نيتاثفلا نم
 نييفاحصلاو نييملاعلاو برعلا نينانفلا ىلا

 [ل .يلودلا ناجرهملا اذه روضحلا
 يح

 ضلأو حصاختلا
 يف ةيرصملا ائيسلا ةمحن يدشر ةمطاف

 نم رالود فلا ١6 تضفر تانيعبرالا
 يف اهتايح ةصق ميدقت لباقم بيبأ لت ةعاذا

 . يعاذا لسلسم

 فو ءاوضالا نع ةديعب شيعت ةمطاف

 ىلع دمتعتو سيوسلا ةنيدمب رينقف :لزنم

 ا



 وتت

 نيجرخملا ضعب لواحي ىتلا ةيئانثتسالاو
 ةصاخ ةلحيملا هذه ْق اهولخدي نأ نايشلا
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 وما دبا هيف
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 نا ركذتنل ليبنلا فقوملا اذه لثم يدشر
 ةريسم يف نومهاسي .نيرخا نينانف ةمث
 ةلثمم نا لب ,ينويهصلا نايكلا عم عيبطتلا

 وه امك .تماق دق ةدجام يه ةفورعم
 ةينكسلا اهققش ىدحا ريجأتب ءبفو رعم

 يف ةيئويهصلا ةرافسلا ناكرا ىدحال
 : []!ةرهاقلا

 ال ةيكالهتسالا ةيرصملا امنيسلا ةلجع
 ةدجلا نم مغرلا ىلع ءادبا فق

 كك“ هاتان كائنات دئانإا#افئتتتا لإ هاير كالا

 كالهتسالل ةيرصم مالفا

 سل 2

 ركريمالا وبمار ةهجاوم يف ينايفوس وبسار
 اذ + م 5

 ذا ىح منجبلا هرخ
 نم تاعوضوم لع شيعت اه رثكا مالفا ميدقت يف ةيتايفوسلا ائيسلا ةداع ريغ ىلبع

 نآلا هضرعت اديدج ايتافوس اليف ناف .ضرالا لع اهاحر تراد يتلا بو رخلا

 لكشي سانلا مامتها بطقتسي .قايفوسلا داحتالا ندم لك يف ضرعلا تالاص
 نادم ىف بصضيل ةيامنسمل ١ ةداعغلا هذه نع جرح هعوض وم نأل .رظنلل تفلم

 ,وبمار مالفا ةلسلس يف ةصاخو .ةريخالا ةيكريمالا انيسلا تازاجنا عم ضراعتلا
 هوبمار» وه لب عنصم يف الماع الو ايريبيس نم ايدنج سيل ديدحلا مليفلا لطب

 ٍقايفوسلا داحتالا ذاقنال ةيناسنا ةمهم قايس يف .نييك ريهالا تاثم لتق هتمهم ٍتايفوس
. 1 

 مسا هلطب لع ةيلاعلا مالعالا لئاسو تقلطا دقو ؛ةدرفنم ةرفس» همسا ديفلأ

 رتسفلس هرود ىدا يذلا يك ريمالا «وسار» عم ندزاوتي يكل «فوسار قيفرلا»

 , برخلا لاعشا ىلا نوعسي اوناك ناك ريما

 ةكرخلاب ةنوحشم هنع تبتك يتلا ةيفاحصلا ريراقتلا اهتفصو ايك مليفلا ثادحا

 هلا رقتفت ام اذهو وبمار مالفا ةلسلس ةعانص يف ةيكريمألا ةقيرطلا لع فنعلاو

 1ل . قاف وسلا داحتالا ف ةشامتيسلا ةعائنصلا
 نيمو دوس
 تح ا

 ف و

 رت رجعو
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 : تاس 1

 .ةريخالا تاونسلا يف
 ثالث» ناونع لمحي ديدج مليف

 ةعماجلا ىف تابلاط ثالث ةصق ؛تابغاشم

 دحاو تقو يف نيسردملاو ةبلطلا نقياضي
 ةروركم ةصق يهو .|ئاد بغشلا نرثيو
 لئم ةيرصملا امنيسلا اهتكلهتسا ةداعمو
 نيدلا ماسح هج رج مليغلا اذه . نمز

 ىلاعم :تابلاطلا راودا ىدؤتو ىفطصم

 -  ,ةعمشلا ةداغ ؛نيهاش ماهلا دياز
 هذه نم ملسي ال رخآلا وه نويزفلتلا

 لسلسم ريوصت نآلا مي ذا .ةرهاظلا

 نم (يضاملا نم « ىشا ناونعب ديدج

 .تزع ركب وباو رهاط ىليل ةلوطب
 نع فرحنت ةاتف ةصق نع ثدحتيو
 فورظ ةأطو تحت ميقتسملا قيرطلا

 اضيا قيس ام اذهو :ةيعامتجاو ةيداصتقا
 مالفالا تارشغ هنع تتقن نا

 © .تايليثمتلاو تالسلسملاو

 . يبرف ناهرشم
 ايفيرفاو برعلا ننقل

 يبرغملا بونحلا يف ريداغا ةئيدم دعتست

 يقيرفالا يبرعلا ناجرهملا ةفاضتسال
 نم لوالا عوبسالا لالخ ةيبعشلا نونفلل
 , مداقلا ربوتكا /لوالا نيرشت رهش

 كلذ ىلا تراشا ايبسح ضرتفملا نم
 "ه نم رثكا كراشت نا ةيبرغملا رداصملا
 ةيكريماو ةيبورواو ةيقيرفاو ةيبرع ةلود
 . ناجرهملا اذه يف

 ندم ىف تمظتنا هنا فوريسملا نم

 تاناجرمملا نم ةعومجم ةديدع ةيب رغم

 ناجرهملا) شكارم يف ىرج ام اهغم ةيفاقثلا
 اهنمو (بابشلاو ىقيسوملل لوالا يلودلا
 يلودلا ناجرهملا) ناوطت يف ىرجام
 ناجرهم ىلا ةفاضالاب . (نونفلا ىف لوألا
 6 .يونسلا يفاقثلا ةليصا

 4رالأفا
 ةياعلا يلع

 ايلاطيا نم ايكرت اهتنلعا ةيملاع ةقباسم
 ةيئامنيسلا دويلوه ةكرش عم نواعتلاب

 , ةثيدحلا ةيكرتلا ةيروهمجلا سسؤم

 ىلا لوحيس زئافلا مليفلا ويرانيس
 امك .ةيملاع تاغل ةدعب هرشن متي باتك

 زئاوج رشع نم رثكا ةقباسملا تصصخ

 , ةزئافلا مالفالل ةهمسواو ةيلام

 ايكرت لافتحا ةقباسملا نالعا فداصي

 كروتاتا لامك ةدالول ةيوثملا ىركذلاب

 اهطبرو ايكرت يف ةايحلا ىرحم ريغ يذلا
 [ل . ةميدقلا اهروذج نع اهدعباو رصعلاب

 لما
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 ا
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 .سوتيلاكلا راجشأ .ءىطاشلا ظ هد
 .ةرحش نم ايرتقا الك .توتلا احن
 عراشلا اربع ءادعوم .ءاقل اهتحت ادجو
 نم احمل ءرسحلا دنع افقوت .فيصرلا ىلا

 صقارتت ءارفص راهزاب ةلقثم ةرحش ديعب
 اهعباصأب اهكرحت حيرلا .ءاملا قوف
 ىلع رودت ةحورمك ودبتف «ةليوطلا
 . ءىطاشلا

 ملف ,ناكم نع . لظ نع نائثحببي اناك
 نيذلا قاشعلاب بطاصملا تآلتما .هادجي
 قوف مهءايسا اورفح مثاوقناعت
 نا افاخ .ةرحشلا ىلا اضكر .راحشالا

 تزفاقت .ربعلا ىلا اطبه .دحا (مهقبسي
 احمل . عدافضلاو تارشحلا ضعب امهماما
 جاومالا تناك . كالسألاب ةطاحم ةبطصم

 . ةثهال اهقوف قئاعتت
 كلت تحت اليوط نايقتلي الظ
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 .ليللا يف امهرداغت تناك .ةرحشلا
 ديعاوم دنع .رابنلا يف امهرظتنتو
 قوف وه :ديعب نم امهارت تازاجالا
 نم امداق اه حولي يركسعلا رسجلا

 نايقتلي .فيصرلا ربعت يهو :ةهبجلا
 ةيناح ا ةقيقرلا عباصالا فالا لالظ تحت
 . راظنالا نع امهيفخت ييلا

 يضقي .هلها ىلا بهذي ال انايحا
 نع اديعب اهذخأي ,ةرصبلا يف هتزاجا
 فافضو ليخنتلا تاباغ نيب .سانلا
 مل .ةلماك تارابتب ناعتمَتي ثيدع زابغالا

 ىلا يركسعلا رسجلا ربعي وه :ناقرتفي
 .تيبلا ىلا دوعت ىهو .ةهبجلا

 تحت .ءاملا برق :نيديعس ايقب اذكه
 (مهبح ضرعتي ءاههتايح دنمت رانلا
 .نامزالتم .ناباحتم امهو . صاصرلل
 ابح .راهزالاك امالس برخلا امههتحنم دقل

 تلظ .محرت ال اهنكل ,فاصفصلاك
 .مدقتت يهو اهنابقري اناك «ةليوط .ةيساق
 .دودحلا ربع فحزت

 «برحلا تريغت دقل ؟نيرت له
 اتناك « هيئيعل ترظن ءىطاشلا وحن تفحز

 ةهج نم عفترا ايدامر اطيرش ناسكعت
 . ليخنلا تاماه قوطو قرشلا

 . رخآ اناكم راتختس

 تلقتنا . . .ىليل اي انلحترا دقل . نظا ال
 . انتدحو

 نا

 .لامشلل نولوقي . . .يردا ال
 .برعلا طش قوف رويطلا ترشتنا

 نم ةرثانتم عطق امنأكو اديعب رحبت تناك
 .ءىطاشلا ىلع رئاط فلخت ايف بابضلا

 هل' تحول .فاضفملا ةرجش قونف
 ىلع طخيو برققي هتأر ءاهليدنمب

 تكبتشا دقف هوحن تقلطنا .كالسالا
 راطو ابنم صلخت هنكل كالسألاب هعباصا
 , اذيعب

 (هضعبب ناقدحم .نيتماص اداع
 ءيش لك ىفتخا دقل .يودي فصقلاو
 الما . ةلاسر ؛ىركذ ءاملح راص . ةعرس

 2 ةئيزح ءةديحو ةرحشلا تلظ

 فقوتي دحا ال ءابس رمي دحا ال ةضرعم
 ,مهارت دعت مل .اهورجه دقل .اهدنع
 اوقلغا . سايكألاب اهو رصاح . مهب ىمتحت
 . ءىطاشلا اهيلع

 ةقيدح قرافت ال ينغت ٌأرقت .كوحن

 .راشعلا ىلا اهما تبحص ةرم ءاهزنم
 .ةئصحم عراوشلا تأر تشهدنا
 . سايكألاب ةحيسمو

 .قاوسالا : ء يش لك نصحخمن مش

 مونلا فرغ ىتح توييبلا «سرادملا
 يف فصقلا لح دقل ءاضيا تنصحم
 ساسنلا ىمتحا ءابعرم أدب .طابش
 .اوجرخ مث تويبلا اوكرتو ءيجالملاب
 ابهنكل ةيعيبط ةايحلا تراص كلذ دعب
 .امئاد ةددهمو ةبعص

 محري ال فصقلاف جرحت مل مايأل
 تحرب ام .تيب يا لخدت اياظشلاو
 ةفجت رملا ضيبلا رئاتسلا لالخ كلذ بقرت
 .راجشالا سوؤر ريغ ىرت الف

 رئاتسلا تقلغا ةكلاح ةملظلا تناك
 .اهريرس وحن تطخو رونلا تأفطا مث
 ول تدو .اهلهأل هتكرت .أجلملا تفاع دقل
 تيكا ناك مننا عربا اقمف .وتكت
 يف تطرخنا .ليللا رخا ىتح يودي
 عطتست مل .اليوط اهينيع تضمغا ريرسلا
 يف تقلمحو ءاطغلا تحازا .مونلا
 ادي نأكو فجترت رئاتسلا تناك .مالظلا

 تار .ملحلاك ةراملا تايركذلا

 فاصفصلا ةرججش ءربنلا .بطاصملا
 ةديدعلا اهلئاسرو (ديعس) تركذتو
 ةلبنق زيزا تعمس .راثلا طخ ىلع ةقلعملا
 حربت مل اهنكل ناردحجلا تزتها . ترجفنا
 ريرسلاب ةقصتلم تيقب .اباكم
 رضح يذلا اهيضامو رم يذلا اهرضاحبو
 نمزلاو .مايالا يوطت مايالا نأ تظحالو
 ؛رجفنت ىركذلا نكل .نمزلا يوطي

 تاراحفنا تلاوت .ريرسلا نم تضبن

 مون يف نوطغي أجلملا يف اهلها ناك . ىرخا
 اهتبقعا ,ةموتكم ةخرص تعمس .قيمع
 ىلا تداع .ةقيدحلا ربع تهانت ىرخا

 .سايكالا ربع رظنلا تقرتسا .ةفرغلا
 فحزي رجفلاو اقبطم تمصلا ناك
 رعشت يهو ريرسلا ىلع تسلج .اديئو
 فصعي راودبو اهينيع يف ريبك لقثب
 تعمس .ةداسولا يف اهسأر تئفد .اهنايك
 دقل .ةرملا هله ةبيرق تناك . ةخرص

 تحازا ةروعذم ثتضبخ .اريثك اهتفلا
 هيرك بحاش ءوض اهلبقتسا .ةراتسلا
 بعرب ةنوكسملا راجشالا لالخ بكسنا

 ىوهو .سآلا تاريجش تعطق دقل
 تالتما ةغراف ةحوجرا قوف روفصع
 راهزا توذ اميف شاشعالاو اياظشلاب
 ةقيدحلا ىصقا يفو . ةبيرغ باشعا تتبنو
 تأر جايسلاب ةقصتلملا راحشالا لالخ
 0 . كالسالا نيب ضفتني ارئاط
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 ءايسوقين يف رشنلاو ةفاحصلل

 صاقلا ةينه مركأل ردص

 ةلتحملا نستسقلا قف ميقملا ينيطلفلا

 ىلع ىوتحا باتك ؛هرخآ مويل سوقط»
 ىرج نا قبس ةيصصق تاعومجم ثالث

 نم رشنت مل ةثيدح ةعبار ةعومجمو ءاهرشن
 .«سدقلا ليل ءيضأ امدنع» لبق

 ء(عرقالا ميهاربا لتق موي» :صصن

 امدنعدو :؛«نورطللا ريد قرش لامش»

 ناونعك ةتبثملا «سدقلا ليل ءىض

 ةشلاثلاو ىلوالا نيتصقلا ىف . ةعومجملل

 ةينب يهو ءربخلا ةينب ىلع صاقلا دمتعا
 دييدحلا نكل .يبدالا ديلقتلا ف ةفورعم

 .نوسكم ريبأس ةينب اهنا ةينه مركأ دل اهي
 لجر دوعص ءوا «عرقالا ميهاربا لتقم
 بتاكلا ديجي « صدقلا راوسا لح ءوضلا
 ىه .«ىرخا رابخا ىلع هنم ادامتعا هءانب

 املثم . سانلا ةكرح .اهلكشت ةكرح يف

 رهظي يتلا ةيمويلا مهتايح يف .هيلع مه

 ايك .هديحولا رصتعلاا ال ءةيشاسا قرا
 ةكرح هجوت ىرخا صصق يف ةداعلا ترج
 فاتهلا نيب حوارتم يداحا هاجتا يف صقلا
 نا  ىنعي اذهو .نييسامحلا روعشلا وا

 صصقلا هذه يف ءةينه مركا دل

 نم اهدعب ذخأت يمامحلل ةفيظو , ثالثغلا

 . ىصصقلا ضنلل ىرخا فئاظو لالخ

 ثالثلا صصقلل زربت .ةيحانلا هذه نمو

 .فقن امدتع ةصاخو «ةيلومشلا ةفص

 ريد قرش لامش» ةصق يف ءةرم لوأل

 ريغ لتحملل ىرخا ةروص ىلع «نورطللا
 ةيصخشف طقف «ايووبواكو» ايدنج هنوك

 ةيدوهيلا ةيصخشلا يف تيقب يوبواكلا

 ةرورسفلاب نوكت نا نود مركا دنع
 كانه نأل .ينويهصلا يد ةيمنمل
 ةينب يف رود هل يذلا ننويهصلا يدنجلا

 .رخآلا نويهصلا كانهو .لالتحالا

 . يداعلا لجرلا ىلا نيدلا لجر نم ءادتبا

 ةمذارلا
 :ةفثكم ةعقاو وه هلوصا ف ربخلا

 رصنلا ةمالع مهعباصأب نومسري لافطا

 [نسرب ناسيب» ةسسؤم نع دم

 رتعزلا عيبت بت ةأرما .دودحلا سرح هوجو يف

 0 بهذت ىرخا ةأرما .ةيمرملاو

 همش ىبسلبان فارص .لقتعملا يف اهدلو

 همه يسدقم رجات .رانيدلا رعس عافترا
 عم نواعتم راشخم ,بارضالا ال عسي
 .اهمون نم ضبغت ةلفطو «ةيرقلا طباض
 . :هوذخأ» ىذلا اهاخا دجت الف

 نم اغرفم ايفاحص سيل انه ربخلاو
 ةراشا ربخلا . . .ةراشالا وه لب ةراشالا

 .لالتحالا تحن ةيمويلا ةايحلا ةكرح يف
 ةلمج ىلا لوحتت ىتلا ةيتايحلا ةكرحلا هذه
 ابومضم لمحت اعف لك تاراشالا نم
 موقت .رياغتلا يف . اهنا .يأ ءارياغم

 هذه لك وه مئاقلاف . مئاقلل افصو يطعتل

 فدملا جتنتل «سشياعتت» .اعم تاضقانتلا

 يف يتايحلا فدها وه يذلا .ىصصقلا
 لامتكا يا .ربخلا زاحنال يمارلاو نا

 ريغ عقاو ةكرح نم ةطبنتسملا .ةباتكلا

 ال يذلا .مداقلا ربخلا راظتناب . لمتكم

 نع زجعي وهف .هيفني الو بتاكلا هدكؤي

 ميهاربا لتقم» : مت ربخ لوح ةملك ةباتك

 .«عرقالا

 مسربي ؛ هيفن مدعو ربخلا ديكأت مدع

 مهانه وهو ٠ ؛ يصصقلا هدعب ريخلل

 اربخ» لقتي ال هنأل «بتاكلل ىماسا

 ضرالا بدا نع لاقي اهلثم ىءءايعقاو

 مسري لب .رابخالل ماخ لقحك ةلتحملا

 ميهاربا لتقم « .هل ةبسئلاب .ايصصق اربخ

 هوبلس نيذلا دوهيلا نينطوتسملا قدانيب

 اذه الولف .ةصقلا عفاد وه .هضرا

 فقوم الولو .ةصقلا تناك امل ثدحلا
 , عفادلا ناك ال ثدحلت نيدملا بتاكلا

 ىلع فقوتي ةباتكلا يف ءيش لك نكل
 لبق ةينف تايثيح يه ىتلا ثدحلا تايثيح

 اهنوك لبق ةيلومشو .ةيعقاو ابوك
 تايثيحلا لوحتت اذه .ةيصوصخ

 ماعلا لكشملا ىلا لتقلا ةعقاول ةيصوصخلا

 او اهتاذ ةظحللا يفف ,لالتحالل

 عئافو يرجت يساسالا ربخلا بحاص اهيف

 نوكت نا دب الو .ناكم نم رثكا يف ىرخا
 .ةقلتخح ةراشا .ربخ لكل .ةعقاو لكل

 ةينفلا ةباتكلا ضينو عقاولا ضبن يه

 .اهطرشل لوألا عضخت ىتلا ةيعاولا

 ىنفلا ريخلل جاننا ءوضلا لجر
 طرشل عقاولا عاضخا ةيلمعل ةحيتنو

 ,ةينه مركا ىدل ربخلا عي .ةباتكلا

 يرجيل .ةليختملا ءوضلا 0

 تفيشكت ىلا ةعقاولا فيثكت نم لاقتنالا

 يف ةايحلا .نايوتسم ةصقلا يفف .زمرلا
 راوسا لفسا ةيناضمر ةليل يف .اهتيكرح
 .ربخلا ىوتسم وه اذهو .سدقلا

 ىلعا نم سانلا ىلع ءوضلا لجر جورخو
 ةقيقحلا نع افشاك مهرهبيل .راوسالا

 ىوتسم وه اذهو .مهتايح يف ةبجاولا

 +١7 دذقلا _ ةيبرغلا ةعيلطلا

 :زمرلا
 دنع ريخلا ةيعون ىلع انفقو دق انك اذاو

 ةراشا دنع فقت ال زمرلا ةيعوئف ءمركا
 هذه نأل ءءوضلا لجرل رظتنملا ىئادفلا
 اهل تقرطتو قبس .ةطسبم ةراشالا

 ضرعتلا ءاح دقل . صصقلا تارشع

 يئادفلا هنا ساسا ىلع ءوضلا لجرل
 ثوروملل فيثكت ةيلمع لالخ نم رظتنملا
 2 يفدص ياحن) ةيصخشلا هذه يفاقثلا

 ثورومللو (ينافنك ناسغ - يبيبح ليما
 - 50 ويئادف مث 3-48 راوث) يلاضنلا
 نم ينآلا يايا مئاقللو (81 76-7
 ضعبلا مهضعب عم سانلا تاقالع لالخ

 ءرود 0 ثيح ءوضلا لجر عمو
 دحألو .رود قيدصللو .رود ةبيبحللو
 راودالا هذه لالخ نمو .رود لافطالا

 تاقالعلا كلتل رخا ىوتسم فشكتي

 .عقاولا مومبب ةباتكلا مومه هيف جزتم

 ؛ يعامتجالاو يسايسلاب يتاذلا ميمح او

 وه امب يركذ وه امب يوثنا وه ام كلذكو
 0 هنا ءيا ٠ .كاذ وا ليحلا اذه ءامتنا

 خيراتب يصخشلا خ خيراتلا هيف جزتمي

 زود دع ناك ام الاو نبك خيراتب
 اناونع بتاكلا هتبئي ىذلا .«فلؤملل»

 ةينب يف ةرشابم ةمس هيطعيو .لوصف ةدعل
 .صقلا

 رخأ درس نا
 ىصخشلا ميراتلا درس ىلإ

 «نورطللا ريد قرش لامش» ةصق يف
 يف ؛ةيداع» ةينب ماما ريخلا ةينب عجارتت
 جاوزلا ررق هنا اه لوقيل هتبيبح عم دعوم ىلع صخش ةريس نع يكحن .صقلا

 درسلا طخ ىيعي ديذسلا راعي نك

 بربح يف ينويهصلا شيلا اهمده ىرق ضعب تناك اهنا فرعن نا دعب ةرايسلا اهيف تفقوت يلا مب 1 عا
 وه. .هتزايس تلطعت نا:دعب :دوهيلا دأب قلعتم ناث يدرس طخو ."ا/ ناريزح
 ,هيدل ىيصخش وهامب ءاجف .رخآلا

 ؛ينيطسلفلا ىصخشلا عم عطاقتيل

 مويلا «شياعت) نع ءىبش لك . هترصاخ نم لالتلا نسديملا زيوبلالع كيل
 .هداليم ناكم نع .5ا/ ةنس ضرالاب ةئياهصلا لعف امع ريخي نيح هيلع ربخلا درس ةوق نم صلخي ال بتاكلا نكل . صاصرلا ةوقو بيهرتلا ىلع مئاقلا
 نم هنع رهتشا امو نورطللا ريد نعو

 ةراشاو .لالتحالا عقاو مغر .ةيناسنالا ةينفلا هتياغ ىلا درسلاب لوصولا طخ وه
 [] . عقاولا اذه دض ةماه
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 ةييكشت نو
 ةرهاقلاب يليكشتلا نفلل ماعلا ضرعملا يف ديلقتلاو ديدجنلا

 ضرعملا ارخؤم ةرهاقلا يف حتتفا

 .ةريبكلا لينلا ةعاقب ةيليكشتلا
 م١٠ يلاوتح ماعلا اذه ضرعم يف كرتشي
 5٠١ نع ديزي ام نوضرعي يرصم نانف
 يال اهرامات الا تقلل نع يش ليم

 لذ يف , ماَقي يذلا ماعلا ضرعملا ربتعي

 مه أ نم ماع لك نم تقولا اذه

 داضنح لثمي وهف . رصم يف ةينفلا تابسانملا

 .نينانفلا نم مهريغب
 نم ًاريثك دجن ماعلا اذه ضرعم ف

 هيف كارت رتشالا ضفريو ضرعملا عطاقي نم

 يل لاق يذلا نائفلا لثم ؛ ةفلتخم بابسال

 عم ةنراقم يف هلاهعا ضرعي نا بحي ال هنا
 نوضفري نينانف لثمو ؛هريغ لامعا

 ةصرف معيتي ضرعملا نأل كارتشال
 كاتهو . .«بدو به نم لكل» ضرعلا

 ةرادالا ءوس ىلع اجاجتحا كرثشي ال نِف

 - زر قلق ةكرل

 ينف لمع لكل نا فورعملا نمف .لامعألا
 ةعومجم ىف لثمتي روسجلا هذه ٍيناثو | انيعم ادعبو اهيف دجوي ةضورفم ةحاسم اضيأ اريثكو .نيفو رعملا نييرصملا نينائفلا

 ديز يبأل ةيبغشلا موسرسلاو ريواضتلا "ال سدكتلا اذه فو .هل لضفا ةيؤرل كانه ماع لككو . نيرومغملا نينائفلا نم نونفلل رشع سداسلا ماعلا

 نود ةبسانم ةفاسم نم لمعلا ةيؤر كنكمي
 نم اذل . .ةرواجم ىرخا لامعا شيوشت

 ددعو نينانفلا ددع ضيفخت اما حرتقملا

 اهغيزوت اماو ؛ةضورعملا ةينفلا لامعألا

 بسنألا نم نوكي دقف ءةعاق نم رثكأ ىلع

 .ريوصتلل ةثلاثو .فزخلا ضرعل ىرخاو

 .نالطب نبال «رايطالا ةوعدو طوطغخمو

 . يبعشلا ثاثالاو مشولا موسرو يلالها

 هيلع قلظيف روسحلا هذه ثلاث اما

 ةينف ةسردم لوا هنأب يىلغرف روتكدلا

 ْف ترهدزأو تأسشن رصم يف ةثيدح
 ىرق يف ..ديدحتلابو ؛يداولا .بولج

 نم تارشع ترشتنا ثيح ةبونلا

 ةمخضلا ةيريوصتلا تايرادحلا
 ةينوعرفلا تاراضحلا نوئف تبعوتسا كلذ نأب دحأ ضرتعا اذاو . .اذكهو اضيأ كاتهو. «لوقي ايك ىؤتسملا يدت وأ ىدنم لع نييليكشتلا نينانفلا تاعادبا
 .اهيلا تفاضاو ةيمالسالاو ةيطبقلاو نوكت دق تاعاف نيب نيجرفتملا تتشيس لاسم . ةقلاختملا درجمل كرتشي ال نم اعراب ىلا تاشفانملا ىلا ةفاضالاب ماع
 يلغرف روتكدلا تاضارتفا نا عقاولا نكمملا نمف : 0 : . ةفرعم اهالخ نم نكمي اماروناب لثمي وهو

 ءرصم ىف ليكشتلا نفلل ماعلا قيتملا
 :يبزانماو تاهاجا حم هيك ياغي أم
 نينائفلل ةصرف ماعلا نضرسعملا لثمي :
 كاكتحاللو روهمجلا ةفرعمل نابشلا

 .رمغ بابرل . . تانئاك
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 بيفرلا سدكتلا نا دكؤملا نا الا
 تحونو فزخ نيب ةضورعملا لامعالل

 2 ال ةعابطو رفحو مسرو ريوصتو
 هذهب يقيقحح- عاشمتسا وا لمأتل ةصرفلا

 نوئفلا عمجمب ةدافتسالا ةلاحلا هذه يف
 : ةريبك تاعاق ثالث مضي يذلا كلامزلاب
 ءافتكالا وا . ليلا ةعاق ىلا ةفاضالاب

 نم ةريبك ةجرد ىلع هذه ظيفحلا دبع

 صرف اهل حاتت نا بجي ثيحب ةيمهألا
 ةحاسملا نا دقتعاو ءاهصيحمتو اهتشقانم

 ىلع بيجي دس .ضيفتسي يكل هفعست مل

 ال يلغرف روتكدلا هلاق ايف . ةيساسأ ةلثسا . تاضو رعملا
 نفلل ةيادب وأ ًاديهت نوي يكل يفكي غولاتكلاب ماعلا اذه ضرعم زيمت

 نوشفلا نأل ءرصم ين ثيدحلا ىليكشتلا يفموقلا زكرملا هعبط يذلا مخضلا مخفلا

 نم رثكأ غولاتكلا اذه ريثيو .نوشفلل
 نيتضراعتم نيتلاقم ببسي ةينف ةيضق
 دمحم روتكدلل ىلوألا ءهيف نيتروشنم
 دبع لغرف روتكالل ةيناثلاو سيوع دماح

 يليكشتلا نفلا نا نم عئاشلا ارفف

 يميداكالا نفلاب أدب ثيدحلا يرصملا

 ابوروأ ىلا ائيثوعبم قيرط نع يبوروألا
 نيذلا نييبوروألا نينانفلا قيرط نعو
 ةليمحلا نونفلا ةسردم يف اوسرديل اوتأ
 ماع لامك فسوي ريمألا اهأشنا ينل

 يلغرف روتكدلا فق «سيراب يف ةليمحلا

 ةداعا ىلا ايعاد يأرلا اذه دض ظيفحلا دبع

 نيب لصفت ىتلا ةطيسولا ةرتفلا ةءارق

 اهددخي ىتلا ةرتفلا يهو .رصاعملاو ميدقلا

 رضعلا ةياهن نيب امب ىلغرف روتكدلا

 . ةليمجلا

 تاطوطخملا اهوا :رصاعملاو ميدقلا

 عماجلا ليحلا» طوطخت اهنيب نمو ةيكولعملا
 «يردجلا زازرلا نبال «لمعلاو ملعلا نيب

 يرطفلا نفلاو ةيئيبلا موسرلاو .ةيبعشلا

 يف لازي الو ادوحوم ناك كلذ لك

 نفلل ةيادب هنأب ' نأ لقي لو ءايوروأ

 ةفاضالاب «ثيدحلا يورو ١ ليكشتلا

 راطقألا يقابو  رصم دنع ةيصوصخ ىلا
 ةملك نم اساسأ دوصقملا نا يهو  ةيب رعلا
 .ةيليكشتلا نونفلاب اهنرقن امدتع :ةثيدحو

 ينفلا لمعلل ثدحتتسملا لكشلا كلذ وه

 هيلع قلطن ام وا هراطالا» وهو ةحوللا وا

 ىلع مسرت انه ةحوللاو . .«زاوربلا»
 الا برعلا هفرعي ١ اذه لكو ء «لماح»

 اذهو , يضاملا نرقلا ِق ايوروأ نم ايت

 انتيؤرو انلماعت ةقيرط ةيادب ددحي لكشلا
 ىرخا طاقن ةدمع ىلا ةفاضالاب ..ةحولل

 . ةشقانمو ثحب ىلا جاتحن

 ض رعملا ىف لابجألا لك
 يف ةضورعملا لامعألل اندع اذا

 الامعا دخت رشع سداسلا ماعلا ضرعملا

 لاثما رابكلا نم : ةيحلا لايجألا عيمج لثمت
 ىلا ميلح ةيحتو نوطالفا يجناو ادن دماح

 ارورم مهتايلك نم اثيدح ع نابش
 ميلس داؤف دمحا لثم طسولا نال

 لوسرلا دبع ديسو ظيقحلا دبع ىلغرفو
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 ديدجتلا نا رظتلل تفلملا نا الا .مهريغو

 ضرسعملا ىلع بلغت انيب ليلق راكتبالاو
 ريغ لامعألا نمو .ةفورعملا بيلاسالا
 تجرخ ىتلاو ةضورعملا ةليلقلا ةيديلقتلا
 عاونألل ةفولألا تافيصوتلا قاطن نع
 .كونرك نايليل ةنانفلا لمع : ةيليكشتلا

 اهيلع قرولا نم ةيلوط ةحاسم وهو
 كلسلاو شيرلا لثم ىرخا تاماخ

 تبتكو اهئازجا ضعب تنول .عيفرلا
 .ةيزيلكنالاب ةيبدا تارابع

 لمع اضيأ ةيديلقتلا ريغ لامعألا نمو
 . يشاتسواد تمصع يردنكسلا ناتفلل

 ةمئاق تحن اذه هلمع اوفنض دقو
 نايليل ةنانفلا لمع اوفنص املثم .ريوصتلا

 اذه ىلع انضارتعا مغرو .اضيا كونرك
 دوجو مدعل نوروذعم مهنا الا فياصتلا

 - امبر اولح دقو .هيف لخدي رخا فينصت
 ىلع اوقلطاو .برغلا ٍِق لاكشالا اذه

 : فينصت ةفنصملا ريغ لامعالا هذه لثم

 . .«ءايشالاو
 بشنملا نم المع تمصع َمّدَق « , مهمل

 هظطسونت .ءريرس رهظ هميمسصت يف هس

 لاخدال امبر .ناتبدحم ناتريغص ناتارم

 ىري امدنع هسفن لمعلا «لخاد» جرفتم ا

 موسرب حيطسملا نائفلا مسرو «|مهيف هسفن

 رثكأ تناك ناو هاجتالا ةيفرخر ةنولم
 .ةيرح

 نيلمع ىلا ربشن يقزحلا تحنلا قف

 ربعي يبرغملا دامع وه باش نانفل نيزيمتم
 يواسأملا ةضاخييو . مداظلا نع امهيف

 مدقي وهف «ةيروتاتكيدلا مظنلا نع جئانلا
 لكيه اهلخادب ةيرشبلا لكايملا نم ةهوف

 المع مدق ايك .هسفن ىلع سوقم دحاو

 مره ىلوأل ةرواجتم عطق ثالث نم رخا

 ريشي رشؤم هراسي ىلع ةيرشبلا لكايشا نم
 ةدعاقلا لكايفا نم ةعومجت ىلا

 لمعلا اذه ىلع قلطا دقو ؛ ءاضفرقلا

 ةطاسب يف كلذ لك . .6نيزاوملا لالتخا»

 دبع دمحم نانفلا مدق زرابلا تحنلا يف

 ىلع شامقلا نم ةعطق حلاص

 اهيف ودبت يبشخ راطا لحاد بشخ

 . حطسلا عم لماعتلا ٍق نائفلا ةيساسح

 هيلع ميدق رادج نم ءزجك ةتوحنملا ودبتو

 مل ةذفانو باب ىلا اريشي نا نكمي نازاورب

 مدختساو ؛ حسا عطقي اليكل امهحتفي

 نائفلا لامعأب ركذت ةيساسحب ناولألا
 .ديعس لآ نسح ركاش ريبكلا يقارعلا

 يف ام ضعبل ةراتخم ةعيرس ةلوج هذه

 لكل ضرعتلا نكمي ال هنأل ماعلا ضرعملا

 ءةدح ىلع كرتشم لمع لكل وأ نائف
 نم ةفورسملا ءامسالا نا ىلا ةفاضالاب

 ضرعتنو ءانضرعت .مهريغو .نينانفلا
 تابسانم فو . ةصاخلا مهضراعم يف مه

 انلأاد يئوتخأ
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 يبرغملا ثحابلا

 :ريبكلب دمصلا لبع

 د وع كت »دوك اقوول نزف...

 : داوحلادبع لامك : ةلباقملا ىرجأ

 ةرساحب ذاتسالا .ريبكلب دمصلا

 ىتلاو ن0 نئاععتا نمادألا نع

 احاجن تقال ىتلا «ةعماجلاو ةلجم تردصأ

 لالخ دمصلا دبع روتكدلا ماقو ءاريبك

 نيفقثملا نم ذدعب لاصتالاب هترايز

 مهامعا عبط ىلع مهعم قاقتالل نييرصملا
 برغملا يف

 اهريرحت سأري ىتلا «ةعماجلا» ةلجم نع

 ذنم تأدب اهراذصا ةركف نا :لوقي
 نع ةجنا يهو ؛تاونس ثالث يلاوح

 ىلا ةبراغملا ليمالتلا ةجاحتب ساسحا
 هلوق نكمي امل قيمعو يدج يناقث نومضم

 برغملا يق يف ميلعتلا نا كلذ .سورد نم

 .ةفاقثلا نع رثكأف رثكأ لصفني أدب

 ايبسن نينفقملا ةفاقث ءاضيا: سكعلاو
 يذلا رمألا .ةيفاقثلا ةسسؤملا نع تدعتبا
 صقن رهاظم ىلا ةفاضا ءايهيلكب رضي

 دهاعم نم نيجرختملا نا كلذ نم ىرخا

 مهذيمالت طساوا يف ءايلعلا مي
 ءامومع ميلعتلا ىوتسم ىلع يلاتلابو
 ظحالملا نه ثيح .يعماجلا صخألابو
 بلاطلا ىوتسم يف اضافخنا ةمث كانه نا

 نم ةعومج ررفق انه نم « ؛ يعماجلا

 ةيفاقث ةلجن رادصا ةبراغملا ةذتاسالا

 دبع روتكدلا ًارخؤم ةرهاقلا راز ِ
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 .قرشلاو برغلا م وسحلا دم :كميلا ديع .:د ,ٍ

 ثيخ نم ةدي رج لكش يف ةلجم .ةيوبرت
 صخر نامضل كتلكو ءاهجسارخا

 تردص , عيبلا راعسا يلاتلابو فيلاكتلا

 .الئاش احاحن تححنو لعفلاب ةلحملا

 .ةخسن فلا نيسمخ ىلا تالدعملا تلصو

 اضئاف اذه رفو دقل : عفترم لدعم اذهو

 .بتكلا رشن هيلع ماق يذلا وه ناك ؛ ءايلاف

 ميغ هيك دمنبفلا فيح روتكدلا كوكي

 ذاع بعضلا نم يتلا بتكلا رشتب ء:ب اوأدب

 :عامسإلا لاجم يف ةصاخ اه رشاسن
 تاءائثتسا ىلا ةفاضا .رعششلاو ءصصقلا
 سرادملا يف ةياور تررق اذا ءادج ةردان

 ؛اناوثع 19 رشن مت يلام دودرم اهل نوكي

 .فازفز دمحمل (كيدلا ةضيب) اهنم
 ,فسوي لضافل (ريزانخلا) ةياورو
 ءروفسوب دمحأل ةيصصق ةعومجو

 دمحمو دمحا يودبلل ةيرعش تاعومجمو
 ال ةيقإ تانسارج بنام ىلا

 رفوت هذهو ةيميلعتلا تاررقملاب ةقالع
 .رارمتسالا نم اننكمي ايدام ادئاع

 مهنا م دبع روتكدلا لوقي

 رارتمتنسا نمت ةلخع سيسافا فا اوركف
 تسسأ ىتلا ةعومجملا تاقالع
 «(ةعماجلا) فقوت دعب ةصاخ . (ةعماخلا)
 ةيلصف ىلوألا .نيتلحجم انردصأ لعفلابو
 مهأ نع صوصنلا مهأ ةمجرتب ةصاخ

 تيبد اهناونع ةلجملا ؛ةرثؤملا تايصخشلا
 اروحمتم لوألا ددعلا اهبنم ردص «ةمكحلا

 لوح ابيرق يناثلا ردصيسو .وكوف لوح
 اما .يرسيوسلا سفنلا ملاع (هيجايب)
 (نيكسمو.شت) لوح نوكي فوبف ثلاثلا
 ةيناثلا ةلجملا .يكريمألا يوغللا ملاعلا
 .«تالاقملا نويعو اهناونع

 هذه نا ,دمصلا دبع روتكدلا فيضي

 ثيح .ةلوسك ةيادبلا يف نوكتس هلل

 ملام ٠ اديج هربتعن ام رشن ةداعأب ىفت

 غالطالا نم يبرغملا ءىراقلا نكمتي

 ةلجم نم دادعا ةعبرا رادصأب انأدب هيلع

 بدألا ة نع ةرداصلا (فلأو

 0 نراقملاو يزريلكنالا

 ةلحملا راذصاب كلذ عيتنسو .ةرهاقلاب

 ف ركفنو ,ةيفسلفلا تاساردلل ةيسنوتلا

 .ةيرصملا «ةيركف اياضق» ةلجم رادصا
 «ةيرصملا «ةوطخ» ةلج نس تاراتخو

 . ةيناملألا «نفو ركف» ةلجمو

 برقللا يف يبرعلا باتكلا
 عضو لوح دمصلا دبع روتكدلا لوقي

 قباسلا يف هنا .برغملا يف ينرعلا باتكلا

 ناك ءايهف رثكألا وه يبرعلا ءىراقلا ناك

 ارظنف مويلا اما ءاصيخر يبرعلا باتكلا

 تارايتلا ضعب روضحو دوكرال
 ةردقلا فعض ىلا ةفاضا «ةيديلقتلا

 نلح كابقالا ايست ةاصج دق كين ةيئارشلا

 ىلع رثؤي ال اذه نا الا :يبرعلا باتكلا

 سفن يق ديلا باتكلا ىلع لابقالا

 ةفاقثلا نم ايوق اموجه دجن تقولا
 لبس ليهست متي د ثيحعب .ةيسنرفلا

 ا تا ءابب لاصتالا

 .ةيسنرفلا رشنلا رود نم ةدوصقم

 عوجر ببسبو .ةينعملا ةيفاقثلا ةزهجألاو

 ةبراغملا نيجيرخلا نم ادج ةعساو دادعا

 مييدل ءالؤهو ,ةيفرقلا تاعماجلا| نم

 تايناكماب ساقت ال ةيدام تايناكما

 طابترا اضيا مهيد .ةبراغملا نيفظوملا

 ىرخا ةيحان نم .مهتفاقث رداصمب يوف
 ,برغملا يف لغوتلل يكريما ططخم كائه

 دقل ءاهسفن نع عفادت عبطلاب اسنرفو

 فحصلاو «بيرعتلا يف ارت ثدح

 نم رثكأ عابتو مدقتت ةيسنرفلاب ةقطانلا
 نوفقثملا فقي عيطلاب .ةيبرعلا فحصلا

 لصاويو «ةجوملا هله دض ةبراغملا

 هنا .هييباج ريكي دمتعلا فرع روتتاللا

 ءابدأ ز ربا بتك نم تاعبط رادصا

 هللا عنص لثم رضم يف تائيتسلا يع

 ىبحيو لقند لمأو ديعقلا فسويو ميهاربا
  يناطيغلا لامحو ضايف ناميلسو رهاطلا

 يف نآلا نيئورقملا باتكلا رثكأ مه ءالؤهو

 يدعي ملف ظيقع بيج ان ١ .برغملا

 ميكحلا قيفوت نا نيح يف . لبق نم ناك ايك

 غل !نآلا دحأ هب متبي ال
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 دولج رفاظ :نم دادغب

 قارعلا ىف ائيسلا تأشن نا ذئم
 ةداحلا مالفالا ىحنم تذخا

 ةيديموكلا تاالواحملا نم ضعبو

 فقاومو يعامتجا دقن نع ةرابع يه يتلا

 ضارسما ثاشتجا اهيف لواحت ةيناسنا

 . . .قارغلا يف ةيعامتجالا

 . ةيملاعلا مالفالا تاناجرهم ضعب ٍق

 تلازال ىتلا ةيقارعلا |منيسلا مالفأو
 .نوئماظلا ؛يدنفا ديعس ىه اهم زتعت

 اهريغو فطعنملا :ىربكلا ةلأسملا . يباجلا

 روطنت لحارم نع اعيمج ثدحتت يهو
 ةيسايسلا ةظقيلاو .ةيعامتجالا ةروشلا
 لالقتساللاب ةبلاطملا يف يقارعلا درفلا دنع

 قيقد فصو يف تحجن اهنا ثيح ةيرحلاو
 ثادحالا هذه فشكب ةيئامئيس ةخحلاعمو

 روهظل تداق يلاتلابو ايمالعاو ايسفن
 .ريثكلا اهنم رظتني ةيئامنيس رداوب

 قارعلا يف امنيسلا ةطراخ .مويلا
 برحملا فقوت نلف ةبعشتمو ةعساو

 ةراضحلا دلي ىلع مشاغلا ناودعلاو

 هله دوهعملا يناسنالا طاشنلاو ةفاقثلاو ظ

 ةفاك ةلودلا ت.عضو امدعب ةلحعلا

 تناعتساو نفلا اذهب يقرلل تايناكمالا
 طسولا رداوكلا ريوطتل تاريخلا لضفأب
 ةرداقلا ةيئرملا نونفلا نم انيسلا رابتعال

 لوصولاو درفلا قامعا يف لغلغتلا ىلع

 ينوبرتلا موهفملا نيب سناجتلا نم ةلاحل
 . عيفرلا نفلاو يقالخالاو

 برخا نمر يف ةيئاور مالفا
 يهو تاوئس تس نم رثكا لالخ هنا

 ةرشع نم رثكا قارعلا جتنا برخلا ماوعا

 ام اذا ةريغض ةبسن يىهو ةيئاور مالفا

 ةظبترملا فورظلاو ةينمزلا ةرتفلاب تسيف
 ةسسؤملا نيب تعزوت مالفألا هذهو اهم

 تغ ارش يتلا حرسملاو امييسلل ةماعلا

 ةلصافلا ةكرعملا «ةيسداقلا» ريبكلا اهمليفب

 يبا نب دعس ةدايقب برعلا اهيف رصتنا يتلا

 شويج لوخدو سرفلا ىلع صاقو
 مث نمو نيمدقالا ضرا نيملسملا برعلا
 نع ثدحتي وهو :ةيهبو عواطم» مليف
 ةكرعمل ءادهش اهءانبا تحنم ةيرصم ةيرق

 ةانق روبعو اا/“* ماع ْق ريرحتلا

 تالاح اريخا فداصت اهنكل سيوسلا

 ةيئامثيس ةلواحم يهو لذاختلاو مازهعالا
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 . ةينطولا هرداوكب قارعلا اهانبت ةيموق
 مليف ناكف يئامتيس جاتنا مها اما

 ةلحرم نع ثدحتي وهو :ىربكلا ةلأسملا»
 يف زيلكنالا دض ىربكلا ةيقارعلا ةروثلا
 ىلوالا ةرارشلا تلعشا ىتلاو 1476 ماع
 . ةبقاعتم تاروثل

 ةسسؤملا تمهاس دقف برحلا مالفا امأ

 كلتمي وهو «ةبهتلملا دودحلا» يمليفب
 برسحلا عيضاوم نم امهم اعوضوم
 عرب «اقباس ةلجملا هيلا تراشأ» ناودعلاو
 ميدقت يف حجنو دادح بحاص جرخملا هيف

 كلذ بناجب اضيا فقيو . زيمتم ضرع
 يداها دبع نائفلا جارخأ «نوذفنملا» مليف

 .يوارلا

 يئامنيسلا جاتنالل لباب ةكرش

 اهجاتن نم تعسو اضيا ينويزفلتلاو

 مالفا روهمجلل تمدقو يئامنئيسلا
 مليف راظتنابو «جوزتي قئاف» و «قشاعلاو

 ال ةثالغلا مالفالا هذهو «دومحو دمحو

 اهنيسلا ةسسؤم جاتن تاهاجتا نم برتقت
 فطاوعل هجوتت نا تلواح لب حرسملاو

 مالفاب يقارعلا دهاشملاو روهمجلا

 (جوزتي قئاف) ليقب أدب ةرخاس ةيعامتجا

 ثدحتي وهو ليلحلا دبع ميهاربا نائنفلا

 الوا ةجوز نع ثحبلل باش بعاتم نع
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 مث نمو .راجيالل راد وا ةقش نع يلاتلابو

 ةياور نع ذوخأملا ؛قشاعلا» مليف
 قلاخلا ديعل قشاعلا هللادبع تادباكم

 ةجوم نع اريثك فلتخي ال وهو يبكرلا
 تاجاتنا تداس ىتلا ةيفيرلا ةايحلا مالفا
 تانيتسلا ةلحرم يف ةيبرعلا مالفالا
 اجذومن انل مدق هنا مغر قارعلا يف ةصاخو
 عاطقالا ةطلسل ضفارلا يروثلا لطبلل
 (دومحو دمح» مليف اريخاو رامعتسالاو

 جارخاو يرصبلا ميهاربا روتكدلا فيلأت
 لوا يهو لالجح ميهاربا يحرسملا نانفلا

 مليف وهو يئامنيسلا جارخالا ِق هل ةلواحم

 يف ةيحرسمك مدق نأو قبس يفير يئانغ
 .دادغب

 تمدق ىتلا ةيئامديسلا تاجاتنالا هذه
 الابقا تقال ىتلاو ةرقفلا هذه لالخ
 ضورعلا هذه ةدهاشمل اريبك ايريهامج
 عجشم يقارعلا دهاشملا نا ىلع ةلالد
 نم رثكا برتقي ةينطولا تاجاتنالل ىماسا
 بحلا دي مهبلا ادام نيفو رعملا هموحن

 عوضوملا نوكي امدنع ةصاخ نواعتلاو

 .اعتمن اقداص

 ةسبسؤملا جانا نم وهو «رحبلا بخص)

 ةياور نع ذوخأمو حرسملاو |منيسلل ةماعلا
 .ناونعلا سفنب .نويخ يلع صاقلا
 نانفلا جارخا يسرم حلاص ويرانيس
 تعفر ريوصتلا ريدم « ميركلا دبع حيبص
 «ينارماسلا رازن ليثمت .ديمحلا دبع

 . ملاس اهس . يدلاخلا نوميم ء ملاس ىذش

 ةعومجمو سراف مظاك ؛ لماك لالج

 نورهظي نييقارعلا نيلتاقملا نم ةيقيقح
 .:ةنماسلا ىلع ةرم لوأل

 ةيقارعلا رصق مأ ةقطنم يف روص مليفلا

 لاطبال ةيقيقح ةصق نع ثدحتي وهو
 ابيدصت ءانثا ةيقارعلا ةيرحبلا تاوقلا
 رحبلا قمع يف يناريالا ناودعلا تاوقل

 ةيقارعلا ةجرابلا باصت ةمهملا حاجن دعبو
 لئاه دومص دعبو اهدارفا ضعب وجنيو
 ةدارالاو طقف ءاملا ثيح رحبلا ضرع 71

 لوصولل باعصلا لمحت يف ةيديدحلا
 «مالسلا يف ةفيرشلا ةيناسنالا ةياغلل

 رحبلا ُِق نودوقفملا ةثالشلا لاطبالاف

 دادرتسال ةلواحم يف مهردق نوعراصي

 للختتو يدنعملا ةبراحمل ةدوعلاو ةاينلا
 ةايحلا يف ةيدرولا مالحالا كلت كلذ
 ىتحو براقالاو لهالا عم تايركذلاو

 ةقيمع ىؤر يف ققحتت مل ىتلا تاينمالا
 جاومالا ريده ىوس اهظقوي نل ةقداصو

 هذهو بعرلا يتأيو ملحلا ءىفطنيف

 ربع جرخملا اهدسج ةيناسنالا تالاحلا

 هتنهم الغتسم كاب سشالفلا» روص

 هذه برقي نأ عاطتساف قداح ريتنومك

 تناك ابنا مغر نيدهاشملا ةدثفال تالاحلا

 يف ةلممو ةليوط نايحالا ضعب يف

 .اهراركت

 لاطبالا ءالؤه نم نانثا حجني اريخا

 اذه نم جورخلا يف ةداهشلا ثلاثلا لائيو

 ةعاجشلا طاونا اوحنميل يواسأملا قزأملا
 ِق مهتعاجشل ةيركسعلا ةدايقلا نم

 . حاجنلاو دومصلا

 ةرفط ربتعي ؛رحبلا بخص ٠ مليف نا

 . قارعلا يف برحلا مالفا يف ةيعونو ةداج
 ةرشابملل نآلا ريوصتلا تاسدع رودت

 ةسسؤم جاتنا نم ديدج مليف ريوصتب
 «دادغب ْق بح ) ناونعب حرسملاو ائيسلا

 يف ثحبي يديموك يعامتجا مليف وهو
 هجرفخيو ةيناسنالاو ةيفطاعلا تاقالعلا

 تعرش اهك «يوارلا يداها ديع نانملا

 وه ديدج مليف ريوصتب لباب ةكرش
 مالفالا دحا وهو «11 مقر ةرامعلا»

 ناثفلل تدنسأو ءاضيا ةيديموكلا
 هبتك نا دعب هجارخا ةمهم دادح بحاص
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 هيا را :ةلودلا ديؤم
 رصن نب دلقم نب ىلع نب دشرم
 . ناطحق ىلا هبسن يهتني ذقنم نب

 ةريثك يهو «ةنانك» ةليبق نم ذقنم ونبو

 لزنو ةريزجلا ءاحنا يف ترشتنا ددعلا
 ةليبقلا هذه تناكو ماشلا دالب يف

 .زازتعا يف ةميدقلا اهرخافم اهعم لمحت

 .ءالعو تاسرفو ناعجش ابهنم ناك دقف

 ةزعلاو ءابألا يف دادجألا ةريس ىلع تلظو
 ىلع اهعورفو اهؤاتبا ظفاحو .ةماهشلاو

 ةلوظسلاو 1 ُِق را تاداع

 *تاحفص هذقتم وبا طخو .ةدحتلاو

 يضاملا نيب لصتو «ةيبرعلا داممالل فقت
 لك ,رابك لاجز مهغم رهتشاو .رضاحلاو

 عاذو :بيدأ رعاش وا عاجش سراف مهنم

 .يرجه ا سماشخلا نرقلا لالخ مهتيص

 دقو .ةامحو بلح نيب مهزانم تثاكو

 ةسمخ ىلع عقت قتلا ءرزيش» ةئيدم اوذختا
 ناكو .مهل ةمصاع «ةامح» يبرغ اليم رشع
 هكر عيبا ِق اروهشم ابنصخح

 ييرفلا ثلا نايف نه
 صوحألا لاذ ©

 اناشب : وسبا بلال .الأ

 ىهتشو ذلبانالا شبعلا اسو

 ننال ءاش نمف .يدهجابصلا تبكي
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 1 . يلارعأ لافو ©

 اريغ دن يذلا باقل اهل الأ

 لوم امش بلذ نم كنبدع ْ

 ةعولو يلصتلا ضم دجن | الك
 هبزع قوشلا قرف بلف كلذ
 : بيصن لا ©
 امدعب كلهج تعجار للط نأ

 انأك عاود ةبدإن ظ

 الجنب نأ نوؤزحلا بلغ دنف
 ادنفو اننا داي م١

 ادمسأو كيلا ْق يدا ءاشا نفو

 ادملج رخبلا سلب نم رجح ندذ
 اددمنألا الدرب امو .للف

 أرصقاو .يوبمالا5 نماحص لذ نأ

 اريفنو لف نم اسدنال

 اردحلا حس نيملا عمد تالجي

 ارك أعلا فوريم ميس اذإ

 زلجنو مبع ربص كلم اند

 1 دق دق مورا ناكو ا ولما

 يقبو .مبنم هدرتسا «دّلقم نب ىلع» نكلو

 يلب .ةيورغلا عالق نس ةجلخ مهتزوح يف
 «يلع نب دشرم» قزر رابخلا نضخلا اذه

 هاثكو «ةماسأ» ةأمس ًامالغ له غ// ةنس

 هتلوطب يف هيبأل افلخ نوكيل «رفظملا ابأ»

 ائدح ةئسلا هذه تفداصو . هتعاجشو

 انوروأ تالعا وه ماعلا خيرات ِق اماه

 .برعلا دض اهبرخ
 ىتح هرمغ نم نيعسس ةةماسأو: غلي امو

 يل ةلؤشلا نيييوزدالا شو علو

 تلاسو ع تامر ب ةفاعشلا

 يف برعلا لخدو .ىلتقلا عقوو ,ءامدلا

 #2 اهجو برعلا فقوو .ةديدج ةنحم
 مهراسيد نع نوعفادي راي 0

 يعيبطلا نم ناكو . مهضراو مه

 ىلا فرصتاف .هقالسا ىلغ ةماسأ | ل
 ىلا هوبا هعفدو ؛ديصلاو .«ليخلا بوكر

 ماسمأ فقوف .لاتقلا لع هنرمو ةوتفلا

 ىلا هبلق نكسو .رساوكلا دهشو ءدوسألا

 فختسي هرمع شاعف .توملا ةهجاوم
 ديص نم داع اذا ةماسا ناكو .كتوملاب



 رابغ هينا تي يق ىلزن ةلطولاو ةناويغل
 .ءايدألاو ءالعلاو ءارمالاو ناسرمفلا

 هللا دبع وهو هرضع هيوبيس هل ىعدتساف

 .وحنلاو ةغللا هملعي رزيش ىلا يلطيلطلا
 ا!ذكهو . تاونس رشع هيلع سردي لظو

 ىتح ةفرعملاو ملعلا ماه وم ةعاساو لا

 .نارسقلا بيرغ ملعتو .ةيبرعلا فقث

 باوبا نقتاو :ةغالبلا بيلاسا يف دوجو
 ديزي ام رعشلا نم ظفح دقل ىتح .وحنلا

 رعشلا نويع نم تيب فلا نيرشع ىلع
 لاجرلا غلبم «ةماسا)» غلي امدنعو يب رعلا

 ناكو رزيش مكاخ وه «ناطلسر همع ناك

 نيبو هنيب تعقوا هتيشاح نا ريغ .هاعري

 عاطتسا امدنعو «؛ةماسا» هيخا نبا

 نم همع فاخ دوسالا دحا ةعراصم

 ةرداغم هيلا بلطف هتعاحشو هحومط

 .(رزيش»

 دامع دي يف «ةامح» تطقس نا ثدحو

 ًاكلام ناكو ء.هه14 ةنس يكنز نيدلا

 اذه ةهجو نا ةماسا فرعف .لصوملل

 دض يبرسعلا نظؤلا ديحونت لطبلا
 رزيش نا نقياو .نيعماطلا نييبوروألا

 نم رجاهخا «نيبالا دامت نوكتس اهريغو
 سشيج ىلا مضناو لصوملا ىلا راسو .هدلب

 هنسو .هتيار 0 برامجي نيدلا دامع

 بورض نم ىدبأو .ةنس نوثالثو تس
 .دادغبو تيركتب ةريثك عقاوم يف ةلوطبلا

 رصاحو ءاهكلمتف بلح وحن هعم راسو

 نييبوروألا نا ملع هنكلو ,قشمد هعم
 يتب نم رزيش عازتنا ىلع اوفلاحت مورلاو
 .اهنع عفادي ةدلب لل داعف .ذقنم

 شويج تفقو واب ةنس يفو

 ءالب ةماسا ىلبأف .رزيش لوح ةلئاه

 عرسأف نيدلا دامعب دجنتسا هنكلو . ادي
 .رزيشو ةامح نيب هلاحر طحو اذه

 مورلا نيب عقوي نا هئاكذ لضفب عاطتساو

 دعب هنوضوافي مورلا حارف .نييبوروألاو
 فرغو 0 نيرشعو ةعبرا ماد راصح

 ؛ةماسا» ةءعاجش نم ناك ام دلبلا لها
 :هتلوطب ءابنا رزيش تددرو هنأش عفتراو
 0 تبيدف

 انقيتم ءابنع حوزنلاب هتوخإ رمأو رم

 :هكلم ىلع ارطخ حبصأ هنأب

 يف اوتتشتو هتوخإو «ةماسا» جرخو

 رهاظ ِق مهيلع ةثراك تناكو «داليلا

 نم ءالؤه ذقني نا دارا هللا نكلو .رمألا

 . .اماع نيرشع دعب ثدح عيظف لازلز

 لك هيف كله لازلز عقو ه7 ةنمس يفف

 .اعيمح ذقتم ونب تامو .رزيش ةعلق يف نم

 ..اوشاعو .نودورطملا ءالؤه ملسو

 ها60117 ةنس قشمد ةئيدم «ةماسا» لخد

 ريغ رنا نيدلا نيعم اهريزو ةبحص لمعو
 :ةماسا نم فاخ ام ناعرس اذه نا

 هدعبأف .بيدألا .عاجشلا .ريمألا

 اهلصو ثيح ةرهاقلا ىلا ةرجهلل رطضاف
 نيدل ظفاخلا) هب بحر دقو ه 674 ةنس

 هفلخو . ظفاحلا تامو .همركأو «هللا

 ترشضشتناو نتفلا تماقؤو .رسفاظلا

 كرت اذكهو يمطافلا طالبلا يف سئاسدلا

 د لصيل ةرهاقلا ةماسا

 خوتساو رومألا تريغت نا دعب ه4
 بحي اذه ناكو .ةطلسلا ىلع «نيدلا روند»

 تغلب ه١ ةنس ىفو ءايدألاو ءاملعلا

 رزيش يف عقو يذلا لازلزلا ءاينا ةماسا
 انزح نزحف .هتليبق ءانبا لك هتيحض حارف

 هبراقأو هَترَسأ تومل تفجاو اديدش

 : هيف لاق قيقر رعشب مهاكبو

 , مهتقرف دعب نم يل رهدلا كرتي مل
 اناولسو:ريص :ةمكجأ الق

 اندعسأ تام اولاقل نوأر ولف

 اناقشا نازحألاو مهلل .شاعو

 : لاق مث

 مهد سه سعؤتتم نأ
 اناتشو ةاوانم ينورأ نإو

 اولحر مهنا مهنع سفنلا بيطي

 انالجع راثآلا ىلع ٍينوفلخو
 قشمد ةماسأ رداغ هه89 ةئس يفو

 ىلا هجوتو تاوئس رشع اهيف ماقا نا دعب

 فرغت تناكو ةينيمرا ةمصاع «طالخو

 «افيك نصح» يف رقتسا ثيح ركب رايدب
 لطي ءايندلا نوصح بجعا نم ناكو
 رمع نبا ةريزج نيبو دما نيب ةلجد ىلع
 فرصنا ثيح ريخألا هأجلم نوكي نا رثاف
 نئازخب ناعتساو سردلاو ثحبلا ىلا

 اهنا ليق ةينغ ةنازخ اهيفو «دمأ» ةئيدم
 هتافو ىتح دلجم فلا نيسمخ مضت تناك

 . ه6 ةئس

 ةيبدألا راثآلا نم ةعومجم ةماسا فلخ
 : اهنم ةيخيراتلاو

 يف عبط دقو  رعشلا دقن يف عيدبلا - ١

 . ةرهاقلا

 .دوقفم _ ءاستلا رابعا '"
 لازلرلا رثأ هفلأ  رايدلاو لزاتملا -

 انيلا تلصو دقو .ءزريش ةنيدمب لح يذلا
 وهو هبتك .هطخب باتكلا اذه نم ةخسن

 قرشتسملا هرشن دقو نيعبسلاو ةعباسلا يف

 هرشن ديعا مث وكسوم يف يكسفوكشتارك

 . ةرهاقلاو قشمد يف

 .دوقفم  رهدلا ةميتي ليذ -

 .دوقفم  بابشلاو بيشلا -
 .دوقفم  ةاضقلا  ؟"

 . ةرهاقلا يف عبط  بابلالا بابل

 . ةرهاقلا يف عبط  رعش ناويد - 8
 .دوقفم  راهخالا راهزا

 نم باتكلا اذه ربتعي  رابتعالا- ٠

 تاوزغ ةرتفب ةصانخلا رداصملا مهأ
 هتيمهألو .يرعلا نطولا ىلا نييبوروألا
 00 . ةصاخ ةسارد هل درفنس

 ةنس ةنيناث قشم ميل

ْ 
 اذإ فاتلاب (ءيشلا َمَصق)و, «ةنابا ريغ نم هرسك اذإ (ءيشلا نالف َمَصف) لاقي

 . نيتلصفنم نيتعطق هلعج يأ .هنابأف هرسك

 لثولا
 نا امإو :هيبشتلا ىنعمب نوكي ْنا اماف .هجوأ ةثالث ىلع وهو ةيوست ةظفل (لثملا)

 ىنثملاو ثنؤملاو ركذملا هب فصويو .ةدايزلل نوكي نا اماو ءهنيع ءىغلا نوكي

 . عمجلاو

 ناك اذإ الإ كلذ لاقي الو .هايإ هغلبأ يأ (ريكب نع ٌمالسلا ًادلاخ ٌرماع أَرمأ) لاقي
 !!!بوتكم ريغ مأ ناك ابوتكمأ مايألا هذه يف هنولوقي مهنكلو .ًابوتكم مالسلا

 رمألاب مه

 هئمو .هلعفي مل نكلو هّدّصقو هيلع َمّزَعَو هدارأ يأ (اذك لعفي نأب نالف مه) لاقي

 . (اهب مهو هب تمه دقلو) :كاسوي ةروس يف

 ٌةأرملا تفناَه

 .ءىئزهتسملا كحضك روتف يف تكحض اذإ (ًافانهو ٌةفناهم ةأرملا ِتَفَئاه) لاقي

 . (لجرلا ٌفئاه) : لاقي الف ةأرملاب صوصخم اذهو

 ةسأر ضْعنأ

 .(هسأر نالف . ضغنأ) : ليق .ءىزهتسملا وأ بحعتملاك هسأر لجرلا كرح اذإ

 . ءازهتسا وأ ًابجعت اهنوكرحي يأ (مهسوؤر كيلإ نوضفنيسف) :ميركلا نآرقلا ينو
 دب

 سرتفاو لكأ

 ّنأل ءاهَسّرَشقا لاقي الو قاقلا ٌتفذلا ٌلكأَ) لاقي :ليمش نب رضتلا لاق

 َدهطضا

 يف (دهطضا) لاقي الو ,نيّدلا ببسب هاذاو هرهق اذإ (ًانالف نالف دهطضا) لاقي

 «قالطالا ىلع ةّيذأو رهق لكل (داهطضالا) نولمعتسي مويلا باتك نكلو .كلذ ريغ

 .دحاو نيد ىلع ناوخالاو (ًادمحم هاخأ هللا دبع ّدهطضا) مهنم دحاولا لوقي دقف

 4-50 ا

 فيصنو هدينه

 ةديْنُه) :تلق ديو رانو دنهك ثينأت ةمالع هيف رهظت م ًاثنؤم مسا ترفص اذإ .

 هةر 2 ءاهوتأ ىلا 00 نأل ءءاقاب (ةيديو ةريونو
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 رفحألا فولطلا نم ةديشم تويب ّق .لاعالا ن

 ئ ' داوعاوراجشألا عوذج نم اهفوقسو .ةينيط
 : ا .ةحئار مشا تلز امو ؛اهفرعا تنك ةيوقلا كلت . ب ]
 00 !لامشلا راطق نيزح وه مك .يعمس ىلا راطقلا | ةرهز شعترت انلكوا .ةيربلا راهزالاب ةقيلغلا ًاهضرا

 | تسسحا :تفجترا .نوطفلا ةينيص يل مدق نيبورقلا باشعالا رثإ ىبلق
 | ىدحا يديب قدحأ اناو .يمف نم قئزنت نمل عفط ' ,تايدرك ءاسن .لزانملا حوطسب. وسكت يتلا ءارضخلا
 . ىتعم قفا لهف ناكملا ىنعم دقفا ينن ننا .ةيرقلا زئاجع |. ةضافضفلا بايثلا نيدتري ,نيدفارلا يداو نم نيوترإ .

 1 500 0 1 ا هر * ءاضيب ةحشواب نهفوجو نيطفيو .ةيشكرزملا

 9 .بيِهر تمص رشتني انلوح ' تضف ماوعا ةرشع ةيريا ةوهز 4 اها دهشملا حجراتي

 1 | تاطو نمالا :ميظخلا قارعلا اهيا .كارق ةركاذ فرعي | له .ةيتاعلا ا ىدختت ,روخصلا نيب تبصتنا
 00 0 .ةيرقلا كييرت ةمادقا . مهعفادم ةناوطسا اوألم امدنع ةرهزلا كلت كئلوا ىار .

 ْ : 0 : !؟رجفلا ديعا دوراتلاب

 | ةدعتا ةقيقد نوقالشا.ن .نوللا ةيصاصر ةيماله ةلتك ناخدلا ةدمعا مغر ةرهزملا كلق ىرا: تلزؤام :

  تزنئفها .ةنئاعا حاير تبه .ناوريس ءامس:نم نوللا 4 قرا تلز اهو . .ةفدشكلا: دورابلا ةرخباو ةدعاصتملا

 | يلاهالا ىلغ توملا ممح تطقسو :باونألا عيراصم. نيثالث نوضغ يف كيب لك ىلع تالالشكطقاستت ةرجسش

 بوص لافطاو خويشو ءاسنو لاجر عره .نينمألا | .ةفئذق ١4 ةريغصلا ةيرقلا هذه ىلع تطقس ,ةقيقد .
 .كنسمت ئرخأو نارقلاب كسمت داي .ةرواجملا ةيانبلا | مههحاورا ى را تلزم !اهدارفا مظعمب ةلئاع 6 تلتق

 رابغلاو جيرلا نم اهب نومتحي .ءاضيب ليدانفب | .ءامسلا بوص قلستت .راجشالا داسجا نه. جرخت
 هنع ثدحتا ام سيل .حايرلا تايظ نيب جومتنو

 ةرزجم ربكا ناوريس !مهو وا سوباك وا ةروطسا .
 نم .نييندملا يلاهألا تلتق :نآلا ىتح ناريا اهيكترف

 1ْ 0 ؛ناكملا كلذ.ىلا .الفط نيرشع نم رثكأ مهنيب
 ماي اورد يك ةيبنجأو ةب ةيبرع ةلود“5 ولثممو ءارفس

 ٠ تلاهنا ءرجفلا كلذ يف ينحولا فصقلا امص نعل
 لاز تالئاعلا.ضعب نا ىتح ةيرانلا. فا ذقلا تارشع

 : لقط ىوس هنم.جني مل اهضعبو دوجولا نم هلمكأب .
 . مبيع هتارظن لسريو ىفشتسملا يف نآلا دسقرب دحاو

 ناوريس ةرهزر وحن قيرطلا سملتيو ؛ةيواخلا هتيرق :
 1945 ماغ نم سطسغا ا اق تو ل
 .ناكملا ةعقر يف رشتنت ضاقنالاو ءالشالا لازت امو .

 . نيح ودعلا طيختي اذكه .نمالتق نيكبي ةيرقلا ءاسن ٠
 يندم نيب قرفي اال .ئمعلا ةواسشغ ةيندع :

 .!يقارعلا مدلا كفس هتمهم تحبصا لب يركسعو

 ' !رجقلا دنع ناوريس ةرهز نوشحوتملا رصبا ولمآ
 اوار ول هآ !يباورلا كلت ىلع قبعلا اهرطع اومش ولوأ ٠

 . ءامتجالل ةينيطلا مهتويب نم نوعرهب ناوريس يلاه
000 

 ٠ اخانض رافصلا طظقيتسا .ءارضخلا بايشعالا 39

 د و حمم | دوراجلا .ةحئار نم عزف مهبول



 ١ .اوبعتي ملو ديدحلا بعت

 ناطشلا توتساو .مهعباصا تاسملب رخصلا نال
 . برح لا سمش اهتحفل ىتلا مههوجو للظت امويغ

 .ناميالاب دارحجلا نودصي .تاونس عبس ذنم كانه مهنا

 خيراتلل نولجسيو .ىدنلا عيباني رخصلا يف نوحتتفيو
 .ءادفلاو رصنلاو ةلوطبلا رثآم

 .نيلتاقملا سبالم نودتري مهو تاونس عبس ذنم

 عفدت .بيبحلا نطولا هاجتاب مهنويعو .مهتويب مهقدانخ

 ةراشإ يطعت دانزلا ىلع مهعباصأو ىرشلاو ىذألا هنع
 . ةداهشلا قبط ىلع ضرألا ءام مويغلل مدقتو رصنلا

 .نطولا نع عافدللل او رقنتسا : مهدئاف مه لاق نيح

 اوحار «صاقو نباو دلاخو ىنثملاو دعس دافحا لاطبالا اها

 ككل ءًانادحوو تافارز .رضنلا تاهبج ىلع نوعفادتي

 نوكي يكلو «ديدجلا يبرعلا ناسنإلا ةزوص نورطسي
 . قارعلا بر قوف اعساو ةمامحلا حانج

 ديعيو .يضاملا يف مهرثام ملاعلا فشتكا .لاطبا
 . خيراتلا باتك نوحتفي ذا مهو .ءرضاحلا ين اهفاشتكا
 ةيسداق ةروطسا ةرهاطلا ةيكزلا مهئامدب هيف اوبتكي يكلف

 0 .ةدالولاو دحملا

 نابزم ريمس :ريوصت

 . .دورولا هب طيحت قدنخ 10

 .لفلا
0 ١ 

 .لاطبالا لاجرلاب ًابحرم . نطولا نع اعافد . كراشت ةأرملا
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