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 1 0 1986 5 + قولنا / نينثالا ال ١4 ددغلا ال ةغبارلا ةنسلا

 يسنرف كنرف نويلغ اهلامسأر (م.م-شر) يبرعلا سرافلا رأد نع ردصت

 - استرف نيس روس ىيون ناو لح ,نوبود عراش ١ :ناونعلا

 . ةيضيترإإلا ةفاحصلا 302 ةينجةزرنملا 5 ا م سرافلا 0 818376 - + نعت 1 ملذخاا يسال النا

 تبن مزرووك جانسو نز دبججب موسع اعجابك وج روت د رو جب جرحا اجدادنا و 00 را تت ح2 حتت 0 اجا ما 77 نانا وع وو نك جود كالا نوط ىلا ناين اةكرل  لا الا

 [.: ملا مخيزل'1' نرخ 21218 خ14 1815 . 10116 مدن خال خ25 خا خال( نظآ] اع 5. ذآ. 5 3 5

 ةدسادس ةيغ سا ف ةددرع
 دان قمااقل لع 1.000.000 1.12. ل. امج 151115 33 7 01

 دزغوع: 31 ادع لان ظممغ 922000-ل عانتاا]' دانت -5 عانت عدالة 0ع
1 1 0 5 
 6[1]: هجد7 50.40 1| عز: رخآ 2حطتتو 613347 لاوع فيضان :ريرحتلا سئئرو رشادلا

 [ رز[ جءاءانع 0ع 123 2انطأن كقالنمتان تأ 160361 ةقل1 كت كتل عت
 مزوأغوذأ 5]موعدرفو تقعع ]ل عع 1

 طش اهي اهو خ لأ ا تا 114511 نلت
 (نةرت1111 55100 م3112 لغ5ئ ]هانعسهال>> عا ظادطأ]ا ءوخانمو - از” -

 [ممز126ععم [ةوعع مدي ذ]لتل شخ ذ.ذ.-77200 711 هلب- 1ث: 3 دو : وبا ليدن :ري

 0 ةئومان: 2111111 ( 11 نل120 11-1011017 خ511' خ1١ 410 دز ءءاعانع لع 13 601 ع ا لدفن
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 / سمإلل لئاقلا قلفع ليشم دادسإلا

 ١ :يكارتشا ١ ١ يدرعلا عدلا برحل ماعلا مالا

 ةمففلا تافاشلل دخأ كقملا ظ

 يقارعلا ةزيشلال..
 هيف قل

 ماعلا هنيماو يكارتشالا يبرعلا ثهدلا برح سسؤم ْ
 يل ولا برحلا ةأشد نع

 لوألا نويثعدلا اهمهلتسا يثلا مفاودلاو
 .يقارعلا رطقلا اهبشدعد ىتلا ةيثاعشنالا ةلاحلا نعو

 .ةيموقلا ءاضوالا نع كلذكو
 ةيدرعلا ةدحولا عوضوم اهتمدقم يو

 لكسب يذلا
 ' ثعدلا تالاضن ' ْق مهالا نكرلا

 .تددحلا صد يلبامشو

 .:.ءازغالا قاقرلا اهنأ
 ' هذهل نيضلخم ءانبا ةاناغص ةرمث وه ...ةاناعملا ةجيتن وه بزحلا نا

 هللا ىلع اولكوتو مهرما اومزح/اههاجت مهتيلوؤسمب نيرعاشو ةمالا
 مئاق بزحلاو نرق فصن نم برقي ام ىضم دق اهوءادج ةبعص ةمهمل اودصتو
 عقاولا يف اهارن يتلا ةطبثملا رهاظملا لك مغر لؤافتو نامياب لبقتسملا ىلا علطتي
 يميمصلا بواجتلا اذه/بزحلل ةيساسالا ةزيملا يه هذه نذاف .. .يبرعلا

 يحورلاو يسفنلا قيهتلا اذهءاهتيضق ةمدخل عاطقنالا اذه/ةمالا هجول صلاخلا

 داجيالو نيلضانملا ىلع ةبترتملا تابجاولل ةباجتسالاو اهريصم ةبكاومل يلقعلاو
 >2 تامدص نمو تابقع نم اهثاعبنا ةكرحو ةمالا ةضهن ضرتعي امل لولح
 | ةمالل بحلاب نيحلستم«ماودلا ىلع ددجتملا يحلا قيمعلا ناميالاب نيحلستم

 | هذه نودسجي نيذلا بعشلا ءانبالو اهتغللو اهتلوطبلو اهتيرقبعلو اهخيراتلو

 | تعفد يتلا ةقيمعلا ىلوألا عقاودلا مهلتسي يذلا يثعبلا ند دقتع
 2 مهلتسيهلاضنلاو لمعلا ىلا نآلا ىتحو ةيادبلا نم ةيثعبلا 1
 | وه يذلا ينالقعلا فقوملاو لقعلا مهلتسيو ةبحملا مهلتسيو ناميالا
 0 ابعوتسم وكف يا«ةليلج ةيموق ةمهمل ىدصتي نمل يساسا طرش

 ” قا“ .ةمواقملاو عافدلاو هنارصلاو «دقتلاو ضوهكلا طَورشو ملاعتا
 - يف اهدّدِجي اهركذتي عفاودلا هذه ىلا رخآلاو نيحلا نيب دوعي يذلا يدا

 ام ىري الو؛ةيمؤاشت ةرظن ةمالا عاضوا ىلا رظني ال هنأب رثقا ..

 . هجاوي امدنع ةوشن ةلاح يف هلعجي هناميا نا لي ءيش لك مغر ا
 >2 نولضانملا دجو امناو:ثعيبلا بزح دجو امنا هنال؛ ةيعصلا تالاحلا

 0 .ةيخيراتلا ماهملل نويثعبلا
 ٠ ةمهمب عالطضالل نووعدم مهنأب ةيادبلا ذنم احضاو ناك اذهو

 | رعشيو هتيثعبب رعشي ةيصعتسملا تامزالا تالاح يف يثعبلاف .ةيخيرات
 / ناميالا بناج ىلاورخآلا دقارلا ىلا يثعبلا بوعي امدنعو؛لضانمك هدوجوب
 - ءىدابمو قطنم نم هبزح هب هدوزام ىلاو ةينالقعلا ىلاو لقعلا ىلا يا
 7 سفن ىلا اضيا لصي هناف«ةمالا لكاشمل ليلعتلاو ليلحتلا يف ةقيرطو |

 - هذه نا نا“مؤواشتلا ىلاو سأيلا ىلا وغدي ام كانه سيل هنأب ةجيتنلا
 7 ىلع ةيصعتسم تسيل يهف-اهريسفت اهل ةبعصلاو ةفسؤملا عاضوالا
 / انرظن اذا اننال لحلا ىلع ةيصعتسم تسيل يلاتلابو ينالقعلا ليلحتلا
 ١ نا دجنس درجتلا اهيفو حوضولا اهيف لاعفنالا نع ةديعب ةينأتم ةرظن

 0 يبرعلا اننطو ةحاسم ىلع اهدهاشن يتلا تالاحلا هذه نم ةلاح لكل

 0 نم اهب جرخن يتلا ةجيتنلاو(ةديعبلاو ةبيرقلا اهبايسا اهنم لكل ريبكلا

 نا نكمي ال يلاتلاب اهقاولع ورم شوركم عاضوا اهناو؛عاضوالا هذه
 ةملك عامسلو لاضنلا ءادن ةيبلتل امود دعتسم هنأو انيعشب انتقث نم لانت

 امود ناك اذكهو هنم عقوتي اممو هنم بلطي امم رثكا يطعي نالو قحلا

 .بعشلا نأش

 1 ع .٠ | ظ 5 0 ُ دج 0 ٠

 37 04 .٠ ل م

 ةملكلا يناعم لكب ةيثاعبنا هلاحو ةيبرع ةبرجت ميمص يف شيعن نحن

 ةيفاك يهو“سأيلاو مواشتلل رثا لك انسفن نع دعبت يكل ةيفاك اهدحو يه

 اتتمام ”ناميالا هوو لؤافتلاو لمالاو قلاب انسوفن هن يكل

 ةديرعلا عاضوالا يف ةيضيرملا رهاظملا هذه ف ةسلاغم ىلا اهعاعشاب اقيرط

 ةعقب دعبا يف ىتح لمالا ثعبت نأب' ..ءادتقالابو ةودقلاب لقالا ىلع

 1 «؛قارعلا ضرا ىلع ققحتت ةقفحتت يتلا تالوطيلا هذه رابخا اهلصت امدنع“ ةييرع

 1 اذه نطولا نم ةيئانلا ءازجالا يف ىتحو ءزج لك يف يبرعلا فرعي امدنع
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 ءانب وه عئارلا دومصلا اذه:ةفدص دجوي مل هنأبو ءيخيراتلا دومصلا
 .اهانركذ يتلا سسالا هذه ىلع ينبو4نينسو نينس ذنم هل دعا خماش
 ينالقعلا جضنلابو بعشلا بحبو ةمالاب ناميالاب عفاودلا هدهبو

 عقاولا يف ديرفلا ءانبلا اذه لثم عفتري نا نكما ىتح ةمكحلاو جضنلاو

 .ةمالا هذه ةيرقيعو نطولا اذه ةبرت نم ىه هنكلو,يبرعلا
 نكلءمٌؤاشت لك انع دعبي ىكل فاك وه قارعلل ققحت ام نا«لوقا

 الو نوعنقي ال يلاضنلاو يسفنلاو يىركفلا مهنيوكت ةعيبطب نييثعبلا

 نم ءزج ىلع عئار لكشب ةققحتم مهئدايم اوري نأب نوفتكي الو نولكاوتي
 ةتعيتنم ةققحتم لئاضصفلا هذه اوري نأب امود نوحمطي ليكهريبكلا مهنطو

 هل دح ال يذلا ريبكلا مهباجعا نم مغولابو ناطقالا ةيقب يف ةقلطتمو

 هذه نأب وكنت يعد مهناف قارعلا ْق اهتورد يتلا هيث ةيتاعيتالا ةلاحلاب

 نع ًاليدب تسيل اهنكل«باجعالا ريثت دو (لّوافتلاو لمالا تعبتو عشت ةلاحلا

 نمثلا نع اليدب تسيلو «يبرع رطق لك يف موقي نا بجي يذلا لاضنلا
 لصت ىتح يبرع رطق لك يف نولضانملاو بعشلا هعفدي نا بجي يذلا

 قارعلا هيلا لصو ام ىلا راطقالا هذه

 .ةضهنلا

 يردكلا ةمبملا ...ةيدرعلا ةدحولا

 ةرظنلا «هتاسشت. ذم بزحلا هدمتغا يذلا قطنملا ديلا .سملا سمل انفو
 ماما ىربكلاو ىلوالا ةمهملا نأب ةيادبلا ذنم تكردا يتلا ةيثعبلا ةيموقلا
 يتلا ةيبرعلا ةدحولا ةمهم يه ةيخيراتلا ةلحرملا هذه يف يموقلا لاضنلا
 ةمالا ءادعا نأل «يبرعلا نابضتلا ه5 دحو ةغيص وأ لكش ةيادبلا ْق ذخأت

 يلاتلابواهيلع مهتاططخم نونبيو ةفيقععلا هذهل نوكردم اهتضهن ءادعاو

 لخا د تاضقانتلا قلخ يفو اهنايك تيتفت تيتفت يفو ةمالا ةئزجت يف امود نونعمي

 ةرفاوتم ةمالا هذهل ةدحولا تاموقم نا ة ةهج نم نوفرعي مهنال نايكلا اذه
 الو موقت ال اهنكلو ةرفاوتم ةدحولا رصانع/ملاعلا يف ةما ةيال رفاوتت مل امك
 تاقاط ةلاح يف يه تاموقملا هذه.١اهسفن نم اهسفن ينبت الو عمتجت

 عقاو ىلا اهولوحي يكل نييروثلا لوقع ىلاو نيلضانملا لاضن ىلا جاتحتو
 ا 0 يع ةدحبولا لغ ةيااديلا فو امود: بزكلا زكر كلذل:سومله ١

 :يموقلا ميظنتلا ىلع«بزحلل يموقلا لمعلا ىلعءيبرعلا لاضنلا ةدحو
 هدم ةبكارتم ريتك بابسا كانه .. .المت نا بجي تاغارف نذا كانه

 ' نؤنعتي ىتح هيلا اكداعشغإو اتهاتتتا هجوت نأ بجي ئذلا [ذهو.تارغش
 يحاون كانه نأب دجن امدنع نال لبقتسملا يف انلؤافت ا عا تلمشأ يي

 كوي تاو اض يذلا تقولا كرادت عيطتسي هناو ةحاتم تلاذام ةضرقلا
 نوديو قيض نودب اضيا نواعتب ناو؛ةيموقلا ةحاسلا ِق هروضح

 يتلاو هتيجهنم نمو هركف نم ةبيرقلا تائفلا عم نواعتي ن 18 ..راثتتسا

 نكمي اًئيش سيل وه«يموقلا لمعلاو فادهالا ضعب ىلع اهعم يقتلي
 ةرظن/بزحلا تايبدا ىلا متعجر أذا قافرلا اهيا بزحلا ةرظن .. .ةؤاحرا

 هتيدج لكب عوضوملا عرطخ ةمرانج ةيسلع: ءرطت عوبضولا !ةديؤ:بزشللا

 ةيلايريمالاو رامغتسالا طقف اوسيلو رثك ةدحولا ءادعا نأب هتوسقو

 تانايكلا هذه كلذ نم رثكا ةدحولا ءادعا تأ ةيعجرلاو ةينودهصلاو

 اهنع ولجي ن نا رطنضا ام اذا نوكت يكل اهدعاو اهرثكا يبنجالا عنص

 ةلقرع لماعو ةيبرعلا ةضهنلل ةلقرع لماع نوكت نا .. .هذوفن ةدوعل ةلباق

 .ةدهولاو ةيضيتلا نفازر نما عقار قوكت نا نم الدي ةنيرعلا ةذحولل
 راسع لضن ةدحولا ةديضق

 بقانلا ءيرجلا ضلعلا ليلحتلا اذه بلطتي يثعبلا ىموقلا لمعلاو

 ال هدحو لوقلا نأ ىلو#«بزحلا اهلاق ام اريك ميس جيتي ةجرشتا يلا |

 يتلا تابوعصلا لك اهقيرط يف هجاوت اهنا ةروث ةدحولا نا يهوهيفكي

  [ماور نم مل م عفات -5

 ١! .زظق لك نكمتي تتح ,لقالا لع أ«
 ١ ىلا هقيرط قشي ناو هضارماو هلكاشمو هبعاصم ىلع بلغتلا نم

 ندم تأ كلا اههجبأ وم
 نالءتاروثلا قأ ضرقفملا ديدحالا دادغألا لك اهل دعت نا, بجو

 داطقالا ةيضتنت انو راطقالا ةريصنا ةيلاو ةيفويط ةلصخم قوقت ثا ةدضيولا

 قيقحت نمز اولجُؤي يكل ةمالا ءادعا اهعتصي يتلا تارماؤمللو ةيرطقلا

 رادحنالا اذه نأ . :: اهقَِم نِعيشلا اوسئيي يكلو هودعبي ىكلو ةدحولا

 ةيبرعلا ةدحولا فده نم رادحنالا«يدرتملا عقاولا اذه يف هارن يذلا

 تتف ىتلا ةميمذلا تايبصعلا ىلا :ةيخيراتلا ةضهنلاو«ةيبرعلا ةلاسرلاو

 انك ذأ نذاف .ةعيضوو ةليزه تاياغ ىلا يموقلا حومطلاو ةيموقلا لامآلا
 اهددجن انّئدايمو انراكفا ىلا دوعن نا ىلا رخآلاو نيحلا نيب ةجاحب

 ام مها نا كش الف«عقاولا نيبو اهنيب نراقنو اهمهلتسنو اهيف قمعتنو
 ةيعقاو بزحلا ةرظن تناك دقو(ةيحانلا هذه ىه هيلا عجرن نا انب ردجي

 «يريهامج يبعش لاضن وه امناوءايقوف المع سيل يودحولا لمعلا نأب

 تاجاحلا ليبس يف نطولا راطقا نم رطق لك يف بعشلا لاضن لالخ نم
 (بعشلا ةيرح«بعشلا زبخ/بعشلا ةشيعم ليبس يف«بعشلل ةيويحلا
 نايغطلا نم هررحت ليبس يف (يبنجالا نم هررحت ليبس يف.بعشلا ةمارك
 ىودحولا لاضنلا لخدب يقبطلا لالفتسالا نم هررحت ليبس يف (لخادلا

 لجأ نم ةفظخفا انراطقا ىف قهامجلا لامَصكَي ايوضع تاركا هيد
 رظقلاب ةقلعتم تناك ءاوس/ةرريصملا اهاياضق لجا نم ةيتايحلا اهاياضق
 يه يىودحولا لاضنلا ىلا ةيحلا ةيعقاولا ةرظنلا هذه.ةمألاب وا هسقن

 الو ماكحلا نيب عيراشم يه ةدحولا ةيضق دعت ملثعبلا ةرظن تزيم يتلا
 جزتمم ريسع لاضنو لاضن يه امناو«ةيبرعلا ةعماجلا يف عيراشم
 .لطق لك يف بعلشلا ريهامجل يمويلا لاضنلاب

 تحتصأ/نرَق فصن ليق قافرلا اهيا بّرحلا اهكرط ىتلا راكفآلا نا
 نوأرقت دقو نودجت دق كلذل/بزحلا ءانبا ىلع ةرصتقم دعت مل؛ةعاشم
 انءعوسي الو انرسي اذهو امامت ثعبلا قلطنمب نيركفملو نيلضانمل تاباتك
 تاّتف نودجتس كلذلو«بزحلا قطنم ىنيتي ناو بزحلا راكفا رشتنت نأب

 يتلا ةغيصلا هذه ىلا لوصولل مكريكفت نمو مكنم نيبيرق ادارفاو
 ةيلعاف لشت يتلا ةلعتفملا 0 و

 نيركفملا عماني يسوقلا نيلضانمل عم نويتعبلا اناث, ةيبرعلا راطقالا
 0 يتلا يبس لاضنلا ةدحو ددجت ةغيص ىلا اولصي نا نييموقلا

 لجبا رم اوناككزويلم ةئاس نم رثكلا يرعلا ب نيخلا كلذ يفو
 نم نوكرحتي(«قارعلا لجا نم نوكرحتي (رئازجلا لجا نم نوكرحتي رصم
 ةوقلا هذهو ...ايبيل لجا نم ...ندع لجا نم نوكرحتي“ةيروس لجا
 رامعتسالا نم ةيداعملا ىوقلا ربجت نا عيطتست تناك ةيلاضنلا ةيبعشلا
 يف ةديدج ةغيص ىلا جاتحن دقءعجارتلا ىلع ةيعجرلاو ةينويهصلاو
 لاضنلا ةدحو دوعت نا بجي ...وه وه ىقبي أدبملا نكلو ةنهارلا فورظلا

 لاضن ماما راطقالا نيب زجاوحلا مطحتت نا بجي ...يبرعلا انبعشل
 نا بجيف تاموكحلا ماما ةيمسرلا زجاوحلا مطحتت مل اذا نيلضانملا
 ولو اتقو كلذ بلطت ولو نيلضانملا لاضن ماما ةيبعشلا زجاوحلا مطحتت
 ,,ةفستأ وتم ةئاذتلا تقال ا رهزم ادهم بلظت

 بعشلا ردق وشن وو يسععلا قيرطلا وه اذه نب نمد نحنف

 ريصملا نع عافدلاو لاضنلا ىلاو دحوملا روعشلا ىلا دوغي نال يبرغلا
 نب اونهربت نا لما انيزح يلضانمب ةريدج ةقيش ةمهم هذهو .دحاولا
 وجراو ةددجتم ةوقيو ةيتف حورب لبقتسملا جولو ىلع ارداق لازام انبزح
 ا. مالسلاو مكلمع يف قيفوت لك مكل

 6 ١9/5 لوليأ 8- ١9/8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ا سم مهووس وتلا 2000 لاا

 0 ةباسلا اعلا ةداوق ىو

 ناربا ازا
0 

 رجب ا و ما طا وو د زابخنالا مدع ... ىلا ةطمجلا نم دنت

 ةميزه ىلا يلانلا 7 ف لوحت ريك راصتنا ىلع نوط تلوغ قيمعلا ءانبملا
 للا لك تفشك يراره 17
 00000 عساس ناجم

 نأ, ف نارهط ماكح رعي له
111111110101110 0 

 داوع فيص ان بتك

 لوقي امك :هناونع نم ارقي بوتكملا» ناك اذا
 نم فرعي تاونسلا هلمحت ام ناف ,لثملا
 اذه ىلعو !ةمساحلا كراعملا كلذكو ءاهتيادب

 ةيقارعلا برحلا تايرجمل بقارم يا ةعاطتساب ناف
 نم ةعباسلا ةنسلا هلمحت ام فشتسي نا .ةيناردالا

 ربمتبس / لوليا نم عبارلا يف تادب يتلاو :برحلا هذه
 تاراصتنا نم اهتيادب هتدهش ام لالخ نم :يراجلا
 لفاحلا هلجس ىلا فاضت قارعلل ةيسايسو ةيركسع
 نمو ,ةيضاملا تسلا تاونسلا لاوط تاراصتنالاب
 ,كلذك ءفاضت نارهط ماكحل ةيسايسو ةيركسع مئازه

 .تاطابحالاو مئازهلاب لفاحلا مهلجس ىلا

 ؟ اذلم مسح

 نم ةعباسلا ةنسلا لابقتسال ناريا ماكح دَهَم دقل
 يناجنتشفار يفشاهل ناك .تاحيرصضت ةلمَجَب :برخلا
 برحلا مسح ةرورض ىلع دكؤت ءاهنم رفوألا بيصنلا
 .مكض موجه نشب كلذو .ةنسلا هذه لالخ اهئاهناو

 ةروثلا ةحاطاو قارغلا لالتحال .بئاتكلا هل دشحت

 ١943 لوليا 8- ١74 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ "

 1 1 ا ا سا

 !!! نيسح مادص سيئرلا انتووقي لا

 هذه ةيكبع نوكردي نيجقارملا نم نوريدثكلا ناك اذإو

 نإف .اهيلع تينُب يتلا ماهوألا مقسو تاحيرصتلا
 لوقع يف ماهوألا هذه ةيذغت ىلع اولمع اضيأ نيريثكلا

 اذه كولس يف ناعمالا ىلع مهوعجشو ؛ناريإ ماكح
 ,هتروثو قارغلا دض ةفوشكم ةرماؤم يف ,كلهملا بردلا

 ةيمدقتلاو ةينطولا اهاوقو ةيناريالا بوعشلا دضو

 ,ءايبيلو ةيروس ماكح ءالؤه ةمدقم فو .اعم نآ يف
 طيترب نمو .ينويهصلا نابكلا ةداق ىلا ةفاضإ

 لاجرو نييفاحصو نيللحم نم ةينويهصلا ةكرحلاب
 .مالعإ

 ريغ لامآو ماهوأ نم هيلع توطنا امو .ةغراف ةيهجنع
 ينلا ةاسآملا قمع تسكع اهناف .قيقحتلل ةلياق

 ماكح دحو يذلا ىزأملا ةيوعصو ناريا اهشيعت

 جهنلا كولس ىلع مهرارصإ ةجيتن .هيف مهسفنا نارهط
 .هوأدتبا يذلا يناودعلا

 نم هلعل وأ ,بورحلا ملاع يف فولأملا ريغ نم هلعلو
 نوكت نا :ملاعلا اذه اهب رخزي يتلا ةبيجعلا تاقرافملا

 اهيصاني يتلا .نيسح مادص اهدئاقو قارعلا ة ةروث

 يذلا ةديحولا ةهجلا يه .ءادعلا اذه لك ناريا ماكح

 ؟هلالتخا نم نويناريالا اهاخوت يتلا فادهالا يه ام :قيمعلا ءاننملا

 ها رواد قيوم رمد دج ترجو تب كب نا يعدم دج جتحجتا لن مان كرا 1 /ارانالا تاب تو :  تحمطلا لب احس درج
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 . ارشيزم مهيدلام كفن يتح انخلاو ةيرجتلا ؛ ةيرط لع ابرك تامجه

 يذلا ١ ملظملا ريصملا نم ةيناردالا بوعشلا لعق قفست

 يتلا ةققحملا ةثراكلا نمو :هملا نارهط ماكح اهعفدي

 نمرثكا و .مهنغ يف ماكحلا ءالؤه رمتسا ام اذا اهرظتنت

 ىلع ضرعت يتلا ةديحولا ةهجلا يه نوكت نا .كلذ
 يذلا قزأملا نم مهجرخي مالسلل اعورشم ناريا ماكح

 ةاسأملا لقث مهبوعش نع ففخيو .هيف مهسفنا اوعقوا
 :ةيعسوتلاو ةيناودعلا مهعامطا اهتعنص يتلا
 نإو :نيدلبلاب تقحلا يتلا برحلا هذهل ادح عضيو
 .ةغلاب ًارارضا :ةتوافتم تاحردب

 ةصلخملا ةوعدلا هذه نارهط حاكح طقتلب نا لديو

 سيئرلا اههجو يتلا ةلاسرلا يف قارغلا اهقلطا يتلا
 يتلاو مرصنملا با رهش ةيادب يف مهيلا نيسح مادص
 ملاعلا يف اعساو ايباجيا ىدصو :اريبك ادييأت تيقل
 عادتم ريبعجو ففبك لخ ةلالاو اهوريدعا مهنتج هج
 ةعباسلا ةنسلا لعجب مهتاحيرصت نم قارعلا فوخ
 هذه بيبا لتو قشمد ماكح مهل ندز امك !!مسحلا ةنس

 نذيفنتل ةفلتخملا تادعاسملاب مهودعوو ماهوألا

 !!دينعلا مهموجه
 ١ دسحلا ةدا ند

 اهعم آدبو .ةعباسلا ةنسلا تأدد نا ام .اذكهو
 ىتح .زايحنالا مدع لود ءاسؤرل نماثلا رمتؤملا داقعنا

 6 - [ نرخ جير يم مملع نع مخ قلت



 .اهوقلطا ينلا تاحيرضتلا ديفتت يف ناردا ماكح أدب

 اهماوق ةيناريا تاوق تنش لوليا نم لوألا رجف يفف
 ,قارعلا لامش يف نارفمع جاحلا ةقطنم ىلع قرف ثالث

 فو ةيجيتارتسالا تاعفترملا ضعب لالتحا ةفدهتسم
 ةرتف مهتصبق يف عقو يذلا دنمدرك ليج ةمق اهتمدقم
 يف ةيقارعلا تاوقلا هنع مهحيرن نا لبق نمزلا نم
 اوديكتو لشفلاب ءاب مهموجه نا عمو .ماعلا اذه ةيادب
 اوداعا حهناف :تادعملاو حاورألا ِق ةردبك رئاسخ هيف

 ْف رخآ موجهب اوماق امك .يلاتلا مودلا رجف يف ةركلا
 طفقنلا ليمحت يءانيم فدهتسا ءبونجلا ىصقا
 جيلخلا لامش ىف ركبلا ءاندمو قيمعلا ءانبملا :يقارعلا

 ةمجاهملا ةيناريالا ةوقلا تعاطتساو .يبرعلا
 ةرطيسلا يف تلشف امنيب قيمعلا ءانيملا ىلع ةرطيسلا

 .ركبلا ءانيم ىلع
 مان ل ةحرف

 ىلع ةرطيسلا هذه ةيناربالا تاوقلل تققحت نا امو
 ةيديدح ليمحت ةفصرا نع ةرابع وه يذلا ءانيملا
 ىتح .ءاملا قوف ةمئاق :برحلا لعفب ةرمدم تادشنمو
 ىروشلا سلجم ةوعد ىلا يناجنسفار يمشاه رداب
 ةيلمعلاب ديشي ذخاو .داقعنالل هساري يذلا
 ةبردمو ةبختنم تاوق» اهتققح يتلا ؛ةيلوطبلا»
 نم اهربتعا يتلا .«ةيلمغلا هذه ذيفنتل اصينضخ

 نيش نم ضرغلا نا حضوأ امك .ةييرحلا تازجعملا

 ريبكلا خوجهلل ةمدقم اهريتعا يتلا ؛:تاموجهلا دذه

 زايحنالا مدع رمتؤم نيكمت نود ةلوليحلا وه .دوعوملا
 !! مالسلا ضرفو برحلا ءاهنا نأاشب رارق يأ ناختا نم

 سيئر يتنماخ يلع ناك ؛:هسفن تقولا يفو
 ءاسؤر ماما مدقي ؛ناريا يف «ةيمالسالا ةيروهمجلا»
 .يراره يف تارمتؤملا ةعاق يف زايحنالا مدع لود دوفو

 يف ؛ةيمالسالا هتيروهمج ةقيقح نع اقداص اضرع
 لودلاب ضيرعتلاو مئاتشلاو بايسلا هتمحل باطخ
 وأ مالسلل ةركف ةيآ ضفر هادسو .,اهئاسؤرو ىرخألا

 .زايحئالا مدع يف رَحأ لشف :يتنماخ
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 يف رارمتسالا ىلع حيرص رارصاو ؛هوحن ةوطخ ةيآ
 فيضملا دلبلاو ,دوفولا ءاينسا راثا امم .ناودعلا

 ثيلا نم يثنماخ ةملك نم ءازجا فذح ىلا رطضا يذلا

 سيئرلا باطخ انلع هسيئر دقتني نا ىلاو ,ينويزفلتلا
 !!ةلاطالاب اعرذتم .يناريالا

 يف ةيناريالا تاوقلا هتققح ام نا .هيف كش ال اممو
 ,قيمعلا ءانيملا ىلع ةتقوم ةرطيس نم لوليا نم يناثلا
 يف قباستلا ىلا يئنماخبو يناجنسفارب عفد يذلا وه
 ةيناريالا اياونلا ةقيقح نع حيرصلا فشكلا
 عمتجملاب ةرتهتسملاو .مالسلل ةضفارلا ةيناودعلا
 كلذ لبقو ,ةيميلقالاو ةيلودلا هتامظنمبو يلودلا
 .ناريا ءانبا حاورابو ةيوامسلاو ةيناسنالا ميقلاب

 ءانيملا ىلع مهترطيس نا نارهط ماكح نظ دقل
 ىلا زفقلل زاكترا ةطقن يلاتلابو ,ةتباث نوكتس قيمعلا
 جيلخلا يلاعا ىلع ةرطيسلا مث نمو ءركبلا ءانيم

 ,يرحبلا مهلوطسا ةكرح هيف تّلش يذلا يبرعلا
 هب نوشابي مهلبق نم هاشلا ناكو اوناك يذلا
 .ايبسن ريغصلا يقارعلا لوطسالا ماما .نورخافيو
 نم ةديدع تارم مهنونظ تباخ امك باخ مهنظ نا ريغ
 ثيح .يلاتلا مويلا ةقارشا عم مهمالحا تراطو .لبق
 :ءانبملا لع اهترطيس ةيقارعلا تاوقلا تداعتسا

 ذيفننل ًاصنصخ ةيردملاو ةيختنملا» ةيولالا تداباو

 تربقو .مهقراوزو مهنفس ترمد امك «ةيلمعلا هذه

 امك ,يبرعلا جيلخلا يلاعا ىلع ةرطيسلا يف مهمالحا
 يف ءاركن ةميزه مهي تقحلو .ىباسلا يف أرارم ثدح

 تاحيرصتلا ةدح نم تداز ؛لبجلا يف امك رحبلا
 لكل مهضفر نع ريبعتلا ف اهنوقلطي يتلا ةيريتسهلا
 .مالسلا تاحرتقم

 مهل تيبس دق .اهيلع اولوع يتلا كراعملا تناك اذاو

 سيئر اهب ملكت يتلا ةغللا نإف ,ةيركسعلا ةميزهلا
 هتافرضت كلذكو يراره رمتؤم يف يناريالا ماظنلا
 ةميزه نارهط ماكحب تقحلا .ددفو ءاضعا تافرصنو

 مهتلزع نم ديرت نا اهنأش نم ةديدج ةيسايس

 .ةيلحادلا مهقزام قمعتو .ةيلودلا

 ةردحألا كإعملا ذودح

 تامجهلا نع ناريا ماكح هلاق امع رظنلا ضغبو
 ىلوألا تاعافدنالا تققح ثيح اهتبادب يف ةريخألا

 دعب وا ,اهتوشنب مهتركسا ةتقؤملا جئاتنلا ضعب
 مل قيمعلا ءانيملا ىلع مهموجه نإف :عّورملا اهراحدنا
 اءزج انداقتعا يف ناك امناو .طقف ةلغاشملا دصقب نكي
 دقف .هنع نوثدحتي يذلا ريبكلا موجهلا نم ايساسا
 مهوزغ ءانثا ءالجب كلذ رهظ امك ,مهتاباسح يف ناك
 رثكأ فو اولواح نيح .ماعلا اذه ةئادب يف وافلا ةقطنمل

 .امهيلا راشملا نيئانيملا ىلع ةرطيسلا دحاو موجه نم
 ىلع مهترطيس نا لازي امو مهتاباسح يف ناك لوقن
 مهلوطسا ماما حتفت ركبلا ءانيمو قيمعلا ءانيملا
 ةرصاحم يلاتلابو هللا دبع روخ ىلا قيرطلا يرحبلا
 امم ,رصق مأ ءانيم يف يرحبلا يقارعلا لوطسالا
 تاراشتسا وا مهماهوا مهل يحوت امبسح مهنكمي
 مايقلا نم .دوهبلاو برعلا ةنياهص نم مهئافلح

 ىلع وا :ةيقارعلا ءىطاوشلا ىلع ةيرحب لازنا ةيلمعب
 اهكف نوكي ةشامكل اكف لكشت .ةيتيوكلا نايبوب ةريزج
 يقرسش يساسالا هروحم يرب موجه نع ةرابع رخآلا
 .ةرصيلا

 مهل تناك ما :مهتايباسح يه هذه تناك ءاوس :نكلو

 يطعت ال ةطولغم تاباسح اهلك اهئاف :ىئرخا تاباسح
 .ةميزهلاو رامدلاو لشفلا يه ةدحاو ةجيتن ىوس
 «نارمع جاحلا ةقطنم لابح حوفس يف هوقاذ ام لعلو

 نوكي ةميزهلا ّرم نم يبرعلا جيلخلا هايم قوف وا
 تاباسح يه ىرخا تاباسح دامتعا ىلا مهعفدي ازفاح
 مهل اهمدق يخلا ةفرشملا و ةلداعلا طورشلا قفو مالسلا

 .هتقفاومو ملاعلا بيحرت ىلع تزاح يتلاو قارعلا
 تاكرح لالخ نم ةيناردالا بوعشلا ةقفاوم ىلع كلذكو

 لود وأ قارعلا ىلا مهنم نيريثكلا بورهو .ةضراعملا
 .ىرخألا ملاعلا

 ناريا ماكح ىلا ديعي ءيش نم ام نا .نظلا بلغا

 فوس مهنا ينعي اذهو .باوص نودب مهنأل ,مهباوص
 هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو .ناودعلا يف نورمنسي

 تامجه نش يف نارهط ماكح رمتسي له :وه .نآلا
 ءالبرك نوكتف اطخلاو ةبرجتلا ةقيرط ىلع .ءالبرك
 يف وأ ءطسوألا عطاقلا يف وأ :ةرصبلا يقرش ةعبارلا

 ام ذفني نا ىلا اذكهو ةسماخلا مث .عطاوقلا نم هريغ

 مث «ةرتفل نونيكتسي فوس مهنا ما .رشب نم هوعمج
 ؟؟ديتعلا موجهلا نونشي

 مهنا نلغألا نكلو .ةدحاو ةجيتنلاف رمآلا ناك بأ

 قيضند ادب نمزلا قانخف .ًاليوط اورخآتب نل فوس

 امدف ةلحفتسملا تامزألا قانح كلذكو .مهقانعا لوح

 ةمزالا قانخ ىلا ةفاضا .ناريا لخاد مهلوح نمو مهنيب
 ةيقارعلا تارئاطلا برض اهلبح دش يتلا ةيداصتقالا
 .ىسقاو دشأ وه امي ةمدقم يه ةؤطخ يف ءيرس ةريزجل

 ,ةيملسلا قارعلا فقاوم نا .كلذ ىلا فاضي
 مادص سيئرلا ةوعد هب تيظح يذلا يملاعلا ديدنآاتلاو

 ماظن اهنم يناعب يتلا ةلزعلا ةدح نم تداز ؛نيدسح

 دسأ ظفاح نييساسألا اهيفيلح نا ةجردل :نارهط

 ,مهعم رماتلا يف امهناعما مغر  احبصا يفاذقلاو

 ةراشالا نع ناعروتي  ناودعلا ةلصاوم ىلع مهثحو
 ةكرتشملا تانايبلا يف ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ىلا
 تاعامتجالا نع ىتح وا ءامهتاعامتجا نع ردصت يتلا
 نا مغر :ثالثلا لودلا ةيجراخ ءارزو اهدقعي يتلا

 عوضوم وه تاعامتجالا هذه يف يساسألا ثحبلا
 .قارعلا دض ناودعلا رارمتساو .برحلا

 '!ةحيتملاو

 ناريا يف رييغت ثودح نم دب ال ,عقاولا اذه ماما
 نمض نم رييغتلا اذه ناك ءاوس .قزاملا نم ج ورخلل

 نم وا .ليئض لامتحا وهو .ةمكاحلا ةينيدلا ةمسسؤملا

 رود ىلع ةنهارملا تناك نثلو .حجرألا وهو اهجراخ
 نإف ؛كلذك ةيوق نكت مل ناو .ايئاهن طقست مل شيجلا
 ةوق اهزربا :ءكرحتلا ىلع ةرداق ةريثك ىوق ناريا يف

 تغلب امهم .ابوعش ناريا يف نا امك .قلخ يدهاجم
 يه لظت ةايحلا ةزيرغ نإف .اهفوفص يف فلختلا ةجرد
 امهسرامي نيذللا ليجدتلاو ليلضتلا مغر ىوقألا
 .يلالملا ماظن

 وهو ؛ىوقألا وه قارعلا لظي .ءلاوحألا لك يف و
 تاهبح ىلع وأ :لاتقلا تاهيج ىلع ءاوس رصتنملا

 ال نا مهيلع لعافو يساسأ رود برعلل لظيو . ةيسايسلا

 :برحلا هذه دمأ ريصقتل هب مادقلا يف اليوط اورخاتد

 نمو ء.اهلهأو ةقطنملا ةمالس ىلعو ءانتما ىلع اصرح

 5.ةيناريالا بوعشلا مهنيب

 !/- 1583 لوليا 4 ١74 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا
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 53 مالس تؤ دريضحت : ةنجل لع يتايفوسلا يندبرألا قافتالا

 نم الك نامع تلبقتسا :دحاو عوبسا لالخ
 هثوعبم مث كرابم ينسح يرصملا سيئرلا
 ةيجراخلا ريزو بئانو .زابلا ةماسا روتكدلا

 يكريمألا ثوعبملاو .فيستنروف يلوي يتايفوسلا
 ىلا نسح ريمآألا دهعلا ىلو تدفوا امك ..يفروم دراشتير
 سيئرو .يناثلا نسحلا كلملا ىلا عمتجا ثيح برغملا

 ةلاسر ملس ثيح ةيردنكسالا ىلا يعافرلا ديز ءارزولا
 هحشرت يذلا كرابم سيئرلا ىلا نيسح كلملا نم

 زيريب نوعمش ىلا ابيرق عامتجالل ةرئاوتملا رابخالا
 ةلدابم مزتعي يذلا ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر
 .مداقلا رهشلا علطم يف ريماش قحسا عم هيصنم

 لالخ نم اولواح :ةيندرألا ةمصاعلا يف نوبقارملا

 194/85 لوليا 4- ١/4 ددعلا  ةيبرغلا ةغيلطلا - /

 يعل ناجل دل و لثغ

 انضاخد ءالجتسا  تالاصتالا هذه ءارو ثاهللا

 يف رشنم ام ناو اصوصخ .اهايابخو اهرارسا فشكو
 «لخادلا يف عاذب امع فعضلا ةيسنب قوفتي جراخلا

 تاحيرصتلا يف فورعملا يندرألا دهزلا ثيح
 .ةيسايسلاو ةنفاحصلا ثيداحألاو

 بناوج ىلع تعلطا يتلا «ةيبرعلا ةعيلطلا»

 ام زربا ىلع ربشاتلا عيطتست .تالاصتالا هذهل ةددحم

 نيلوؤسملا عم كرابم سيئرلا تاثداحم يف راد

 كلذكو .مهعم يتايفوسلا لوؤسملا ءاقلو .نييندرالا
 تلكش يتلاو :نامعل ةفطاخلا يكريمألا ثوعبملا ةرايز

 .ةرشاقلاو بيبا لت يف هتاثداحم نبي ةطيسو ةطحم

 كزادم سيئرلا ضورع
 سسيئرلا نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» دكؤت ةبادي

 تاعوضوم ةثالث يندرألا كلملا ىلع حرط يرصملا

 وحنلا ىلع اهصيخلت وا اهلامجا نكمي .ةماه ةيساسا
1 

 بئان عم هثيدح ليصافت كرامم سيئرلا حريش 1

 دقو .ةرهاقلل هترايز ىدل ءشوب يكريمألا سيئرلا
 ناو ؛هئالعتساو شوب ةجهل نم كرابم سيئرلا رمذت
 لواح لب : شوب تايلط لادح لهاستي مل هنا دكأ دق ناك

 نم ساسالا يف عينت ةيرصملا ةسايسلا نا هماهفا
 ةئيشمل ةنهترم وأ ةسركم تسيلو .ءرصم ةحلصم
 .ةدحتملا تادالولا

 هعفد فدهتسا شوب نا ىلا حملا يرصملا سيئرلا

 عم ضوافتلل برعلا ىلع ةريبك طوغض ةسراممل اقفو
 هنيب بيرق عامتجا دقع ةرورض ىلع ةوالع .«ليئارسا»
 اباط ةلكشم تدجو نا دعب .زيريب نوعمش نيبو
 .لحلا ىلا اهقيرط

 كلملا نيب طسوتلا ىلا .يرصملا سيئرلا داع - ب
 قافتا ءادحال طغضلا لواحو .:تافرع رسايو نيسح

 فانئتسال ًاديهمت .ءريرحتلا ةمظنمو ندرألا نيب نامع

 . ١ .ةيملسلا ةيوستلا هاجتاب كرحتلا
 ةدافتسالا ةرورض ىلا يرصملا سيئرلا اعد - ج

 نم بلطو ,«ليئارسا» ءارزول سيئرك زيريب دوجو نم
 يلودلا رمتؤملا ةركف نع ايئزج لودعلا نيسح كلملا
 ال تايفوسلا نا كرابم لاقو .ندرألا اهب يداني يتلا
 نيينعم ريغ مهو .طسوألا قرشلا يف مالسلا نوديري

 ,يطسوا قرشلا مالسلل يلود رمتؤم دقع يف ةمهاسملاب
 نوعمش عم ابيرق عمتجيس هنا لوقي كرابم فاضاو
  ةيرصملا ةيئانثلا تاقالعلا ثحبل ال ءنيريب
 مالسلا ةريسم كيرحتل نكلو ءبسحف «ةيليئارسالا»
 تاهجو لقنل زهاج هنا ىلا كرابم حملا مث ..ةقطنملا يف
 يندرا دفو دوجو حرتقا امك :زيريد ىلا ةيندرآلا رظنلا

 .زيريبب هعامتجا ناكم «برق»

 ىلع اقيلعت كرابم اوغلبا نويندرألا نولوؤسملا
 : يله ام هتاعوضوم نيوانع

 ,ةريخألا هتلوج لالخ نكي مل شوب جروج - ١
 ,«ةيليئارسالا» ةسايسلل لب ةيكريمألا ةسايسلل ةيعاد
 ىلع اودرو «ندرألل هترايز لالخ كلذ اوسمل دقف

 رمتؤم دقع ىلع يلاتلاب رارصالاو ءضفرلاب هتاحرتقم
 لولحلاو ةيئزجلا حورطلا لك ىطختي يلود
 .ةيدارفنالا

 لماعتلاو :نامع قافتال أددحم ةدوعلل لاحم ال- "

 تاذلابو :ةيلاحلا ريرحتلا ةمظنم «ةدايق» عم يلاتلاب

 انلذخي ناكو ..ةرم نم رثكا هانبرج يذلا تافرع رساي
 تايغر رصمل دكأت اذا نكلو ..ةجرحلا تاظحللا يف
 سلجم يرارقب هفارتعا نلعيلف ,مالسلا يف تافرع
 .هب ًالهسو الها مث ؛الوا نبألا

 رمتؤملا قيرط يف ةرثع رجح اوسيل تايفوسلا -
 ,ةدحتملا تايالولا اهئارو نمو «ليئارسا» لب .يلودلا
 ةيادب ذنم هبراجت مكحب  لازي الو ناك ندرألاو
 ,ةيئزجلا لولحلا ضفر ىلع رصي- /1١4571 ماع لالتحالا
 فارطا عيمج هرضحت يذلا يلودلا رمتؤملاب ةادانملاو

 ةمئادلا سمخلا لودلاو ءيطسوا قرشلا عازنلا

 وأ ةين ةيا ندرألل تسيلو ..نمالا سلجم يف ةيوضعلا
 زيريب كرايم تاثداحم ةعباتمل دفو لاسرا يف ةبغر
 .ةمداقلا
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  ةيندرألا تاثداحملا حمالم زربا هذه تناك اذاو

 ريشاتلا عيطتست :ةيبرعلا ةعيلطلا» ناف ..ةيرصملا
 يندرألا راوحلا تايرجمل ةضيرعلا طوطخلا ىلع ضيا
 ندرالل ةيجراخلا ريزو بئان ةرايز ءانثا ,يتايفوسلا
 تاهجوتو قئاقح ةلمج فيستنروف دكأ دقف .ارخؤم
 ىلا نيسح كلملا تعفد .ةيلبقتسمو ةنهار ةيتايفوس
 الماح ةيردنكسالل لجع ىلع هئارزو سيئر دافيا
 .كرابم سيئرلا ىلا ةلاسر نمض تاثداحملا هذه ىوحف

 نابناجلا قفتا مالعو ؟؟فيستنروف لاق اذامف
 ؟؟ينايفوسلاو يندرألا

 ءامعز مساب ةوعدلا فيستنروف هجو ..ةيادب
 كلملا دعو دقو .. وكسوم ةرايزل نيسح كلملل نيلمركلا
 .يلاحلا فيرخلا ةياهن يف امبر ,ةوعدلا ةيبلتب

 هدالب دوهج ةيجراخلا ريزو بئان ضرعتسا امك
 داحتالا نا ادكؤم ..يلودلا رمتؤملا دقع بيترتل
 ,رصم عم هتاقالع قيثوت ىلع صيرح يتايفوسلا
 روسج نم أددع لعفلاب تماقا دق وكسوم نا ًانيبمو
 لمعت هدالب نا فيستنروف لاقو .ةرهاقلا عم راوحلا
 ,ينيطسلفلا فصلل ةمحللا ةداعال ةرباثمو بادب
 اهليهأتو ريرختلا ةمظنم ديحوت ةداعا فدهب كلذو

 ..يلودلا رمتؤملا يف ةكراشملل
 ةدحو نا ..يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو بئان لاقو

 ةيمارلا انتسايس زيزعت يف اندعاست يبرعلا فقوملا
 رجح وهف يبرعلا رثعبتلا اما ..يل ودلا رمتؤملا دقعل

 ريبك نوع هتاذ تقولا يف وهو ..انيعاسم ليبس يف ةرثع
 .طسوألا قرشلاب ةيكريمألا ةسايسلا ريرمتل

 يندرالا لهاعلا دوهج فيستنروف ديا نا دعبو
 تلذب وكسوم نا لاق ءقشمدو دادغب نيب قيفوتلل
 ,نيتمصاعلا نيب فقاوملاو ءارآلا ةبراقمل اريبك آدوهج
 اذه ىف يندرألا دهجلا معدل دادعتسا منا ىلع يهو

 .قايسلا

 «ليدارسا عم ةدنادف وس تاقالع ١

 ةيدح انسمل اذا ءاهفانئتسال دادعتسا ىلع نحن

 .فيستئروف راكفال ةسكاغم راكفا ؛قروم

 - 1 "هامل يدر مهخفعتت 9

 لماشلاو لداعلا مالسلا وحن هجوتلا ىف «ليئارسا»

 انفارتعا بحسن مل نحنف ..طسوألا قرشلاب
 اهغم ةيساموليدلا انتاقالع انعطق امناو :ليئارساب»
 اهيدل تناك اذاف :14517 ماع ناريزح ناودع ءارج
 رمتؤم لالخ نم ناودعلا اذه راثاآ ةلازال ةقداصلا ةدنلا
 ..اماتخ .تاقالعلا فانئتسال نوزهاج نحنف ..ىلود
 - يندرالا نابئاجلا قفتا ,ليوط راوح دعبو
 رمتؤملا هاجتاب يلمعلا ريسلا ةرورض ىلع يتايفوسلاو
 نم ؛ةيريضحت ةنجل» ليكشت لالخ نم ؛يلودلا
 يف ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا نع نيبودنم

 .يلودلا رمتؤملا دقعل دادعالا اهتمهم نمالا سلجم
 ىلع قافتالا ءابناب ةيكريمألا رئاودلا تعمس ناام

 ةلوجب نيسح كلملا مايقو :ةيريضحتلا ةنجللا لدكشت

 يف نامزياو رزاع تاطاشن نع ءاينالا مث ..ةيبوروأ

 ابورواب جزلا ينعي امم .ايلاطياو ةيداحتالا ايناملا
 ثحبلا ةيلمع يف يتايفوسلا داحتالا بناج ىلا ةيبرغلا
 تعمس ام لوقن ..طسوألا قرشلا يف مالسلا نع

 ثوعبملا ةقطنملا ىلا راط ىتح كلذب ةيكريمألا رئاودلا

 كلملا ىلا مث زيريب ىلا عمتجاو ٍفروم دراشتير يكريمألا
 ىلا داع مث ىرخا ةرم «ليئارسا» ىلا داع مث :نيسح

 .ةيردنكسالا ىلا هرفس لبق نامعأ

 لضم يكريمأ ضرغ
 ىلع دمتعي ينلا ةيكوكملا هتلوح ءانثا لواح قروم

 ةيجراخلا ريزو زتلوش جروج مادقا .اهحاجن
 هحرتقا وأ هحرط امل ةسكاعم راكفا حرط ىلع ,يكريمألا

 :ةيريضحتلا ةنجللا ةركف ضفري قرومف ,فيستنروف
 ةرشابملا تاضوافملا عفد لباقملاب حرتقي وهو

 «مالس نايب» رادضا لالخ نم ةيئرزجلا ةيوستلاو

 لمعلاب هيف دهعتتو «ليئارسا»و ندرألاو رصم هعقون
 .مامالا ىلا مالسلا ةلفاق كيرحن ىلع

 ةمظنم لايح فيستنروف حرط عم يقروم ضقانتيو
 نم ينيطسلف  يندرا دفو ىلع رصي وهف .ريرحتلا
 حيرصلا فارتعالا ةلاح يف الا ءريرحتلا ةمظنم جراخ
 نا مغرو 178 مقرو "47 مقر نمألا سلجم يرارقب
 ةيندرألا ةيسايسلا تباوثلا يفرومل دكا نيسسح كلملا
 نا الا ءيىلود رمتؤم لالخ نم يسايسلا لحلا لوح
 ىرخا ةرم بيبا لت ىلا نامع رداغ يكريمألا ثوعبملا
 ناك امك .ةيردنكسالا ىلا رفاسسي نا لبق نامع ىلا داعو

 تايصخش لباق روم نا كلذ ىلا فاضي .اررقم
 ةمظنمل ًاقياس بستني ناك اهضعب ةلدتعم ةينيطسلف
 .رسدرحتلا

 هدالب نا يندرألا يمسرلا قطانلا دكأ دقف امومع

 رخآ براقتو ,يتايفوس  يكريما براقت هاجتاب عفدت
 اهنا ودبي يتلا مالسلا ةيلمع ددصب يبرع - يبرع
 .!نيديدش ءطبو رذحب نكلو مدقتت تناب

 بة
 ةمومحم هلوحو طسوألا قرشلا ِق ثتاكرحنلا

 يوس هنم رهظي ال يذلا ديلجلا لبج هبشتو .ةفثكمو
 ةليلقلا مايالاف ءافخلا يف رودي ام اما ..يولعلا ثلثلا

 لداين هتياهن يف متيس يذلا رهشلا اذه نمض .ةمداقلا

 زيح ىلا هجارخاب ةليفك ,ريماشو زيريب نيب راودألا
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 زايحنالا مدع ةكرح تعجارت اذام
 رجعلا ىلا مادصلاو ةردابملا عقاوم نم

 ؟اهلكاشم لح نع لماكلا

 ١9485 لوليا 4 ١ا/5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ أ *

 .ء

 يراره يف نماثلا اهرمت

 فيرشلا ناورم بنك

 زايحنألا مدع ةكرحل نماثلا رمتؤملا م
 ةمخضلا ةموظنملا هذه نوكت يضاملا عوبسالا

 نرق عبر تغلب (وضع )٠١5 اهئاضعا ددعب | ..
 ةيلودلا تامظنملا ردكا ربتعت كلذ يهو .دوجولا نم

 .ةدحتملا ممالا دعب

 ةراقلا بوهس يف ديدج نم ةايحلا ةرارح تبد نيحف
 نع رشابملا رامعتسالا عجارتب ةعساشلا ةيويسآلا

 دنهلاو نيصلا لثم اهبوعشو اهتاعمجت ربكا
 اهزرفا يتلا ةذفلا تادايقلا روعش ناك ايسيئودناو

 قباطتي ادنلوهو اسنرفو ايناطيرب دض عارصلا راسم
 ,ديدج نم اطلاي قاروا طلخب مهحومط عزاون عم امامت
 اعقاو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةقلامع ىلع اوضرفي نأك

 املع .ءاضيبلا تالوبورتيملا نابسح ف نكي مل اديدج
 لوا ناك الا سيل ريكذتلا باب نمو .ثعبلا بزح نا
 دايحلا ةركف ىلا وعدت ملاعلا يف ةيسايس ةكرح
 .نامحنالا مدعو يباجبالا

 يضفلا اهليبوي يف فداص

 لئاوا يف ويمولوك يف بايسنالاب ادب ريغص لودج
 ةيويسآ لود سمخ يلثمم عامتجأب تانيسمخلا

 (ايسينودنا  امروب  ناليس  نيصلا  دنهلا)
 فلغ يذلا ديلجلا ةحاسم قارتخا هريع نيلواحم

 .ةدرابلا برحلاب ملاعلا
 ةديدجلا دفاورلا تعاج ...ادج ةليلق تاونس دعب

 بوسنم يف ديزتل 1555 ناسسين 14 يف غنودناب ىلا

 لثمتملا ديلجلا يف خورشلا عيسوت لواحتو هايملا
 غنودناب يف .نطنشاوو وكسوم نيب بعرلا نزاوتب
 ةثالثو ةيقيرفا لود ثالثو ةيودسا ةلود 75١5 ترضح

 رئازجلاو برغملا يف ررحتلا تاكرح نع نييقارم
 .سمئوتو

 ورهن لال رهاوجو ونراكوس لثم ةقلامع دوجوو
 يلع دمحمو وتيتو رصانلا ديع لامجو يال نا وشو
 (ايصخش رضحي ملو) اموركذ يماوك لظو حانج
 ةقلامع .اصاخ اقلأ اهتودمو غنودناب ىلع ىفضا

 يف مهلاضن نابا اديج يبوروالا رامعتسالا مهربخ
 ديحوتو ررحتلاو لالقتسالا لجا نم مهبوعش ةعيلط
 .مهيضارا نغ نيلتحملا بناجالا ءالحو حهمما

 يتلا ءىدابملا ةطاسبو ةيلوقعم نم مغرلابو
 ردزو خهخصو امك  :هاتعلا لاحرلا» كئلوا اهب ىدتشها

 غنودناب قيرط ىلا وديب جروج كاذنأ اسنرف ةيجراخ
 اسنرف_ ناكريمالا _ تايفوسلا) ةرتفلا كلت ةريابج ناف

 ملاعلا ءارقف نم ادر مهعامتجا اوريتعا (ايناطيربو
 - نوملسم  نويذوب  رفص  دوس) ةنولملا هبوعشو
 لقع اهيف مسق يتلا اطلاي تاررقم ىلع (خلا ..سودنه
 نوفن قطانم ىلا ةيضرالا ةركلا ضيبالا لجرلا

 لاجر ةليخم ىلع ةتبلا الهس نكي هلو .ءافلحلل ةعضاخ
 ةركف روصت رواهنزياو ءونيب .نديا :فوشتورخ لثم
 مهمصاوع تايغر نع !ديعب لالقتسالاو دايحلا

 .مهليطاساو مهشويج ةوطسو

 مويلاو ...سيساتلا نيب فورا رذت
 ِق اهؤاوجاو ةيلودلا عاضواألا تعفد ام اذاو

 تاكرح زربا ةداق تانيسمخلا نم لوالا فصنلا
 رضمو دنهلا ىف لالقتسالا ةثيدحلا بوعشلاو ررحتلا

 ءىدابملاب جورخلاو غنودناب دقعل ايسينودناو اناغو
 نواعتلاو لالقتسالاو دايحلاو مالسلا يف ةرشعلا
 ءابنفوصرف» و ,وتافلا» لثم فاااحالا نع داعتيالاو

 تادحتسم ناف :«نابزآ تبسنئالا» و :وتناسلا» و

 ةدارا نم تززع دق غنودناب دعب ةيملاعلا فورظلا
 نم ددع ربكا ناضتحاو اهقاطن عيسوت يف ةعومجملا

 يف (يلاغ سرطب ريبعت ىلع) «ةيراتيلوربلا ممالا»
 5١ ةنس اهراطقا نم ريبك ددع لالقتسا دعب ايقيرفا

 ايوروا يف ىتحو (ايوك) ةينينثاللا اكريماو ايساو
 .(ايفالسغوي)

 لثم ةمح ثادحأل ريبكلا ريثأتلا لافغا نكمي الف

 ةانق ميمأتو مانتيفلا يف اسنرف ةميزهو رئازجلا ةرون
 رصم ىلع يد ودهتصملا رامعتسالا ناودعو سيويسلا

 لوالا يمسرلا رمتؤملا دقعل وتيت فيزوج ةوعد حاجنا
 ذيفنتل دادعالا مت نا دعب .زايحنالا مدع نادلب ةكرحل

 ةنس «ينويرب» ف ورهنو وتيتو رصان فرط نم ةركفلا
 . ١ ؟ ها/

 نم ةثالثو ءاضعالا نم ادفو ١" دارغلب تنضتحا
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 رصانو وتيت حومطل حاجتلا ةمق كلذ ناك .نيبقارملا
 .ريبكلا مهعورشم قيقحت يف اموركنو ونزاكوبتبو ورهمو
 اكاسول ىلا 1574 ةرشهاقلا نم تارمتؤملا يلاوتبو

 انافاه مث 71 ويمولوكف 191/7 رئازجلا ىلا
 تدادزا دق ةكرحلا تناك :.1487 يهلدوينو

 امر وت ضعبلا هرينعب ام وهو اهئاضعا ددع يف ةماخض

 يف تريغت دق ةريثك ءايشا تناك كلذك نكلو .افرص
 .هيف كرحتت يذلا اهطيحمو ةكرحلا

 ءاوجحا ىلع ترطيس يتلا ةدرابلا برحلا دعت مل

 لوحت لب .تادرفملاو لكشلا سفنب ةمئاق تانيسمخلا

 هتجون .قافولا همسا ديدج لدج ىلا نييمظعلا عارص
 ءامعز نيب ةمقلا تاءاقل مث ١/ ءاقلو «تلاس» تاقافتا

 يف رظنلاو ةحلسالا نم دحلل نطتشاوو وكسوم

 .ةيميلقالا تاعارصلا
 ةكرحلا تدجوا ينلا ةيخيراخلا تادايقلاو

 اهحور نم اهيف تثفنو لوالا اهقيرب اهتطعاو
 نم رييدتب اما ثادحالا حرسم نع تباغ اهناحومطو

 ونراكوس باهذك ةيبرغلا تارابختسالاو رامعتسالا
 توملاب وا 55 يف اموركنو 19550 ىف يركسع بالقنآب

 . (وتيت - ورهن - يال نأ وش  رصان)
 ةديدج تايدحتو تامّرالل ة:ديدج رئاود تّررب امك

 بورحلا اهنم .اهتيادب يف ةكرحلا اهتهجاو ينلا ريغ
 ةديدع قطانم اهشيعت تلازامو اهتشاع يتلا ةيميلقالا
 اهتاعمتجم تالكشمو ءزايحنالا مدع» ءاضف يف
 ةنومهرملا ةيداصتقالا اهعاضوا روهدت نيب ةثيدحلا
  ةيعامتجالاو لمعلل يملاعلا يلامسارلا ميسقتلل
 ةيبهذملاو ةيفئاطلا تاعارصلاب ةموكحملا ةيسادسلا

 - دنهلاب خيسلا  اكنليرسب لوماتلا) ةعقب نم رثكا يف
 - يلاصفنالا نادوسلا بونج درمت  ةينانبللا برحلا
 .(خلا ...ةيدنغوالا لئابقلا بورح

 نارارقلا و ةوقلا ند ةقرافملا
 لمغ مفدب ناك يذلا افلس مئاقلا لدحلاو

 ىوقلا عم عارصلا نمض يجراخلا طيحملا ىلا ةكرحلا

 ةياصولاو لالتخالا نم قاتعنالاو ررحتلل ىمظعلا
 ءاضف يف حواري يىلخاد لدج ىلا لوحت فالحالاو
 «زايحنالا مدع» ةموظنم اهلثمن ينلا ىربكلا ةرئادلا

 ناتيحو ةريابجلا دض يساسالا عارصلا شمُه امنيب
 ةيرح رثكاو لمجا ملاع لجا نم ةريبكلا ضرالا
 .ةلادعو

 ةتياث ةيسابسأ ةقيقح زابحنالا مدع ةكرح عقاو يفف

 ةقرافملا يه لقالا ىلع نمزلا نم نيدقع ذنمو نآلا ىلا
 امو ةكرحلا لمعل ةيلعفلا :ةوقلا» ةلصحم نيب ىريكلا

 اهتايصوتو اهتاعامتجاو اهتارمتؤم نم هب تجرخ
 مجحو ةهج نم اهتانايب يف طقف ةنلعملا  تاهجوتلاو
 لاعفالا نم قسن ىلا مجرتت مل يتلا ةنماكلا ةوقلا
 ةماخض رابتعاب :تايدحتلا عفرل ةعجانلا تاكرحتلاو
 ناكس فصن نم رثكأ) ايفارغوميد ةكرحلا ءاضف
 رحبو يداهلا طيحملا لحاوس نم ايفارغجو (ةرومعملا
 نالجام قيضمو يداهلا طيخملا لحاوس ىلا نيصلا
 رمحالاو يبرعلا رحبلا ْق ةئفادلا دانملاب ارورم

 طفنلا تاورثب ايداصتقاو :بيباراكلابو طسوتملاو
 - نيتنجرالا) ةيعانصلاو ةيعارزلا ةورثلا تاناكماو
 طفنلا  ايقيرفا مجانم  ايسيئودنا  نيسصلا  دنهلا
 ...ةعساشلا قوسلا  ةلماعلا ىوقلا نييالم- يبرغلا
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 ةيخيراقلا تاراقلا حسمت ذا ايراضح اريخاو (حلا

 دنهلاو نيضلا يف يراضحلا اهثراو اهديصرب ةقيرعلا
 اعيط ةفاضا  ةيثدتاللا اكريماو يبرعلا نطولاو

 تاعمتجملا بناج نم عافشالاو ررحتلا ةدارال

 .ةيقيرفالا ءارمسلا

 اهبابسأ و٠
 ةقيقح دكؤت ةموظنملا نادلب عقاو يف ةديدع رصانع

 لعفلا ةوقو ضرالا ىلع لعفلا ةوق نيب ةقرافملا هذه

 ينلا ةفلتخملا رصانعلا هذه نع مجرتتو :نماكلا

 .ةكرحلا ةريسمو خيرات يف ةديدع ةلثما اهضرغ لواحن
 نادلبلا مظعم ةسايس يف يلعفلا زايحنالا - ١

 «يملاعلا عارصلا» يبطق دحأل ةكرحلا يف ةيوضنملا

 ةحضاو ةدعبت ةعبات نادلبلا هذه فقاوم لعح لكشب

 لثم ةديدع لئاسم ىف كلذو وكسوم وا نطنشاو فقومل

 ٠ يسنرفلا لخدتلاو ايدوبمك يف يمانتيفلا لخدتلا ةيضق
 برحو يكريمألا يبوكلا رتوتلاو داشن يف يبيللاو
 اهريغو ينيصلا يمانتيفلا عازنلاو وفنوكلا يف ارفايب
 .ريثك

 فالخا ةمواقمل تماق يتلا ةكرحلا نا لب
 يف اطروتم اهنادلب نم اددع موبلا دجت تانيسمخلا

 الثم ايناطيرب عم ةروفاغنسو ايزيلام) ةديدج فالحا
 ةيبونجلا اكريما يف ةيدنالا ةلسلسلا نادلب فلح وا
 يف و (رمحالا رطظخلا ةمواقمل ةدحتملا تايالولا عم

 حنمي اهنادلب نم اريبك رخا اددع دجت لاوحالا نسحا
 ىلع ةيركسع تاليهستو دعاوق ىمظعلا ىوقلا
 عازنلا تالاح يف ةدعاسملا وا طارخنالل هيضارا

 نع ةباين بونجلا نادلب هب موقت يذلا يركسعلا
 نميلا  نامع) يتايفوسلا رمحالا شيجلاو زئيراملا
 - ىطسولا ايقيرفا  يتوبيج  ايبويثا  يبونجلا
 ...وتراهوس دهع يف ايسينودنا  الوغنا  نوياغلا
 .(خلا
 رسئاصملاو حلاصملا يف ةكارشلا ةوق- 3

 رئانتلا ةدح ىلع بلغتت ملو طق غطن مل ةيجيتارتسالا
 نادلبلا ةمظنا نيب يجولويديالاو يسايسلا ذباننلاو
 نم اتاتشا مضت ح ون ةنيفسك ينلا ةكرحلا يف ءاضعالا

 ةيروتاتكيدلاو نيميلاو ةظفاحملا ىصقا نيب براشملا
 - «وتراهوبس ايسينودنا  «قحلا ءايض» نانسكاب)
 ىصقاو (مهريغو «ييناوب تاوفوه» جاعلا لحاس
 رقشغدم - ورتساك ابوك) راسيلاو :ةيلاكيدارلا
 امنيب (خلا ...ءاراكتس» وساف انيكروب  ءاكاريستار»
 ةليلق يهو ةيطارقميدلاو ةيلاربيللا ةمظنالا حوارت
 اصع كسم ةلواحم (دنهلا) بذاحتلا طسو ادح

 .طسولا نم ءاقرفلا نيب فالخلا

 تايطعم ةعيبطب تدا ةقباسلا تاضقانتلا - ج

 لخاد ةدع تاراجفنا ىلا بونج  بونج عارصلا

 بارتحالا ةحادف ىلع لدا سيلو زايحنالا مدع مسج
 بورحلا مظعم نا نم ءاضعالا لودلا نيب يىلخادلا

 براقي اهددعو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دغب ترج يتلا
 لودلا يضارا يف تمت احلسم اعازن وا ابرح ٠

 دنهلا نيب برحلا اهرطخاو اهرهشا ءاضعالا

 رخآ يف اينازنتو ادنغوا برحو 197/١ ناتسكابو
 برحلا نع ةوالع مانتيفو ابوك نيبو .تانيعبسلا
 هذه عياسلا اهماع لخدت يتلا ةيناريالا  ةيقارعلا

 .مالسلاب ريبك لما نود مايالا

 اهتاعارص دامخا وا رصح نع ةمظنملا زجع - د

 اهتاررقم ريثأت بايغ ىلا عجار ةيلخادلا اهتاضقانتو

 نوناق نودب ةكرح يهو ةيمازلا ةفص ةيا نم ةيلاخلا
 قوقح ددحي نآلا دحل طوبضم يلخاد قاثيم وا
 ةيبلغالا اهطلست تابوقع ةيا وا ءاضعالا تابجاوو
 ركنن ال انناف اذه لوقن امدنعو .نيفلاخملا ىلع ةيعرشلا
 نيب سدلاو نتفلا لاعشا يف ىمظعلا ىوقلا رود ةتدلا
 ةفلاسلا ةيسايسلا تاضقانتلا الو ءاضعالا نادلبلا
 ةحلسملا لولحلا ىلا يدؤت نا نكمي ناك يتلا ركذلا
 .تارئاطلاو خيراوصلاو عفادملاب

 عقاو يف ىربكلا ةقرافملا رصانع نم رخآ رصنع - اه

 «ةيروث» نيب عشاشلا نوبلا وه زايحنالا مدع ةكرح
 اهفقاوم نيبو اهتارمتؤم تاررقمو اهحئاولو اهجمارب
 نالعا ذنح ةكرحلا تلصو دقل .لعفلاب و ضرالا ىلع

 ةيملاعلا ةيلايربمالا ىلع ةبراوم نود برحلا
 لالغتساو ةيرصنعلا لاكشا لكو ةينويهصلاو
 يف كلذ لثم .ريققلا بونجلل ينغلا عنصملا لامشلا
 ريغ» ةديدع نادلب تلظ امنيب رئازجلاو دارغلب تاررقم
 سرامت :تاعاقلا يف ايلاع خارصلا تدوعت «ةزاحنم
 عم ةقيثو دج تاقالعب ظفتحتو ادج ةهوبشم اراودا
 نادلبلا يه ةديدع . ديعص نمرثكا ىلعو ودعلا فارطا

 ةيسامولبد تاقالع  عطقلا دعب  ديعت وا ميقت ينلا
 نم نادملا ينويهصلا نابكلا عم ةماه ةيداصنتقاو

 بونج يف يرصنعلا ماظنلا عمو .ةكرحلا فرط
 فيضملا دلبلا  يوبابمز ةراجت نم ةئملاب 15) ايقيرفا
 (ةيرصنعلا ايقيرفا بونج ربع رمت  يلاحلا رمتؤملل
 وا نطنشاو عم نا  طباورلا قثوأل اعبط ةفاضا

 امهتيجيتارتسا ملاعم يف طارخنالاب لوبقلاو وكسوم
 (نوباغلا  ايسينودنا  ناتسكاب  ابوك)

 حضاولا محارنلا

 نم نمزلا رورمبو زايحنالا مدع ةكرح تعجارت دقل
 مادصلاو ةعاجشلاو ةيباجبالا ةردابملا عقاوم

 غنودناب حور نع ادج ةفلختم عقاوم ىلا ةعاجنلاو

 تارمتؤملا ربعو مويلا اهلمعو .ةرمهاقلاو دارغلبو
 ام ىلع ةظفاحملا ىلع صرحلا ةرئاد زواجتي مل ةريخالا
 رارضالا رصحو نيبئاغلا ةقلامعلا ثرا نم ىقبت
 ارضاح ةبوكنملا سفنلا ةيزعت هبشي امب ةمداقلا

 ةموظنملا لمع زيمي ام سيلو .دوعت نل ةبقح قيربب
 ةيلخادلا اهلكاشم لح نع لماكلا اهزجع الا موديلا

 ضعبلا اهضعب اهب هجاوي ينلا تايدحتلا عفر نعو
 .رخآلا

 برحلا نم اهفقوم وه ةكرحلا زجعل لاثم ربكا
 رودلا» ةيدودحمو تاونس تس ذنم جيلخلا يف ةرئادلا

 هذه ران دامخال ءهتلذب يذلا دهجلاو هتبعل يذلا

 فافض ىلع رئادلا عارصلا ملاعم حوضو مغرف برحلا
 دادغب نيب١٠/4١ لوليا ؛ ذنم برعلا طشو جيلخلا

 عقوم نمو قارعلا حونج مغرو .ينيمخلا ماظنو
 ةدايقلا دانع مغرو ,مالسلا ىلا ةيادبلا ننمؤ ةوقلا

 قارعلا ةردابم مغرو .دادغب ضورع ضفرب ةينيمخلا
 يف يناريالا بارتلا نم ايعوط هشويج بحس ىلا
 هيضارا ةمالس نع درجملا عافدلل هنوكرو 8١ ناريزح

 بواجت مغرو ؛ةفورعملا دودحلا طوطخ بسح ههايمو
 ةيلودلاو ةيميلقالا تاطاسولا لك عم ةيقارعلا ةدايقلا
 ناف ,ءامدلا نقحو عارنلا فقول تمدق يتلا تاردايملاو
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 ااهئاضعا نيب ضقانتلا رهاوظ ىلع بلغتت مل ةكرتشملا رئاضملا :زايحنالا مدع

 ةيجراخ ءاررو تارمتؤمو يهلدوين ةمق ربعو ةكرحلا
 لايحو برحلا لايح ادج ةعئام عقاوم تمرل اهئاضعا
 .ناودعلا ىلع ةرصملاو مالسلل ةضفارلا نارهط

 - اهرارمتساو اهدوحو ةنايصو ةكرحلا لمع لدهستل

 ف هقح نع هلزانتي  راعشكو لقالا ىلع ناونعك

 يف اهدقع اررقم ناك يتلا ةعباسلا ةمقلا ةفاضتسا

 ماق يذلا مخضلا رودلا نم مغرلاب . 15/17 ةنس دادغب

 حاجنا ىف نيسح مادص ةسائرب يقارعلا نفولا هب

 لامعا حاجنا يفو 141/4 انافاهب ةسداسلا ةمقلا لامعا
 اهدوفو تالوادمو اهماهم ريسبتو 87 يهلدوين ةمق
 .كاذنا فورعم نيدلا يخم هط ةدايقب

 يفلحخلا اهتانيب هراحشا معرف ييلدؤمك ةلمقو
 لذبت مل :مالسلا تاوعدل ةيباجيالا قارعلا ةياحتسال

 عسمو .جيلخلا يف برحلا رطخ لايح ايقبقح ادهج
 اهرارمتسا ىلع ةريصملا ناريا ةنادا نع عانتمالا

 مدعب ةيضاقلا ةرشعلا طاقنلا دوني كلذب ةفلاخم

 ناودعلا مدعو ةيلخادلا ءاضعالا نوؤش ىف لخدتلا

 دنهلا ةيوضعب ةيعابر ةنجل نيوكتب تفتكا ةروكذملا
 ءارزو ىوتسم ىلع ريرحتلا ةمظنمو ايبمازو ابوكو
 فاقيال ةنكمملا دوهحلا لك لذبل» طقف ةيحراخلا

 كلت تلشف اعبطو ..نيفرطلا ىلع ةنده ضرفو برحلا

 لعفت ملو ءيناريالا دانعلا ةرحص ماما ؛«دوهجلا»

 !!اهدعب اًئدش ةكرحلا

 يناربإلا فقوملا
 ةكرحلا لخاد ةبدلس ةروص

 قو , يناريالا ماظنلا سيئر ينحماح يلع نا لب

 سيئرلا ةردابمب نورمتؤملا هيف ملع يذلا تقولا
 سمئئر بئان همدق يذلا مالسلا ضرعو ناسح حادص

 1983 لوليا 2 ١4 ددعلا  ةيبرعلا ةهيلظلا- "' ١

 ةلوقعم طورشبو زيزع قراط يقارعلا ءارزولا
 رمتؤملا ماما ريخالا هباطخ يف بهذ ؛ ةيعوضومو
 ةردابم ةيأل عطاقلا ضفرلا ىلا يراره يف يلاحلا
 فاقيال ةراحلا هتوعد تافرع رساي ىلع درو ؛ةيملس
 رثكاو !!هينعن ال ام ُِق لخدتلا ماعلا هحصنو برخحلا

 ةضورعملا مالسلا تاردايم ريتعأ يئئماخ ناف :كلذ نم

 ىلع ضعبلا هضرفي نا ديري يذلا ؛عمقلا» نم اعون
 اهب مستا ةمات ةيبلس ماما كلذ لك .يناريالا بغشلا
 ضعب لفغت ال اهينعن يتلا ةيبلسلاو .هلامعاو رمتؤملا
 ةراشالا نع اهزجع لب عانقالل ةكرحلا تالواحم
 رصملاو يدنعملا يغاسلا فرطلل ةعاجشلاو ةحيرصلا

 .ناودعلاو برحلا ةلصاوم ىلع
 ةموظنملا هشيعت يذلا رجعلا نم اريبك ابناج نا

 داقتفاو يبرعلا فقوملا يدرت ىلا ساسالا ىف عجار

 يتلا ةيبرعلا راطقالا نيب نماضتلا نم ىندالا دحلا
 ايجيتارتساو ايسايسو ايداصتقا صاخ نزوب ظفتحت
 .ةكرحلا لخاد ايخيراتو

 ريبك دئارك تانيتسلا يف رصانلا دبع عاعشا دعيف
 مادصو نيدموبل ةفورعملا راودالا دعبو .اهداور نبب

 فقاوم تحبيصا .انافاشو رئازجلا يتمق يف نيسح

 يفرط ىلع مايالا هذه ةموظنملا لخاد ةيبرعلا راطقالا
 نم ددعو ةقرافالا ضعب لوق ابيرغ سيلو ضيقن
 لكاشم لصا يه برغلا لكاشم نا ةكرحلا ءاضعا
 ةدحولا ةمظنمك ةهيبشلا تامظنملا رئاسو ةكرحلا
 .يمالسالا رمتّوملا وا ةيقيرفالا

 ةيدلس ةيبرع ةروبقو
 فاصتاو لدعلا ةرصانمل ةكرحلا لعفت اذامف

 عم يفاذقلا ايبيلو دسألا ةيروس ادفو فقي نيح قارعلا
 ؟يهلدودن ىف يبرعلا مهقيقش دض ةيدتعملا ناريا
 اهسفن سليارط حشرت نيح ةلعاف اهارن اذامو
 ْيف اهدقع اررقم ناك يتلا ةقباسلا ةمقلا ةفاضتسال

 ءارغال ةيلايخلا غلابملا يفاذقلا ايبيل عفدتو دادغب
 !؟دادغب دض سلبارط حيشرتو معدب ءاضعالا

 «يروثلا سرحلا» دشاق ةرايز نا يف كيش نم امو

 مايا لبق سلبارطو قشمدل تسود قيفر يناريالا
 قيسنتل تناك .يرارهب يلاحلا رمتؤملا نم ةزيجو
 ةلقرع دصق رمتؤملا يف سدقملا رنغ فلحلا فقاوم

 .يهجنعلا اهفقوم يف نارهط ةرزاؤمو قارعلا ةردابم
 تايحضتلا نم ريثكلا تعفد يتلا ةيبرعلا ةمألاو

 تادايق ربع تردابو زايحنالا مدع توص ءالعال
 ءاسرال (نيدموب  مادص  رصانلا دبع) ةيجذومن
 ءاوس ةماهلا تاردابملا ميدقتو ةكرحلل ةحيحص مئاعد
 بناجلاب قلعت ام وا سيساتلا ةلحرم ف اهنم
 يذلا ديدخحلا يل ودلا ماظنلا عورشمك يداصتقالا

 ءانافاه ىف نيسح مادص فقاوم وا رئازحلا هتحرتقا

 ةعاجن رفواو اقدص رثكأ و رمكا ارود رظتنت ةمالا هذه
 يفو اهاياضق ةرصن يف زايحنالا مدع لود لبق نم
 ىلع وا نيطسلف نع ءاوس اهنايك ةمالس نع اهعافد

 ةيرصنعلاو ةينويهصلا هجوب ةيقرشلا نطولا ةباوب
 .ةينيمخلا

 باب نم  ةيبرعلا اياضقلا ىلع زيكرتلا اذه سيلو
 مدع لود اياضق ةسادق نع لفاغتلا وا لامهالا

 يف وأ ايقيرقأ بودنج ماظن ةيراحم يف ىرخالا زايحنالا
 يتلا طوغضلاو ةيركسعلا تالخدتلل يدصتلا
 ناتسناغفاو .اوغاراكين ف ىمظعلا ىوقلا اهسرامت
 اهيلع قلعت يتلا لئاسملا يقابل الامها سيلو .اهريغو
 يف يجيتارتسا لكشب زايحنالا مدع بوعش ةايح
 ةمصو نم صالخلاو يداصتقالا لالقتسالاو ةيمنتلا
 .ةئيوالاو تاعاجملاو رقفلاو فلختلا

 لود نيب ةيراجتلا تالدابملا مجح نا ملعن نيحو
 امنيب اهطاشن ةلمج نم ةئملاب ", ؟ زواجتي ال ةعومجملا
 ةيبرغلاو ةيملاعلا تاراكتحالا عم دويقلا لقثأب طبترت
 نا ملعن نيحو :ندنلو مادرتورو كرويوين تاصروببو
 فلا 5١ لكأتو ةمواقم نود ايقيرفا ف فحزت ءارحصلا

 نا ملعن نيحو .ريقفلا لحاسلا يضارا نم ايونس 'ملك
 نيددهملا شويجل ايونس نوفاضني لفط نييالم ةسمخ
 ةماسج كردن انناف .زايحنالا مدع ملاع يف اعوج توملاب
 قالطنالاو اهلمح ةموظنملا ىلع بجي يتلا ةيلوؤسملا
 .ةليصألاو ىلوالا اهئدابم برد ىلع مدقتلل اهدعب

 برحلا ةلأسم نا» :ةرم تاذ لاق ذفلا ورهن نآلو

 ةيولوالا ةجرد انيدل لتحت يتلا يش ملاعلا يف مالسلاو
 لتحب هناف .هتيمها تناك ايا كلذ ادع امو ةقلطملا
 رمتؤم نم مورن انناف .«ةيوناث ةبترم اهل ةبسنلاب
 الماك اغرفت  تدقع نا  ةمداقلا تارمتؤملاو يراره

 ارودو .بذعملا بونجلا اذه يف ةنحاطلا بورحلا لحل

 ةقلعتملا ةخراصلا قئاقحلا ةهجاوم يف عجناو ربكا
 مايالا هذه مساسدلا اهماع تلخد يذلا جيلخلا برحب

 دادغب هدشنت مالس نيب ضيقن ىلع عارصلا افرط ثيح

 اياقيب ناريا امهلصاوت ناودعو برحو رادتقالا عم
 .اهيف رامدلا هرفو امو اهماطح

 ريمس بيذكت انل قحيس اهتعاس .العف كلذ من !ذا

 اهلاطبا ناو ءىهتنا دق غنودناب دهع نا» لاق يذلا نيما

 .«ةثرو الب مهو ليحتسملا لواح نم رخآ مه
 ةداق مجحب اددج الاطبا زايحنالا مدع زرفي لهف

 ةداقل ةجاحلا دشا يف مويلا ملاع نا ةصاخ .غنودناب
 0 ..نييقيقح
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 ةيركسع تاليهست نطنشاو حنم لامتحاو ...يلازم ةمكاحم عقوت

 ارمنسب ...سلؤن يف

 يلاذقلا ديقفلا نم /يجالم لزغو..

 زر لس

 زو. .ضيفخت قيرط نع فيغرلا رعس عفر دح ا لصت ةيرذج» ةيداصتقا تارارق .

 نم ةبيقروب سيئرلا قالط «مسوملا قالختم غب :
 سطسغا /بآ رهشل نكمي ناك ؛ةليسو هتجوز كلب
 يف ناريزحو زومت يرهش هباشي نا يسنونلا . انكل
 بزحلا رمتؤم داقعنا لثم نم .ريبك ثدحب دارفنالا
 عيرسلا عاقبالا الول .يلازم دمحم ةلاقا وا يروتسدلا

 رهشلا ةليط ةريخالا اهتارارقب ةموكحلا ةكرح يف
 ةيشهد عازتنا ىف تئافلا رايا سفاني هلعج امم ,يضاملا

 لئاسو مهل هلمحت ام ةعباتمل مهتيهشو نييسنوتلا
 .ابيرقت موي لك .ديدج نم مالعالا

 رواحم ىلع اساسا عزوتي هينعن يذلا ديدجلاو
 سيئر نا ودبدو .يداصتقالا فلملااهلوا ,ةثالث

 امات اليوخت رفص ديشر لوالا ريزولا لوخ ةلودلا
 هتاهجوت عضوو هتادرفم ةعباتمو هنيوانع طبضب
 .ةديدحلا

 ةبيقروب سيئرلا هنوؤشب رئاتسي يسايس اهيناث
 ردزو ردراقن ىلع انانحا دامتعالاب ناو اقلطم اراثئتسا

 .شوكبلا بزحلا ريدم وا يلع نب ةيلخادلا
 قحالم عمجيف ,ديدجلا؛ اذه ف رواحملا ثلاث اما

 ةهيركلا داسفلا حئاورو :ةليسو قالطو .يلازم لزع
 ةوشرلا اياضق يف قيقحتلا بتاكم جاردا نم ةبرستملا
 يك اهل دهفي ينلا ,نوفنلا لالغتساو فرصتلا ءوسو

 يلازم دمحمو رامع نب ةلئاع دارفاو ةليسو ءايرقا لاطت
 .نيلوؤسملا نم مهريغو هيبرقمو

 ةيردج ةيداصتقا تارارق
 ماما رفص ديشر ىقلا سطسغا /بآ 4 ءاثالثلا موي

 هتفصب هل نايب لوا ةيئانثتسا ةرود يف باونلا سلجم
 نايبلا لمح .نيبقارملا بلغا عقوت املثمو .لوا اريزو
 يداصتقالا ديعصلا ىلع ةماهلا تارارقلا نم ةلمج

 ةنسلا نم ىقبت امو ةمداقلا ةلحرملا تابلطتم صخت

 تادجتسم قفو اهحيقنت بجاولا اهتينازيمو ةيلاحلا
 .ةمزالا
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 ِق ل ةقباسلا ةموكحلل فارتعالا عمو

 ةايح روهش ذنم باتني يذلا ضرملا ضارعا فيفخن
 يف رفص لوالا ريزولا ددرتي مل ةيداصتقالا دالبلا

 هعضو يذلا قياسلا ةينازيملا ع ورشم صناقنب رهجلا

 تارارق ذاختا يف ؤطابتلاب قلعت ام ةصاخ ؛يلازم دمحم

 ضيفخت لثم ؛:ةعاجشب» اهذاختا بجي ناك ةيرذج
 نع رفض نلعا العفو .ايمسر يسنوتلا رانيدلا ةمدق

 افيفخت ةئاملاب ةرشع رادقمب ةيلحملا ةلمعلا ضيفخت

 ةماود ِق ةلودلا ءايعالو لصاحلا مخضتلا مجحل

 ةلمعلا ىلع لوصحلاو ءريدصتلاو داريتسالا

 ةنس دعب لوألا ربتعي ضيفختلا اذهو :ةيبنجالا

 ةقياسلا ةميقلا+ رارمتسالا ءايبعا نع ةوالعو .14

 :ءارحالا اذهل ةموكحلا رارطضا لوالا ريزولا للع دقف

 ةيلودلا قوسلا يف هتميق نم ايلمع رسخ رانيدلا ناب
 اهتدهش يتلا تاضيفختل ذتلا عم ةصاخ ١6/ ةيسن

 قوسلا ءازا سنوتل ايداصتقا ةسفانملا نادلبلا

 ريوطت بناج ىلاو .نييبرغلا ءاكرشلاو ةيبوروالا
 ضفخو .ريدصتلا عيجشت يف افلس ةنلعملا تاهجوتلا

 غيراشملا نم ددع نع لودعلاو :ةلودلا فيراصم

 يف ةيسنوتلا ةدايقلا ةين نع نايبلا نلعا .ىربكلا
 راعسالاو ةيجراخلا ةراحتلاو دارسيتسالا ردرحت

 تامدخلاو علسلل قياسلا معدلا ضفخ عم ءايجيردن

 ْق ةدايزلاو ةسفانملا طورش بسانب امن ةيساسألا

 نم ديزم ىلعو ةيجاتنالا عفر ىلع ضحلاو .جاتنالا
 . تاقفنلا ف فشقتلا

 هيناعت يذلا زجعلا مجح نع نايبلا فشك امك
 ةينلا هجتت يتلا ماعلا عاطقلا تاسسؤوم مظعم

 .ضاخلا لاملا سارو فراصملا ةحلصمل اهتيفصتل

 نايب هنمضت ام بسحو امومع يداصتقالا عضولا

 ىلا ةفهوكحلا عفدي امم :ةيوعصلاو ةقدلا غلاب رفص

 (ةلودلل يبعش ضرق) ينطو يلام باتتكا حتف

 رارق ذختا العفو .دالملا داصتقا نع ةقئاضلا

 / نينثالا موي .نايبلا نم نيعوبسا دعب عاطتقالا
 بتاور نم ةلودلا مصختس كلذل ريمتيس /ل وليا

 قودنص ةدئافل ةنيعم ريداقم اهيمدختسم

 .ينطولا
 طورشلا لكل ةحضاو ةباجتسا ةماع نايبلا ىفو

 نع هجارفا لداقم ىلودلا دقنلا قودنص اهعضو يتلا

 اهناشب يرجي ةيلاملا تاليهستلاو ضورقلا نم ددع
 .ةدم ذنم ضوافتلا

 !ةيكذلا ةطخلا

 هنوك عم  ةياهنلا ف لوالا ريزولا نايب نكي حلو
 ريغ  ةيلاحلا ةموكحلا لمعل ةيلعفلا ءدبلا ةراشا
 راعسالا يف ةريخالا تادايزلا ريرحتل مزاللا ديهمتلا
 ةيلغفلا ٌربُخلا راعسا تديز دقف .تامدخلا ميلاعمو

 !!ةفغرالا نزو يف ضيفختلا اهيف دمتعا «ةيكذ» ةقيرطب
 نود ١١/ ةبسني عفتري يقيقحلا مولعملا لعجي امم
 .ةلمعلا ةمدق ضفخب ايلآ ةلصاخلا ةراسخلا ةفاضا

 عم وهو ١6/ براقي امب نيجعلا راعسا تديز امك
 مهقابطا تايساسا نم نييسنوتلا ىدل زبخلا
 رومخلاو رئاجسلا راعسا تديز اهلبقو .ةيبعشلا
 .فتاهلا تامدخو

 لقنلا راعسا يف ةمداق تادابز نودسنونلا عقوتسو

 .تامدخلا نم اهريغو ءابرهكلاو
 هتايسسؤمو :ماعلا عاطقلا ريهطت» رداوم لوا اما

 لماعم ف يضاملا سطسغا /بآ 7" موي رهظ دقف
 يسنوتلا بونجلا يف ةصفق ةهجب تافسوفلا مجانمو

 داحتالا يبوؤسمو ةقاطلاو مجانملا ريزو عيقوتب
 تاباقن) لغشلل ءينطولا» داحتالاو لغشلل «ماعلا»
 مدع ةلاح ىلع الماع 447 ةلاحاب يضقب رارق (بزحلا
 نم ءادتبا ,تاعفد سمخ ىلع كلذو (حيرست) ةرشابملا
 ةيمنتلا ةكرش» زجع فيفخت دصقب .ةنسلا هذه

 لصحي ام وهو .اهجاتنا ةفلك ضيفختو .ةيمجنملا
 يسنوتلا ماعلا عاطقلا ةايح يف ابيرقت ىلوالا ةرملل
 «ةيحلاصنتبلا ةلحرملا» تانبدضاعت ةيفصت ءانثتتساب

 .54 ةنش

 مهقيض مويلا نوفخي ال نويسنوتلا نونطاوملاو
 ىلع لوصحلل رئاودلا ضعب اهدمتعت يتلا بيلاسالاب

 الثم يسكاتلا تارايس وقئاسف . ةيرورضلا غلابملا
 رورملا نيناوقل «مراص» قيبطتب مهميرغت نم نوكتشي
 رسلاو !لبق نم داتعم ريغ لكشبو ,رربم نودب وا رربمب
 ةسام ةجاحيب ةلودلا نا تاءارجا نم قبس ام لك يف
 .لاملل

 لفشلا يداحنا ديحإن
 لمعلا قيرفو رفص لوالا ريزولا درفني نيح يفو

 تاعاضقلا ءارزوو يزكرملا كنبلا ريدم نم نوكملا
 ,:ةيداصتقالا سنوت ةايدحل ةديدج ةسدنهب ةيجاتنالا

 ىقبي .لقالا ىلع ةمداقلا ةبيرقلا ةلحرملل ةبسنلابو
 ةايحلا ةفدب اكسمم هدرفمب ةبيقروب سيئرلا
 تارارقلاو ةيمويلا ةعباتملا ربع ةيسايسلا
 .ةديدجلاو ةماهلا ةنئانثتسالا

 ديحوتلا مامتا ىلع اريثك صرحي .ربكالا دهاجملاف»
 نيتللا لامعلا :يتباقن» نيب يجامدئالاو يئاهنلا
 ةيعرشلا سافنا ىلع يجيردتلا زاهجالا امهزرفا

 ضرسقلا ق

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١5  8لوليا ١1587 - "1١1



 ةنوآلا يف تاءاقللا تددعت دقو .ةقباسلا ةيباقنلا
 ةعامج) لغشلل يسنوتلا ,ماعلا» داحتالا نيب ةريخالا
 ةعامج) «ينطولا» داحتالاو (ي وانشلا راتسلا ددع

 ةدايق نم هجومو رشابم فارشاب (يواروب زيزعلا دبع
 نع نلعي دقو .يسايسلا هبتكمو يروتسدلا برحلا
 ددعلا اذه رودص لبق نيتعومجملا َنيِب ديحوتلا عيقوت
 .«ةيبرعلا ةعيلطلا» نم

 ةئامط ىلع كلذك صيرح ةبيقروب سيئرلاو
 ةمداقلا ةيعيرشتلا تاباختنالا صوصخي نييسنوتلا

 ريزو دكا دقو ربمفون /يناثلا نيرشت نم يناثلا يف
 دعت هتزهجا نا ىلع ةرم نم رثكا يف هنع ةباين ةيلخادلا
 ذخام اهبنجي امب تاباختنالا ةهازنل تانامضلا رفوا
 .14/1 ةنس

 هذه يف سيئرلا سجحاش يه ءدبلا ةفاظن» نألو
 هرارق نع سطسغا /بآ 7١ مود نلعا دقف ةلحرملا
 يف ايلعلا تارايقلاو نيلوؤسملا حيرضت ةرورضب

 تايالوو بزحلل يسايسلا بتكملاو ةموكحلا

 نع (ماعلا عاطقلا تاكرش يريدمو ةيروهمجلا
 ملست لدق مهيوذ تاكلتممو ,ةيصخشلا مهتاكلتمم
 لوال ررقي ام كلذك وهو .اهنم غارفلا دعبو ةيلوؤسملا
 .«ةيبيقروبلا ةبقحلا» خيرات يف ةرم

 الماك اليدبت لدب يلازم قباسلا لوالا ريزولا مقاطف
 ةعيرسو قاطنلا ةعساو تاريوحت ةكرح يف ءابيرقن
 ةالولا تلمش ,ةمظنملا ةلمحلا هبشي امب ادج

 ءاضقلا يلوؤسمو تارازولا نيواودو (نيظفاحملا)
 بتكملا ىف يلازم ناكم دسلو .يسام ولبيدلا كليسلاو

 شوتنخلا ريشبلا ةبيقروب نيع بزحلل يسايسلا
 ىلع ضمي ملو (يسايسلا بتكملا) ناويدلاب اوضع
 !عيباسا ةعضب الا ةرم لوأل ةيزكرملا ةنجللا يف هنييعن
 رصق لاوحأل بثك نع نيبقارملا نم ددع عقوتي امك
 لبق :ةرازولل ابيرق شوتنخ ريشب دوعص جاطرق
 .سيئرلا ةايح يف ةديدج ةأجافم لوصح

 رمتسملاو لوألا بعاللا :ةميقروب

 ١9/43 لوليا 6 ١/4 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- ١ ع

 ةضراعم ةئده
 ةضراعملا مزالت نيح يفو ٠ ؛لياقملا فرطلا ىلعو

 تاماختنالا لايح ددرتلاو رذحلا ةيلخادلا ةيمسرلا

 نم افيفل نا :ةرجهلا لاوحأب نوفراعلا لوقي .ةمداقلا
 , ابوروأ يف نيميقملا نيدعبملاو نيقباسلا ءارزولا
 وا سلجم ليكشت ىلع ايدج نولمعي .اسنرف يف ةصاخو
 عنمو .ءسنوت لخاد عضولا ةعباتمل ةضراعم ةئيه
 كانه رايهنالاو ةثراكلا لوصح

 ةقيق سيردا ؛نيرجاهملا ءارزولا» ءالؤه زرباو
 دمحمو .(اقباس ةيلخادلا ْف) هجوخلب رهاطلاو
 بتاك) رونب دمحاو ,(4 ليق ةيجراخلا) يدومصحملا
 نب ةليسو ةديسلا مهمعزتت دقو .(اقباس نمألل ةلود
 ثيح سيراب نم (اقباس ةبيقروب ةليسو ةدجاملا) رامع
 طاشنلا نم اهنكمي يسايس ءوجل ىلع لوصحلا لواحن
 لداعن امب ةردقملا اهتاراقعو اهكالما ةرادا نمو روكذملا

 !يسنوت رانيد نويلم ٠
 يتلا داسفلا اياضق نع ثيدحلل اندوقب اذهو

 لامكتسا يف لدعلا ريزو يرايعلا حلاص دمحم طشني
 صختو .ةبيقروب سيئرلا نم رشابم هيجوتب اهتافلم
 ؛يىلازم دمحم ءابرقاو ءرامع نبذ ةلئاع ةلمسو ةلئاع

 ضعب يلوؤسم نم ددعو قباسلا ةفاقثلا ريزوو
 تاروشنم ريرحت ءاسؤرو .ماعلا عاطقلا تاكرش

 .يروتسدلا بزحلا
 ىلا رقسلل ةرّئاطلا بوكرب يلازم دمحم مه ةظحلف

 ةيلودلا ةيبملوالا ةنجللا عامتجا روضحل يكنسله
 راطملا ةطرش زاتجا نا دعبو .اهسيئر بئان هتفصب
 نا هرسخيل بدآب يرس نما لجر هنم مدقت :مالسب
 عولخملا لوالا ريزولا داع امدنعو .هراظتناب افتاه

 نم هعنم رارقب ملعاو .رفسلا زاوج هنم بحس ةعاقلل
 .دالبلا ةرداغم

 قيقحتلا نهر لازام (لامعا لجر) راتخم هنبا
 دمحم هليدع كلذكو ,ةمكاحملا راظتنأب نجسلاو

 .«ةيكذلا» هطخلا :رفص ديشر

 ةيحتف ةدنسلا تححا يي دوهمصم ةنادرد جفؤز يىدومصم

 .يلازم
 !مهنم ...لازه

 لاوما نع لاسيس يلازم نا سنوت يف ددرتيو
 ايادهو .ىلوالا ةرازوللاب صاخلا دوسالا قودنصلا
 جراخو لخاد نم باتكو نيدفاحصل تمدق ةرددك ةئلام

 الثم مهنم .هتسايسو هصخشب مهتداشا ءاقل .رطقلا

 رانيد فلا ٠١ غلبم ىقلت هنا لاقي يذلا «ءينوطيقلا»

 .ع وضوملا اذه يف هباتك نع
 ةمهن عولخملا لوألا ريزولل هجوت مل اذا اعبط اذه

 دالبلا عاضوا ةقيبقح لوح ةصاخ سيئرلا ةطلاغم

 يتلا ةعافشلا تالواحم حلفت مل اذاو .ةيداصتقالا

 نم كاريش كاجو ديدج نب يرئازجلا سيئرلا اهادب
 ددعو ايلاطيا ةموكح سيئر يسكارك ونيتبو ءاسنرف
 .ةيبقروب سيئرلا ىدل ةبحيلخلا تانصخشلا نم رخا

 يداهلا ىتح . يانااو ةحوجلا نب يلازم ريفون دصق

 مدعب سيئرلا حصن قبسالا لوالا ريزولا ةريون
 .ىلازم ةمكاحم

 ,ةفاقثلل قباسلا ريدزولا ةمالس نب ريشبيلا اما

 تدب» تادامتعا صوصخي رمتسم هعم قيقحتلاف

 قيقحتلاو ةمحرتلاو ثحملا ةسسسؤم) ؛ةمكحلا

 ةفاضإ «؛ةدفاقثلا ةيمنتلا قودنتص» لاوماو (ةنفطولا

 يعرشلا ريغ جيورتلا يف طروتلا لب عيجشتلا ةمهتل
 ؟!ةينيدلا تاعوبطملل

 ددقعلا لرغو ...لسلسملا

 ةيسنوتلا ةراثآلا لتسلسم ءرمتسم لسلنسملا
 ,حئاضفلا نع فشكلاو تانييعتلاو تارارقلا تاقلحي

 ةدوع عص ةيمدلقالا تادحتسملا ةراثا هديزت دقو

 .لزغلا كيتكتل يفاذقلا ديقعلا
 ةئنهتلاب ثعب بآ ةيادب يف سيئرلا داليم ديغ يف

 هفصوو «ربكالا دشاجملا» رمع لوضب ينامأآلاو

 ةيقرب نع اًئيش يسنوتلا مالعالا ركذي ملو .ةمكحلاب
 دارا امدنعو .كلذ ىلع ةموكحلا بجت ملو .ةئنهنلا

 هتدوع قيرط يف سنوتب لوزفلا يديمحلا يدليوخلا
 ريزولاو نييسنوتلا نيلوؤسملا ةلباقمل رئازجلا نم
 نيرو يريخسلا روصنم بهذ :ديدجلا لوالا
 .رمالا حاضيتسال ديدح نب يلذاشلا ىلا نيدباعلا

 كلذل «نئابلا قالطلاب» نمؤي ال ئاذقلا ديقعلا
 ةراجلاب هتقالعل ةرارحلا ةداعا رارصاب لواحيس
 ةريبكلا ةراجلا نم ةعجان ةدعاسمب امبرو .ةريغصلا
 ؛:ةدحو ةدهاعم برغملا كلم ءاغلا دعب ةصاخ .رئازجلا

 هترهجا ىدل عاش نا دعب ثدحب نا نكمي امل اقابتساو

 حامسلا ىلع كشوي يسوؤوتلا مكحلا نا ةصتخملا
 ةكبش بصنل رطقلا تاغفترم لامعتساب ناكريمالل
 ةيقارم ةقطنملا ةبقارمي حمست .ةروطتم ةيرادار
 تاليهستو رطقلا ءاوحا ةيامح لياقم كلذو ؛:ةدبح

 هتراج داصتقا نا ديقعلا ىلع ىفخي ال ةيخس ةيلام

 ١ .اهيلا ةجاحلا دشا يف اهتموكحو
 ماكح اهلعفي له :يفاذقلا ديقعلا لعاستب دق

 ةمدقم كلذ نوكي دقف ءاهولعف» ام اذاو ...؟سنوت
 رخآ الصف لب .ةمئادلا ةراثالا لسلسم نم رخآ لصفل
 0 .ةقطنملا ٍبعاتمو دلبدلا بعاتم نم

 ناورم
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 يفيرفألا 7 يبرعلا داحتإلا

 ديقعلاو ..كلملا ند شياعتلا نم ناماعغ 2

 يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بنك

 ١ رك بأ 54و ١9814 سطسغأ / بأ ”1١17 نين

 لامش خيرات اهاسني نل ةينهز ةرتف دتمت
 الك لمحي نل نكل .ثيدحلا يسايسلا ايقيرفا ( ١1

 لعفب نيزيامتم نايقبيس لب ,ةدحاو ةلالد نيخيراتلا
 :ةيئاجف نم داراثا ام مكحيو ؛براضتلا نم امهندب ام

 بعصلا نم ناك اذاو .ايناث ,ةيواسام نمو ءالوأ
 اذه ناف ةدماردولدملا ةلاحلا نع ةيسايسلا ىف ثدحتلا

 هتاياهن ىلاو :ىلوالا هطويخ رولبت ذنمو .عوضوملا
 .ايماردوليم قحب ناك دعب لمتكت مل يتلا

 برغملا نيب تظبر يتلا داحتالا ةدهاعم ينعن اننا

 ىمسي ام ىلع عيقوتلاب اهتراشا تقلطناو .ايبيلو
 ديقعلاو يناثلا نسحلا كلملا طخب ةدجو ةيقافناب

 ,لمعلا فقو نالعا مث .لوالا خيراتلا يف يفاذقلا رمعم

 بناجلا وه دحاو بناج نمو ؛قحاللا خيراتلا يف
 ناك مرصنملا بأ ١49 ةعمجلا موي يفف .يبرغملا

 ا ا ا و ا ا ا ا 8 ين يمسمل
 0 ا 3 : 5 000-9 ا افا ا

 ا 0000

 ءاقللا زفاوح :يفاذقلا 3 يناثلا نيسحلا

2 2 0 

 .قارفلا بابساو
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 :هدهو افلا

 اهلا هيواسام ..نالعألا ةيناجن
«0 

 .ءاسم كلملا هيقليس باطخ عم ذعوم ىلع ةيراغملا

 هدافش ىلع ةلئسالا ترتئاون نالعالا اذه درحجميو

 .بتاجالاو ةبراغملا نييفاحصلاو نييسايسلا
 طبتري ال تيقوتلا اذه نا نوفرعي ةصاخ ةبراغملاو

 د سل طا

 كلملا ةروث» ىركذ ناو اميس ةيمسر ةبسانم ةيأب
 ناك ام لكب مايا اهيلع ترم دق بأ ٠١ ...بعشلاو

 ءاج نا دعبو .تاقفاوت وا تآجافم نم اهيف اعقوتم
 ىلا .ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر .زيريب نوعمش
 راث ام لك بقع ءادبو .ىدصلا تفخو لحرو نارفيا
 اذه ىلا فضا .كانهو انه ءلعف دودر نم ةرايزلا لوح

 رييغت ثودحل عقوت يبرغم يسايس يا ىدل نكي مل هنا
 متي لماش يرازو ليدعت ةروص يف دالبلا يف ماه يسايس
 ةشبداعتملا ةيسادسلا ىوقلا طويخ كباشت ةداعا هيف
 ليبقلا اذه نم ةبلمع ناو ةصاخ ؛نأ ىف ,ةعراصتملاو

 مشت كاذو فرطلا اذه عم تالاصتاو تارواشم رثا منن

 .باي فلا هنود امو سنلا وكلا جراخ اهتحئار

 ؟برغملا لهاع ثدحتيس عوضوم يا نعف :نذا

 نا دعب ,ىرخا ةرم ,لاؤسلا بناجالاو نونطاوملا ددر
 نم رثكا لعلو .ةنكمملا ةيلوألا تالامتحالا لك تعحارن

 عم ةيداحتالا تاقالعلا اهنا كش ال» :باجا , دحاو
 لئس نياح هسفن يناثلا نسحلا نلعي ملا :نكل ؛...ايبيل

 نع  نارفيا ءاقل تبقعا ينلا ةيفحصلا ةودنلا يف

 .ايبيل عم ماري ام ىلع رومالا نأب - عوضوملا سفن
 ةساردل ابيرق يقتلتس ةصتخم ةيرازو اناجل نآبو
 نفمف برغملا ىلا زيريب روضح اما .ةكرتشملا تافلملا

 ضرتعملا لاق امك  يفاذقلا ةظيفح ريثي نا يعيبطلا
 لحل يجيتارتسالا ساسالا ءساف ططخم ىلغ اساسا
 .طسوالا قرشلا عازن

 ثحبلا ةنطفلا نم هنأل ءيش لك يقب ؟نذا .يقب اذام

 رظنلاو ,ةينعملا ةيفارغجلا ةعقرلا جراخ زفاوحلا نع
 نم رثكا مويلا ةكباشتملا ةيبرعلا ةرئادلا تاقالع ىلا
 دعب مل برغملا مادام ىوقنب ليملا اذه .ىضم تقو يا

 ,يسابسلا هكولس ىرجم يف نارفيا ءاقل نذنم اروضحم

 عقب يذلا ةنمرملا هيعانمو يبرعلا برغملا دودح نمض

 ركرم يف حبصا دقل ...اهزكرم يف ءارحصلا عازن

 طسوالا قريشلا ةيضق ةدحاو ةعفد ححتقا يا .؛ةرئادلا

 امل لح نع اثحاب وا اطسونم وا اطيسو اما .حيبصتل

 ظفحت ,ضعبلا ىلا برقت اذه هجهنبو .لاحملا هبشي
 (!) اضرسلا ليلد تمصلاو .تمصب ضعبلا هنم
 .رخآلا ضعمبلا همحاشو

 نحل فطخ زفاوح
 سيئرلا ناك جرصنملا سطسغا /بآ 75 - ؟4 يف

 قباس نود (ايبيل) سلبارطب لحي دسا ظفاح يروسلا
 نيب قشمد يف يثالث عامتجا ءاقللا قيس ناو - راذنا
 ثحابتيو - سلبارط .قشمد .نارهط ةيجراخ ءارزو
 يف مايالا لطت مل ةدحو هعم مربا ناو قيس هل فيلح عم
 ةيبرغل تاذلا دض فلاحتلا يعاود تناك ناو اهرمع

 ميدقلا روحملا ةرولبل سايت مل ةلواحم فو (قارعلا) يف
 اف يف ةرم ةرم خفنت «يدصتلاو دومصلا ةهبج». وعدملا

 هتمصاع ىلا دسأ ظفاح دوعب .اهدامر يف رمح نم ىقين

 نايب نع نيموي دعب نلعت قشمد نكل سلبارط تكستو
 ثدحتيو .تاثداحملا ةيمها ىلا ريشي كرتشم يسايس

 فصيو .نارفيا ءاقل نع انينعي ام ناشب ةصاخب
 ىلا رظنلا لصاون نا يغبني .ةينايخ اهناب ةرايزلا
 تكسي اباوج دجن اناسع انتلاض ىقلنل جراخلا
 .هباطخ يف يناثلا نسحلا نع ثدحتيس امدنع ةشهدلا
 ينلا ةبكريمالا ةدحتملا تايالولا ىلا تفتلن نا دب ال
 «يلبئارسالا» ص يبرغملا ءاقلل جاهتبا امنا تحجهنبا

 دعب طابرلا تدبو .هتعاجش ىلع برغملا لهاع تانهو
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 ضومغلا بحس لك اهقوف نم تدديت دقو ةردابملا هذه -

 اهقيلعت ىلع ةرصم نطنشاو تناك يتلا ةبيرلاو
 نكل .ديفيد بماك بلق يف مويلا برغملا وه اه .اهقوف
 تاقالعلا سمش بجح يف تيمتست ةدحاو ةياحس

 نيب يرسي يذلا ءفدلا مغر ةيبرغملا  ةيكريمألا
 هريثاتبو :؛ةبسانم نم رثكا يف رهظ يذلاو .نيدلبلا
 ةرايزل خيرات عضوو «رهجملا تحت دلبلا» ديلج باذ
 ...ضيبالا تيبلا ةمانرور ف نطنشاو ىلا برغملا كلم
 - ىبرعلا داحتالا ةدهاعم ةباحس تيقب كلذ مغر

 سيئرلا باصعا رتوت راثم ايبيلو برغملا نيب يقيرفالا
 قيرط نع برعا هنا ودبي يذلا ناغير دلانور
 , ةيكريمالا ةيجراخلا مساب نيثدحتملاو ,هيراشنسم
 فلاس ىلا دوغت نل ةيكريمالا  ةيبرغملا تاقالعلا نا
 ,قيثولا يجيتارتسالا فلاحتلا ةطقن ىلا يا ؛اهدهع
 ,:ةيسايس :ةبولطملا تانامضلا لماكب لوفكملاو

 .ةدجو ةيقافتا لاوزب الا :ةيلامو ةيركسعو
 ةعقرلا ةرئاد نع ءايرغ اوسيل مهسفنا نويسنرفلا

 نعو .يبرعلا برغملا طباور نع .ةيلخادلا ةيفارغجلا
 يف .يكارتشالا مكحلا ناك اذاف .تاذلاب ةطبارلا هذه
 .ىلوالا ةلهولل .هيف ىأر افلاحت نبح دق .قباس تقو
 ,لدتعم دلبب طبتري ذا ؛يبيللا ديقعلا ضيورت ةيناكما
 ىلع روثعلا ىلا .ةيدرغملا ةطاسولا ربع ,دوقن دق ةاداو

 مكحلا اذه يل وت دعب هناف :نمزملا يداشتلا عازنلل لح
 نويسايسلا كلمي مل يضاملا سزام /راذأ ١5 بقع

 يف ةيجراخلا مهتاباسح ةعجارم الا ددجلا نويسنرفلا
 مهتضبق ديدشت نع اونلعاو ايقيرفاو يبرعلا برغملا
 رج ف لامآلا لك ترخبت نا دعب ةصاخو ؛داشت يف
 عانقا وا ,.عازنلل ضوافتلاب ةيوسن ىلا ديقعلا
 حلاصتلا ةيمتحب يربح نيسحو يديوع ينوكوغ
 فيلحلا اسنرف نإف نذاو ءينطولا قافولاو
 اهؤافلحو يه رظنت تآدب برغملل رخآلا يجيتارتسالا

 بضغلا نكي مل نا سجوتلا نيعب نورخآلا ةقرافألا
 .ايناببس ةيعرش ريغو ةذاش اهنا لكلا عمجب ةقالعل

 لوالا ريزولا كاريش كاج ديسلا نا احضاو ناك اذلو

 ماما عوضوملا اذه حرطيل ةصرفلا هتوفن نل يسنرفلا
 هاضق يذلا «صاخلا» يحايسلا عويبسالا ٍِق هفدضم

 .برغملا يف ارخؤم

 تاصيرتلاو زفاوحلا هذه عمجتسنل :نذاو

 .ريثك اهاوسو يه .اهقمع يف اهمهفثل .ةيجراخلا
 يناثلا نيسحلا كلملا نا نييتن نا انلوانتم يف نوكدسو

 ةيضق ايبيل عم داحتالا عوضوم لعجي ناو دب ال
 .ءىجافملا هياطخ

 نا :ةدحاو ةعفد رارقلا ءاج . ةتئافلا ةرملا يف امكو
  يبرعلا داحتالا ةدهاعمب لمعلا فقوي برغملا
 كلملا اهقاس يتلا بابسالا نا كش ريغ نمو .يقدرفالا

 دق وا :هنع انثدحت ام ضعب بلق يف عقت يناثلا نسحلا
 ,هرطخاو .رمألا يف ام مها نكلو :لادج راثم نوكت
 نم رخآ ملح رخبت يلاتلابو ةدهاعملا ضقن وه .عبطلاب
 ىلا هلوصو ذنم سووهملا يفاذقلا ديقعلا مالحا

 هذه تناك ايا تادحولا مارباب ١454 ةنس ةطلسلا
 «ةيبرعلا ةعيلطلا» هترشن امل عيتتملا ءىراقلا ناو

 ىلع اهزيكرت ةلوهسب ظحليس عوضوملا اذه لوح
 ودرلا تالاحو اهرتوت تامالعو .ةقالعلا هذه ةشاشه

 لصاوت دق صرحلا ناك ناو ءاهب ةباصملا ةيسايسلا
 توملاب مكح يا رادصا نع بكنتلا وا ةبغرلا مدعب
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 ىدل شدخي دق قبسملا مكحلا اذه نآل الوا .اهيلع
 ايناثو .يريهامج بلطمك ةدحولا ةركف ضعبلا
 رادصا يف سيل مالعالا ةمهم نا وهو تباث داقتعال

 هتايفلخو يسايسلا عقاولا ةءارق يف امناو .طقف ماكحالا

 ثدح:م ناف مويلاو .هقافآ فارشتسا ةلواحمو
 ,اهتجلاعم ىلا نيقابس انك تاريدقت عم امامت قفاوتم
 .وهو عيرذ يسايس لشف ىلا يهتنت فسا نم تناك ناو
 ةركفك اهيلا حمطت ةيبرعلا ةمالا نا كشال ةدحو ءاغلا
 ذنمو :رثت مل اهسفن ةدحولا هذه نكل .يسايبس فدهكو
 ,لجالا لوطب رشبت تناك امو بارغتسالا الا .اهنالعا

 جلثي امم ءاهئارو نم ةيجيتارتسا فادها رولبتب الو
 يف .ةيماردوليم ودبتو تدب اذلو .يبرعلا ردصلا اقح
 .اهتمتاخو اهئاداو اهقالطنا

 فالحالا قف تالفنا

 :ءيش لك مغر .يفعي ال ةياهنلا دنع فوقولا نا ديب
 قفو نكلو ؛تناك امك ال ءايشالا ةطراخ مسر ةداعا نم

 .ةروصتن رددقت

 .رصانعلا ضعب ركذت بولطملا نمف كلذ لبقو
 رئازجلا لبق نم ربتعا ةدجو ةيقافنا عيقوت نا اهلواو
 ةعقوملا قافولاو ءاخالا ةدهاعم طابحال ةروانم ةباثمب

 ةطخلا برسضل ةلواحمو )١1587(: ماعي اهلبق

 ءانبل ديدج نب يذاشلا سيئرلا روصتو ةيرئازجلا
 ةلصاوم قنخل فادهألا نيب افلاحتو .يبرعلا برغملا

 ةهبج ةدنئاسمو ءارحصلا برح معد رئازجلا

 ةصرف برغملا حنمت ةيقافتالا نا اهيناثو .ويراسيلوبلا
 مراص ينما رادج ءانبل لعفلاب هتلها نيدوارحصلا

 ةرساخ برح يف تاقفنلا نم ديزم يف رئازجلا طيروتلو
 ةنيمث ةصرف تمدق اهنا امك .ركذت ةيلمع ةجيتن نودو
 ةرولب ىلع ةرداق اهنا رئازجلل رهظت يك ايبيلل ىرخا
 اهئاوجا قوف قيلحتلاو .ةقطنملا ةماعزل جمانرمب

 دودص ناف مث نمو .دعبا يجيتارتسا قمع ةقئاعمل

 ءاخالا ةدهاعم يف ايبيل كارشا نع نييرئازجلا
 مهعنمت رارمتساو .اهنوديري ينلا طورشلاب :قافولاو
 يف دتري مهس وه ءيودحو عورشم ىلع ةقفاوملا نع
 .يرئازجلا رحنلا ىلا ةياهنلا

 ةدجو ةيقافتا عيقوت ذنم يبرعلا برغملا ادب دقل
 رولبت وحن ريسو فالحالا يف بالقنا ةرجم لخدي وهو
 ضعبلا برضي اهيف يسايسلا لمعلل ىرخا ططخ
 ضعبلا لجا نمو ضعبلا باسح ىلعو ضعبلاب
 ؟رضاحلا نع اذامف .رخآلا

 يف بالقناب ىرخا ةرم قلعتي رمالا نأ دقتعن
 يبرعلا برغملا ةقطنم جراخ ةرملا هذه نكلو .فالحالا

 تاقالعلا نا دكؤملا نم .اهلمش ناو .ةدودحملا

 ام نكلو ديدج قفا يف طرخنتس ةيبيللا  ةيرئازجلا
 نم ةديدجلا ةلاحلا نم قتفتي ام وه رثكا هيلا بهذن
 دومصلا ةهبج» ميدقلا روحملا ثاعبنا ةلواحم ةئادب

 ةيبرعلا نادلبلا روحم كسامتو ململت ..يدصتلاو
 طسوالا قرشلا عازن .ةدحاو ةهبج يف .ةلدتعملا»
 دكؤملاو .عارصلا رهوج يف امك اهرهوج يف هلح لبسو
 نيقيرفلا يا ىلا راتحتس رئازجلا نا كاذو اذه دعب

 نسحلا ناو .ءاهجوا يف رصم عم ةحلاصملا ناو ؛:مضنتن

 هايملا يف اقيمع موعلا ىلع رداق هنا تبثا يناثلا
 ديعي نل يبرعلا خيراتلا ناف هلك اذه مغرو .ةيبرعلا
 (0.نيترم هسفن

 نو ضرنعن ةيرصملا ةضراعملا
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 دهصلا ءاررولا سيئر ةرايزل ١

 يفرم ةرابم سيئرلا عمتجي نأ ررقللا نم[ و
 درجمب زيريب نوعمش ينويهصلا نايكلا ءاررو | كل“

 .اياط يف ميكحتلا ةطراشم ىلع يئاهنلا عيقوتلا
 رظتنملا ءاقللا دعوم لوح تبراضت دق ءابنالا تناكو

 «روصملا» ةلجم اهتدكأ تانهكن تجارو .هناكمو

 رشاعلا مويلا يف .ةيردنكسالاب ءاقللا دقع نع ةيرهاقلا
 ةيضقلا ناو .يلاحلا رهشلا نم رشع يداحلا وأ

 لودج ىلع ديحولا عوضوملا نوكتس ةينيطسلفلا
 نل كرابم سيئرلا نا ينعي امم زيريب  كرابم لامعا

 لودج وأ .هناكمو ءاقللا دعوم نع رظنلا ضغبو
 رصم ىلا زيريب ةوعدب هرارق ذختا دق كرابم نإف هلامعا
 - تاداسلا ءاقل ننم «ةيليئارسا» ةيرصم ةمق لوا دقعل
 هباقعا يف ترج يذلا 1981 وينوي /ناريزح يف نغيب
 .يقارغلا يوونلا لعافملا ىلع ةينويهصلا ةراغلا
 راطا يف لخدي هناكمو ءاقللا دعوم ديدحت نإف يئاتلابو
 نييرصملا نيضوافملا ةردقب طبيتريو تايلكشلا
 نيتلاسم نم ءاهتنالا ىلع نييكريمألاو ةنياهصلاو
 ميكحتلا ةطراشم قافتا ىلع يئاهنلا عيقوتلا نارخؤت
 نيامكحملا رايتخاب قلعتت ىلوألا ةلاسملا .اباظ يف
 دودحلا تامالع ديدحتب قلعتت ةيناثلاو .ةسمخلا
 اهمهأ ةمالع ةرسشع عبرا اهددعغو اهيلع فلتخملا
 ةرهاقلا تناكو .اباط ةقطنمب ةصاخلا 4١ مقر ةمالعلا
 ايلاح لصاوتتو ..اهلثمي نم تراتخا دق بيبا لتو
 نيدياحم نيمكحم ةثالث ىلع قافتالل امهنيب تاضوافملا
 نوكيس هنا ددرت يذلا ميكحتلا ةئيه سيئر مهنيب نم
 تايروهمجلا داحتال قبسالا سيئرلا ءريبارغ رييب»
 ةمهم نم ءاربخلا قيرف يهتنيس امك .ةيرسيوسلا
 فارتعا مغرو ؛:مايا لالخ دودحلا تامالع ديدحت

 :تاءارجالا هذه نم ءاهتنالا ةبوعصب نيضوافملا

 نابناجلا لذبي تاسلجلا ضعب يف تاثداحملا رثعتو
 نا لما ىلع كلذو .قافتالا عيقوت ةعرسل ةفثكم ادوهج
 امم ةيكريمألا ةيجراخلا ريزوزتلوش جروج ءمرحُي» ال
 دقف ,يكريمألا سيئرلا بئان شوب جروج هنم مرح
 ام اذا قافتالا عيقوت رضحي نا يف هتبغر لوألا ىدبا
 ربمتبس نم رشاعلا لبق هزاجنا نابناجلا عاطتسا
 لواحت ةيكريمألا ةبغرلا هذه نا ىفخي الو .يلاحلا
 ىلع ديكأتو «ناغير ةرادال راصتنا هناكو رمألا ريوصت
 .!بيبا لتو ةرهاقلا نبين مالسلل ٍعارك نطنشاو رود
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 هبقعتس ميكحتلا ةطراشم قافتا نا فورعملاو
 قرغفتست نا رظتنملا نم ةدقعم ةينوناق تاءارجا
 ميكحتلا ةئيه رارق اهدعب ردصي أرهش رشع ةينامث
 .اياط يف ينويهصلا نايكلا وأ رصم ةيقحا ناشب

 ؟ كاد خفا وذل
 ءاقلب ديعبلا زيريب ملح حبصا قبس ام ءوض يف

 هراثآ ديصرو هعم لماعتلا بحوتس اعقاو كرايم

 قفاو اذامل :لاؤسلا روثي كلذ لبق نكلو .هجئاتنو
 هضفر ناو قيس يذلا ءاقللا اذه ىلع يرصملا سيئرلا

 .؟ةرم ريغ

 تاونس لالخ دجي مل كرابم نا نوبقارملا ىري
 ةكرت نم ايلك صلختلل ةمئالم ةغدص سمخلا همكح

 بماكي اهنم قلغتي ام يف ةصاخ .ةليقثلا تاداسلا

 نكلو .ينويهصلا نادكلا عم «مالسلا» ةدهاعمو ديفيد

 نم فيفختلا يف ادودحم احاجن زرحا يرصملا سيئرلا

 كلذ لثمت . تاداسلا كولس نع زدامتلاو اهدودق ضعب

 1: مان ملن] نماتالا: ماعلا "17

 اهيف روطت يأ قيلعتو بيبا لت عم تاقالعلا ديمجت يف
 ءدبو اباط ةدوعو نانبل نم لماكلا باحسنالا ىلع
 كسمت دقو .ةينيطسلفلا ةيضقلا لوح تاضوافملا

 ةيكريما ةلواحم نم رثكأ ضفرو دونبلا هذهب كرابم
 «ةيليئارسا» ةيرصم ةمق ءاقل بيترتل «ةيليئارسا»
 لت ىلا يرصملا ريفسلا ةداعاو درابلا مالسلا نيذسنل

 ىلا كلذ ءارو نم ىعس كرابم نا ىفخي الو .بيبا
 دح ىلا بواجتلاو .ةيرصملا ةيبرعلا تاقالعلا عيبطت
 عيبطتل رصم لخاد عيساولا يبعشلا ضفرلا عم ام

 .ينويهصلا نايكلا عم تاقالعلا

 يدرتلا ةلاحو ةيبرعلا ةدارالا بايغ نا ودبي نكلو
 ةيبرع ةردابم ذاختا نود تلاح ةقطنملا اهشيدعت يتلا
 نم جورخلا هاجتاب يرصملا سيئرلا فقوم رّوطت
 ةدوعل ةمئالم ةغيص حرطو .ديفيد بماك هاطو تحت

 ءاقل ءاج دقف اذه نم رثكآ .ةيبرعلا ةريظحلا ىلا رصم

 ةيمسرلا ةيبرعلا لهعفلا دودرو نيسحلا زيريب
 ناك اذإف .زيريب ءاقلل كرابم جرح نم ففختل ةفيعضلا
 ةلكشملا لح هعم ثحبد يكل زيريب ىفقتلا نيسحلا

 نم يرصملا سيئرلا عنمي ام كانه سيلف :ةينيطسلفلا
 نا ةرهاقلا ىف نلعا كلذل .هسفن قيرطلا يف يعسلا

 ةيضقلا ثحب ىلع رصتقيس كرابم  زيريب لامعا لودج
 .ةينيطسلفلا

 يف ريبك دح ىلا يكريمألا رودلا حجن ىرخا ةهج نم
 داصتقالا هجاوت يتلا ةيداصتقالا بعاصملا لالفتسا

 تاليوحتو طفنلا دئاوع ضافخنا دعب يرصملا

 اباط ةلكشم كيرحت يف حجن امك /جراخلاب نييرصملا
 لت ىلا يرصملا ريقسلا ةدوع ةدعاق ىلع ميكحتلا وحن
 مالسلا نيخستو نيدلبلا نبد ةمق ءاقل دقعو بيبا

 .درابلا

 ةدوع طورش نا يرصملا يمسرلا باطخلا دكؤيو
 دوعتس اباطف تققحت دق بيبا لت ىلا يرصملا ريقسلا
 .رضم حلاصل نوكيس هنا حجري يذلا ميكحتلا دعب
 بونجلا ىلا بحسنا دق ينويهصلا نايكلا نا امك
 تاضوافملا ءديو ةينيطسلفلا ةيضقلا اما :ينانبللا

 .يباختنالا ديصرلا يف ةرايزلا :زيريب

 ىلا قرطتلا نود اهل دهميس كرابم  زيريب ءاقل نإف
 .:عيبطتلا وصوم

 كرابم سيئرلا نا ىلا ةميلعلا رداصملا ضعب ريشنو
 ةعيرسلاو ةئجافملا هترايز يف نيسح كلملا عم ثحب دق
 صوصخب زيريب عم اهشقانيس يتلا طاقنلا ندرألل
 ال ةرشاقلا نأ رداصملا هذه تذدكاو :ةبوسنلا ةدلمع

 ىلع ,.يليئارسالا, فقوملا يف ةامساح ًارييغت عقوتت
 لوصحلا نكمي ام ىصقا ناو ؛بيرقلا ىدملا يف لقألا
 ريسصملا ريرقن قحب زيريب نم نالعا وه هيلع
 عم يلاردفنوك طابترا ةغيص راطا يف ينيطسلفلا
 ماما قيرطلا دهمي .ةرهاقلا يارب .نالعالا اذه .ندرألا

 ف ةمظنملا نع نولثمم اهيف كرنشي ةرشابم تاضوافم
 ةموكحلا هب مزتلت نا بجي امك .ةنيعم ةلحرم
 غمأ ءارزولا ةسانر يف زيريب رمتسا عاوس :ةئيلنئاربسالا»

 يعت ةرهاقلا نا عقاولاو .ريماش ىلا ةسائرلا دعقم ملس

 اهنأل ,رصمل هترايز ىلع زيريب اهقلعي ينلا ةيمهألا اديج
 دعب رشهدزا يذلا يباختنالا هديصر نم فعاضنس

 اذه لالفغتسا لواحتس انه نم .برغملل هترايَز

 زكرمل جارحا نود نكلو :ديدج مدقت يأ زارحال عضولا
 ةرشهاقلا يف ادئاس آداقتعا كانه نأل يباختنالا زيردس

 نم ربكأ ةجردب زيريب عم مهافتلا ةيناكما روصتي
 يحضت الا ةرماقلا لواحت ىرخا ةهج نمو .ريماش
 ءاقل نا دكؤملا نم يتلا .ريرحتلا ةمظنم عم اهتقالعب

 لصاوت كلذل ..اغلاب آجرح اهل ببسيس كرابم  ريريب
 ءاقلل ةيبلسلا راثآلا قيوطتل ةمظنملا ةدايقب اهلاصتا
 ةلواحم ةيأ عنملو ,ةينيطسلفلا ةيرنصملا تاقالعلا ىلع

 .نيبناجلا نيب ةعيقولل

 ؟هددصر كرادم ددند له
 لخاد كرابم  زيريب عامتجا راثآ لتحت لاح يآ يلع

 تاباسح يف و ؛ثدحلا مييقت يف ةريبك ةيمها رصم
 ىرت امك ةوطخلا هذه نآل .يرصملا رارقلا عناص

 أديدج ادهع آدبتو أدهع يهنت ةضراعملا رداصم ضعب
 نع .كرابم سيئرلا مكح زيمت حمالم مها هيف يفنخت
 نغيبد  تاداسلا ءاقلب ركذي ءاقللاف .تاداسلا مكح

 ةجعزم ةروصبو عراشلا لجر ناهذا ىلا ديعيو
 تنش دقو .رصمل ةيبرعلا ةعيطقلاو عيبطتلا تايركذ
 تدقتنا ءاقللا دض ةعساو ةلمح ةضراغملا بارحا

 اهل قبسي مل ةروصبو ,كرابم سيئرلا ةحارص اهيف
 .تاونس سمخ نم برقي ام لبق مكحلا هيلوت ذنم ليثم
 ضراعملا لمعلا بزح لاح ناسل بعشلا ةفيحصف
 ىدل هديصر ددبي كرابم» يسيئر ناونعب تردص
 «يلاشآألا» ةديرجل يسيئرلا ناونعلا ناك امنيب :بعشلا

 نا ودبيو .«زيريب ةرايزل ال١ عمجتلا برح لاح ناسل
 دهمتس ةضراعملاب مكحلا ةقالع يف تاروطتلا هذه

 وأ مئادلا رتوتلاب مستت تاقالعلا نم ةديدج ةيعونل
 مكحلا ةقالع تئناكو .نيفرطلا نيب ماصخلا امر
 ضفر دعب ةريخالا عيباسالا يف تءاس دق ةضراعملاب
 ىروشلا سلجم باختنا نوناق ليدعت كرابم سيئرلا
 يف عيبطتلا رهاظم ضعب نيخست دعبو .تايلحملاو
 نع ثحبلا فانئثتساو ةعارزلاو ةحايسلا تالاجم
 نا كش الو ؛:ةيرصملا هانملا يف راكاد ةضاوغلا ماطح

 ىلا رظنلاب هتافعاضم هل نوكتس رتوتلا اذه رارمتسا
 رمالا ؛رصم لخاد ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لكاشملا
 ماضا بانلا حنفي و ةيطارقميدلا ةيرجتلا ددهي دق يذلا

 [1.ريبغتلل ةريثك تالامنحا
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 نمضتي ناك .تانيعبسلا لئاوا يف هراهدزا

 نيب :مهافتلا انايحاو .راوحلا نم ةنيعم ةجرد ( 0
 لكاشملاو تامزألا ضعب لوح نييمظعلا نيتلودلا
 ردصلا اذهب تاثحابملا نا ريغ .ةنخاسلا ةيميلقالا
 - ةيكريما تاثحابم يف ادنب وأ ابناج لكشت امئاد تناك

 رجنسيك ناكو] ..ىرخا نيوانع لمحت ةيتايفوس
 وأ «طيارتلا» لثم تاريبعت ةغيصلا هذه ىلع قلطي
 ىلع اهلك ,«هتيرقيع» ركرمو .«ةلماشلا ةقفصلا»

 عيضاوم وأ اياضق ةدع نيب اميف ةلخادتملا تاقالعلا
 - دنهلا يف برحلا ىلا حلستلا قابس نم دتمت

 .[ةينيصلا
 «فوشتايروغلا» رصعلا يف .ايلاح هدهشن ام اما

 نم راوحلا اياضق حرط يرجي ثيح .ًادج فلتخمف
 ىارم ىلعو ,ةينلع ةروصب ديدجلا قافولا لجأ
 .هلك ملاعلا نم عمسمو

 دعب ةحارص ناغيرو فوشتايروغ نلعا دقل
 الدابت امهئا .يضاملا ماعلا ,فينج يف ريهشلا امهئاقل
 تاقالعلا يف ةحلملا اياضقلا لوح رظنلا تاهجو

 ةيميلقالاو ةيلودلا اياضقلا ناو ,نيدلبلا نيب ةيئانثلا
 ناجل الكش دقو ,مداقلا ةمقلا ءاقلل تكرت دق ىرخألا
 ةلصاقلا ةرتفلا يف اهنأشب راوحلاو اهتعباتمل ةصتخم
 .نيئاقللا نيب

 ةمقلا ليقام تاطاشن

 تاعامتجالا نم ةلسلس ايلاح ملاعلا دهشي اذكهو

 يكريمأ  يتايفوس لمع قيرف نم رثكأ نيب تاراوحلاو
 لوليا ١٠و 1١9 يف ةيجراخلا يريزو عامتجال اديهمت
 .ةلبقملا ةمقلا دعوم ددحيس يذلا يراجلا (ربمتبس)

 بناجلا نع فوكايلوب ريميدالف ىلوت نا دعبو
 يكريمألا بناجلا نع يفروم دراشتيرو يتايفوسلا

 ١9/3 لوليا 8- ١1/8 ددعلا  ةيبرغلا ةعبلطلا -

 را رج جت اارإبار يجر و فقول

 جوأ غلب يذلا .«يل ودلا قافولا» نا حيحص لكني

 000 ا ا ل

 !جراحلا وأ لخادلا نم ريدغتلا نيد حوارتب

 اياضقلا نأاشب ةيقيسنتلاو ةيديهمتلا تاثداحملا
 ىلا تلقتناو تاثداحملا هذه تروطت .ةيميلقالا
 :قمعلا يف اهب ضوخلا ىلع ةردق رثكا نيصتخم

 نم دحلا لجأ نم ةنمزملا يكنسله تاضوافمف -
 يتايفوسلا ناكرألا سيئر لوصو تدهش .حلستلا
 لوبقلل وكسوم دادعتسا نالعاو اهيف ةكراشملل
 اسيئر هيف لوحت يذلا تقولا يف .شيتفتلاو ةبقارملاب
 ةيريضحت ةنجل ىلا يتايفوسلاو يكريمألا نيدفولا
 لامعا لودج نم بناجلا اذهب قلعتي ام دادعاب ةضاخ
 .ةلبقملا ةمقلا

 ايقيرفا تاذلابو) ةيميلقالا اياضقلا تاثداحمو -
 ثيح .بعشتلا ةلحرم يف تلخد (طسوألا قرشلاو
 اهنم مسق ةعباتمل نطنشاو يف ةنيعم تاسلج تصصخح
 يل وتانا يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو بئان ةرايز لالخ
 تصصخ نيح يف ةيكريمألا ةمصاعلل نيشيمادا

 ةيناغفالا ةلكشملا ةساردل وكسوم يف ىرخا تاسلج
 يكريمألا ةيجراخلا ريزو دعاسم اهضوخي اديدحت
 تايفوسلا نيلوؤسملا عم ىندألا قرشلا نوؤشل
 .نيينعملا

 نم «يبتكملا» بناجلا اذهب قلعتي ال رمألاو
 ثيح ةفثكم «ةيناديم» ةكرح عم قفاوتب لب تاثداحملا

 ةطيشن ةكرح ةيميلقالا مصاوعلا نم ةعومجم دهشت
 ملف .نيتلودلا الك نم نيثوعبملاو نيلوؤسملل ادج
 دوفو ةثالث ةيبرعلا ةقطنملا تلبقتسا نا الثم قبيسي
 :دحاو تقو يف ةيتايفوس

 يكسفورتب ريميدالف ةيجراخلا ريزو بئان لوألا -
 .دادغبو ةرهاقلاو سنون نم الك رار دقو

 يلوي ًاضيأ ةيجراخلا ريزو بئان يناثلاو
 .رئازجلاو ندرآألاو ةيروس نم الكراز دقو فوستنروف

 سلجم سيئر بئان فيشيميد رتويب ثلاثلاو -
 تالافتحا ةيسانمب ايبيل راز ىذلا ىلعألا تايفوسلا
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 .«حتافلا»
 ف ىلحت اهباشم ايكريما اكرحت ةقطنملا ا

 جروج يكريمألا سيئرلا بئان اهب ماق يتلا ةلوجلا
 يروم .دراشتير هدعب اهب ماق يتلا ةرايزلا مث ؛ءشوب
 نيثوعبملا تارايز نم امهريغو .ةلتحملا نيطسلفل
 تاروانم شماه ىلع نييركسعلا ريغو نييركسعلا
 .طيسوتملا ْق «رححلا حافر»

 نكمي ؛«يناديملا»و «يبتكملا» :هيقشب طاشنلا اذه

 نا لواحي نيفرطلا نم الك نا ساسا ىلع هيلا رظنلا
 ءىطاوم نم تبثيو هقاروا نحتمي وا «هداوعا مجعي»
 ىلع اسلجي نا لبق .ةقطنملا ءاجرا فلتخم يف هيمدق
 ,مهملاو يعيبطلا نمو .ةلبقملا ةمقلا يف تاضوافملا ةدئام

 ةيميلقا ةوق وأ فرط نم رثكأ ضرعتي نا «ةلاحلا هذه يف
 اهل انقيلح ر يتعم ىكلا ةهجلا لبق رم ءاؤس ةقابش ثاناحتمال
 اواقم نبثعي ىثلا' ةهجلا| نم ق١ +ةقلاحك قدس نم نقاتل
 ةدودس قارتكا تالاضحاو ةفعسو ةعوق ظاقت ناشف اهنا
 .هفقاوم دودح وأ

 ًاضرعت ةيميلقالا ىوقلا رثكأ نا هب ملسملا نمو
 اهتاءالوو اهتاسايسب ةدودشملا كلت يه ناحتمالل

 .ةيجراخلا ىوقلا ىلا اهرارمتساو اهدوجو بابساو

 "لقحتسالا و ةقفصلا :ةشهد
 طسوألا قرشلا ةطيرخ ىلع ىوقلا هذه طسو فو

 ةيجراخلا ةتعايس نيتعت يذلا يروسلا عاطتلا عقب
 تا دئاع نم هيدجب امل لوألا ردصملا ,هفقاوم قيوستو

 امعد وأ اطفن وأ الام تادئاعلا هذه تئاك ءاوس
 .ايركسع وأ ايسايس

 ةمزا نم يناعي روكذملا ماظنلا نا رس سيلو
 .بناوجلا ةددعتم ةمْزا يهو ,آرارم اهل انقرطت .ةقئاخ
 ةدح رثكألا وه اهيف يداصنقالا بناجلا ناك ناو

 نم ةدعاصتم ةروصب مقافتت اهنا امك ؛ايلاح ةبوعصو
 .رخآ ىلا موي

 ىلع لوصحلا لبس أريثك اهيف تقاض فورظ يفو

 لا

 .ةمقلا لبق يتايفوسلا كرحتلا :يكمسفورتب
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 «ليبسلا اذه ىف تارابخلا تمجحتو ةيلاملا تادعاسملا

 كلمت يذلا رايخلا وه .ابيرقت دحاو رايخب تددحت لب
 يف يروسلا ماظنلا لخد .لصفلا ةملكلا نطنشاو هيف

 ةقفصلا يهو .اكريما عم ةديدجلا :ةينانبللا ةقفصلا»
 ايليئارسإ.  ايكريمأ رضخأ ًاءوض تنمضت يتلا
 ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخدل
 .اهفراشمو اديص قيرط اميرو ؛ةيبونجلا ةيحاضلاو

 هذه ءارو نم يمري يروسلا ماظنلا ناك اذاو

 يف ساسا يميلقا بعالك هعقوم ةداعتسا ةقفصلا
 دوعب يذلا ديحولا رودلا وهو اهلك ةقطنملا تامزا

 تايالولا ناف  ةوجرملا تادئاعلاو جئاتنلاب هيلع
 اهتاذ ةقفصلا يف ماظنلا كلذ ءادا تعضخا ةدحتملا
 ىلع سولجلا لبق ةيميلقالا قاروألا ناحتما طورشل
 .ةلبقملا ةمقلا ف تايفوسلا عم راوحلا ةدئام

 ةينانبللا ,راهنلا» ةفيحص لقنت لاجملا اذه فو
 تاوقلل ةطلسلا ثيح يأ) ةيبرغلا توريب يف ةرداصلا
 نا» اهلوق ةيسايس رداصم نع (ةيروسلا ةزهجالاو
 يف لوخدلا ىودجب تعنتقا دق ةيكريمألا ةرادالا

 وأ اهدادعتسا ىدم ناحتمال ةيروس عم ةديدج ةيرجت

 ةينمز ةرتف لالخ تالكشملا نم ددع ةجلاعم ىلع اهتردق
 لوديا] لبقملا رهشلا رخآ يف يهتنت اهنإ ليق ةددحم
 .[يراجلا

 : يه تالكشملا هذهو

 دحب لمغلا ةرورضو ةيبنجألا نئاهرلا :الوا

 .اهقالظا لجأ نم ةعرسدو

 برض ىلع لمعلاو باهرالا لامعال دح عضو :ايناث
 .نييباهرالا

 يف ةينما تابيترت عضو ىلع قافتالا ليهست :اثلاث
 ءادا نم ةيلودلا ةوقلا نكمت [ينانبللا] بونجلا
 الماك اباحسنا باحسنالا ؛ليئارسال»٠ حيتتو اهتامهم
 .نمالا سلجم تارارقلل اذيفنت نانبل نم

 ةيقارعلا برحلا ةعقر عيسؤت نود لوؤحلا :اعبار
 1٠١ «راهنلا») «جيلخلا لود ىلا اهدادتماو ةيناريالا

 .لباقملا يكريمألا كرحتلاو
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 ةكرح تناك هذشه «ناحتمالا داوم» ساسأ ىلعو

 اهنكل .تاهاجتالا عيمج يف ةطيشنلا يروسلا ماظنلا

 لامرلا يف قيرغلا ةكرح ىلا برقا نآلا ىتح تناك
 :ةكرحتملا

 ماظنلا نا نآلا ىتح تبث دقل :نئاهرلا - الوأ
 ةيلمع يف ايساسأ ًافرط لصألا يف ناك يذلا .يروسلا

 ققحو ةيضقلا هذه ىلع مواس دقو نئاهرلا فطخ

 دق .ةيضاملا ةرتفلا يف ةريبك ةيمالعاو ةيسايس بساكم
 يف ديحولا مساحلا فرطلا اهعم دعي مل ةجرد ىلا لصو
 دقف .الصأ خمساحلا فرطلا دعي مل لب ةلاسملا هذه

 ىرخا ةيميلقا وأ ةيلحم ةوق نم رثكأ كانه تحبصا
 .ةصاخلا اهحلاصم لالخ نم عوضوملا عم ىطاعتت
 ةلماغلا ةفرطتملا :ةيمالسالا» تاعامجلا نم كلذو

 ظافتحالا ريتعت يتلاو ««يمالدسالا داهحلا» خساأ تحت

 دصت يأ نا رابتعاب ةيتاذلا ةيامحلا نم اعون نئاهرلاب
 ىلا الوصو .نئاهرلا ةايح ددهي اهعقاوملو اهل يركسع
 يف يروسلا ماظنلا نم قحأ اهسفن ربتعت يتلا ناريا
 رثكأ و ليبسلا اذه يف ةضياقملا تادئاع ىلع لوصحلا

 وأ ةيلام تناك ءاوس تادئاعلا هذه لثمل ةجاح

 نيفطاخلا عقاوم ماحتقا نع زجفلا نيب امو !ةيسايس

 يف ةكرحلل ةحلملا ةجاحلا نيبو ؛ناريا عم مداصتلاو
 ىلع ةيروسلا ةينمألا ةطخلا ترثعت هاجتالا اذه
 ةلحمو ةيبرقغلا توريب يف «قيمغلا قدنخلا» باوبا
 ماظنلا تابو .ةيبونجلا ةيحاضلا يف ءدبعلا رئب»
 الو مدقتلا ىلع رداق وه ال .«نيكسلا علابك» يروسلا
 .عجارتلا ىلع رداق وه

 عضت اذه باهرالا دني تحت :«باهرالا»  ايناث
 :امه .دحاو ءانإ ىف نيتلأسم ةدحتملا تايالولا

 يتلا ةيلوصألا ريغو ةيلوصألا تامظنملل يدصتلا

 ارقمو ابخم اهل دجتو يلود ديعص ىلع فنعلا سرامت
 دوجولل [مهألا وه اذهو] يدصتلا كلذكو .نانبل يف
 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ددجتملا يلاضنلا
 .تاميخملا

 تابيترتلا لك نم مغرلابو ديعصلا اذه ىلعو
 نإف ؛نانبل يف ةيروسلا تاوقلا اهتذختا يتلا ةيناديملا
 اريبك ايسايسو ايركسع ازجع هجاوي يروسلا ماظنلا
 ةريثك تابقعب لثمتي زجع وهو ةلأسملا هذه هاجت
 :اهزريا

 نا نكمي يتلا ةريبكلا رئاسخلاو يركسعلا زجعلا ١
 ماحتقا ةلواحم لاح يف ةيروسلا تاوقلا بيصت

 ةولحلا نبيع يف وأ توريب يحاوض يف ءاوس تاميخملا

 ةريطخ تادودرم اهل نوكيس رئاسخ يهو .اديص برق
 يندملا هيقشب يلخادلا يروسلا عضولا ديعص ىلع
 .يركسعلاو

 هذه يف يروسلا ماظنلا هجوت نيب رشابملا مداصتلا ” 
 يف ةوقب طغاضلا يتايفوسلا ىعسملا نيبو .ةلاسملا
 ريرحتلا ةمظنم معد هاجتا يف يأ .سكافملا هاجتالا
 يف يساسا فرطك اهرود ميوعتو اهتدحول اهتداعتساو
 يعاسملاو هتمزا يفو ةماع طسوألا قرشلا

 .ةصاخ اهلك ةيساموليدلا

 ةفاحصلا ةلاكو هتلقن ام الثم قايسلا اذه يف يفكيو
 خيراتب قشمد يف يتايفوس ردصم نع ةيسنرفلا
 ةبيجراخلا ربزو بئان ةمهمل ديدحت نفد 6
 نيلوؤسملا عم هتاءاقل ىف فوستنوروف يتايفوسلا

 لوانتت» تاءاقللا كلت نا ردصملا لاق نا .نييروسلا

 ةداعا تالواحمو ةينيطسلفلا ةحاسلا يف عضولا

 جئاتن اصوصخ ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ديحوت
 نيلثمم نيب بل ةيادب يف وكسوم يف دقع يذلا ءاقللا

 بزحلاو ةيطارقميدلا ةهبجلل نيرخآو ؛حتف» ةكرحل
 .«يندطسلفلا يعويشلا

 ماظنلل ةفيلح ربتعت ىرخا ىوق عم تافالخ دوجو - “٠
 ةحاسلا وأ ةينانبللا ةحاسلا ىلع ءاوس يروسلا

 ريرحتلا ةمظنمل يدصتلا ةلأسم هاجت .ةيبرعلا

 بزحلاو طالبذج ديلو اهزربا نم .ةينيطسلفلا
 يذلا اييبل ِق يفاذقلاو .نانيل ٍِق يكارتشالا يمدقتلا

 هبرح يف يروسلا ماظنلا ديياتل همدن نع ارخؤم ربع
 برح يف «لمأ١ ةكرحل همعد يف و ريرحتلا ةمظنم دض

 .تاميخملا

 هذه يف رمألاو :بونجلا يف ةينمألا تابيترتلا  اًثلاث

 ,نيتقياسلا نيتلأسملا يف هنع ًاريثك فلتخي ال ةلاسملا

 داهجلا»ل يدصتلا نع زجاعلا يروسلا ماظنلاف
 يف ريرحتلا ةمظنملو :ةيحاضلاو توردب ُِق «يمالسالا

 يطغيل ىوقلا هذه قوف رفقي نا عيطتسي ال تاميدخملا

 لمأ» تغلب امهم ,بونجلا يف ةينمالا تابيترتلا
 ودعلا عم قيسنتلا تاجرد نم اهتادايقو !«ةيبونجلا
 عضوم تابيترتلا كلت سسأ عضول ينويهصلا
 . ذدفنتلا

 ةطقن ىلا ةيضقلا هذه تلوحت كلذ نم رثكأ لبد ال

 اهيف هادحتي .يروسلا رودلا ةرصاخ يف فعض

 نم مهقيرط نودجي مهو نوينيطسلفلا نويئادفلا
 ينويهصلا نايكلا دض يئادفلا مهطاشن ةسراممل ديدج

 ةلتحملا نيطسلف يف وا ينمألا مازحلا ف ءاوس هناوقو

 كانه مهطاشن ىف ءنويلوصألا» هادحتي امك .اهسفن
 ةيبرغلا توريبو كيلعب يف مهيلع هطغض فيفخنل
 .ةيحاضلاو

 اضيأ ةلاسملا هذه يفو :جيلخلا برح اعبار
 رود نم يروسلا ماظنلل ناك ام تاروطتلا ترواجت
 دعب :نارباب لاحلا تدأ دقف .امساح نوكي داكي

 ةيرحبلا اهذفانمل حجانلاو رمتسملا يقارعلا ضرعتلا
 ف دجت نا طفنلا راعسال ريبكلا طوبهلا فورظ يفو
 لودلا ىلع نيرشابملا طغضلاو يدعتلا ةسرامم
 ةلواحمل ةحاتملا ةديحولا اهتليسو ةنيرعلا ةيطفنلا

 ةروصب اهددهت يتلا قاننخالا ةلاح نم جورخلا

 يلختلل ةدعتسم تسيل كلذ ليبس يف يهو ...ةيريصم

 حنمت يك  ًاقباس لعفت تناك امك  رايخلا اذه نع

 ضعب ىلع لوصحلا ةصرف يروسلا ماظنلا
 .يكريمألا ىضرلا ضعب وأ ةيجيلخلا تادعاسملا

 ةجاجز قنع نم قارعلا جورخ نا كلذ ىلا فاضي
 ناماظنلا هيلع هضرف يذلا يداصتقالا راصحلا
 ءابشتأ ْق هحاحجنو ١ 7 ماع يروسلاو يناريالا

 نم ريثكلا ىلع ءاضقلا ىلا ايدا دق ,ةددعتم ةيطفن ذفانم
 ةيناريالا برحلا يف ؛:ةيروسلا» ةكراشملا ةيلعاف مجح

 ماظنلل ةيزازتيالا ةردقلا ىلع يىلاتلابو .قارعلا دصض

 .!يناريالا هفيلح هاجت ىتح يروسلا

 نيب نلعملا قرافتلا ةاضدأو اضيأ هيلا فاضي امك

 هذه تاروطت نم يروسلاو يتايفوسلا نيفقوملا
 اهدييأت ةحارص وكسوم تنلعا نا دعب اميس ال برحلا
 نيح يف ,ةريخآلا ةيملسلا نيسح مادص سيئرلا ةردابمل
 برحلا رارمتسا ىلع هتنهارم يروسلا ماظنلا لصاوي
 .اهديعصتو

 ل رامثتسا يف جودرزملا مهرود قشمد ماكح دقف اذكهو
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 3 برعلا مك

 نيبجيلخلا زازتبا ديعص ىلع ءاوسشس .برحلا هذه 0

 حيولتلا ديعص ىلع وا :ناربا ىدل طسوتنلا لداقم

 ريثأتلا ىلع ةردقلا لالخ نم ايلودو ايميلقإ لعاف رودب
 حييودتلا يلاتلابو .لكك يناريالا برحلا رارق يف
 .برحلا كلت ءاهنال طسوتلا ةيناكمإب

 ؟ ريصم يأ و... قيرط يأ

 :يلاتلا وه نآلا حلملا لاؤسلاو

 لخد نا دعب .يروسلا ماظنلا عيطتسي له -

 عسجارتي نا .داوملا هذه لك يق يكريمألا ناحتمالا

 شكرزملا ملعلا اهيلع فرفري يتلا ةعاقلا نم جرخيو
 :؟قرزلا ةوجتلاب

 ! ال : ديكاتلاب
 ريغ» هتازرفمو ىلخادلا يداصتقالا عضولاف

 ىوس ..لحلاب لما الو ..امهل لح ال «ةيداصتقالا
 .!روكذملا ناحتمالا يف حاحنلا تادئاع راظتنا

 نيتلودلا دادعتسا ةمحز يف حافملا تقولاو

 مل ثيحب رصقلا نم وه ,لبقكلا ةمقلا ءاقلل نييمظعلا
 نع ثحبلا وا ةبعللا طورش ليدعت ةيناكما حيتي دعي
 .!اهريغ

 اهنم يناعي يتلا ةرشحلا لاح ىلع ديكالا ليلدلاو
 يتلا ةفوهلملا تاكرحتلا وه .ايلاح يروسلا ماظنلا
 ةدعاسم ةيناكما ةيا نع ثحبلل ارخؤم هناكرا اهب ماق
 مادخو عرشلا ينرايزم :تلجتو :ةليثض تناك امهم
 : ىلع اهنم لوصحلا لمآي نارهطل نيتقحالتملا

 !ةيجيلخلا ةحالملل اهضرغت فقو ١

 يعوضوم ناشب نانبل يف اهتعامج ىلع طغضلا - ١
 !ةينمألا تابيترتلاو نئاهرلا

 !ةلحاعلا ةيلاملا تادعاسملا يضعب ميدقت “"' 

 كلذكو .ةثالثلا بلاطملا يف احضاو لشفلا ناكو
 ةلواحم اهرابتعاب .ايبيلل هسفن دسأ ظفاح ةرايزب
 دومص» روحم مايق ةيناكمإب ديدج نم حيولنلل
 تاذلابو ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا (!)بعري ءيدصتو
 ءارشل ةعراسملا ىلا اهرجيو جيلخلا لودو ةيدوعسلا

 .قشمد ماكحل ةلجاع تادعاسمب اهنانئمطا
 سيئر نم ىردأ لودلا هذه نا وه تباثلا نكل

 ةيسايسلاو ةيلاملا عاضوالاب هسفن يروسلا ماظنلا
 لثملاب اعانتقا رثكأو «دومصلا» لود نم ةلود لكل

 ناك امبرو !«اتيم رجي ال تيملا» :لوقي يذلا يبعشلا
 نايبلا يف جيلخلا برح ىلا ةراشالا لافغإ يفاذقلا دمعت
 ماظنلا سيئر ةرايز باقعا يف ردص يذلا كرتشملا
 ةيبرعلا لودلا ىلا ةلاسر هتاذ دحب وه ؛يروسلا
 ىلا ةيساملا هتجاحل وه هكاردا نم آقالطنا ةينعملا

 .لودلا كلت نم تادعاسم ىلع لوصحلا
 ةلئسا ىلا مدقت اميف ح ورطملا لاؤسلا لحني اذكهو

 :يىرخا

 ةردصقلا ةرتفلا ْق يروسلا ماظنلا ريصم وه ام

 ناغير  فوشتابروغ ةمق نيبو اننيب ةلصافلا
 ؟ةمداقلا

 رييغتلا نم عون ىلا م اظذنلا كلذ ناكرا اجلي له

 ؟ةفصاعلا هددهت يذلا براقلا نم لاقثأ يمرد

 ثحيبب نا ىلا يريصملا قاقحتسالا رخاتبي مأ

 0.؟ةيروسل ةديدج ةلداعم نع امهتمق يف ناقالمعلا

 ردب ناندع
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 نابل و ةليوط ةندف كار عنا بأعا
 يرطب جب 111111111 1/
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 7 ورا جج كين

 ةضوم تناك ةيلودلا ةيراوطلا تاق

 تناك بونجلا ةذفان نا ينانيل يسايس لوقي "1
 نا امكف يلاتلابو .نيهاجتاب ةحوتفم امئاد | كل
 اهنإف :ةذفانلا هذه ربع ناندل ىلا تلخد برحلا (_.

 يسايسلا فيضيو .اضيا اهربع الا هنم جرخت نل
 عيمج تلصو .امير بيعسلا اذهل هنا ينانيللا

 نانبل يف ةرئادلا برحلل دح عضول ةقياسلا تالواحملا

 نانبل ناب ةعانق ىلع عيمجلا تابو .دودسم قيرط ىلا
 ام برحلا نا امللط .ءودهلاو نمألاب معني نا نكمي ال
 يف .اريغص ناك امهم .هضرا نم ءزج ىلع ةمئاج لازت

 ملسلاو برحلل ةبسنلاب ينانبللا بونجلا ةيمهاو
 نم ةريبك ادادعا مضت اهنوك نم ةعبان تسدل :«ناذبل يف

 عاقبلا لثم ٠ نانبل نم ىرخا قطانم يفف .نيمورحملا
 نيمورحم ا نم ةيزاوم دادعا .اهريغو ةينضلاو راكعو
 نا لوقلا نكمي لب .ةايحلا طوغض لقث نم نونئي
 ىلا ةينانبللا ةريللا روهدت دعب نانبل مظعم
 فورظ نمض ةايحلا نم امورحم حبصا :ضيضحلا

 ةجردلاب عينت ينانبللا بونجلا ةيمها نكلو .ةيعيبط
 ,ينويهصلا نايكلا ىلع نانبل ةذفان هنوك نم ىلوالا
 قودعلا عم عارضلا تاحاس نم ةيسيئر ةحاسو

 نا دعب .ةديحولا عارصلا ةحاس هنا لب .ينويهصلا
 ربع اما «ةهجاوملا» تاحاس رئاس ىلع عفادملا تتمص
 بماك» باقعا يف رصم لاح وه امك ةينلع تاقافتا

 ندرالا لاح وه امك ةيبريس تاقافتا ربع اماو :« كشف ل

 .ةيروسو
 ةيمها هريغ نم رثكا فرعي ينويهصلا ودعلاو

 كلذلو . برعلا عم عارصلا ةلداعم يف يضاندللا بونحلا

 هحايتجا لالخ نم ةذفانلا هذه قلغي يكل ادهاج لمع
 اهسرام ينلا طوغضلا لالخ نمو .1587 ماع نانبل

 قافتا ضرفغل يكريمالا ضيبالا تيبلا عم نواعتلاب
 قلقلا لمحي نا نكمي بونجلا نا امك نكلو .ءرايأ

 ناو ءينويهصلا نايكلا لامش يف رارقتسااللاو
 ودعلا ناف :نابكلا اذه ءاحنا رئاس يف ادارطتسا

 يف عارصلاو برحلا عالدنا ذنم اصوصخ- ينودهصلا

 ون اس و نس هن خس دس با ظفر او ول! اا

 و . «بونغلا كلي» مني

 ..!جيلقلا برحب ةصاخ نابامحل
 1 0700110 6 0و

 سه لماعتلاب بنبأ لت سس هئأد ماهنا

 ؟اهتاداعم نم ةحلصملف ...ةدناندللاو ةشدطسلفلا نتمواقملا

 ةذفانلا هذه نم ديفتسي فيك اضيا فرعي - نانبل
 يضارالا عيمج يف عارصلا ران ةيكذتل هيلع ةحوتفملا
 .ةينانبللا

 ينويهصلا ودعلا رعشي مل تاذلاب بسيسلا اذهلو

 ,بونجلا يف ةيلودلا تاوقلا دوجو نم اقالطا ةحارلاب

 ةينانبللا ةحاسلا يف هتكرح ةيرح نم دحت تناك اهنأل
 يف يدودحلا طيرشلا يف اهدم يتلا روسجلا ربع

 ماق يذلا حايتجالا دعب اقمع رثكا قطانم يف و ؛ةيادبلا
 . ١7 ناريزح ْف هب

 رارقب لوبقلل رطضا ينويهصلا ودعلا نا مغرو
 نمالا سلجم هردضصا يذلا :476 مقر ةدحتملا ممالا
 تربجأ ةيبرعو ةيلود فورظ لظ يف 15374 ماع ين ودلا

 هناف :هتضراعم مدع ىلع ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 نيران نيب :ةيلودلا تاوقلا

 200 - 1. مان خزا نحر مزج مخ -



 تاوق ةحازاو رارقلا اذه زواجتل خيراتلا كلذ ذنم دهج
 ريغ هعماطم قيرط نمو .هقيرط نم ةيلودلا ءىراوطلا
 .نانبل يف ةعورشملا

 رس نبما تلمح يتلا يه .اهتاذ عئاقولا هذه لعلو

 يف يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا
 ءادبا ىلع .يعفارلا ديجملا دبع روتكدلا نانبل
 ةينانبللا ةيسايسلا تاهجلا ضعب ضفر هبارغتسا
 يف .ةيلودلا ءىراوطلا تاوق دوجوو 4175 رارقلا
 ةرتف ذنم ينويهصلا نايكلا هيف حلي يذلا تقولا
 .رمالا اذه ىلع ةليوط

 ةجحلا نا نانبل ىف ةينطولا طاسوالا دقتعت الو
 ةضفارلا ىرخالا ىوقلاو «هللا بزح» اهب للعتب يتلا
 ةبلاطملل يقيقحلا عفادلا يه .يلودلا رارقلا اذهل
 مل.تاوقلا هزهف .ةيلودلا ءىراوطلا تاوق جورخب

 نم نيينانبللا عنم ةيضاملا اهدوجو لحارم يف لواحت
 امك :ةينودهصلا تاوقلا دض ةبركسع تايلمعب مايقلا

 ذيفنت نم ةينيطسلفلا ةمواقملا قباسلا يف عنمت مل اهنا
 .ةلئامم تايلمع

 تاوقلا هذه نا نويسايسلا نوبقارملا ركذتيو
 ,مئادلا ينويهصلا نايكلا ماهتا عضوم تناك ةيلودلا
 ةينانبللاو ةينيطسلفلا نيتمواقملا عم نواعتت اهنأب
 ةينويهصلا ةموكحلا سيئر عروتي ملو .اهدض
 اهنأب تاوقلا هذه فصو نع نغيب ميحانم قباسلا
 . ةيندطسلفلا ةمواقملا هذفنت يذلا «باهرالا» ٍِق كراشت

 «هتللا بزح:» بضي ىتح ادي اشم ادع اذام اذا

 تاوق ىلع ةمراعلا ةمقنلا هذه هعم ةنواعتملا ىوقلاو

 ءاغلابو اهباحسناب نيبلاطم ؛ةيلودلا ءىراوطلا
 !؟ ع 76 رارقلا

 ءوضلا» نا اوظحال نويسايسلا نوبقارملا
 دض هعم ةنواعتملا ىوقلاو هللا بزح فقومل ءرضخالا
 4170 مقر نمالا سلجم رارقو ةيلودلا ءىراوطلا تاوق

 نا لواحت مل ةيناريالا ةموكحلاو .نارهط نم ءاج
 ردص نايب ربع هتنلعا لبد ؛ةرملا هذه اهفقوم ءىبخت

 نويسايسلا نوبقارملا فقوتي ال كلذلو .ايمسر اهنع
 يف ةيلودلا تاوقلا زجاح ىلع عقو يذلا ثداحلا دنع
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 دحا لتقم ىلا ىداو ء.روص برق ةيسابعلا ةقطنم
 تاكابتشالا عالدناو نييركسعلا ؛لمأ» ةكرح يل وؤسم
 اذه نا نوريو .تاوقلا هذه ف ةيسنرفلا تادحولا عم
 نشل ,فادهالاو دصاقملا ةحضاو ةعيرذ ناك ثداحلا

 .ةيلودلا تاوقلا دض ةيركسعو ةيسايس ةلمح
 تائفلا نا :نووري ينانبللا بونجلا نم نومداقلاو

 وا هللا بزح» ءاول تحت ةيوضنملا ةيسايسلا
 دض ةئدعت ةلمح رهشا ةدع ذنم تآأدب .هعم نينواعتملا
 ةيسايسلا لويملا وذ خياشملا بعلو .ةيلودلا تاوقلا
 ضيرحتلاو ةئبعتلا تالمح يف ازراب ارود ةيناريالا
 تاوقلا هذه عم لماعتلا ىلا نيدطاوملا نيعاد ,دذه

 ودعلل ةفيلح تاوق اهنا ساسا ىلع ةيلودلا
 .ينويهصلا

 تدح يتلا بابسالا نع ينانبل يسايس لعاسنيو
 47ه رارقلا نم دجتسملا فقوملا اذه ذاختا ىلا نارياب
 لوقيو !؟تاذلاب تقولا اذه يف :ةيلودلا تاوقلا نمو
 تاعانق نم عبني ال ناريا فقوم نا يسايسلا اذه
 نمف .ةيجيتارتسا تاباسح نم الو ؛ ةيجولويديا
 ناك اهتاذ ةلأسملا هذه نم يناريالا فقوملا نا فورعملا
 ناك يلودلا نمالا سلجم يف اهبودنمو .امامت افلتخم
 ةموكحلا بلط بناج ىلا ةمئاد ةروصب توصي
 ملو .بونجلا يف ةيلودلا تاوقلل ديدجتلاب ةينانبللا
 .طقف رهشا ةعبرا لبق ىتح .اذه اهفقوم ناريا ريغت

 توص .وكيسكم يف دقعنا يلود يناملرب رمتؤم رخا يف و
 ىلا ةيعادلا ةيصوتلا بناج ىلا يناريالا دفولا
 رارقلا قفو نانبل نم ةينويهصلا تاوقلا باحسنا
 .يلودلا نمالا سلجم نع رداصلا 6

 يناريالا فقوملا نا ينانبللا يسايسلا اذه فيضيو
 نع مجان يكيتكت فقوم نذا ةرورضلاب وه .دجتسملا
 ةلحرملا لالخ ةقطنملا يف تثدح تاروطت ةلمج
 .نهارلا تقولا يف ثودحلا ددص يف يه وا ,ةيضاملا

 يكيتكتلا فقوملا اذه عفاود يهام نكلو
 ,تاداهتجالاو تاريسفتلا فلتخت انه !؟يناريالا
 جيلخلا برح تاروطت نا ىلع نوقفتي عيمجلا نكلو
 ةيناريالا ةموكحلا اهب موقت يتلا تادادعتسالاو

 فنعلا ةرود يف رارمتسالاو ؛برحلا هذه راطا عيسوتل
 يف ايلاح ثدحي امب ةرشابم ةقالع تاذ .اهنع ةمجانلا
 ةديؤملا تاعامجلاو ناريا فقومبو .ينانبللا بونجلا
 رداصلا 416 رارقلاو ةيلودلا تاوقلا نم يبلسلا اهل

 نا ديرت ةيناريالا ةموكحلا نا ودبيو نمالا سلجم نع
 ةهج نم يهف .دحاو رجحب روفصع نم رثكا برضت
 نع فقوتلل قشمد يف مكحلا ىلع طغضت نا ديرت ىلوا
 راطا عسوت عنمل اهيدل طسوتلا ىلع هتردقب ءاعدالا

 تقولا يف اذه ؛جيلخلا نم ىرخا قطانم ىلا برحلا
 برحلا هذه راطا عيسوتل لعفلاب هيف دعتست يذلا

 .قارعلا يف ةيبرعلا يضارالا ىلع ديدج موجه نشو
 ةموكحلا ىلع طغضت نا ديرت ةيناث ةهج نم يهو
 برح نم رثكأف رثكا يدايح فقوم ذاختال ةيسنرفلا
 يتلا ةقباسلا اهطوغضل الامكتسا كلذو .جيلخلا
 رسفي اذهو) نييسنرفلا نئاهرلا فطخ لالخ نم اهتآ دب
 عم مادصلا ىلع هيديؤمو هللا بزح رارصا ببس
 ةهج نم يهو . (ةيلودلا تاوقلا يف ةيسنرفلا تادحولا

 لبياقم ينويهصلا نايكلل ةمدخ مدقت نا ديرت ةثلاث

 ءدب ذنم اهل اهمدقي يتلا ةريبكلا ةيركسعلا تادعاسملا
 ةعبار ةهج نم يهو ةنهارلا ةظحللا ىتح برحلا

 ةيميلقالاو ةيلودلا ىوقلا عيمج مهفت نا ديرت ةريخاو
 قرشملا ءاحنا عيمج ٍِق :«ضرالا ىلع ةلعاف ةوق اهنا

 يذلا ردقلاب اهناو ءطبسوالا قرشلا ةقطنمو يبرعلا

 ىلع تابارطضاو لكاشم قلخت نا هيف عيطتست
 ,جيلخلا ةقطنم فو يبرعلا نطولل يقرشلا حانجلا
 قطانم يف تابارطضاو لكاشم قلخت نا اضيا عيطتست
 .ةينانبللا ةحاسلاك ةنخاس ىرخا

 ةمصاعلا يف ةيسايسلا طاسوالا عقوتت كلذلو
 ةروصب ةيبونجلا ةحاسلا ةنوخس دادزت نا ةينانبللا
 جيلخلا ةهبج ىلع كراعملا ةنوخس ديازت عم ةيزاوتم
 ف عاضوالاب ةينعملا ىوقلا ترصا نا دعب اصوصخ
 تاوقلا ءاقبا ىلع ةينانبللا ةحاسلا ىلعو ةقطنملا

 .اهل ضرعتت يتلا طوغضلا مغر .اهعقاوم يف ةيلودلا
 نيب ينلع هبش «قافتا» قفالا يف رهظي ةرم لوالو
 ىلع اسنرفو ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا
 وكسوم نا ىتح .ةيلودلا تاوقلا دوجوب كسمنلا

 ليومتب ةمهاسملا ىلا ,اهتداع ريغ ىلع ,تعراس
 ,هيناعت يذلا ىلاملا صقنلا دسل تاوقلا هذه قودنص
 .اهعقاوم يف ءاقبلل اهتاجايتحا ةيبلتو

 يميلقالاو يبعشلاو يسايسلا عامجالا هبش مغرو
 :ينانبللا بونجلا يف ةيلودلا تاوقلا ءاقب ىلع يلودلاو
 ,عوطقلا» تزواجت تاوقلا هذه نا ينعي ال اذه ناف
 ىوقب عتمتت اهدوجول ةضراعملا ىوقلاف .مالسب
 كلت وا ناردال ةديؤملا كلت ءاوس .ةلعاف ةيركسع

 ىلا أجلت نا يعيبطلا نمو ؛ينويهصلا نايكلل ةديؤملا
 ام اذهو .ةوقلاب اهفقاوم ضرفل ىوقلا هذه لامعتسا

 معني نا ضورفملا نم يتلا ةندهلا نا ديدج نم دكؤي
 ىلع ينانبللا ءارزولا سلجم عامتجا دعب نانبل اهب
 دعب اليوط رارمتسالا اهل بتكي نل ,راوح ةنجل لكش
 برحلا ةلآف ...بونجلا يف فزانلا حرجلا حتف ةداعا
 ادبت فوس .تقولا ضعبل توريب يف تفقوت يتلا
 نينطاوملا نوعي هللا ناكو .بونجلا يف لمعلاب
 0...مهرما ىلع نيبولغملا
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 اهماع ةيئناريالا - ةيقارعلا برحلا لخدت
 ناريا لصاوت امئيب .مايأ دعب عباسلا

 نشل قاطنلا ةعساولاو ةمومحملا اهتاردضحت 5

 ,برعلا ءاكرشلا ضعب ةدعاسمب .ديدج ناودع
 .ءادوسلا قوسلا راجتو .ينويهصلا نايكلاو
 ,ةيكارتشا» تاراعش عفرت ةنيعم ةيويسآ مصاوعو

 عم برعلا ضعب كرتشي اذامل :هلاح ىلع لازام ريبكلا لاؤسلا

 *' ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 4/١ - 8لؤليا ١95/857

 يسرافلا نيناودعلا عم فلاحتت تذخأ اهنكلو .ةقارب

 دقعو ,ةرصاق تاباسح ءارو ةقاسنم ينويهصلاو
 .بقاوعلا ةريطخو ةلاض

 هحرط يذلا مالسلا جمانرب نارهط ماكح ضفر دقل
 ةيديدهتلا مهتادبرع اودعصو .نيسح مادص سيئرلا
 ةفالصبو ًنلع نيرصم .ءانعرلا ةيفيوختلا مهتلمحو

 ؟ناريا معد يف ةنياهصلا

 دض مهاياون نع نينلعمو برحلا جهن ةلصاوم ىلع
 ةيفئاطلا مهتبعل ةلصاوم عم ءاعمج جيلخلا لود

 وه ءيش يأ نم رثكأ ملؤملا نا الإ ...نانبل يف ةمادهلا
 فقاوملا بلغأ يف ةيبلسلاو فعضلاو طّبختلا رارمتسا

 نم ماعلا يبرعلا فقوملا لمجم يف و .ةيمسرلا ةيبرعلا
 ةنادملاو ةفوشكملا فقاوملا كلق انه دصقأ الو .برحلا

 يفيلحل ةرفاسلا ةنايخلاب اهتيمست الإ نكمي ال .يتلاو
 مده يف ًاناعمإو .ناودعلل امعد نيتساسألا نارهط

 ... ةينيطسلفلا ةدضقلا نعط يفو «يبرعلا نماضتلا

 لك عضت يتلا طاسوألا كلت دوصقملا امئاو

 دنع نارهط حلاصل !«ةئداهلا ةيرسلا» اهتيسامولبد

 لود ضعبيو ةيكارتشاو ةيمرغ لودب تالاصتالا
 ةيناردالا تاقالعلا رتوت دادزه املك اميس ال] جيلخلا

 ىوس لتلا ىلع نيفقاولا دصقأ ًاضياو ..[ةريخآلا عم
 ةئردت ليبس ىلع رركتو لاقت .ةطاطمو .ةضماغ تاملك
 مدق ىلع عازنلا فرط نوعضي نيذلا كئلواو .. .ةمذلا

 كرتشملا عافدلا ةدهاعمب مازتلالا نم لدن ,ةاواسملا

 نارهط عم تاقالعلا لضفأ نوميقيو .ساف تارارقو
 وأ ةيمهو تاطاسو ةجح اهنيب نم ىتش عئارذب
 رارصإ ىدم عيمجلا هيف ملعي تقو يف ؛:ةيبابض
 ,مالسملا قيرط ضفر ىلع نيمكاحلا نيينارمالا
 .ةسرامملاو ةسايسلل دحوا اليبس برحلاب مهثبشتو
 ناريا نا مهاطخ وا ءالؤه ةئيطخ يف ديزي اممو
 دعتستو ةيقارعلا يضارألا نم ءزج لالتحا لصاوت

 فقوم يأف ...ديدج عساو موجه نشل فوشكملا ىلع
 مجل يف ةمهاسملا ريغ فورظلا هذه ىف بولطم يبرع

 ,هيلع ىدتعملا قارعلا دانسا ىلع لمعلاو .ناودعلا

 ؟فيرشو لداع مالس ىلا وعدي يذلاو
 امدنع مهريغ لبق مهسفنا نوللضي نم كانهو

 عقو امك !ءام ةيناريالا فقاوملا يف بارس يأ نوبسحي
 لودل ريخألا عامتجالا يف يناريالا فقوملا ريغت يف ًالثم
 .كيبوألا

 ةمهاو تاروصن

 [يمالعالا وأ يساموليدلا] جيورتلا نا دقتعاو

 يناريالا يناودعلا فقوملا ليدعت ناكما لوح ماهوألل

 اضيباو :تالزانتلابو .تاقادصلابو :نبللاو .ىنسحلاب

 يروسلا فقوملا يف بيرقلا لدبتلا تالامتحال جيورتلا

 برعلا ةظقي لتق الإ هناش نم سيل :برحلا نم
 يناريالا رطخلا ةهجاوم يف مهتدارا فاعضإ و ريدختو
 يموقلا نمألاو هرارقتساو جيلخلا نمأ ددهي يذلا

 .كرتشنملا يبرعلا

 ءاقل اياطخ سار يف ناف اضيا قايسلا اذه فو
 برعلا راظنا فرص يف مهاس دق هنا ديتعلا [نارفبا]

 هذه يف مهاياضقو برعلا هجاوت ةلكشم رطخا نع
 ,:ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا ةلكشم يهو .ةلحرملا

 ىلجا نم لجاعلاو مزاحلا يبرعلا لمعلا ةرورض نعو
 نيروبي ماجن ةزح يع تلد ةبلطتي اهو .اهل ذح عضو

 امو .ساف ةمق تارارقل أذيفنت قارعلل لاعف دانسإ نمو

 نا ثبعلا نم ناف ةرمتسم ةيراضلا برحلا تماد
 ةينيطسلفلا ةئكشملل ةحيحصو ةلداع الولح مقوتن

 ال مساح طرش برحلا ءاهنا ناو .ينانبللا قزاملل وأ

 ىلا لاقتنالاو ةيغابلا ةينويهصلا ىوق ةهجاومل هنم دب
 ةلكشملا اهسأر يفو ىربكلا ةيبرعلا تالكشملا لح

 يذلا هدحو وه يبغلا وأ نونجملا ناو .ةينيطسلفلا
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 ةينويهصلل يدصتلا» تامزلتسم نم ناب قدصي دق
 قارعلا ىلع ناودعلا يف ةلاعفلا ةكراشملا :ةيلايربمالاو
 ءامدلا رحن ةلصاومو ,اهتماداو برحلا ريعستو
 نماضتلا مدهو .ةينانبللا ةدايسلاو ةينيطسلفلا

 فيكو اذامل رسفي نا لقاع قطنم يأآل نكمي الو
 ناريا ديوزت يف ةنياهصلا عم برعلا ضعب كرتشي
 بيردتو داتعلاو حالسلاو نييركسعلا ءاريخلاب

 يسرافلا ناودعلا نوزهجي فيخكو ؛نيرايطلا
 ضرغ يأل ؟؟ةيقارعلا ندملا ناكس برضل خيراوصلاب
 ؟!!«ىروثدو ه«يموق»

 ةيعوب ةلاقننا نبولطملا
 ىرح امل ؛:هيضغ» نع مايا ذنم «مهدحأا» نلعأ دقل

 ىصقا ف ةليمع ةقزترم ةيبيرخت ةرمز لولفل ةقحالم نم
 اهتالصب تفرع ةرمز يهو .دودحلا ىلع قارعلا لامش
 هل زتهي مل :دحألا» اذه نكلو .. .ةدباهصلا عم ةميدقلا

 اذه حالسب اميرو) :ناريا تفصق امدنع ريمض

 (ةجبلح) يف ينكسلا ناوريس عمجم .. (هسفن ءدحألا»
 ىلنق داركألا خويشلاو لافطالا نم تارشع طقاستو

 رخآلا «هكيرش» الو اذه ريمض .جلتخي الو .ىحرجو
 ةرهوجو ,ةيورعلاو قارعلا ةرصب ضرعنت امدنع
 .عيباسأ ذنم ىمعأ يجمه يناريا فصق ىلا :جيلخلا

 ةينويهصلاو ةيلايربمالل ءدصت» يأ نعف
 ,يبرعلا نماضتلل مئاد ٌدصت وه امناو ..؟!نوثدحتي
 اياضقلا ربكاو ٌرعالو :ةيبرعلا تارارقلاو قيثاومللو
 ...ةيبرعلا حلاصملاو

 نم يبرعلا فقوملا يف ةيقيقخ ةيباجيا ةلاقتنا نا
 ةداج ةيلود ةلاقتنا يف مساخلا لماعلا نوكتس برحلا
 لظت فوسف الإو .برحلا ءاهنا دوهجم يف دعاست

 ,:ةصيخر ةيرزاهتناو ةيبلس نيب ةيلودلا فقاوملا
 ةيبرغ مصاوع لاح وه امك] ناودعلا عم ؤطاوتو
 -[!ةمولعم ةيويسا مصاوعو

 تاقيقش نع يبرعلا جيلخلا .لود ىلع نا .دقتعاو
 ططخل ًايدصت مايألا هذه يف ةصاخ ةيلوؤسم قارعلا
 اهلك ةقطنملا لاطي حبصأ يذلا يناريالا ناودعلا

 «نإ ناودعلا ءاكرشل امجلو ,(الثم تالقانلا فصقك)

 ..!ايلام وأ ايساموليد
 د دع د

 لاسيتسا وه مالسلا ضرف يف ربكألا لماعلا ىقبيو
 ىلع ةبرجملاو ةنومضملا مهتاردقو .ةابآلا نييقارعلا
 مهب ةديدج ىربك مئازه قاحلإو نيدتعملا رحد
 مهئافلحل ةعينشلا لامآلابو ريرشلا مهططخمبو
 يف نيبلقتملا نييزاهتنالابو ءحالسلاو مدلا راجتلو
 تاذ باسحلا اوعفدي نا دب ال نيذلاو ىلودلا حرسملا

 تالو نومدنيف اهتدحوو اهتوق ةمآلا درتست امدنغ موي
 ه .!مدنم نياح

 ةدايقو ؛انيرج ابعشو الساب اشيج :قارعلا نا
 ,هنمأ و ؛:هتدادسو ةهضرأ نع ال مدلا ةددرض عفدب :ةذف

 نطولا نمأ نع كلذكو لب :بسحو هلافطا لبقتسمو
 نعو ءاهلبقتسمو ةيبرعلا ةمألا رضاح نعو يبرعلا
 ...ملاعلا يف اهتناكم

 طخيس حوفسملا مدلا ناف .انتايحضت حدفنت امهمو
 []!...دبكألا راصتنالا

 4١م4 سطسغا /بأ 4

 . ["مانخلل ننعم معمعتت - 3

 لوليا نم عبارلا ىركذ مايألا هذه انيلع رمن
 ىلع يناريالا ناودعلا ءدب ىركذ 14٠ ماع

 لخدت نإ :ةيبرغلا ةمألل يقرشلا حانجلا | 0[
 عياسلا اهماع قارعلا ف انبعش دض ةملاظلا برحلا

 ةباجتسا اهفاقيال ملاعلا ريمض كرحتي نا نود
 برحلا ءدب ذنم ةرركتملاو ةيملسلا قارعلا تاءادنل

 .نآلا ىتح
 هذه رمع نم ةيضاملا تسلا تاونسلا تتبثا دقل

 رون يبرعلا مالظلا يف ناو .:ةعلق ةبورعلل نا برحلا
 ..يبرعلا راسكنالاو لذاختلا ليل قرتخا .ءىفطني ال
 ,نيلي ال يذلا اهرادجو ةيبرعلا ةمالا قارع وه كلذ
 ,ةسووهملاو ةنفعلا سوؤرلا لك هيلع تمطحت دقف

 ,قرشلا نم ةمداقلا ءارفصلا حايرلا لك هدنع تّنتشتو
 لضفب قارغلا تبثا دقلو .ةنيغضلاو دقحلاب ةلمحملا
 ةزذفلا هتدابق لضفيو .ةدودحملا ريغ نيدقارعلا تاقاط

 ىلع هتردق .نيسح مادص رصنلا دئاق اهسار ىلعو

 دض هتاردق زيزعتل اهعيوطت ىلعو فورظلا عم ملقاتلا
 ماظن نم ,ةيبرعلا ةمالا ىلع نيرمآتملا لك تاططخم

 ةينويهصو ةيلايربما نم هءارو فقي نمو ينيمخ
 مهتاباسح تبلقنا نيذلا ةيسنجلا برعو ةيملاع
 ةعبرأ وأ ةثالث دعت يتلا ناريا راظتناب» ةيمكلا
 .«:ةحاسمو ًاناكس قارعلا فاعضا

 ةنوخ هعمو نارهطو مق يف دقاحلا ماظنلا ريثي ام نا
 نا ةديفتسملا ىوقلاو ثيدحلا يبرعلا خيراتلا

 ىوقا نآلا وهو ,رصتناو ةهبج نم رثكأ يف لئاق قارعلا
 ,قارعلا ىلع راصحلا ضرف يذلاف ...ىضم تقو يأ نم

 قارعلا رخآت ىلع نهار يذلاو ..قارعلا هرصاح

 ةيمنتلا ةيلمعف ,هلاف باح هيف مدقتلا ةلجع فاقياو
 يذلاو ...دعاصتم لكشب مدقتب قارعلاو ةرمتسم

 ؛,ناهرلا رسخ مهتنشتو نييقارعلا ميسقت ىلع نهار
 عافدلل ادا دعتسا رثكا و اكسامت رثكأ مويلا نويقارعلاف
 رطخلا نا عيمجلا كردأ دقلو .مهبارت نع ةدحاو أدي

 قرشملا راطقا ددهي يذلا رطخلا وه قارعلا ددهي يذلا

 رماتلا هجو ناو ..ماع لكشمب ةقطنملاو ةلماك يبرعلا

 ةيقرشلا ةباوبلا دض ينيمخ هسراميو هسرام يذلا
 هسرامت يذلا هتاذ رماتلا هجو وه .يبرعلا نطولل

 رماتل ناماوت امهنا .يبرعلا نطولا بلق يف ةينويهصلا
 .اهليقتسمو ةيبرعلا ةمألا رضاح دض دحاو

 ةرماغم ىلع ةريبك ةلامآ ينودهصلا نايكلا ىنب دقل
 ناك اذهلو :تاليود ىلا يبرعلا نطولا ميسقتب ينيمخ
 ىتشبو تاناكمالا لكب نوعلا دي دمي هل ايعيبط افيلح
 نم ريثكلا ققح امل ناودعلا اذه الول هناو :قرطلا

 برضب أءدب ةيبرعلا ةمآلا باسح ىلع تابستكملا
 قارعلا مدقت زمر يملسلا يقارعلا يوونلا لعافملا

 دعب هتيتفتو نانبل ىلع ناودعلا مث ؛ةيبرعلا ةمآلاو
 ةينيطسلفلا ةروثلا برض مث .هنم ءازجا لالتحا

 سنوت يف لايمألا فالآ دعب ىلع اهتارقم برض اريخاو
 .ماعلا اذه لالخ

 لك كلذ كردأو ةينودهصلا دومصلا اذه قلقا دقل

 نا وش هوكردي مل ام نكل .ةيبرعلا ةمآلا ىلع نيرمآتملا
 رشلا ىوق لتاق ولو ارصتنم ىقبي فوس قارعلا
 برحلا ةرقف ةليط ةيملسلا هتاحورط ناو .اديحو
 مزع ليلد يه امناو فوخ وا فعض ةمالع تسيل

 .ءايوقا ةميشو
 مادص سيئرلا ةلاسر ةيملسلا تاردابملا هذه رخآ

 بقاوعلا نم اهيف مهرذحي ناريا ماكح ىلا نيسح
 ءادتعا يا ةجيتن اهنوهجاوي فوس ينلا ةميخولا

 دحاو فرط نم يناسنا رارق هنا ؛هيف نوركفي ديدج
 ىلا يناريالا ماظنلا هيف دمعي تقو يف يتأي هنا مغر

 ءاربالا نييندملا لتقو ناكسلاب ةلهآلا ندملا برض
 قباس رارق وهو .ندملا برح نم ةديدج ةحفص حتفيل
 حلاصم اهمكحت ةدقعم ًافورظ شيعي ملاع يف هعون نم
 ميقلا ناركنو تاذلا بحو ةينانالا حور اهيلع بلغت
 نا بورحلا خيرات يف اردانو ابيرغ سيلا .ةيناسنالا
 ىلا هبضارا لالتحاي هددهتب هودع امنيب رصتنم دمعب

 مايألا تتبثا كلذ عم ؟دحاو فرط نم مالس ةطخ ضرع
 ةيناسنالا تارارقلا ذاختا يف قابس قارعلا نا عيمجلل
 يف ةدايقلا ناو . تالضعملا لح يف ينالقعلا فرصتلاو

 بوعش اهنمو ةقطنملا بوعش حلاص يف ركفت قارعلا
 .دحأ اجافي ملف اذهلو :ناريا

 اهتاقاط دشحت ينيمخ ناريا يهاه .هلك اذه مغر
 لاط يذلا .ريخألاو مساحلا» اهموجه نيش لجأ نم
 مهبوعش بيصي دق ام ناريإ ةداق ىعو ولو .هباقنرا
 نا مهملا .مالسلاو قحلا ءادنل اوياجتسال ءسام نم

 نودعتسم نيسح مادص سيتئرلا لاق امك نييقارعلا

 نمر نأل هللا نوعب مهحلاصل ةجيننلا نوكتسو لازنلل
 6..نويقارعلا هفرعب ال ةميزهلا

 نوكذ دمحم كلادبع

 اتوي - نكول
 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 ؟ 19 _ اذ لولبا 6- ١ال5 ددفلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نيمدنأو ايفارقجلا تلتفت(: :اماع 57 دل اهكدحل ادا واراطاا لسوتت دت

 قيرطلا وهو ,ةيهاركلا تاهوتيغ قالطال ةيموقلاو ةينطولا داعبألارحشو .ٍبعشلا
 ينانبللا يسايسلاو .يدربعلا تيبلاب كتفت يكل ةينويهصلا

 بتل نورس قيزاطكاوو تسؤم يراوح , ليمجلا نادكؤي م
 ءاف نا ايار 2

 ميولتت ل لكريم سيفو مكن
 لكشف يلو كانبنلا دوا نع نانيل ةمزا 3 0 ٠

 مهللاو | لم كلم 2 انكبا راثلا

 بيبا لت قيشمدرود.ىلع كافتلالل ةوقلا لدافت لب مالكلا لدابت شيل

 0 ..:ريبكلا يدحتلاو ريبكلا ناهر ل هنأ



 1 عشما نا ةيبرغلا وتكمل 0 | ةرسبك ريفستو ريجهت تالمح 0 | 0000 سيفو يشجلا »ا | مديل اذ اذهل اديه د ديدج بولسا 1 0

 حجنت مل اهنكلو

 0١ || ئدبا ,يتراره ف زايحنالا مدع لود ةكرح ةمق رمتؤمل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف
 0 ١ هيلطخ يف  ستؤملل قباسلا سيئرلا  يدناغ فيجار دنهلا ءارزو سيئر

 00 ١ هشسا ىدبا ءيناغوم تريور سيئرلا ىلا ةسائرلا ميلست ليقو .يحاتففالا | ا

 |١ اهفقو لجا نم تاردابغ تحرط ةكرحلا نا لاقو .ةيناريالا ةيقارعلا برحلا رارمنسأل

فقول ءادن ىلوآلا ةسلّجلا يف .تاقرع رساي ديسلا هجوو
 ١١ تاضؤافملا ءدِنو..برخلا,

 .يعلس لح لجأ نم
 0 | تاءادن لك هباطخ ل ضفري :يئنماخ يلع يناريالا سيئرلاب ءىجوف رمتؤملا نكلو

 0١ | ءدالينأ :نيرهتؤملا ةنثشهد ماما,ةيراوم نود نلعاو :برحللا ةيوسن داجياو مالسلا
 .اهفادهأ ققحت نآ لبق برحلا فقوت نب

 ٍِ 0 1 0 راعش لمحت ,رمتؤملا ةقورا يف ةقيثو عزوي يناريالا دفولا ناك :هتاذ تقولا يفو

 ١ | || 'لكو تافرع ساي ءادن ضفرت ناريا نا ةقيثؤلا يف ءاج دقو .ةيناريالا ةيجراخلا ةرازو
 1 لاتقلا عباتتس اهناو .برحلل دح:عضول ةيلودلا تامظنملا اهتهجو يتلا تاءادنلا

 .!هفاذها قفحتت يىتح

 ١ نم يا ءادتعا:مدعل قافتا مارباب يضقت ,ةديدج ةيملس ةردابم نع يقارعلا ينطولا | | سلجملا سيئز يدامح نودعس روتكدلا ناسل ىلع نلعي قارعلا ناك تقولا اذه فو
 | اهتم اددع قارعلا راتخب لودلا نم ةعومجم ةنامضب .رخآلا فرطلا ىلَع نيفرطلا
 | ءاضعالا ةيفالسالا لودلا ةناعضيف كلذ ناريا تضفر اذاو:ًلثامم !ددع ناريا راتختو
 ١" سمخلا لودلا نمضت نال قارعلا دادغتسا نع نلعا لب :يمالسألا رمتؤملا ةمظنم يف
 ١ مدعو راوج نسح ةدهاعم ميقي ناو :مالسلا ةردابم نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئاذلا
 ١ .يبرعلا جيلخلاب ةطيحملا ةقطتملا لود لك نيب ءادتعا

 سيئرلا ةردابم زمتؤملا ىلا يقارعلا دفولا سيئر ناضمر نيشايبهط ديشلا ددجو
 .رادتقالا عقوم نم :مالسلا يف قارعلا ةبغر ىلع ادكؤم ,ةيملسلا نيسح مادص

 فقوت نل ناريا نا .ديدش فلص يف :رمتؤملا رينم قوف نم نلعا نيح :يئنماخ لعلو
 | ينارنالا موجهلا نا دقتعي ناك :قارعلا لالتحا يا ءاهفادها قيقحت لبق برحلا
 ١ وا . حجت دق ,بونجلا يف ةيمعلا ةضنمو .لامشلا يف دنمدرك ةقطنم ىلع .ريخألا جودزملا
 1 .نارهط هتانثأ اذكه

 لفاحملا لك ربغ ,نارقا ىلإ مالثشلا دي دفي.ناك يذلا قارعلا نا هملع يف نكي ملو
 .دتمدرك يف ةيناريا قرف ثالث عطحي .هتاذ تقولا ف ناك ءيراره رمتؤم نمو :ةيلودلا

 ةعبرا ىلع يضقيد و :ةصنملا طبحم يف ٠ ,ةنتاريالا ةينرحلا جراويلاو قراوزلا لك قرحنو

 .برحلا ءدن ذنم ةنلاخلا ةيمعلا ةصئف ىلع ترقتسا دق تناك ةبولا
 وهو ؛برتحلا رارمتسا ىلع رصي .سرطغتم فلص لوألا :نافلتخم ناهجولا

 يبنذال نغم ,هئانبا نم فولالا تارشع دقفيو.,ةميزهب مود لك ئنمي يذلا فدعضلا
 ؛ققحملا توملا ىلا مهعفد ينيمح ماظن نا ألا مهل

 اهِجّْرَي يتلا لفاحجلا لعب يضقي .يوقلا ندتقملا وهو .مالسلا ىلا وعدي يناثلاو
 لوحتت نا لجأ نم برحلا ٍفقو يف يخلا نا نمؤم هنكلو :ةكرعملا يحج يف ينيمخ
 بوعشلا هافر قيقحتو جاتنالا ىلا تاردقلا

 حضتي مل :يلودلا ماعلا يأرلاو . ,ىفظعلا لوذلا لثمن ءاثلاث اهجو ةمث نأ ىلع
 :نآلا ىتح ىمظعلا لودلا تلغف اذامف .ابمالك برحلا نيدي:ناك ناو:يقيقحلا هفقوم

 جييلخلا لا ةقطتم لمشتل غلشتس اهنا اهرداوي يجوت برح نم تاونس تس دعم و

 .؟ملاعلا لود عيمج ىلا :سايقلاب ةيويحلا
 قاهرال رمنست نا برحلل ديرت ىردكلا لودلا هذه نا وف :يقطنملا ديحولا ليلحتلا

 فورظ مغر عاطتسا قارعلا نا ملعلا عم .امهتاردق فاعضاو .نييراحتملا نيفرطلا
 . اصلا مج نع هزؤطت لسا وهوا .ةيساقلا برحلا

 مدع لود نمتؤم ىف اهمظعم لثمتملا ثلاثلا ملاعلا لود ةصاخ - ئرخالا لودلا اما
 ةحضاو تارارق ذختت الو ءبرحلا نم .ايرذج آفقوم :نآلا ىتَح ,ذختت الف  زايحنالا
 .بزحلا ىلا ةيعادلا ذنَض ,.ملسلا ىلا وعدن يذلا فرطلا بناج ىلإ فوقولاو .اهقاقياب

 ؟انندنلو ةيروس ةصاخو .ةيدرفلا لودلا ةجو وه :؛ةعبار اهجو ةمث نا. لوقن له

 نم بيرق وأ ,ايدايح لازي ام هزرباو .تاحفصلا ددعتم هجولا اذه نا لوقن لهو

 .؟ارماتم لقن مل نأ :دايحلا
 0 :؟اعبار اهو ةمث نا لوقن ىتح .هجو نم لودلأ هذه ةداقل يقب له :نكلو

 يناولح دجام



 جبلخلا برح هاجت يسنرفلا قيرطلا
 0م جتا طم اوباما ول ونا صال وج

 ةينيطسلفلا ةرضقلاو نائيل ةمزأو

 ًأدحاو ًايجدتارتساو أد ًادسادس أ اضوخ ندب نييبرعلا برغملاو قرستلا ربعتو نطنشاو عم زيامتلا ىلع ا
 0 ا او ا 7

 .. .ةياريلا  ةيروسلا موسما مما ع ,عيبطتلا» طوق دعب ..ةيقارعلا - ةينرفلا طباورلا لع دكاتلا يعي نوعير رانرب نا
 000 ا 10 ا 10 7 ا طف

 10 ل 0 ا ا ا ا أذ

 ينونل عيت انوا
 ريرحتلا ةمظنم ةيعرشب الا فرتعت ال

 ينا ردالا -

 طباورلا قيثوتو ناندلو داشت يف
 .يبرعلا جيلخلا مف

 يروسلا  يبيللا فلحلا ىلع درو.

 ١985 لوليا 4- ١/4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 7"

 لوليا نم يناثلا فصنلا يف :كيوتفلا 3 لوقيس كاج سلا" :تاهاجتالا لك ةيسامولبد اهنا
 مادتي ةيترقلا ةدوتحبا نارا كرجش
 ام يضارألا ريزو ةقفر يف .ةديدجلا اينوديلاك يف |.

 ةيجراخلا ريزوو .سنوب رانرب ديسلا ءراحبلا ءارو
 نا امك .ةيدوعسلا يف طبهي نومير رانرب  ناج ديسلا
 نم يناثلا فصنلا ىف ىرخا ةيكاريش ةطحم رئازجلا
 ةلسلس دعب يتأن يهو .يراجلا (ريمتبس) لوليا
 عويسا ةماقا اهرخآ تناك :ةيسنوتو ةيبرغم تاطحم

 نيب يسلطالا ءىطاش ىلع .ةيدمحملا عجتنم يف لماك

 ةحارتسالا» رهاظ نوكي دقو .ءاضيبلا رادلاو طابرلا
 يف ددرتي مل كاريش نكل .يهيفرت - يحايس .ةيبرغملا
 جراخلا يناثلا نسحلا عم ةيرس تاولخ ةلسلس دقع

 الماع فاضا يذلا ءاقللا وهو :نارفيا ءاقل نم هوتل

 ْق قئارحلا ةماود يف .يبرعلا نزولا مادعنا ىلا !اديدح

 .يبرعلا قرشملا يف امك يبرعلا برغملا
 .دحلا اذه دنع ةيبرعلا اسئرف «ةدكوكم» فقوتن ال

 «نوينيتام» رصق يف طقف زكرتن ال لقثلا ةطقنو
 نا كلذ .هيزيلالا رصق ىلا كلذ زواجتت لب .يموكحلا
 يلوغيدلاو يكارتشالا ,نيسارلا مكح» نيب شياعتلا
 ةدسائرلا طوشلا تاناهرو . جراخ نما الا ةامغانتم سحل

 زوفلل اهتمه ذحش ىلا دايجلاب عفدت 1184 عيبر يف
 ةمهم ةيبرعلا قاروألاو .دالنلا ْق لوألا عقوملا ةفعس

 ةيسامولبد سرامي يذلا نارتيم سيئرلاو .رامضملا يف
 سيئرلا هئاقلو ةيعانصلا ويكوط ةمق دعب تمصلا
 ليئاخيم .يتايفوسلا ميعرلاو نطنشاو يف ناغير
 بتاكلا لوقي امكو لمعي .وكسوم يف فوشنابروغ
 ينيصلا لثملل اعبت .:ليماهود نالآ. يسايسلا
 ءاملا ناف ءرهنلا نم ةلباقملا ةفضلا ىلع كمصخ رظتنا»
 قلطنم نمو ءىعسي كلذل ..كوحن هعفدب ةليفك
 دعبف .ةيبرعلا هطاقن ريمثت ىلا ءاهطتخا يتلا تباوثلا
 ينسخ .يرصملا سيئرلا عم ةيباجيالا تاقالعلا
 :«تفال يداصتقاو يسايس دودرم اهل يتلا يهو .كرايم

 ا
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 .ىصقألا قرشلا ىلا هقيرط يف وهو .يلاحلا (ربمتيس)
 اهنا ىلع «:ةحارتسالا» عم لماعتت ةيتيوكلا تاطلسلاو
 يتلا ةيتيوكلا سجاوهلاو .تافصاوملا ةلماك ةرايز
 يناريالا ديدهتلاو جيلخلا برح تاروطت اهردصم
 حلست تاقفص نع الضف .ؤلؤللا ةرامال رشابملا
 ةريزج مسرب ةيرادار ةكبشو /جاريم» تارئاط)
 ريما نيب راوحلا ةدئام ىلع نوكت فوس (نايبوب
 ةقدرثكأ ةسدنه لجأ نمو .يسنرفلا سيئرلاو تيوكلا
 12 سيزاب :يضيوكلا ةيجراكلا نيزو روزي: :تافلمللا
 مصاوعلا ضعب ىلع ةلحر نمض نم .(ربمتبس) لوليا
 ينلا راطخالا ةروص يف نييسنرفلا عضول ,ةيبرعلا
 لافقاو .جيلخلا يف ةيناريالا ةمجهلا ةسارش اهخضت
 ةيبرعلا مالسلا تاءادن ماما نارهط يف تايآلا لقع
 .ةيلودلاو

 يدرعلا يدملا

 يتهبج ىلع ءيبرعلا روضحلا ميوعت نا يف كش الو
 رصق) هيزيلالاو (ةموكحلا ةسائر) «نوينيتام رصق»
 ىلع دكؤي .ةنيعم تايصوصخ قايس يف ولو .(ةسائرلا
 يف ةيسنرفلا ةسايسلا ىلع اهلظب يخرن تايولوا ةلمج
 ةسايسلا هذه تازكترم نوكت دقو .طسوالا قرشلا
 قاوساو يناربا زازتباو ةينوهص مومه نيب ةيقيفوت

 أآدبملا نيب عارص انايحا كانه نوكي دقو .ةيبرع

 زرعت ةينارتمملاو ةيكاربشلا تاكرحتلا نكل .ةقفصلاو

 ةرماغملا نمز ىلا لقن مل نا ءلوغيد مايا ىلا ىقرت ديلاقت
 هجوتي نا ةيناجم ةفداصم نكت ملو .ةيتريانوبلا
 نوكي ناو :نورق ةثالث ذنم رصم وحن نويلبان لوطسا
 نانيدرف وهو ًايسنرف سيوسلا ةانق سدنهم
 ايفارغجلا تعوص يتلا ةانقلا يهو .سيسلود

 يتلا ةسماخلا ةيروهمجلا بلص يف ,ايطسوتمو ايبرع
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 ىتح تلاز امو ١145/8: ماع لوغيد لارنجلا اهقلطا

 .اهثدابم ىلع نوينارتيملا ىشمتي ةعرش ةظحللا
 ةيسنرفلا ةيركسعلا ةوقلا عابرا ةثالث نا تفاللاو

 (نويلظملا_ عيرسلا لخدتلا تادحو- يوونلا' عدرلا)

 دودحلا لوط ىلع وا .دالبلا نم يبونجلا ءزجلا ف يه
 ةذفانلا نم .ًايديلقت ,بهي رطخلا ناك اذاو .ةيناملالا
 يذلا سيراب - نوب روحم لكشتي نا لبقو .ةيناملالا
 نواعتلا عاعش ناف ,يخيرانلا ءادعلا ةحفص ىوط

 لدابت) يبرعلا ىدملا ىلع اسابسأ زكرت .يسنرفلا

 ١94655 لازنا ةمصو كانه عبطلاب .(تاريبخو تاينقن

 ثدحلا تايفلخ يف ةءارقلا نكل .سيوسلا ةانق ىلع

 بصت :ةيزيلكنا  ةينويهص تناك ةكبحلا» نا تبثت
 برضل ةقرطملا تلسوت ةيكريما ةيجيتارتسا قايس ف
 هاناع يذلا ءادعلا قمع فرعنو .يبرعلا ديدحلا

 ةيكريمألا بئاقحلا ةلمَح دي ىلع رصانلا دبع سيئرلا
 .افيفخ يسنرفلا لظلا ربتعي ناك وهو .1400 دعب
 عيدصت ىلا اوعس نيذلا نييكريمألا نم سجوتيو
 مهدونج اورشن ١46/8. ماع فو .ريبكلا يبرغلا هملح

 داؤف ءاوللا باختنا نكل .ينانبللا ءىطاشلا ىلع

 ىلع ةثالثلا ةيسنرفلا ناولألا رثآ يذلا وهو .باهش
 يسنرفلا - يسبرعلا نزاوتلا داعأ ةيكريمألا «موجنلاد

 - ةيروسلا دودحلا ىلع ريهشلا هءاقل ذقعو .نانبل ىلا

 .ةينانبللا

 طخلا لغ ةدداهبملا

 هذه ذنم ادب يكريمألا  ينويهصلا ؤطاوتلا نا
 ىلا لوفيد لارنجلا هينتو .ةلعتشملا تاظحللا

 نم دوهدلا ءاقلاب رمأ نا ناكف .ةديدجلا .ةينقتلا»

 .ةيسنرفلا قيرطلا تباوث :كاريش - نارتيم

 - [ "خان ملن1 نا 2 معهما - 7

 لالظلا نم ةيجراخلاو عافدلا ةرازو فظنو .ةزفانلا

 يف تقرُس «جاريملا» ميماصت نا اصوصخ .ةينويهصلا
 ناكرالا ةئيه نئازخ يف ترقتساو ةأفطم ةظحل

 توريب راطم ىلع ةراغلا دعبو .بيبا لت يف ةينويهصلا
 ىلع ةحوتفملا برحلا لوغيد نلعا ؛1574 ةياهن يف
 نبو لزتره ميئارج» نكل .جراخلاو لخادلا ةنياهص
 طقسو .اديج اهترماؤم تكبح دق تناك» نويروغ
 هلذخ دقل .ريهشلا ءاتفتسالا دعب لارنجلا

 نا هعسو ىف فيك اموي لعاست نيذلا ..نويسنرفلا

 .؟ةنيجلا نم ًافنص "6 نوكلمد نيذلا مهو :مهمكحب

 ةقطنم يف :زيلغرود يل  يابمولوك» هتيرق ىلا داعو
 دق ذئدنع دوهيبلا ناك .نيمدقلا ىلع ًاريس .سازلالا
 ةساسحلا ةزهجألاو .,ةلعتشملا قوقشلا لك يف اولغلغت

 .امنيسلاو مالعالا اهيف امب
 ديعص ىلع ,لذبت ةرابج أدوهج نا يف كش ال

 يبرعلا دعبلا مضق ةسايس نم دحلل مكحلاو بازحألا
 قوراف ىقتلا امدنغو .ةيسنرفلا ةيسامولبدلا يف
 ريرحتلا ةمظنم ىف ةيسايسلا ةرئادلا سيئر ,يمودق

 .نومير رانرب ناج ,ةيجراخلا ريزو .ةينيطسلفلا
 .يراراه يف هطوبه لبقو ؛:سيراب يف :يضاملا عوبسألا
 نا نم دكأت .نيزاحنمالل ةنماثلا ةمقلا روضحل

 نم :كاريشب ةعيقولا ويرانيس اوعنص ةنياهصلا
 ينويهصلا يقفاحصلل هتاحيرصت) ةيمالعا ةطخ لالخ

 ةطخلا رارغ ىلع («:تونورحا توعيدي» يف :تاروب نب
 سيئر :نامغنورب لالخ نم .مياهدلاف تلاط ينلا

 يف ريرحتلا ةمظنم رداصمو .يملاعلا يدوهبلا رمتؤملا

 ةصق شين نا «ةيبرعلا ةعيلطلا,ل تلاق سيراب
 ,ةيملسلا ةقاطلل يوونلا لعافملا»و «ةمظنملا بتكم»

 كاريش عفد فدهتست .ةزكرم ةلمح نم ءزج قارعلا ىلا
 همعدل طرشك .ةينودهصلا تاحورطلا عم فيكتلا ىلا
 ددع نا يف كش ال .هيزيلالا رصق ىلا لوصولا يف

 نويلم فصن زواجتي ال اسنرف يف ةنياهصلا نيبخانلا
 نويلم ١ ب سيق ام اذا يرهجم مقر وهو .بخان
 نال ءعارتقالا قيدانص ْف ىمانتي نكل .يمنرف بخان
 هذهو .همعدت هيمالعاو ةيداصتقا تائلاعف ةمث

 :ملاعلا ف ةينويهصلا ارتسكروألا نم ءزج تايلاعفلا

 ربع .ديرت يتلا ةدحتملا تايالولا ىف اصوصخ

 ىلع ةياصولاو ةياعرلا ةسرامم ينويهصلا «يبوللا»
 نارتيم ههجاوي يذلا رمألا .ةيسنرفلا ةسايسلا
 شماه ىلع ددشي يذلا ثلاثلا قيرطلا نع ثحبلاب
 ...يديدحلا نيرايجلا باطقتسا طسو ةيلالقنتسالا

 قيرطلا قزام ىلا تفلي قباس يسنرف ةيجراخ ريزوو
 لوزنلا ذنم تيوط دق هتحفص نوكت يذلا ثلاثلا

 ناريزح * يف ءيدنامرونلا ءىطاوش ىلع يكريمالا
 طقف فصقت مل :نورافانلاد عفادم نا :159514 (وينوب)

 ةيلالقتسالا اضيأ تفصق لب .ةيرلتهلا لولفلا
 ةلتكلا ةدالو لامتحا يأ :ةيبنوروألاو ةيسنرفلا

 ةداعال لاشرام جروج عورشم ناك امدنعو .ةثلاثلا
 وهو :برحلا لعفب تررضت يتلا زوجعلا ةراقلا رامعا

 ةيبوروألا تارايخلا تعيش .ةيوهلا ينكريما عورشم
 ...يكريمألا رالودلل ناهترالا ىوثم ىلا

 قشمدو .. ناربطو .. نئاهرلا
 نيب ةطاطمو ةمئاغ دودحلا نا نآلا ىتح دكؤملاو

 نا ريغ .ةيداصتقالا ةقفصلاو ةيسايسلا ةقفصلا

 نئارب نم ثلاثلا قيرطلا نذاقنا لواحب نارتدم سيئرلا

 ةيجدذومن ةحاس يبرعلا نطولاو .ةيلودلا ةيئانثلا

 امدنعو .ايندلا اهدودح يف ولو ةيلالقتسالا ةسراممل

 ,يضاملا (سرام) راذآ 17 يف مكحلا ىلا كاريش كاج زفق
 عم نئاهرلا ةدقعي مدطصت ةيبرعلا هتسايس تأدبو

 ةطلسلا هحجو تمدا يتلا ةدقعلا يهو :نارهطو قشمد

 رداب ؛زازتبالا ىلا قايسنالا تضفر اهنأل :ةدكارتشالا

 فلم اهنمو .نيينيمخلا عم ةقلاعلا تافلملا حتف ىلا

 رايلم هتميقو .مويناروالا بيصختل «فيدوريا»١ ضرق
 دعقم لياقم لف, 6 ماع اسنرفل هاشلا هحنمو .رالود

 تلواحو :عشملا عورشملا راطق يف هدالبل يجولونكت

 اهعم «ح وتفملا فصن بابلا» ةسايس ريمثت نارهط

 تامازتلالل ركنتلا راتخا يل وغيدلا مكحلا ناب ءاحيالل

 ةيمالعا طئاسو تمهساو .قارعغلا عم ةيجيتارتسالا

 فدهب .رابخالا هذه قيوست يف :سيراب يف .ةيدويهص
 ىلعو .سيرابو دادغب نبب ةتباثلا تاقالعلا فسن

 موكحملا .كاريش نا تبث .يمالعالا رايغلا نم مغرلا

 الا مقي مل .ةيلخادلا هتسابس يف تاندحت ةلسلسب

 ءاوتحا» هراعشو .قشمدو نارهط ىلع يكدتكت حاتفناب

 (ةيجراخلا ةرازو) هيسرود يكلا نم ةبيرق .ةقثوم
 لبقي مل يسنرفلا مكحلا نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» دكؤت
 لباقم يف ةحلسا عيبو .نارهط ىلا هنويد ةلودجب
 عافدلا ةرازو نم ريبكلا دفولا نا امك .اهتاقحتسم

 (سطسغا) بآ علطم يف سيراب راز يذلا ةيناريالا

 ىلا نينح يفخب دلع روطتملا حالسلا تادادما

 ىلع ةديدجلا تاديقعنلا رسفي يذلا رمالا ...نارهط
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 «لما»١ رضانع تامحه ةلسلسو ,نئاهرلا ةيضق
 ةيسنرفلا ةدحولا دارفا ىلع ةيلوصألا ؛هللا بزح»و
 بئان نا ىنح .(لونيفلا) نانبل بونج يف ةلماعلا
 سيراب راز يذلا .مادخ ميلخلا دبع ءيروسلا سيئرلا
 ىلع الا لصحي مل يضاملا (ويلوي) زومت فصتنم يف
 معدو يعارز ضرق لوح كاريش نم ةيبابض دوعو
 ةروتاف لباقم يف :توريب ىف هماظن تاوق راشتنال
 يذلا يتامغاربلا وهو .اهموي كاريش كرداو .نئاهرلا
 يذلا نمثلا نا .فدهلا ىلا لوصولل ةليسو رخدي ال
 مل :كلذ نم مغرلا ىلعو .أدج عفترم قشمد ماظن هبلطي
 نوفراعلاو .كحملا ىلع قيششمد عضوو :باوبآلا دصوب

 مقاط نم نينثا نع جارفألل تاقحتسملا نا نولوقي
 روصملاو وشور يفاحصلا امهو .يسنرفلا نويزفلتلا
 هللا بزح» يف ةيناريالا ةحنجألا دحأ اهملست .نسناه
 ةطخلا تناكو .نييروسلا رهظ ءارو نم :توريب يف

 نكل .هينوج افرم ربع نيتنيهرلا ليحرتب يضقت
 اوهينت اهءالمعو توريب يف ةيروسلا تارابختسالا

 اوزتياو .قشمد ىلا نيفوطخملا اوفطخو .ةطخلل
 دصقي مادخ لغج يذلا رمألا ...ةيسنرفلا ةموكحلا
 نع جارفالل ةيزيجعت هبش اطورش عضيو .سيراب
 تاباسح نا يف كش الو .ةيقابلا عبسلا نئاهرلا
 بذاجتلا ةريسا نئاهرلا ةيضق لعجت ةضقاننم
 مامأ كاريش جرخب يذلا رمألا «يروسلأ يناريالا

 يذلا يرسلا بولسالا لعجيو :يسنرفلا ماعلا يأرلا
 ةيروسلا دوعولا حاضتفا دعب ,ىودج الب هعبتا
 دكؤت راطالا اذه ىفو .يناريالا زازتبالا فاشكناو
 يف ةيروسلا تاوقلا راشتنا نا «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 دوعولا ةمانزورل اعبت ؛توريب نم ةيبونجلا ةيحاضلا
 .طقف ءيزمر ,سيراب يف كاريش ماما مادخ اهعطق يتلا

 زاهج سيئر :ناعنك يزاغ هل لله يذلا قافتالاو
 هللا بزح» عم نانبل يف ةيروسلا تارابختسالا
 نا كلز .ةيمالعا ؛:ةطبخ» ىوس نكي مل يناربالا

 يف ةيفارغجلا دقعلاب نومكحتي اولاز ام نييناريالا
 حتف يف نويروسلا ددرتيو .«ةيبونجلا ةيحاضلا»
 تدعو يتلا ثالثلا بئاتكلا نا ىتح .مهعم ةكرعم
 اهتدحاضو ةيبيرغلا توريب ىلا اهلاسراب قشمد
 نا ىلع نوينانبللا عمجيو .دعب لصت مل ةيبونجلا
 ,اهسفن كلهتستو .اهسفن ىلع رودت ةيروسلا ةطخلا

 «”تايروهمج» ىلا نيحلسملا تاباغ تداع اميف

 يف عجولا ناف :نانبل يف عادصلا ناك اذاو ... بيراوزلا

 اهتيجراخ ريزوو :؛ةيكاريشلا ةموكحلاو .سيراب
 .ةيدوعسلا يف لح يذلا ,نومدر رانرب - ناج .تاذلاب

 نم «دربملا سحل» ةيحرسم نم ادكأت .مايا ةثالث ةليط

 نا ٍِق كش الو .نييروسلاو نييناربالا نيلثمملا لالخ

 لالخ نم .هتاذ نومير اهعنصي :ىرخا تاهجون ةمث
 ةيبرعلا تباوثلا رادم ىلا دوقت .ىرخا ةيبرع تاباوب

 لوصو ذنمو .جيلخلا برح ىلا ةبسنلاب ةيسنرفلا
 ىلا يريعم اضر يلع .يناريالا ةيجراخلا ريِزو بئان
 نوكت ةيسنرف ةفاطعنا نم نويجيلخلا فوخت .سيراب
 نومير رانربو .ةيجيتارتسالا تباوثلا باسح ىلع
 جسن ىلع تمصب رياثي هنأل «ةلمنلا»ب فصوبي يذلا
 هبق امب :جيلخلا عم ةقالعلا نا دكأت يسايسلا هطخ
 .يبرعلا يطايتحالا ةباثمب يه قارعلاو ةيدوعسلا
 يف امك :يبرعلا قرسشملا يف .قاوسالا كانه .عبطلاب
 ةيسايسلا ءىدابملا اضيا كانه نكل .يبرغلا برغملا
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 .ةيجيلخلا ةهجاوملا ناحتما يف حاجنب ترم يتلا
 ىلا رظني هنا نولوقي نومير رائرب نم نوبرقملاو
 يسايس ضوحك وا ةدحوك نييبرعلا قرشملاو برغملا
 دولك عم مغانتي كلذ يف وهو .دحاو يجينارتساو
 ىلا لقتنا يذلا .قباسلا ةيجراخلا ريزو .نوسيش
 .لسكورب يف ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا ةيضوفم
 نمألا سلجم يف يناغ سرطب عم موي تاذ غاص يذلاو
 .ةيوستلل :كرتشملا «يرصملا  يسنرفلا ع ورشملا»

 ناغير تاروصتل ةليدبلا ةطخلا وه ع ورشملا نا ليقو
 اسنرفل نوكي نا فدهلاو .(1587 ربمتبس /لوليا 1)
 قرشلا يف ةلجؤملا وأ ةلجعملا لولحلا ةيكيمانيد يف رود
 ةيدوعسلا نومير ةلوج شماه ىلع حشر امو .طسوالا
 اهتسادس يف قئاقح ثالث ىلع ديكأتلا تداعا سيراب نا

 ةقيقحلاو ةيجيلخلا ةقيقحلا :ةيطسوا قرشلا
 ىوتسملا ىلعو .ةينانبللا ةقيقحلاو ةينيطسلفلا
 يناريالا سوهلا «ةلمرف» لجا نم لمعت اهنا :يجسلخلا

 يف يهو .قارعلا ىلا اهدشت يتلا طياورلا+ب مازتلالاو

 جيلخلا برح يف يروسلا رودلا ضهانت .راطالا اذه
 ًاضيأ ضهانت سيراب نا ىفخي الو .ناريا بناج ىلا
 ىضوفلا عرز) يبرعلا برغملا يف «بيرملا» يفاذقلا رود
 طوقس دعب برنغملا عم ةبطخلا خسفو سنوت يف
 ال داشت ىفو .(ةيكريمألا ةتكسلاب ؛«ةدجو» ةيقافتا

 .ءارمحلا طوطخلا زواجتن يفاذقلل سيئراب حمست

 ليلد يضاملا (رياريف) طابش يف مود يداو راطم ةبرضو
 تاهجوتلا عم اهجهتنت يتلا نانسالا ةيجيتارنسا ىلع
 ةيسنرفلا ةعطاقملا جردنت .راطالا اذه يف .ةيبيللا
 دولج دئارلا ةرايز نع بذهملا راذتعالاو ,يبيللا طفنلل
 .يضاملا (سطسغا) بآ علطم يف سيراب ىلا

 نباونلا ةرولب
 يناريالا - يروسلا  يببدللا ؤطاوتلا نا دكؤملاو

 دحأ يف :هنا اصوصخ .اهقلقيو سيراب ةبير ريثي
 ةسايسلا يف يبرعلا دعبلا فدهتسي .هيناوج
 ىوتسم ىلع .,تانيابت ةمث تناك اذاو .ةيسنرفلا

 ,ةفلتخم ةيسايس ةيضق لوح سيراب يف مكحلا يحانج
 ةروطخ ىلع ًاينارتيم  ًايكاريش اعامجا كانه ناف
 تفلو .قشمدو سلبارطو نارهط نيب «:ةحلصملا جاوز»

 يتلا ريجفتلا تايلمع ضعب نا ىلا نويسنرف نوبقارم
 رهشألا لالخ :سيراب يف ةساسحلا قفارملا تلاط
 تفدهتساو .فلخحلا اذه اهطويخ كرح .ةيضاملا
 اينيطسلفو ايجيلخ .ةيسئرفلا تاعانقلا يف ريثأتلا
 ةيؤرلا ىوتسم ىلع كسامتلا اذهو ...ايئانبلو

 لالخ نم .ةدج يف رهظ ةيسنرفلا ةيجيتارتسالا

 تاثداحم ربع ؛سيراب يف امك :نومير رانرب تاثداحم
 ال سيراب نا تباثلاو .ةيسنرفلا ةيجراخلا يف يمودق
 .ريرحتلا ةمظنم ف ةيقاقشنالا رهاوظلا عم لماعتت
 ةمظنأالا ضعب لبق نم ةعذصم ةطخ كلذ ربتعتو
 ريرحتلا ةمظنم ةينادحو يكرن يهو .ةيبرعلا

 نا فورعملاو ...ينيطسلفلا بعشلل اهليثمت ةيعرشو
 افسأ ىدبا ءتباوث لجر» وهو .نارتيم سيئرسلا

 ندرألا نيب ةقالعلا ىلع تارط يتلا ةيسايسلا ةعيطقلل
 ةيندرألا ةيلاردفنوكلا نا ربتعاو ...رمرحتلا ةمظنمو

 تناك :نيتفضلا ةيمأ وت نع ريبعت يهو :ةينيطسلفلا

 تسيل يهو .روطتي مل ميدق لاجس يف أديدج ًارصنع
 ىلا يدؤي يذلا قيرطلا ىلع ةلحرم امنا .اهتاذ يف ؛ةياهن

 ةيميلقالا فورظلا رفوت روف ةينيطسلف ةلود

 هذه يف رعشي يمدرفلا مكحلا نا يف كش الو .ةيلودلاو

 ةمث نا ,عنصملا ينويهصلا رايغلا دعبو .ةظحللا
 ف ةطشنلا تالوجلاو .ةيبرعلا هتباوث ةرولبل ةرورض
 «برغملاو سنوت دعب .رئازجلاو تيوكلاو ةيدوعسلا
 تناك اذاو .يسنرفلا يئدبملا طخلا ةناخ يف بصت
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 نهارت .ةوقلا تافصاوم كلتمت ينلا يهو .نطنشاو

 ةبعل بعلت اسنرف ناف ,:ةحوتفملا ةقفصلا» ىلع
 فيكتت لب ,ةدماج تسيل اهتسايسو .ءىدابملا
 زكرت ؛نانبل يفف .ةدجتسملا تايطعملا عم ايكيمانيد
 هجو يف ةيعرشلا ةيحجراو ,يزكرملا مكحلا ىلع
 فصن نوكي نا ضفرت يهو .ةئراطلا تايعرشاللا
 تناك اذاو .ادنودهص رخآلا هفصنو .ايروس ...نانمل

 ,اينادبم اهتسايس ديسحتب ةليفكلا تاودآلا كلتمت ال

 ناريملا يف اهلقث اهعضو ىلع صرحت .لباقملا يف اهناف
 نا ديرن يتلا تالداعملا يف ريثاتلل .يلودلاو يمدلقالا

 يف ءلئاس دوقو وا :قئارح ةفرغ ىلا نانبل لوحت
 نا يفخي دحأ الو .ةينودهصلا  ةيكردمألا ةبوستلا

 :نانبل يف يكريمالا فقوملا نع زيامتلل لذبت ادوهج ةمث
 اميف ءضرألاو بعشلا ةدحو ىلع ديدشتلا لالخ نم
 قوف ءاياظشلا» لجا نم نالمعت بيبا لتو نطنشاو
 ةردعتملا تاوقلا ةيرجتو .لاصوألا ةعطقم انفارفح

 ةسايسلا تلوح دقو :توريب ىف 1187 ماع تايسنجلا

 نويلوغيدلاو نوينارتيملا فرتعي ,ماطح ىلا ةيسنرفلا
 ءاوهلا نيحاوط ىلا قالزنالا ةجيتن تناك اهنأب أعم
 سيراب تايولوا يف افطعنم تلكش دقو .ةيكريمألا
 تاءارغالا ةرذاحمو .اهتباوث ميوعت هاجتا يف اهتعفدو
 ..ةئراطلا

 :ةيبرعلا اسنرف ةيجيتارتسا يف اذا اياوز ثالث
 ةطحملا نا ىف كش الو .نانبلو نيطسلف .جيلخلا

 دوعس ريمالا عم نومير اهايحا يتلا .ةيدوعسلا
 تارداصو ةيوايميكورتبلا تاجتنملا تلمشو ,لصيفلا
 نا :ءيش لك لبق .ينعت تناك ..ىرخا ةيطفن
 ,جيلخلا ناو ,ةيناخد ةلبنق نارهظ عم «عيبطتلا»
 نم :ديدجلا سوهلا ةرفطل فده ؛هدحو قارعلا سيلو
 ةرتفلا هذه فو .ةيناريالا برحلا لوبط عرق لالخ
 فقوم ناك ناو ,يسنرفلا فقوملا نوكي دق :تاذلاب
 يكريمألا نيفقوملا نم ابيرق ؛ثلاثلا قيرطلا»
 قطانملا يف ديربتلا تايولوا ىلا ةبسنلاب يتايفوسلاو
 فوكايلوب نيب .ملوهكوتسا ءاقل دعبو .ةنخاسلا
 تسيل اسنرف :ةيقافو ةيكيمانيد تكرحت .يفرومو
 نوكت يكل ريجفتلا ءاوتحا فدهتستو .اهنع ةديعب
 ةيادب ,لبقملا فيرخلا يف فوشتابروغ  ناغير ةمق
 نوكي نا تفاللاو .ةيوستلا ناهر يف ءؤاكتم طوشل
 تاحرتقم ىلا ىغضا نم لوا وه نارنيم سيئرلا
 نم ةيريضحت ةنجل ليكشت لوح فوشتابروغ
 لجا نم .نمالا سلجم يف نيمئادلا ةسمخلا ءاضعالا
 اسنرفو ...طسوألا قرشلا لوح ىلود رمتؤمل دادعالا

 اذه ىلع و .ةيبوروألا قوسلا ِق انضيا ةلعافلا يه

 ,يتايفوسلا داحتالا نيبو اهنيب مغانت ةمث .ساسالا
 ةيضقلاو جيلخلا برح لثم .ةقيقد ةيبرع اياضق لوح
 ,ثالثلا تالاحلا يفو ..ةينانبللا ةمزألاو ةينيطسلفلا

 ...تاريغتملا ةروق باسح ىلع تباوثلا ىلا ةدوع ةمث

 ىلع وكسومو سيراب نيب قفاوت ةمث ءساسالا اذه ىلع
 نارهط تناك اذاو .جيلخلا يف ةيناريالا قئارحلا رصح
 ودعب ال كلذ ناف ءلوبطلا تعرقو ةئيعتلا تنلعا دق

 دومصلاف .تابآلا ةحنجأ نيب تاباسح ةيفصت هنوك
 ...ةيثبع ةحوارم ىلا سوهلا ليوحتب ليفك .يقارعلا

 0.ريخألا عزنلا ةحوارم اهنا

 جايصلا رينم
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 :يدعسلا دنعتس  نيلري

 ضارعتساو ةغلابلا ةسامحلا نم وج يف قط

 لا رمتؤمل ايبزح اقيفر 44 ١لا دشنا .ةدحولا | (كلا
 غرينرون يف يطارقميد يكارتشا فلا ةئامعست |

 ةغايص يف رصنلا تاملك .مرصنملا عوبسالا لالخ

 لاغدا يف عيضي داكي) يذلا ةيداحتالا ايناملا ليقتسم
 لوك تومليه يداحتالا راشتسملا ةموكح ةسايس

 .(ةيحيسملا
 ارتشالا ملحلا قيقحت يف لمالا تاءاحيا مغرو

 نوناك يف دقعنتس يتلا ةماعلا تاباختنالا يف زوفلل
 لوقلا يسايسلا بقارملا عيطتسي /١441 رياني / يناثلا
 ةمهم هسفنل ددح دق تنارب يىلوو بزح نا ددرت الب

 .ةنهارلا ايناملا فورظل ارظن ةدقعمو ةبعص

 ةيبوروالا ةيسايسلا تانزاوتلا تارابتعألو
 تاباختنالا ةكرعمل بزحلا اذه حشرم ناو :ةيلودلاو

 نلافتسيف نياهدرون ءارزو سيئر وار زناهوي ةلبقملا
 يف ةيصوصخلا ةديدش ةيلوؤسم لقث هجاوي امنا
 ةيناملالا ةيطارقميدلا ةيكارتشالا ةكرحلا خيرات مومع
 تاشقانم دعب .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةرتفل

 ىتحو رمتؤملا مايا ةليط تقرغتسا ةقيمعو ةداح
 ناملالا نويبكارتشالا رقا ؛هيلادل نم ةرخاتم تاعاس

 ةيباختنالا ةلمحلا ىلع
 00 ا

 ايون ابوروا دييحت ىلا ةوعدلا عم

+0 
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 لغيبش ريد هيلع تقلطا يباختنالا عارصلل اجمانرب
 رداصلا اهددع يف راشتنالا ةعساولا ةيعوبسالا ةلجملا

  يباختنالا جمائنربلا) 1985 ربمتبس /لوليا ١
 .(يوونلا

 ١ دنإلا

 ةيتناربلا ىرت غربنرون رمتؤم تاررقمل ادانتساو
 ةجاجزلا قنع نم جورخلا ةرورض ةديدجلا ةيناملالا
 قفو .:تاونس رشع اهاصقا ةرتق لالخ يوونلا
 ءانفتسالا ريعو ,ةمكارتمو ةيوسحم تاوطخ

 لالحاو .ةمخضلا ةيوونلا تالعافملا نع يجيردتلا
 ىلع لوصحلل ةليدبلا ةينقتلا لئاسولاو ةيلوالا داوملا
 .ةيئابرهكلا ةقاطلا

 ىلا لوحت دق يرذلا ليبونرشت راطشنا نا ودبي
 ةيداحتالا ايناملا يف ريطخ يعامتجاو يسايس راطشنا
 ةرورض نع (فوواه ةنجل) هيف ربعت يذلا تقولا يفف
 يتلا هذه :ةيوونلا ةقاطلا نع يلختلا قيرط كولس
 دالب ينطاوم ةايح يف يمويلا بعرلل اجذومن تحبصا
 هنع نلعا يذلا فواخملاو قلقلا مجح ىرت :نيارلا

 تاساكعنالا ءازا نيرمتؤملا ماما ةيباقنلا ةكرحلا ةداق
 ةرايز ىلع اذهك جمانربل ةلمتحملاو ةيعقاولا ةيبلسلا
 يلاحلا هدادعتب ةلاطبلا شيج يف نيطرخنملا بئاتك
 .لطاع نويلم ٠,0 ىلع وبري يذلا
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 ةيئاملالا ةايحلا يف اراطشنا سكعنا يرذلا راطشتالا :ليبونريشت

 ىلع ليبونريشت راركت ةيناكما نم ماعلا فوخلا نا
 ةايحلا ْق احاحلا رثكالا ةلكشملا وه ةيناملالا يضارالا

 يكارتشالا بزحلا رارطضا ناف كلذلو .ةيئام لالا

 :فوواه ةنجل ريرقت ينبت ىلا يناملالا يطارقميدلا

 تايوعضلا مغر «برحلا تاشنم ىلع برحلا نالعاو

  ةيعامتجالا وا اهنم ةينقتلا ءاوس ,.ةيقيبطتلا

 طرش وا ديق نود مالستسالا ينعم امنا ,ةيداصتقالا

 دعب مل قلقلا اذه ناو ةصاخ ,يناملالا يناسنالا قلقلل

 ضارغالل ةيوون تآشنم نيب ليبونرشت رصع يف زيمي
 نوكي امدنع :ةيدرحلا ضارغالل ىرخاو .ةيملسلا

 .ريغ ال ناسنالا وه لاوحالا لك ىف ةيحضلا

 داعم ةبرض
 كلمد ال نمل روصتلا ةيعص وديت دق رومالا هذه لثم

 يناملالا هملعت امد يمويلاو رشابملا ساسحالا ةصرف

 تانيمطتلا عمممج ناف كلذلو يناركوالا سبردلا نم

 ,(51)- يداحتالا ةيلخادلا ريزو نامرميس ىعس يتلا

 نأشب ,(101) يداحتالا ةئيبلا ةيامح ريزو ناملافو

 ةنىنقتلا ةرطيسلا ةجردو ةيناملالا تالعافملا ةثادح

 اهتاليثم عم ةنراقملاب اهتايلمع ىلع ةيلاعلا ةيرشبلاو
 كشلاو قلقلا تالاح ميونت مماعتسم مل ,ةيتايفوسلا

 يكارتشالا جمانربلا نا لوقلا نكمي انه نمو . مهشهلا

 ةيكذ ملعم ةبرضربتعُي يوونلا ملاعلا نم باحسنالل
 عيقبب حولب يذلا داضملا يحسسملا جمانربلل

 اضيا هرابتعاب نيارلا دالب يف يبنجالا ناضيفلا
 .ةفمودلا سانلا ةادحب لاصتالا ديدش اعوضوم

 رمتؤمرقا دقف عافدلا و نمالا ةسادس ديعص ىلع اما

 ١547 لوليا 8- ١/4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا _ "»

 عضت يثلا فوليب ةنجل لمع ةقرو غربنرون
 ةيجيتارتسلل احرتقم اليدب ةيعافدلا ةيجيتارتسلا
 تاوق لكيه ءانب ةداعا ينعي يذلا رمالا .ةيموجهلا
 ,امومع يسلطالا فلحو .يركسعلا ةيداحتالا ايناملا
 لاعفلا عافدلا راطا يف ايبرح اهديقي يذلا ساسالا ىلع
 ططخ نع يلختلا ىلا دوقيو .اهدجاوت ةقطنم نع

 يف مصخلا تاهبج ىلع مدقتلاو موجهلا عيراشمو
 .مسجحلا تالاح

 ةيكريمالا ةقادصلا
 قابس ءاهنا ىلع لمعلا ةرورض فوليب ةقرو ىرت

 تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نيب يوونلا حلستلا
 جمانرب يف طروتلا مدعب يصوتو ةيكريمالا ةدحتملا
 ةردابم مسا لمحي يذلا يناغيرلا موجنلا برح
 ةيوونلا ةحلسالا ةلازاو ,(©681- يجيتارتسلا عافدلا

 بحس ةرورض فوليب ةنجل ىرت كلذك .ضوافتلا ربع
 ةيواميكلا ةحلسالاو ,ةيكدتكتلا ةيوونلا ةحلسالا
 نالعال ةبولطملا تاوطخلاب مايقلاو :ةيعامجلا ةدابالل
 بناجب .ةيواميكلا ةحلسالا نم ةيلاخ ةقطنم ابوروا
 ىدملا ةطسوتم ةيكريمالا ةيوونلا خيراوصلا بحس
 بحس لباقم .زورك تافوذقمو ." غنشريب زارط نم
 ىدملا ةطسوتم ةيتايفوسلا ةيوونلا خيراوصلا
 ةبسنلاب ةصاخ ١414 ماع اهددع ىلا اهيف ةدوعلاو
 سا .سا زارط نم ةيتايفوسلا ةيوونلا حيراوصلل

 ةيطارقميدلا ايناملا يضارا ىلع ةطبارملا
 .614 علطمو 87 رخاوا ذنم ايكافولسوكيشتو

 ةيلمع فوليب ةنجل هيف تنادا يذلا تقولا فو

 هتمسا ام ديعصت ربع ةيلودلا تاقالعلا حميمست

 رابتعاب اضيا تبلاط (يسورلا بعرلا ايريتسيه)
 ىلا لوصولل اساسا يكريمالا بعشلا عم ةقادصلا)
 ةينمالاو ةيعافدلا ةسايسلا جمانرب فادها
 وحنلا ىلع ةقادصلا هذه مهفبيو ناملالا نييكارتشالل

 ةموكحلا هلوقت ام عيمج ىلا رظنلا مدع نمؤي يذلا
 .(ةريخالا ةمكحلا هنا ول امك نطنشاو يف ةبختنملا

 ةديدج ةيعون ةوطخ 85 غرمدرون جمائرب ربتعيو
 ىلع ناك اذاو .55 ماع غرم سيروك جمانرب لباقم
 ىلع غربسيروك تاليدعت رابتعا رصاعملا خرؤملا
 .ايتنارب افاطعنا ةيطارقميدلا ةيكارتشالا ةسايسلا

 تايطعم نإف .رخاموش بزحلا سسؤم جهن نع اينيمي
 ددع ةدايزب اضيا بجوتت يتلا هذه غرينرونلا

 راسب .بزحلا ةدايقل نييختنملا ددحلا ءاضعالا

 ثور هلثم يذلا يديلقتلا هنيمي نأب دكؤت امنا ,تنارب
 .روطتلا اذه نود ةلوليحلا عطتسي مل لباو نروهو
 ايسايس اطيلخ لثمي وار بزرحلا حشرم نا حيحصو
 لا نا الا :ةضقانتملا تارايتلا مومع نم ايحولوددباو

 امنا تاباختنالا يف اهيلع لصح يتلا تاوصا ٠07
 ةيعقاو ةيناكما هيف نوري ناملالا نييكارتشالا نا ينعت
 تنارب رايتخا نا .287/ علطم تاباختنا يف زوفلل ةنيعم

 ىظحت ةيصخش رايتخا يف ةبغرلا نع ريبعت وار هيئانل
 ثدحتب يذلا وارو .ةيساسحلا ديدشلا بخانلا لودقب

 نم برقا .يناملالا نطاوملا تايموي شيعيو تكنيو
 .هكما روسفوربلا وا .نيتنوفال راكسوا يراسيلا

 ةداورط ناصح ىلا ثور وا لبآ ينيميلا نم برقاو
 .نوب يف ةيحيسملا عالقلا ةباوب لخدي نا يغبني يذلا
 مرصنملا ماعلا رخاوا ايكارتشا احشرم هتيمست ذنمف
 هنا نلافتسيف ءارزو سيئر نلعا :ةيراشتسملا دعقمل
 بزحلل ال :ناملالا مومعل اراشتسم نوكي ناب ملحي
 .بسحف يناملالا يطارقميدلا يكارتشالا

 اندحؤانل رصنلا
 ينعيال هنكلو .نسحو ليمج غربنرون يف لصح ام

 دق ةديدحلا هيتناربلا نا :ةلصافلا ةملكلا دنكاتلاب

 ىلع اهنا وأ .لاحلا عقاو يف ةبيرق لمع قاروا ترقا
 ,.رضخلا ةكرح ةيجيتارتس عم ةضراعتم ريغ لقالا
 يف ةكرحلا عم نواعتلا اهضفر تدكا كلذ عم اهنكل

 كلذ نم دضلا ىلع تعفرو .ةلبقملا تاباختنالا ةكرعم
 .(اندحول رصنلا) راعش

 فورظ يف لانملا بعص راعشلا اذه لثم قيقحت

 نييكارتشالا ةيبعش ناضيف ضرتفي ذا ,ةنهارلا ايناملا
 نودبو .ةقلطملا ةيبلغالا فافض ىلا لوصولا ةجردل
 رئاسخلا نم ةديدجلا ةيتناريلا فواخم مهف نكمي كش
 فلاحتلا نالعا دنع بزحلا يبخان نم عاطقل ةلمتحملا

 نييحيسملا فلاحت ةهجاوم يف رضخلا ةكرح عم
 ةقرو نوكيس هنا ىلا ريشي يذلا رمالا .نييلاربيللاو
 يف ةمساحلا تاعاسلا لحت امدنعو .ةريخالا صرفلا
 .تاوصالا باسح

 يف ماعلا قافتالا سيل تاعقوتلا هذه لثم دكؤي ام

 ةيسايسلا جماربلا مهال ةيرهوجلا طوطخلا
 دوجو اضيا امناو .بسحف ةيداصتقالا  ةيعامتجالاو
 لصاف هاجتأب طغضي هب ةناهتسالا نكمي ال يوق رايت
 ددلا ىلا ةفاضا اهريهامجو رضخلا ةكرحل رثكا .ديلا
 نسهو دنالرازلا يتعطاقم يف تاونس ذنم ةطوسبملا
 0 .نييكارتشالا مكح ةفد ةرادا يف رضخلا كرتشي ثيح
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 نمضتن ةحفص فلأ 0 بدرهت

 !!,ةيئانج ةفلاخم» كلذ يف ىرت ال نطنشاوو .

 جالحلا دمحم .د_- نطنشاو

 نايكلا رارمتسا رابخا ارخؤم تلاوت
 ةيركسعلا رارسألا ةقرس يف ينويهصلا

 نم اهيلع ةيطغتلا رابخا تلاوت امك ؛ةيكريمألا | "|
 يفف .نافير سيئرلا ةموكح يف نيلوؤسملا لبق,
 لدعلا ةرازو تنلعا يضاملا رهشلا نم ريخآلا عوبسالا

 قحب تردص دق تناك فيقوت رماوا بحسب اهرارق
 بتكم يف نيلماعلا ءنييليئارسالا» نم ةينامث
 مهب هبتشملا كرويوين يف ةيركسعلا تايرتشملا
 يف و .ةيدوقنعلا ليانقلا ةعانص رارسأ بيرهت ةلواحمب

 ةلواحمب قلعتت ةديدج ةنضق تفشكنا .هسفن تقولا

 بيرهت «ييئارسالا» وجلا حالس نم طابض ةفالث

 يف لمعتست ةروطتم ريوصت ةلآ نع ةيرس تامولعم
 .وجلا نم سسجتلا

 ةدددجلا ةحسففلا

 «ةيليئارسالا» تاقرسلا حئاضف رخآ ترجفنا
 28/٠١/ ١5816 يف ةيكريمألا ةيركسعلا ايجولونكتلل

 نع اريرقت (نويبرت وغاكيش) ةديرج ترشن امدنع
 تاظحالملاو تاموسرلا نم ةحفص فلا نيسمخ طيض
 طايضلا ةزوحب ةيرسلا ريوصتلا ةلاب ةقلعتملا

 قيدانص ةدع يف اهلقن نولواحي مهو «نييليئارسالا»
 ةنيدم برق (كيتبوا نوكير) ةكرش عنصم نم
 تامولعملا هذه بدرهت ةلواحم تفشتكا دقو . وغاكيش
 شيتفت ىلع عنصملا سارح رصا امدنع ةيرسلا
 ةفللاب ةبوتكملا قاروألا ىلع اورثعف قيدانصلا

 ي وتحت اهنا نيبت اهنم ءزج ةمجرت تمت املو .ةيربعلا
 ةعانص يف لخدت ينلا ايجولونكتلا نع تامولعم ىلع

 1 ما مج ندم مهمقأع 31

 نم ةيهاربفلا أ ينعب اذهو ؛ةيرسلا ريوسكلا ةلآ

 ةيجراخلا يترازو نم صيخرت نود عونمم عنصملا
 ريدصت ةيقارم نوناق بسح نيتيكريمألا عافدلاو
 .ةيركسعلا ايجولونكتلا

 تذيب
 دل الب ملاعلا ىلا اهردتصتل بيبأ لت افراربسا قرست ةيكريمألا ايجولوتكتلا

 للا هز اهلسمافن ذذ و ةدضفل
 ةمدقب أدقع ١91/814 ةنس تعقو دق :ليئاربسا» تناك

 ربكا يشهو :(كيتبوا نوكير) ةكرش عم رالود نويلم 4٠
 سسجتلا ةزهجا :جاتنا ف ةصصختملا ملاعلا تاكرش

 يوجلا ريوصتلل ةروطتم اردماك جاتنال ,ةيركسعلا

 ةلآ عارتخاب ةخربشملا تماقف .ةديعب تافاسم نم
 ةقدقد روص طاقتلا اهنكمي اهنكمي ةرئاطلاب ةلومحم ريوصت

 ةتس ولع نم (ضرالا ىلع ةراجيس لعشي صخش لثم)
 لمعت اسك .ةرئاطلا نم ليم ٠٠١ دعب ىلعو لايما
 ىلا يروف لكشب ةروصلا هذه لاسرا ىلع اريماكلا
 ةدودعم ناوث لالخ اهعزوت ةيضرا لابقتسا ةطحم
 ةرئاط نا ينعي اذهو .ةيركسعلا تادايقلا ىلع

 لقنت نا عيطتست اريماكلا هذه لثم لمحت ؛ةيليئارسا»

 يرجي ام لكل ةيح ًاروص ينويهصلا نايكلا ىلا اروف
 ةيروس نم ةريبك ءازجاو ندرالاو نانبل يف ضرألا ىلع
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو قارعلا يف قطانملا ضعبو
 .ةيبرعلا ءاوجألا قرتخت نا نود

 يفتكت نا بيبا لت ىلع ىبأ ينودهصلا عشجلا نكل

 عافدلا ةرازو نا عم ,حالسلا اذه لثم ىلع لوصحلاب

 ةيكريمالا ةيركسعلا تادعاسملا باسح نم هتلوم
 يل وقتست نا «ليئارسا» تداراف .ةيجيتارتسالا ةفيلحلل

 اريماكلا عينصت نم يه نكمتتل ةينقتلا ىلع اضيا

 لواح يتلا تاموسرلاو قاروالا نم نيبت دقو .اهسفنب

 مهنا عنصملا نم اهبيرهت «نويليئارسالا» طايضلا

 نال «ةيليئارسا. ةكرش ىلا زاهجلا رارسا نولقني اوناك
 نكمي ال اريماكلا ةعانص اهيلع موقت يتلا ايجولونكتلا
 هسفن زاهجلا صحف لالخ نم لماكلاب اهيلع فرعتلا
 نا عارتخالا ةبحاص ةيكريمالا ةكرشلا لوقتو

 م١1 اة لوليا 8 ١1/4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نم نكمتتل ايجولونكتلا ةقرس ديرت «ليئارسا»
 بونج اهنم ةيبنجا لودل هعيب مث نمو زاهجلا ةعانص
 .ايقيرفا

 طابضلا نا ةيكريمألا ةكرشلا يف نولوؤسم لاقو
 عنصملا يف دجاوتلا مهل حمس نيذلا  «نييليئارسالا»
 نم ريثكلا نولأسي اوناك  دقعلا ذيفنت ىلع فارشالل
 مهتموكح نم اهنوقلتي اوناك هنأ نيبت يتلا ةلئسألا
 تارملا ىدحا ىفو .ةيولطملا تامولعملا عيمجت فدهب

 ,ةيليئارسالا» ةكرشلا يفظوم دحا مهعم اورضحا
 ةجحب اهحلاصل ةينفلا رارسالا نوعمجي اوناك يتلا
 .وجلا حالس يف طياض رئازلا نا

 رتستلل ىرخا ةلواحم ..
 امدنع تفشكنا .ءنيدليئارسالا» ةبعل نا رهظيو

 ةكرشلا تلاقف . ع ورشملا فيلاكت لوح فالخ لصح

 ةريثك تاليدعتب اوبلاط «نييليئارسالا» نا ةيكريمألا
 ةفلكت داز امم هيلع قفتملا دقعلا نم ءزج نكت مل
 لابقتسا زاهجو نيتنثا ريوصت يتلآ لمشتو  ةزهجالا
 ضفر املو .رالود نودلم ٠٠١ ىلا ٠ نم دحاو يضرا

 تماق :ةيفاضالا فيلاكتلاب مازتلالا «نويليئارسالا»
 طابضلا نم تيلطو .ةقفصلا ءافلاب ةيكردمالا ةكرشلا
 رظحي نوناقلا نآل عنصملا ةرداغم «نييليئارسالا»
 مدخت اهنال ةكرشلا لمعب ةقالع هل سيل نم دجاوت
 .ةيكريمألا عافدلا ةرازول ةيركسعلا تاجايتحالا
 قيدانص رشع بيرهت :نويليئارسالا» لواح اهدنعو
 قيدانصلا نا ةجحب ةيرسلا تامولعملا ىلع يوتحت
 رصاأ املو .طابضلل ةيصخش تادعم ىلع يوتحت

 ةحفص فلا نيسمخ ىلع اورثع اهشيتفت ىلع سارحلا
 .ةكرشلا رارسا نم ريثك ىلع يوتحن

 «ليئاربسا٠١ دض ةدضق ةيكردمألا ةكرشلا تماقا

 ةدنتسم صيخرت نودب ةيركسع رارسا بيرهت ةلواحمل
 ىلع لوصحلا اهلوخب «ليئارسا» عم دقعلا نا يلا

 .ةيجولونكتلا تامولعملا سيلو ةزهجالا
 ىلع رتستلا متيس هنا ىلع ةقباسلا براجتلا لدتو
 نا رهظيو .ةقباس اياضق يف ثدح امك ةيضقلا هذه
 دقف .ةدطغتلا ةيلمع العف تأدب دق ةيكريمألا ةموكحلا
 ىريال هنا وغاكيش يف نييئاضقلا نيلوؤسملا دحا نلعأ

 زاهج يف اردصم نا عم ,ةيضقلا يف ةيئانج ةفلاخم
 ةصقلا نا نطنشاو يف لاق ةيكريمألا تارابختسالا
 .ةحيحص يه (دلاريه وغاكيش) ةديرج اهترشن يتلا

 ينويهصلا بهنلا حئاضف يلاوت نا لوقلا ىقبي
 تالولدم هل ةيكريمألا ةيركسعلا ايجولونكتلل
 .ةحضاولا ةيركسعلا اهتدمها زواجتت ةماه ةيداصتقا
 ةقرس لالخ نم- ديري ينويهصلا نايكلاف
 ةعانص ءانب  ةيكريمالا ةيركسعفلا ايجولونكتلا
 رجعلا دس نم هنكمت ةروطتمو ةعونتمو ةريبك ةيبرح
 حالسلا حبصي ثيحب ةيلودلا هتراجت نازيم يف لئاهلا
 وه اذهو .ملاعلا ىلا ريدصتلل ينودهصلا طفنلا وه

 ايجولونكتلا ةقرس ىلا اجلي هلجأ نم يذلا بيسلا

 بلطب ًينوناق اهيلع لوصحلا ىلع رداق هنا تبث يتلا
 نا يه ةلكشملاو ..ابلط هل ضفرت ال ةموكح نم ةصخر
 يشل أنهوا ونكتلاب فرصتلا ةرح تسحل «ليئارسا»

 اهريددصت ةداعا مدع طرتشت اكريما نأل اينوناق اهلصت

 كلذ نأل «ليئارسا» قرست كلذل .اكريما نم نذا نودب

 0.طورش وأ نذا الب فرصتلا ةيرح اهيطعي

 15457 لوليا 8- ١74 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ا“

 ةيتايفوس ةوعد :فوشتابروغ

 ةيوج ةبقارم ىلا

 كرحت نع غالبا ىلعاوقفنا
 نرغلا وأ قرشلل تاوق ةئا

 100 تا متت هع عا جت »و ج١ ججو 7  ت

 .ماوفكوتم منو
 رررمسس معو سسسمعتس دس مت كوسا مح مس مت كك جو

9 
 .٠ أل

 يض كرب . اخ دك نعل

 ةمصاعلا يف ثدح يذلا اذه ءىجافم قافتا
 نيب :مرصنملا بآ سطسغا رخاوا ةنديوسلا
 لمح دقو .ادنكو اكريماو ةيدوروا ةلود "” لا |

 ةقثلا تاءارحاو نمالا رمتؤمل اذاقنا قافتالا اذه

 ناك يذلا دودسملا قيرطلا نم ,18415  ةلدادتملا

 .هيلا لوؤي
 يسلطالاو وسراو فلح ةقفاوم ىلع قافتالا صن

 اهتاوقل ةريبكلا تاكرحتلا نع ركبملا غالبالا ددصب
 وا لقنلا تايلمع عيمجب انه قلعتي رمالاو .ةيركسعلا
 يسلطالا لحاوس نم ةيربلا ةحلسملا تاوقلل .لقنتلا

 .ةيتايفوسلا لاروالا ىتحو
 وكسوم مايق لاحلا ةعيبطب ينعي قافتالا اذه لثم

 ىلا ايريبيس نم اهتاوق ةكرح نع ركبملا نالعالاب
 ةلاح يف هتاذ ءارجالاب نطنشاو موقت اميف .ةدنلود

 يمامأ ناكم ىلا ةيكريمالا يضارالا نم اهتاوق كيرحت
 روطتلا اذه لثم ةيمها ريدقت نكميو ابوروا طسو
 ملعن امدنع :ملوهكوتس رمتؤمل ةرشع ةيناثلا ةرودلل
 اهيلع قفتمو ةلوبقم ةغايص نع فثكملا ثحبلا نا
 رهشلا نم سطسغا /بآ ١4 ذنم تادب دق ناشلا اذهب
 .ةليوط تاشقانم لحم تناكو .هسفن

 قافتا نم ققحت ام بناجب ديدجلا قافتالا عضو نا
 ةيركسعلا تادشحتلا نع غالبالا لوح قباسلا يف رخآ

 مجح نع فشكي نا هناش نم .نيفرطلا تادحول
 يلاتلابو ؛ةلود ١ لا رمتؤم يف ققحت يذلا جارفنالا
  ةيقرشلا تاقالعلا يف لمتحملا جارفنالا مجح نع
 ىلا دوقي نا يغبني ال جارفنالا اذه لثم نا ريغ ةيبرغلا

 ءاودلا جارأ رفا ذأ ةوطش
 عويشول يسيئرلا فدهلا ناشب د دودنتم قت + لؤافت
 ةمصاعلا رمتؤم نم بولطملا ذا ملوهكوتس رمتؤم
 /لوليا ١9 ةياغل رمتسي نا هل ررقملا نم ةيديوسلا
 مزلمو ددحم قافتا ىلا لوصولا وه يراجلا ربمتبس
 رغصاو قدا نع نالعالاب .يسلطالاو وسراو يفلحل
 ,ةريبكلا ةنركسعلا تاروانملاب ةلصلا تاذ ليصافتلا
 .ةحلسملا اهتاوقل ةرددك تاكرحت ةئأب وا

 يتلا ةيتايفوسلا تاردابملا نإ لوقلا نم دب الو
 كوكشملا ريغ فوشتابروغ تاهجوت نم قلطنت
 تاقالعلا يف يقيقح جارفنا قيقحت ىلع اهصرحب
 وبقارم ىري امك ايباجيا ارود تبعل دق ,ةيلودلا
 تاوطخ ملوهكوتس رمتؤم عفدل .برغلاو قرشلا
 ددصلا اذهب نوبقارملا لجسيو .مامالا ىلا ىرخا

 اهناكرا سيئرو اهعافد ريزو ليكو وكسوم لاسرا
 ةيديوسلا ةمصاعلل ايصخش فيمورشا لاشراملا
 سطسغا /بآ 74 فداصملا ةعمجلا موي نالعالل
 لوبقلل ةيتايفوسلا ةمصاعلا دادعتسا نع مرصنملا

 تاروانملا نع غالبالا دنع ي وجلا يرحتلا ادبمب ىتح
 تامولعملا ةمالس نم دكأتلل تاوقلا تاكرحت وا
 .اهتحصو

 ةيسامولبيدلا ةكرحلا هذه لثف مهفت ملو

 بزحلا ةدايق نيب ةقالعلا ةناتمل ضارعتساك

 بسحف يتايفوسلا شيجلا ناكراو ةيفوشتابروغلا
 لامعأب لوصولل ةحضاو ةيتايفوس ةبغرك اضيا امناو
 ةصاخ .ةيضرم ةيعقاو جئاتن ىلا ملوهكوتس رمتؤم
 انييف تاضوافم ىلع ضرعتس جئاتنلا هذه ناو
 تاوقلاو ةيواميكلا ةحلسالا ضيفخت ىلا ةيمارلا
 ذنم امدقت ققحت مل يتلا هذه .ابوروا طسو ةيركسعلا
 0.نآلا ىتح تانيعيسلا فصتنم اهداقعنا
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 اهماع اق ا ةيقارعلا يقل لوخد عم
 يطفنلا دعبلا نا رثكأف رثكا حضتي عباسلا 2

 ةناكم لتحي ذخا دق ليوطلا عارصلا اذهل

 نا ارخؤم دقتعي ادب ضعبلا نا ىتح ,ةريممو ةصاخ
 ةكرعملا مسحب اهنم ريبك ءزج يف ةنوهرم برحلا ةياهن
 .ةيطفنلا

 ام وا :ةيطفنلا برحلا ةيمها نا رمألا ةقيقحو
 ذنم تحضتا :,تالقانلا برحب يبيرغلا مالعالا ةيميسني

 تاوقلا تماق امنيح ١17٠١ ةنس ثادحالا ةبادب

 امنيب «ناريا يف ةيطفنلا تاشنملا برضب ةيقارعلا
 ةيقارعلا تارداصلا برض ىلع ةريخالا هذه تلمع
 ىلع 13/17 ماع يف مدقا يذلا يروسلا ماظنلا ةظساوب

 امب هل نارهط ديوزت لباقم يقارعلا بوبنالا قالغا
 ةيقارعلا تارداصلا تفقون نا دعب .طفنلا نم هجاتحي

 .برحلا بيسب رحبلا قيرط نع امامت
 نيمأت ىلع نيفرطلا مامتها بصنا ةرتفلا كلت ذنمو

 ةديدج ذفانم نيماتو ؛جراخلا ىلا طفنلا قفدت رارمتسا

 نا قايسلا اذه ىف قارعلا عاطتسا دقو :ضرغلا اذهل

 نيمأت هل مت امدنع طفنلا ةكرعم حاجن سسا يسري
 بوينالا عسو دقف ,ةيطفنلا هذفانمل لئادبلا نم ديدعلا

 امك هل ايزاوم ًايناث ًابوبنا ىنبو ءايكرت قرتخي يذلا
 ةيدوعسلا ىلا قارعلا بونج نم دتمي اديدج اطخ ىنب
 .زمحالا رحبلا ىلع عبني ءانيمي يهنميو

 جاتنالا ثيح نم يقارعلا حاجنلا دكأت دقو

 ,ءارخؤم ةيريدصتلا ةردقلا ةدايز عم ريدضتلاو
 نم ىل والا تاونسلا عم ةنراقم ؛ءفعضلا لذعمبو

 هددح يذلا يناثلا فدهلا نا تيثو .برحلا

 ىلع لتاق راصح ضرف وه نويقارعلا نولوؤسملا
 .زاجنالا قيرط يف وهو :ناريا تارداص

 طفنلا برح تايثيح ىلا انه ةدوعلا نودو
 يفكت ,ةيضاملا تاونسلا لالخ ةماهلا اهلحارمو
 ناريطلا اههجو يتلا ةريبكلا ةبرضلا ىلا ةراشالا
 ىلا يضاملا ماعلا نم سطسغا /بآ رهش يف يقارعلا

 ام وا ايرحب اليم 6١" دعب ىلع ةعقاولا جرخ ةريرج
 رمي ناك يتلا :برعلا طش ةقطنم نع مك ٠٠١ نع ديزي
 ناريا تارداص عومجم نم 1١/ يلاوح اهلالخ نم
 .ةيطفنلا

 2غ ا( أ

3 
 ال
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 مدس لا يفا رعلا ف بح
 مي >0 ع جنب 0 خنت ردد مدجالا# 0 اند 1 هي يوب 7-5 اتا

 عيوب نارا 21
 ؟افنلا بره ةعقر

 ا مجبل لة تهد

 م نيحلا ان تلواح دقل

 اهطفن قفدت رارمتسا ف الما اهب تملا يتلا ةلضعملا

 برخللو داصتقالل يسيئرلا نايرشلا لكشي يذلا
 تاطاسولا لك مغر اهفاقدا يونذت ال يتلا ةيناودعلا
 زيزعت هب تماق ام نيب ناكو .ملسلل ةرركتملا تاوعدلاو
 ام دعتبت يتلا يرس ةريزج يف عقاولا يطفنلا اهئانيم

 ترجاتسا وا ترتشا امك ,.جرخ نع مك ٠٠١ براقي
 جرخ نم طفنلا لمحل ةيطفنلا تالقانلا نم ةعومجم

 نم ديدعلا عنتماو فوخت نا دعب .ديدجلا بصحملا ىلا
 يذلا لامشلا وحن مهنفس هيجوت نم نيدروتسملا
 ناريطلا اتفي ال ةيركسع تايلمع ةقطنم حبصا
 .اهادم يف طاشنب لمعي يقارعلا

 ىلا بورهلا ةسايسل ةظهابلا جئاتنلا انه لفغت الو
 ةريبك موسح ءارجاب نارهط مايق نع الضف ذا 1

 لقثلا لمحتل ةرطضم تناك اهناف .اهطفن قيوستل
 نفسلا ىلع نيمأتلا تايلمع ةفلكلو لقنلا ةفلكل ظهابلا
 ىلا لاقتنالا نا كلذ ىلا فضا ةعرسب تعفترا يتلا

 يرحبلاو يوجلا راصحلا نا ينعيل نكي مل بونجلا
 .ىهتنا دق يقارعلا

 ةيمها هيلون نا قحتسي يذلاو .رمالا يف ديدجلا
 لشفلاب ءاب يناريالا رايخلا نا ةرتفلا هذه يف ةصاخ
 ةيقارعلا ةيوجلا تافذاقلا نا فورعملا نم ذا ءارخؤم
 يضاملا سطسغا / با نم ١١ يف تعاطتسا دق

 مل وحن ىلع هلشو هفصقو يرس ءانيم ىلا لوصولا
 .ملاعلا ىف نيبقارملا نم ديدعلا الو ناريا هعقوتن

 نم ديدملا ءوض يف و .قيس ام لالخ نم ودبيو
 اهدشا ىلع مويلا يه ةيطفنلا برحلا نا ,تاريشؤملا
 يذلا رمالا .قارعلا حلاصل ءارآلا ةيبلاغ بسح ريستو

 اذه يف ارطت دق ةماه تاروطت نا داقتعالا ىلا عفدي
 .برحلا تايرجم يف اقمع رثؤت نا اهناش نم قاطنلا

 يتلا ةيملاعلا تاساردلا ضعب ركذت ىلوا ةهج نم
 رهشالا لالخ عاطتسا قارعلا نا ارخؤم تردص

 ىلع ايوج اموجه 04 نشي نا ةريخالا ةينامثلا
 46 لباقم اهيبيصي ناو ةيناردالا ةيطفنلا حلاصملا

 .151814 ةنسل اموجه 4٠ و .يضاملا ماعلا لماكل اموجه
 راصحلا يف يفيكلاو يمكلا روطتلا اذه لثمو

 ناريا طفن ىلع ةريبك ةيبلس اراثآ هعم لمح دق يقارعلا
 ردراقتلا نا كلذ ىلع ليلدلاو .اهداصتقا حومع ىلعو

 ةيناريالا تارداصلا نا ىلع ارخؤم تعمجا دق ةيملاعلا
 ريراقتلا كلت ضعب ردقي ذا .ةريبك ةبسنب تضفخنا دق
 لباقم موي /ليمرب نويلم ١ , "ب ايلاح ناريا تارداص

 ريراقت لوقتو .يضاملا ماعلا يف ليمرب نويلم
 ,ريثكب كلذ نم لقا وه تارداصلا مجح نا ىرخا
 .يرس ةريزج برض دعب ةصاخ

 ةريبكلا تاعبتلا ىرخا ةهج نم ظحالت نا نكميو
 لبقتسملا لالخ يناريالا داصتقالا ىلع عقتس يتلا
 صضعب ريشتو ؛برحلا رارمتسا ءارج نم بيرقلا
 دق طفنلا نم ناريا تادئاع نا ىلاانه تاريدقتلا

 ىلا :ةيضاملا ةنسلا يف رالود رايلم ١7١ نم تردحنا
 ماقرالا هذه تناك ناو :ماعلا اذهل تاراملم " يىلاوح

 .دعب ةيئاهن ريغ
 ةحمتن رسخت تذخا ناريا نا ىرخا رداصم ركذتو

 نويلم ١5 يلاوح راعسالا ضافخناو يطفنلا راصحلا
 نا قارعلا عاطتسا يذلا تقولا يف .ايموي رالود
 جاتنالا ةيمك ةدايزب راعسالا ضافخنا ةيلمع ضوعي
 .طفنلا نم ةيلاملا هليخادم ىلع ام دح ىلا ةظفاحملاو

 ثادحالا روطت ةفرعم وه ايلاح حورطملا لاؤسلاو
 ؟يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ابيرق

 دق يقارعلا راصحلا نا ايلج ودبي كلذ ىلع اباوج
 ىلع سكعني ناو دب ال ايداصتقا ايطفن اراصتنا نما
 كلذ لك يف ضماغلا بناجلا ىقبيو يركسعلا بناجلا
 يبرعلا جيلخلا لودل اهديدهت ناريا ذيفنت ةيناكما
 .اهيف ةيطقنلا تالقانلاو تآشنملا برضب موقتس اهناب
 ازاوج يمس ام نا لعفلاب ينعي رمألاف تلعف ام اذاو

 ةنسلا اهمف دتمت ةديدج ةلحرم لخد دق جيلخلا برحب

 (00.ءىفطنت نا لبق ىرخا قطانمو ءىناوم ىلا قيرحلا

 يداصتقالا مسقلا

 719“ _ ١245 لوليا - ١75 ددقلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ءددعلا اذه يف ء«ةيبرعلا ةعيلطلا» رشنت

 عاضوالا» ةسارد نم ةريخالاو ةثلاثلا ةقلحلا

 هذه يىفو .«ةيبرعلا ةلامعلا ليقتسمو ةيطفنلا

 ؛:ةيبيرعلا نادلبلا ضعيبل ةماع ةرظن ةقلحلا

 تدم. تيتافجل ايو نييريم هيبنتو

 ا لكشي ةلامعلا 17 قاقتنا -8 0 دقل

 اهل ةردصملا نادلبلا لخاد ةلامعلا قاوسا ىلع 2
 اهب تمت يتلا ةقيرطلل ةيساسا ةجيتنك كلذو

 يف ذخات ةنيعم ةيطيطخت تاسايسل عضخت ملف
 ةعيبطو ةلامعلا هذه ىلع بلطلا ةيعون نابسحلا
 ةيوفع ةقيرطب اساسا تمت اهنكلو :ةيلخادلا اهقاوسا
 تادد امدنعو .طقف قوسلا ىلطل ةباجتساك ةيئاقلت
 عضولا اذه رارمتسا ةروطخب نادلبلا هذه رعشت
 لمجم يف رظنلا ةداعاب ةبلاطم تحبصا .ةقيرطلا هذهب
 دح عضول ةلواحم يف ةلامعلا هذه هاجت اهتسايس

 يف داحلا صقانتلاو ةيلخادلا اهعاضوا روهدتل

 هذه تدحو انهو .ةيينحالا تالمعلا نم اهديصر

 ةجاح يف ةيحان نم يهف ءجرح قزام يف اهسفن نادلبلا
 اهنم ضورعملا صقانت يتلا ةصاخ  ةلامعلا هذه ىلا
 زجعلل ةجيتن ةرهاملا ةلامعلا لثم ةيلحملا قاوسالا+

 يهو اهيلع ديازتملا بلطلا ةيبلت نع اهلخادب رمتسملا
 تاليوحتلل احاحلا دشا ةجاح يف ىرخا ةيحان نم
 نادنس نيب اهعضو يذلا رمالا :مهقيرط نع يتات يتلا
 كرتت نا اماف :ينخادلا قوسلا ةقرطمو تاليوحتلا

 نم مهتاليوحت نم ةدافتسالاو جراخلاب نولمعي ءالؤه
 ام وهو .مهقيرط نع ينات يتلا ةيبنج ةيبنحاإلا تالمغلا

 ىلع وا :دالبلا لخاد يف ءالؤه دوهجم نم اهمرحي
 يف دالبلا جراخ مهترجه نم دحلا ىلع لمعت سكعلا
 داصتقالا بالود ريبست ِق مهم ةدافتسالل ةلواحم

 *"  ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١1/5 - 8لوليا ١947

 2 ا

 يرورض قوقل راصتقالا تاجابتحا ا ءوض
 ةيسايسلا تاساكعنالا كرادتل

2 

 يع ا يقنلا هذه و يلاتلابو ٠ "لخادلاب يموقلا ظ
 يناعت يتلا يهو) اهنلا يتان يتلا ةيبنحالا تالمعلا

 اهنم ضعبلا نا لي :تالمعلا هذه ىف صقن نم الصا

 ضافخنا دعب رصمك يسيئر لكشب اهيلع دمتعي حبصا
 .(ىرخالا لخدلا رداصم

 ةيدرعلا ةلامعلا لع ةماع ةرظن
 نم ةلود لك تاساسس ىلع ةرظن ءاقلا انلواح ام اذاو

 رايت نا ىلا ريشت لئالدلا نا الوا دحن انناف لودلا هذه

 اسنرف يف ةدوجوم جراخلا يف يبرعلا برغملا ةلامع نم ٠

 ال كلذو .ضفخني فوس ةيلامشلا نمدلا نم ةلامعلا
 دويق عضول ةينميلا ةموكحلا تالواحم ىلا طقف عجري
 ءوض يف ةصاخو) .ةلامعلا لاقتنا نود ةلوليحلل

 جاتنالا ةمدقملا فو ماع لكشب جاتنالا ضافخنا
 ةيلحملا تاعانصلا ىلع ةلامعلا ةرجه ريثأتو .يعارزلا
 صضئاصخلا ىلا يساسالا بسسلا عجري نكلو .(اهيف

 يف اهنال )١( ساسالاب ةينميلا ةلامعلل ةيعونلا
 بلطتت ال نهم ىف لمعتو ةرهام ريغ ةلامع اهمظعم
 عونلا اذه مادختسا لقي نا عقونيو .ةمدقتم ةراهم

 يدؤينا نكمي ام وهو ةلبقتسملا نادلبلا ىف ةلامعلا نم
 نادلب يف اهيلع بلطلا ومن لدعم ضافخنا ىلا
 .لابقتسالا

 ارظنو :ةينادوسلا ةلامعلاب صتخي اميفو
 ماظن ةيغرو .اهي تثدح يتلا ةديدجلا عاضوالل

 .ةيداصتقالا اهتمزا نم دالبلا جارخا يف ديدجلا مكحلا
 رظتنملا تاسايسلاب ةلامعلا ةكرح رثأتت نا عقوتيف
 نكت مل اهناو اميس .ةديدجلا ةموكحلا لبق نم اهذاختا
 يف ةلماعلا اهتوق ع ومجم نم طقف ٠,/ نم رثكا ردصت
 ةبسنلا هذه نم مغرلا ىلعو اهنا الا 1405 ماع
 رصانعلا نم / 4 ؛ يلاوح ىلع يوتحت تناك ةليئضلا
 يناوح نآلا ةرجهلا لتحتو .ةينادوسلا ةينفلاو ةينهملا
 عومجم نم /4,5 يلاوحو ناكسلا عومجم نم /'
 ةروطخلا تلازامو )١( .ةينادوسلا ةلماعلا ىوقلا

 .اهمجح يف سيلو ةلامعلا ةبعون يف نمكت
 رفاوت مدع نم مغرلا ىلعف ,نانبلب قلعتي اميفو

 اهطاشن ىدم نعو ةينطولا ةلماعلا ةوقلا نع تانايب

 تارشؤملا نا الا .برحلا تاونس لالخ اهليغشتو
 ىلا ةينانبللا ةلماعلا يديالا ةرجه دايدزا ىلا ريشت
 ةيلاعلا ةراهملا تاذ ةصاخو ةريبك ةروصب جراخلا
 يف نيلماعلا نيينانبللا تاليوحت تحبصاو اهنم
 داصتقالل ةيسيئرلا تاماعدلا ىدحا جراخلا
 7١5/ نم تاليوحتلا هذه بيصن عفترا دقف .ينانبللا

 34 - 1 م ملا ىف مه -
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 / غ ه ىلا «يلدتارمسالا» حاينجالا ليق لخدلا ع ومجم نم

 لخدلا فصن نمرثكأب نآلا ردقيو .1484 ماع ةياهن يف
 هذه تداع ول اذام لؤاستلا حبسصي انهو .اهب يموقلا

 ىلع دمتعت فوس ةباجالا نا كش الو ؟نانبل ىلا ةلامعلا

 يسايسلاو ينمالا رارقتسالا لكشو .ةدوعلا هذه لكش

 هذه دوعت الا حجرالا نمف يلاتلابو .اهب ىلخادلا

 ام ىلع عاضوالا تلظ املاط نانبل ىلا ىرخا ةرم ةلامعلا

 .هيلع يه
 ماع ىف تردق يتلاو ةيندرالا ةلامعلا ىلا انلقتنا اذاو

 اهتوق ىلامجا نم لماع فلا 7٠١5 يلاوحب 6
 اهسفن ةنسلا و لماع فلا 5514 يلاوح ةغلابلا ةلماعلا

 قوس نا روفلا ىلع ظحلن انناف 0٠/( نم رثكا يا)
 ةجيتنك كلذو .ةريبك ةروصي لتخا دق يلخادلا لمعلا

 ةكرح اهب تزيمت يتلا ةيئاوشعلا تاسايسلل ةيساسا

 ىلا ةباهنلا ىف ىدا يذلا رمالا .اهنم ةلامعلا لاقتنا

 رصم) ىرخالا راطقالا نم ةلامع داريتساب اهمايق
 لحم اولحيل (ةيويسآلا راطقالا ضعبو ةيروسو
 ةيطفقنلا راطقالا مهتيذتحا نيذلا نييندرالا لامعلا

 ةلامعلا نم /8“ نم رثكا نا ىلا تاريدقتلا ريشن)

 كلذ عمو () (تيوكلاو ةيدوعسلاب نولمعي .ةيندرالا
 لمعلا نع نيلطعتملا نيلماعلا نم ةريبك ةيسن كانهف

 عفد يذلا رمالا لماع فلا ٠ ىلاوحب مهددع ردقدو

 ةديدج تارارق رادضا ىلا ارخؤم ةيندرالا ةموكحلا

 بقاعتو مهريغ نع لمعلا يف ةيلضفالا نييندرالا حنمت
 نذا نود نم ةيبنجا ةلامع مدختست يتلا تاكرشلا

 .قباس

 يدرعلا نرفملا يق ةلادعلا

 يبرعلا برغملا نم ةيبرعلا ةلامعلا ىلا كلذ دعب يتأنو

 متي ام املاط يتلاو .(برغملاو رئازجلاو سنوت)
  ةيبرعلا لمعلا قاوسا نع ثيدحلا دنع اهيسانت
 يديالا لقنت ةفاثك نم مغرلا ىلع هنا ظحالملا نمو
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 ةديرغملا ةلامعلا نا الا .ةيبرعلا نادلبلا نيد ةلماعلا

 اساسا زكرتت تناكو .ةكرحلا هذه نع لزعمب تلظ

 ديزي ام بعوتست يتلا) اسنرف ف ةصاخ برغلا هاجت
 نا هيف كش الاممو (ةلامعلا هذه نم 8١/ نع
 يف ةدئاسلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاروطتلا

 نش دح ىلا تلصو يتلا تاهجوتلا و .ةيبرعلا نادلبلا
 نا عقوتي هناف (4) هفالخو درطلاو باهرالا تالمح
 ةلامعلا هذه نم اهي سأآب ال ةبسن ةدوع ىلا كلذ يدؤي

 لكاشم قلخيس يذلا رمالا ءيلصالا اهنطوم ىلا
 ةرورض لثم :ةيلصالا مهنادلب لخاد ةمج ةيداصتقا
 ...ةسشيعملا ىوتسمو ,مهل ةمئالم لمع صرف داجيا

 لصت سنوتو برغملاب ةلاطيلا ةبسن نا نيح ف .خلا
 نويلم نم رثكا لداعي ام وهو ءابيرقت ١7/ ىلا ايلاح
 .نيرطقلا نيذه يف صخش

 ةيرصملا ةلامعلا
 ربكا دعت يتلاو  ةيرصملا ةلامعلاب قلعتي اميف اما

 ةلامعلا لاقتنا ناف  ةقطنملاب ةلماعلا يديألل ردصم
 يىلخادلا لمعلا قوس لالتخا ىلا اضيا ىدا دق اهنم
 يف ةءافكلا تاذ ةرهاملا ةلامعلا فاّرنتسال ةجيتن كلذو
 جاتنالا ىلع ةرورضلاب كلذ سكعنا دقو .ساسالا

 يف تاعاطقلا ضعب روهدنتو .اهب روجالا تايوتسمو
 راشتنا كلذ نم رطخالاو لد .هقالخو اهتامدخ ىوتسم
 ف ةيينجالا ةلامعلا ىلع يرصملا دامتعالا ةرهاظ
 نا ىلا ةراسشالا ردجت انهو .تاعاضقلا ضعب

 نا ىلا ريشت ةيرصملا ةلماعلا ىوقلا ةرازو تايئاصحا

 فلا نيرشعلا ىلع ديزي رصمي نيلماعلا بئاجالا ددع
 مهمظعم نكرتيو (5) 1487 ماع يف كلذو يبنجا
 ةينئف نهم نيب ام مهفئاظو عونتتو ةرهاقلا ةنيدمب
 لمشتل دنمتو (نيبساحمو ءابطاو نيسدنهم) ةيملعو
 مجانملا لامع) ينهملا ملسلا يف ايندلا فئاظولا ةفاك
 .(ةدادحلاو رفحلاو

 ناوألا تا وف لبق ةلماش ةطخ
 يف ضافخنالا نم اعون كانه نا انل حضني قبس امم

 فوس .ةقطنملا لخاد ماع لكشب ةلامعلا ىلع بلطلا

 ةنيعم تايعون ىلع بلطلا ىف ضافخنالا اذه أدبي
 عم اذه .ىرخالا تاعاطقلا ضعب تابث لباقم

 لصحي يتلا روجالاو تابترملا يف يجيردن ضافخنا
 ىلع اهريثأت نيلماعلا ةدوع كرتن فوسو .ءالؤه اهيلع

 نم للقن وا نوهن نا يغبني الو اقباس ةروكذملا نادلبلا
 نابسحلا يف انذخا اذاو ةصاخ .عضولا اذه ةروطخ
 جراخلاب نيلماعلا تاليوحتل ةيئاهنلا ةلصحملا نا
 هذهل ةيداصتقألا عاضوالا ىلع يبلس رثا تاذ تناك

 ينبتو تاليوحتلا هذه قافنا طمن ءوض يف ,نادلبلا
 نم ةلاح ةدايسل ةجيتن ةيخذب ةيكالهتسا طامنا
 دراوم ةعيبط عم بسانتي ال يذلا يكالهتسالا سوهلا
 ىلا ةياهنلا يف ىدا يذلا رمالا نادلبلا هذه فورظو
 امع كيهان ,ةيينحالا تالمعلا نم ماش ءْرَج ديدين

 .اهلخادب راعسالا تايوتسم ىلع راثآ نم هتئدحا
 هتاديقعتو فقوملا ةيوعص نم ديزي اممو

 ءانثا ةلامعلا هذه اهتبستكا يتلا .ةينهملا صئاصخلا

 يف - نوكتس ةدئاعلا ةلامعلاف .جراخلاب اهلمع ةرتف
 :تالهؤم ىندالاو ةراهم لقالا عاطقلا نم  بلغالا

 لبق ام ةايح طمن فانئتسا يف بغرت نل ةيعونلا هذهو
 فيرلا ىلا ةدوعلا ف بغري ال نم ةداع مهنمف .ةرجهلا
 نادلبلا يف ةيرضحلا ةايحلا بيلاسا ىلع هدوعت دعب
 قطانملا يف رارقتسالا ىلا ليمي يلاتلابو ةيطفنلا
 جاتنالا تاعاطق يف ظارخنالاو مهنادلب يف ةيرضحلا
 نيبرصملا نيعرازملا ةلاحك) ليلقلا جاتنالا تاذ
 هتثدحا امل ةجيتنكو اهناو (1) (جراخلا نم نيدئاعلا
 مدختسملا يجاتنالا نفلا بولسا رييغت يف ةرجهلا
 تاذ بيلاسالا وحن لوحتلاب :نادلبلا هذه لخاد
 دييشتلا عاطق يف ثدح املثم) قيثكلا لامسارلا
 .(ءانبلاو

 هذه ةفاكل ةلماشلا ةساردلا ىلا رمالا جاتحب كلذلو

 ةلامعلا لاقتنا ةكرح ديشرت ةرورض عم .تالامتحالا
 يموقلا داصتقالا تاجايتحا نم اقالطنا :نآلا نم

 مامتها ةرورض بلطتي ام وهو .ساسالاب يبرعلاو
 ةطخ داجيا لجا نم اهدوهج ديحوتب ةيبرعلا نادلبلا
 اهمادختسا نيسح ىلع لمعت ةيرشبلا دراوملل ةلماش
 ةفاك ف ةلامعلا عاضوال لماش حسم رفوت عم اهميظنتو
 تاراهملا ةيعون ةساردو ةيبرعلا نادلبلاو تاعاطقلا

 يف اريثك دعاسي ام وهو .البقتسم ةبولطملاو ةدوجوملا
 ,.هذش ةلامعلا لاقتنا ةكرحل ةييلسلا راثآلا قالت

 يداصتقالا لماكتلا قيقحت تاؤودا ىدحا حمصتل

 .يبرعلا

 .ةيبرغلا ةدحولا .تاسارد زكرم هظفنلا ىلا ةرجهلا٠ ناجرف ردات: د ١

 ةيعبتلا نيب تدرالا ف «ةيداصتقالا ةيمنتلا ةبرجت» ناعنك رهاظ ؛د- ؟

 نامع يبرعلا نطولا يف ةلقتسملا ةيمنتلا ةودن ىلا مدقت ثحب «لالقتسالاو
 . ١57 ليربا

 دقثلا .قودنص ريرحت ل ة مخه دحوملا ىنرعلا داصتقالا ريرقتلا» 1

 .يبرعلا

 عمتجملا ددهت ةيبتحالا ةلامعلا ةلينق» ةررهاقلا بعشلا هديرح م

 «ةيرصملا هلامعلا ةرجهل ةيداصتقالا راثآلا» يلايجلا حاتفلا دنع 5

 , ١981 ودلوي 7" دذع ةيلودلا ةسارسلا

 78 _ 15/5 لوليا 8- ١/5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ةييلخلا | لودلا نيباب ايجولونعتلا لدابنو لافعلاو لممل سآرل ةظزخلا ةنرعإ
 ا م 0 وما و

 :«ةيبرعلا ةعيلطلا»  ةرهاقلا

 سكع الا ةعومجمل يناثلا ةرهاقلا نامم 9 |

 عيفر رمتؤملا هققح يذلا زاجنالا عضاوت لني

 لودلا نيب يداصتقالا نواعتلل ىوتسملا

 ةمظنم ١هو .ةلود /8 هيف تكراش يذلا .ةيمانلا

 تايصوتو نايبلا لخي ملف كلذ عمو .ةيميلقاو ةيلود

 لودلا نيب يداصتقالا نواعتلا لبقتسملا يف روطت

 ١9/57 لوليا 8- ١ا/5 ذدعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 رفا وطب رافال طق ايناس عكس ن[و ملكا ,ةيمانلا
 اميو :ةيمنتلا ططخ راطا يف اهب ذخالا نكمي ةيذيفنت
 ايازم اب ةدافتسالاو ةلدابتملا ةحلصملا ققحي
 .ةيمانلا لودلا نيب ةياستكالا

 ذيفنت ةيمشا ىلا يناثلا ةرهاقلا نايب راشأ دقف

 نيب ةيمذتلا ططخ ف رمثملا نواعتلاو .ءساكاراك جمانرب

 ىلع دكاو .عاطق لك تايولوأ ديدحتو .ةيمانلا لودلا
 ةيرح ةيرشبلا دراوملاو لاملا سار حنم ةرورصض
 .ةيجولونكتلا ةيلمعلا ماما دودحلا حتفو .ةكرحلا
 ريقوتل بونجلا كنب ءاشنا يف عارسالا ىلا نايبلا اعدو

 ماظنلا نادا امك .ةيمانلا لودلا تاعورشم ليومت

 ,.ةيعمقلا هتاءارجاو .ايقدرفا بونج يف يرصنعلا

 .ةيداصتقالا تابوقعلا ماكحا يلا اعدو

 ريصملا ريرقت يف نيطسلف بعش قح ىلع دكاو
 لثمملا ريرحتلا ةمظنم ةدادقب .ةلقتسملا هتلود ةماقإو

 .نيطسلف بعشل ديحولا يعرشلا

 زيمت يناثلا ةرهاقلا نايب نا نوبقارملا ىريو
 حرطي ملف لئاسولاو فادهألا ةيعقاوو لادتعالاب
 نادلبلا ةنادإ وأ ليصافتلاب متهي وأ ةديدج بلاطم
 ضوافتلا رارمتسا نيب قيفوتلا يف دهتجا لب ةمدقتملا
 نواعتلا معد نيبو .ةمدقتملا ةيعانصلا نادلبلا عم

 ىلع زكر امك :ةيمانلا لودلا نيب ينفلاو يداصتقالا
 هذه نا لوقلا نكميو .تاذلا ىلع دامتعالا أدبم
 ذنم الا/لا ةعومجم جهنل ادادتما ريتعت فقاوملا
 ميهافم ةدايسل ًارارمتساو :تانيعبسلا رخاوا

 نواعتلا ناشب ةيبرغلا ةيلامسارلا سرادملا
 ردقلا نإف كلذ عمو .لودلا نبب يراجتلاو يداصتقالا

 اهيلع تقفتا ينلا لمعلا جماربو تايصوت نم ربكألا
 اهيف امي ذيفنتلا زيح ىلا جرخت مل الا/لا ةعومجم

 ماع اينازنتب  اشروأا يف هيلع قفتا يذلا لمعلا جمانرب
 مل كلذل . 151 ماع اليوزنف  ساكاراك يف مثد 6
 .ساكارك جمانرب ذيفنتب رمتؤملا يصوي نا ًابيزغ نكي
 اهنم ,رثغتلا اذه رسفت ةريثك ابابسأ كانه نا كش الو
 توافنو :يملاعلا يداصنقالا ماظحلا ةعيبطب طيتري ام

 نيابتو .الا/لا ةعومجم ءاضعا نيب ومنلا تايوتسم
 نيقنتل ةيملعلا لئاسولا داقتفا نع ًالضف .ءاهحلاصم
 نا حضاولا نم نكلو .فادهألاو جماربلا نم ريثك

 نيب نواعتلا سسال ةيرظنلا تالوقملا ضعب ةعجارم
 ذنم ةعومجملا ءادا مييقن كلذكو ,ةعومجملا لود

 يف مهاسي نا نكمي يهلدوين يف 1454 ماع اهتاشن
 .ةعومجملا لمع ريوطت

 يناثلا و لوألا نالغالا ند ةرهاقلا

 نإف ةرهاقلا يف /لا ةعومجم تازاجنا تناك انأ

 مدع ةمق رمتؤمل دهم دقف ,ةصاخ ةيمها لتحا رمتؤملا
 عامتجاللو .يوبابميزب يراره يق دقُع يذلا زايحنالا
 ةرود شماه ىلع ؛ةيمانلا لودلا ةيجراخ ءارزول مداقلا
 فارطالل يرازولا عامتجالا كلذكو ,ةماعلا ةيعمجلا
 ةيرصملا ةيسامولبدلا تلواح دقو .(تاجلا) ةدقاعتملا
 تاعامتجالا نيب ينمزلا براقتلا اذه نم ةدافتسالا
 ةداعتسال ثيثحلا اهيعس راطا يف كلذو .ةقباسلا
 .زايحنالا مدع لود نيب اهرود

 دقف :ةمئالم ةصرف رفو دق الا/لا رمتؤم نا ودببو

 نا امك ءءارفسو ءارزوو ءءارزو ءاسؤرو باون هرضح
 نايبلا ةيمستو رمتؤملا اذه دقعل ةرهاقلا رايتخا
 رودب ركذي :يناثلا ةرهاقلا نالعاب رمتؤملا نع رداصلا
 دقعل 141557 ماع اهتوعدو .تانيتسلا يف يىلاضنلا رضم

 اكريمأو ادقيرفاو ايسسأ نم لود مضي عامتجا لوا

 ناك يذلا لوألا ةرهاقلا نالعا هنع ردص .ةينيناللا

 ةدحتملا ممألا رمتؤم ءاشنا يف ةيوازلا رجح ةباثمب
 تنوكت رمتؤملا اذه يف و .«ءاتكنالا» ةيمنتلاو ةراجتلل

 دقو :ةلود )١77( نآلا مضت يتلا 77لا ةعومجم
 ١986 :84 يماع لالخ الا/لا ةعومجم رصم تسأارت

 لك هترضح يذلا .ريخآلا رمتؤملا ةفاضتسا ىف تحجنو
 (0.ايبيلو ةيروس ءانثتساب ةيبرعلا لودلا

 36 - [مي/ ملت ىفتطاو مشق -



 دايصتق ها راض

 سنوت

 راديد نويلم ٠
 دقنلا قودنص نم

 يف ةيسنوتلا ةمصاعلا ىلا لصو
 نم ةثعب يضاملا عوبسالا طساوا

 فدهب يلودلا دقنلا قودنص ءاربخ

 تاثحادملا نم ةديدح ةلوح تاءارجا

 عضولاب قلعتت نيفرطلا نيب
 .سنوتل يداصتقالا

 ناك هنا ةيداصتقالا ريراقتلا دكؤتو
 لكشب تاثحابملا زكرتت نا ررقملا نم
 اضرق سنوت حنم ةلاسم لوح يسيئر
 يلاوح) رانيد نويلم ٠٠١ غلبي اديدج

 ةيطغتل كلذو (يسنرف كنرف رايلم ١
 يف لصاحلا زجعلا نم يساسالا ءزجلا
 "ه٠ بر ردقملاو تاعوفدملا نازيم

 .رانيد نويلم
 نا انه ةراشالاب ريدجلا نمو

 تدهم دق تناك ةيسنوتلا تاطلسلا
 حاجنل ةريخالا ةنوآلا يف قيرطلا
 تمفماق دقف .اهملا راشملا تاضوافملا

 ةيسنب ةينطولا ةلمعلا ةمدق ضيشفختي

 ةنزاوملا ع ورشمب رظنلا تداعاو /

 [0.فشقتلا نم ديزملا هاجتاب

 ايبيل /برغملا

 ةيداصتقالا تاقالعلا روهدن

 كلم يناثلا نسحلا نالعا دعب
 قلعتملا ةدحو قافتا ءاغلا برغملا

 سلبارطو طابرلا نيب داحتالا عورشمب
 ةيبرغملا ةموكحلا ودبت .برغلا
 تاساكعنالا نم ايلاح ةفوختم
 ةيبيللا لعفلا دودرل ةيداصتقالا
 .ةلمتحملا

 ةيقافتا» ناانه ركذي اممو
 ريوطت يف تمهاس ةاغلملا :...داحتالا
 يف اصوصخ نيدلبلا نيب تاقالعلا

 دعبتسملا ريغ نمو ,يداصتقالا لاجملا
 تاطلسلا وقت نا راطالا اذه يف

 اهيدل ةبراغملا نيلماعلا درطب ةيبيللا
 تارشع ةعضيب مهددع ردقملاو

 ريبك صلقت لامتحا نع الضف .فالآلا

 ايبيل نم ةحايسلا ةكرح يف يلك امبرو
 .برغملا هاجتاب

 مالعالا لئاسو ريشت رخآ بناج نم

 - ]نما ماا ونحطا# معمقت -7

 ا حف

 نيب تاقالعلا روهدت نا ةيبرغلا

 عفد يف مهاسي فوس نيتمصاعلا
 ةيلاملا اهتادعاسم ةدايزل نطنشاو

 ةراير ناو اميس برغملا ىلا ةيركسعلاو
 اهيلا ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر
 51 1: قدها اذه هاجتاب قيرطلا دب دبع دق

 ةارصأا

 لامر 16: محلا وليك
 ,راعسالا يف رمتسملا عافترالا ةرهاظ

 داوملا صقن عم قفارتي يذلا ءالغلاو

 نييئاريالا لغش حبصا .ةيساسألا
 عضولا لصو نا دعب موي لك لغاشلا
 روهدتلا نم اريطخ ادح يداصتقالا

 اهتسايس يف نارهط تنعت ةجيتن
 .ناودعلا ىلع اهرارصإو ةيعسوتلا

 تركذ عضولا اذه ليصافت لوح
 ةمظنم ناسلب ةقطانلا ءدهاجم» ةعاذا

 ةضراعملا ةيناريالا قلخ يدهاجم
 رعس نا يلاحلا لوليا نم لوألا ءاسم
 ىلا عفترا دق ناريا يف محللا وليك

 بتار ١/4 لداعي ام وهو ءلاير ٠
 ةحش ىلا ةفاضالاب رهش ةدمل ملعم
 ,قهرم لكشب ىرخألا ةيئاذغلا داوملا

 .نانهبو ناريشو زيربت يف اصوصخو
 ةليوط فوفص يف سانلا دهاشي ثيح
 تلاقو :تايساسألا نم مهتجاحل ابلط
 فاجلا بيلحلا ىتح هنا دهاجم ةعاذا
 تايساسألا نم تاب لافطالل

 يف ةيمسرلا ءاصحالا ةرئاد تنلعا
 1 نا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 اهيف ناكسلا ع ومجم نم ناسنا نويلم

 ع جمر دي ع اح ع سيرحل 7
 ا ع ا ا

 ةنحقلا | تايالولا .

 يح جبل مو ب ومس عج وو وسب رح سوو كا
 كتب ا نت

 !تيفلا لوا: 1
 دق كب وا ةمظنم جاتنا نوكد يراجلا ريمتبس /لوليأ رهش ةيادب عم

 عافترالاب راعسالا هيف تذخحا تقو يف ؛ قنوت لكشب ضفخنا | هب

 تاروطتلا هذه تناك اذا امع لؤاستلا ىلا عفدي يذلا رمالا .ايجيردت
 اهتناكم ضعبل  ةمظنملا ةداعتسا قيرط ىلع ثيغلا لوا ةباثمب ةيباجيالا
 نتم هنم تناع يذلا ريبكلا نوهدتلا دعب عافترالا ىلا راغسالا ةدوعو اهتسسفو

 .؟ةنسلا ةيادب
 رذحلاو رطاخملاب ةفوفحم ةلأسم عبطلاب لظب لمألا  لؤاستلا اذه لثم نا

 نم دكاتي نا لبق ثيرتلا نم ريثكلا وحن بقارملا ناغفدي ةبرجتلاو رمالا عقاوف
 .رايتلا ىرجم ىلع جوضوي فرعتلاو رومالا بابتتسا

 تدب ةيطفنلا ةمظنملا يف ءاضعألا نادلبلا نا يه نآلا ةدكؤملا ةقيقحلا

 رهشلا لئاؤا فينج يف جاتنالا ضفخب قلعتملا قافتالا ىلا اهلصوت ذنم ةبغار
 ىدارف تنلعا انه نم يهو ذيفنتلا عضوم ةذختملا تارارقلا عضو يف يضاملا
 يا دوشنملا فدهلا قيقحت يف مهاسي امب هجاتنا ضفخب اهنم لك مزع نع
 .اييسن ولو عافترالا ىلا راعسالا ةدوعو قوسلا رارقتسا

 نا لاحلا ةعيبطب ينعي كلذف تاهجوتلاو تابغرلا كلن تفقحت ام اذاو

 نويلم ١5.4 ىلا موي /ليمرب نويلم ٠١ ىلاوح نم ضفخنا دق كبوا جاتنا

 ةمظنمللو ريخالا قافتالل ةيقادصملا نم اعون يطعي نا هنأش نمام يا .ليمرب
 .اهيلا نوكت ام جوحا يه يتلا اهنيع

 داقتعالا اذه نم رزعن ةنملاغلا ةيبطفنلا قوسلا ىف ةردخالا تاروطتلا

 صاصتماو ةمظنملا جاتنا ضافخنا نع الضف ذا . ,.ام لكشب لؤافتلا ىلع ثعبتو

 جراخ نم ىرخالا ةيطفنلا نادلبلا تربع ءضرعلا يف ضئافلا نم ماش ءرج

 .دئاسمو معاد فقوم نع ةيضاملا ةليلقلا عيباسالا لالخ ةمظنملا
 ٠٠١ رادقمب هجاتنا ضفخب همازتلا نع نلعا هتهج نم يتايفوسلا داحتالا

 ٠١/ ةبسنب يطفنلا اهجاتنا ضيفخت ترقا كيسكملاو ,موي ليمرب فلا
 جورنلا ىتحو .هاجتالا اذه يف اهريس تدكا ىرخا نادلبو رصمو نيصلاو
 .كيوا عم قيسنتلا يف اهتين نع ارخؤم تبرعا

 نا كلذ دكؤي امو :رارقتسالا ضعي ةدوعل ودبي ام ىلع ةيتاؤم فورظلا اذا

 عافترا امنأكو مويلا نوفرصتي معا لكشب نيدروتسملاو ةكلهتسملا نادلبلا
 عراسته لكشي راعسألا دوعض رشي يذلا رمألا :تلاغلا رايتلا وه زاغسأالا
 لخاد مرصنملا عوبسالا ةيادب ٍِق راعسألا عافتراو ةيضاملا عيباسالا لالخ

 ىدم لوح لؤاستلا ىلا عقدي ليمربلل ارالود 17 ةبارق ىلا ةرحلا قوسلا
 ٠١ ىلا ١ لدعم نا ىرد ءاريخلا نم ديدعلا ناك ناو طفنلا رعس دوعص

 اصوصخ عقاولا ىلا برقالا وه  ةيدوعسلا هبغرت ام وهو  ليمربلل رالود
 ةدحتملا تادالولا امك ةيملاعلا ةيطقنلا تاكرشلا ىضر لانب لدعملا اذه ناو
 .ةيكريمألا

 يف كبوا ءاضعا رارمتسا ةقرعغم وه ايلاح اضماغ لظي يذلا لاؤسلاو

 ةعفييبط وذ فدنح قافتا ناو اميس صصحلل ديدحلا عيزوتلاب مازتلالا

 برح روطت لامتحا كلذك ةفرغمو .طقف نيرهش ةرنفي ددحمو ةيلاقتنا

 اهداعبا عقوت بعصيد ينلا تاساكعنالاو يبرعلا جيلخلا ةقطنم يق تالقانلا

 00 [1؟؟يطفنلا ىوتسملا ىلع

 آ 1 2س

 زواجتت الو رقفلا ةلاخ نم نوناعي
 .ايندلا تالدغملا ةيونسلا مهليخادم

 ةرئادلا هترشن يذلا ريرقتلا ردقيو
 طسوتملا يونسلا لخدلا نا ارخؤم
 يضاملا ماعلا يف غلب ةيكريمالا ةلئاعلل

 ربتعي رقفلا دح ناو :رالود
 نود يه يتلا ليخادملا نم اءادتبا

 نم ةفلؤم ةلئاعل ايونس رالود
 ةلئاعل رالود ١١٠٠١١ و :صاخشا ةثالث

 .صاخشا ةعبرا نم ةفلؤم

 ريرقتلا يف هابتنالا تفلي اممو
 ليخادملا يف ريبكلا نيابتلا وه يكريمالا

 يف اصوصخ عمتجملا تاثف ضعب نيب
 0.ضيبلاو دوسلا نيب كلذ
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 ,اصخش 5٠ نم رثكأ لتقم ةيبسم .ىربكلا نالبلا . .
 :حيرج ةئامثالث ىلغ ديزي ام ةباصإو

 يبرعلا ملاعلا
 - سطسغا / بأ 7و ١9 نيبام نارهط ىلا ءاهريواشم»
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 ملاعلا كحصانم

 سيربسكألا

 ةفاشلا ىلع نارإ|
 يرئاح ءافصو نالوميد موريج : ملقب

 رشع ةسمخلا روهشلا تدهش دقف . ةتبلا حيرم

 ندم تزه يتلا تاراجفنالا نم أددع ةريخألا

 رشيُت ينيمخ دعب ام ةطلسلا ىلع عارصلا نا امك

 ! بح نيمخلا لاز ام :كلذ نيحب ىنح .ةيومدلاب . 1

 .!!هداقحا يف اقراغو «ةسدقملا» ةيرحل اصلخم
 :نارهطل دحاو فيلح

 : ريغ ناريا ىف يلخادلا عضولا نا دكؤملا نم

 | يمس ركل اهلل يد

 ١ رثإ برحلل ديدجلا ديعصتلا فقو ةلواحم يف يضاملا

 ' جيلخلا لودل يناريالا ماظنلا اههجو يتلا تاديدهتلا .

 .مالسلل عورشم نع امود ثحبت يتلا ٠

 عيارلا يف ةيروسل ةعفص هجو ينيدمخلا نا ريغ

 | ةضفر نع نلعا نيح سطسغخا / با نم نيرشعلاو

  .جراخلا نم مالسلا ضرف نولواحب نيذلا «ءاطسولا» .

 " هكتافا نا دعب يروسلا سيئرلل ىرخا ةعفص

 .نانبل يف ناريال نيلاوملا :ةعيشلا» تاطاشن .
 | ملاعلا ْق ةديازتملا ةلزعلاب دسألا رعشب :ةجيتنلا

 .ءازع نع اذحب سلبارط ىلا يظيف يبرعلا | ١

 " .ةيع لوألا وأ ةيصخشلا داقحالا نع أديعب

 2 يأ نم رثكأ صاخلا اهقطنم جيلخلا ما

3 

 : ١ سطسغا /بآ ١7 يف يرس تبرض امدنعف .ىضم تقو

 ٠ طفنلا تاردايص دولا ديمجت : ىلع نر وبيع ذربا |

 وش جيلخلا 0 ىلعو يونج ةنلورذيلا |

 .جرخ ريمدت ١ ٠

 ْ طظفنلا تالقانل رركتملا ريمدتلاو ةيداصتقالا فادهألل 1

 ِ ١ بنجت لجأ نم .ةفاحلا ىلا

 .مالسلا ٠

 : | لود - اًرس  اهديرت امك برخلا ديري ينبمح نيكل:

 نا يناريالا ماظنلا عيطتسي ال .هسفن تقولا يف َ
 ل | لصف در هنع ردصي نا نود يلاملا قانتخالا اذه لمتحي ٠

 ١ لصقملا فصقلاو يقارعلا يوجلا قوفتلا نكل

 نارنإب اهلك تعفد دق

 . يف نارهط بغرت نا يفكي .روظنما يداصتقالا رايهنالا

 .ةداعلاك فنعلاب زيمتي .
 | ةرم لوالو ةبوعص دجي-يلالما ماظن يا هنا ريغ

 .ةكرعملل ةمزاللا ةريفغلا دادعالا دينجت يف َ

1 
2 
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 : لورتيلا ةهبج
 نم قفدتي دوسألا بهذلا رهف ناك ؛داشلا نمز كَ
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 ةيآ ماظن لظ يف اما .ايموي ليمرب نييالم 5 لدعمب ناريا
 دعب كلذو .ادموي ليمري فلا 5٠٠ ىلا لصو دقف هللا

 ينويدلم ىلا لصيل هجاتنا عفترا دقف قارعلا اما

 ليمرب نييالم ةثالث ىلا لصت نا عقوتيو .ايموي ليمرب
 تقبس يتلا جاتنالا ةيمك براقي ام يأ .مداقلا ماعلا يف
 +148٠. ماع

 يهف ةبعصلا ةلمعلاب برحلا دوهج ةفلكت اما

 ناريا لخد زواجتي مل امنيب .رالود رايلم رشع ةسمخ
 ,رالود تارايلم ةعبس نم رثكا ماعلا اذهل لورتبلا نم
 6[. 4ه ماع نم ٠١”/ ب لقأ

 اوم1/5/4

 نويبيرت دلاريه

 اكريمأ دض تللا ملعلا
 سكرابس رتسيلا : ملقي

 ' يف ةنماثلا اهتمق زايحنالا مدع لود ةكرح دقعت 0 >
 .اكريمأل ةيداعملا رعاشملا هدوست وج ب |

 ةداق موقي يوبابميز ةمصاع يراراه يف |[
 ١ نوؤشلا يف نييسيئر نيريرقت ةشقانمب ثلاثلا ملاعلا
 ' ناريرقتلا نيدي ثيح .داصتقالا فو ةيسايسلا

 ' قرشلاو ايقيرفا بونج نم لك يف ةيكريمألا ةسايسلا
 - ىلع ناريرقتلا ي وتحي امك .ىطسولا اكردماو طسوألا

 لالخ موجه ؟٠ نم لقا لباقم اكريمأ ىلع اموجه 4

 ثالث لبق يهلدوين يف دقعنا يذلا قباسلا رمتؤملا

 . تاونس

 سكعت ةدحتملا تايالولل ةهجوملا تاداقتنالا نا
 بيسب ثلاثلا ملاعلا لود ىف اهتروص يف اداح اروهدت
 .ناغير ةرادال ةيجراخلا ةسايسلا

 ١ ةذسأاو انت رمرقتلا نمضتي :ىرخا ةمحان نم

 ةبسنلاب يتايفوسلا داحتالل اهجوم ءاتماص»
 ىلع ةيسايس ةيوست» ىلا اعد نيح كلذو .ناتسناغفال
 لماكلا مارتحالاو ةيبنجالا تاوقلا باحسنا ساسا
 ريغ ةلود اهفصوب ناتسناغفا لالقتساو ةدايسل

 ..ةزاحنم

 تربور مزع دكؤيف ١185/4/١ نينثألا موي هلامعا
 يف ريثأتلا لجأ نم رمتؤملا مادختسا ىلع يباغوم :

 نم ةدحاو ربتعت يوبابميز نآب آملع .يلودلا حرسملا
 ام اهنا ريغ .ءادوسلا ايقيرفا يف اروطت نادلبلا رثكا
 ةيلخادلا برحلا دعب يباغوم لوقي امك «وبحت» تلاز
 لبق ءاضيبلا ةيلقألا مكحب تحاطا يتلا ةفينعلا
 .تاوئنس :

 بونج ىف يرصنعلا ماظنلا ةلأسم نا حضاولا نم

 قلخت ايروتيرب نآل رمتؤملا لامعا ردصتتس ايقيرفا
 نيزكرم ىلع تراغأ دقف .ايقيرفا يف اسوملم ارتوت
 اهنع دعبت يتلا يراراه يف يقيرفالا ينطولا ا

 ؛لاح ةبا ىلع .طقف رهشا ةثالث لبق ,ليم 5١ ةفاسم

 ْ اهسرامي يتلا ةديازتملا طوغضلا .
 | يف ثلاثلا ملاعلا لود ىلع يلودلا دقنلا قودنصو

 1 رشاب يذلا رمتؤملا ةفاضتسا يف لوذبملا دهجلا اما

 . لود نم اليلق اددع نا عم ءيرصنعلا ايروتيرب ماظن
 | ىرخا تالص وأ ةيراجت تاقالعب طبتري زايحنالا مدع

 - اهتسايس ببسب نطنشاو ىلع موجهلا زكرت دقل
 ' تاوقلا باحسنا ىلع اهرارصإو ايروتيربل ةديؤملا .

 ١ فقوو ايبيمان لالقتسال طرشك الوغنا نم ةيبوكلا
 - ةموكح ىلع نيدرمتملل ةيكريمألا ةيركسعلا ةدعاسملا |

 / لمع» رمتؤملا نايب اهربتعا يتلا ةدعاسملا كلت .الوغتا
 ع ةيقدرفالا ةدحولا ةمظنم دض هجوم يناودع 1

 ١ .نايحنالا مدع ةكرح لود ةعومجمو
  ءاَرا قلقلا نع برعأ دقف يداصتقالا ريرقتلا اما

 ' يىلودلا كنبلا

 .داصتقالاو ةسايسلا

 5 : ةظحالم

 - ةلودا9 يه .أوضع ١ ٠١ زايحنالا مدع ةكرح مضت

 / 0 .وباوس مسأب ةفورعملا ايقيرفا برغ بونج بعش
 انيق ولاا

 ةطمقو ققوعافو 1 5

 نسبا سيليجنا سولا

 ربعنا ريرقأ ف نيالا.

 7 ريرحتلا ةمظنم ددشت نا وه عئاشلا ----
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 قيرط يف ةيسيئرلا ةبقعلا وه ةينبطسلفلا
 , ناو ءهطسوالا قرشلا يف مالسلا نع ثحبلا |
 ©: طقف ةمظنملا نا ىلع .مروعل ولم كلملا ر

 38 - 1 هامل نم 1 خلفات -



 |! قزاملا بيس ناك نيينيطسلفلا مساب ثدحتلا عيطتست |

 | يف برغملل زيريب نوعمش ةرايز هيلا تهتنا يذلا
 .يضاملا رهشلا ٠

 ١ ةيتيطسلفلا ريرحتلا ةفظتم فقوف نكي ملا :نكل

 ١ كلم اهقلطا يتلا مالسلا ةردايم طابحا يف بيسلا وش
 ؟ماعلا اذه ةيادب ىف ندرالا :

 | اذه لثم معدت ال قئاقحلل ةصحفتملا ةرظنلا نا
 * بئاج نم ىزغم تاز ةنورم تفشكت دقف .ربسفتلا 3

 ١ ةدافتسالا ةدحتملا تايالولا عيطتسن نا نؤد ةمظنملا :

 رايت يخل تك يا يي :

 ' يف نيينيطسلفلا قحل يكريما معد ىلع ريرحتلا ةمظنم
 ١ قرشلا قايسلا يف ينعي يذلا قحلا اذه .رنصملا ردرقت '

 0 | ىضراعت ةلقتسم ةينيطسلف ةلود ةماقا يطسوا

 .اهيسديسأات نطنشاو ٠

 ' كلملل ضيبالا تيبلا هغلبا ام اذه .ةمظنملا طرش . 1 | ىلع قفاوت ال ةدحتملا تادالولا .ىرخا تاملكم
 .هدوهج نع ىلختف نيسح :

 | ارقتقم يكريمالا فقوملا ودبي .لاح ةيا ىلع
 رارق ىلع ةدحتملا تايالولا تقفاو دقف . قطنملل :

 1 ( ماع ُِق ةدحتملا خمالا نع رداصلا يلسصالا ميسقتلا 1

 ةدحاو :نيتلود عابشتا ىلع صني يىذلاو 137 0

 .ةينيطسلف ىرخاو ةيدوهي
 | ةلودةماقا ةركف نآلااكريما معدت ال اذامل

 ؟ةينيبطسلف

 ١ نا نم اهفواخم ىلا دوعي كلذ يف ببسلا نا ودبي
 >< ردصم حبصتف :ليئاربسال» ةيداعم ةلودلا كلن نوكت 9

 .طسوأالا قربشلا قف عسوا عارص ا

 | تح امير ,ةحيحص فواخملا كلت تناك امبر
 .ةحبحص ريغ اضيا ٠

 ! نييتيطسلفلل نا راكنالا رذعتب آدبملا ثدح نم

 1 لثم «نييليئارسالل. ناك اذا .ريصملا ريرقت يف قحلا '
 !؟لقا وه ام نييتيطسلفلل نوكيد فيكف قحلا اذه

 نم نوررثكو ةدحنتملا تايالولا ماشنها نا ّْ

 ' ةسرامم ةيفيك ىلع بصني ؛نييليئارسالا»

 - |. مال خلا! نحت ع مافات 9

 .ريصملا ريرقن يف مهقحل نيينيطسلفلا :
 راكنال اساسا قحلا ةسرامم ةيفيك ردتعت ال ,ابقطنم

 نامض عيطتسن ةدحتملا تايالولا نا .قحلا اذه دوحو

 ءاسشنا يف ىتحو ريصملا ريرقت يف نيينيطسلفلا يح

 نا اهناكماب هنا ريغ .ادبملا ثيح نم ةلقتسملا مهتلود
 اهنسرامم نا تدث اذا ةلودلا هذه لثم ءاشنا ضراعت

 .نيرخآلا قوقح ددهت اهقحل
 عضي ةقيرطلا هذهب ةيضقلا عم لماعتلا نا

 نمضي يذلا حيحصلا قيرظلا ىلع مالسلا تاضوافم
 قحو :ةهج نم ريصملا ريرقت يف ينيطسلفلا قحلا
 [1.ىرخا ةهج نم مالسب شيعلا يف «ليئارسا»

4 

 دنومول

 «ةعييبطلا نق ماو
 ال ةيبيللا ةيبرقملا ةقالعلا يف ةبارغ دشألا /-7

 الصوت دق نيدلبلا نوك لب .ةعيطقلاب ءاهتنالا | هل
 :امهنيب قرفي ناك ءيش لكف .قافتا ىلا موي تاذ | | ٠

 برغلاب هدالب طبر يذلا «يهلالا قحلا» وذ برغملا كلم

 ؛ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا لوخدب ةبلاطملا ةجرد ىلا
 امود ةكرحتملا ريهامجلا ةطلس يعدي يركسعو
 !صاخ لكشب ةدحتملا تايالولا يدحتل

 نيب «ةعيبطلا دض جاوزلا» اذه رمتسا .كلذ عمو
 .نيماع ةدم نيدلبلا

 ىلا ةقالعلا هذه نم ىعسب فرط لك ناك .عقاولا يف

 ةدجو قافتا ناك ءالثم ديقعلل ةيسنلاب .ةصاخ ةعفنم
 رئازجلا تادب نا دعب هتلزع نم جورخلل اليبس
 رعش .ريبكلا يبرعلا برغملا ةدحو لجا نم اهيعاسم
 ىلع الهس كلذ نكد ملو :عمجتلا نم دعبيم هناي يفاذقلا

 !ةدحاولا ةيبرعلا ةمالاب ملحلا عباتي لجر
 كلم عم يبيللا ديقعلا داحتا بيس وه كلذ ناك

 يال احوتفم بابلا كرت يذلا داحتالا كلذ .برغملا
 .هيلا مامضنالا يف بغري قيرف

 لك لشف دعبو .يناثلا نسحلا كلملا بئاج نم
 نل هتراجح نا نقيا .رئازجلا عم ةحلاصملا تالواحم

 لجا نم ويراسيلوبلا ةهبجل اهمعد نع ادبا ىلختت
 ناكف ...ةيبرغلا ءارحصلا يف ةيوارحص ةيروهمج
 معد نع هبجومب ايبيل تفقوت يذلا ةدجو قافتا
 ءانبل يبرغملا شيجلل ةصرفلا حاتا امم .ويراسيلوبلا
 .ةيبرغلا ءارحصلا عابرا ةثالث نما نمضد رادج

 لمعلا يبيللا دايحلا لهس .ىرخا ةيحان نم
 ةيبرعلا ةيروهمجلا» تناك اذاف :يبرغملا يسايسلا
 ةدحولا ةمظنم يف وضعك تلبق دق ,ةيوارحصلا
 ةعماجلا لخدت نا ادبا عيطتست نل يهف .ةيقيرفالا
 .ةيبرغلا

  رئازجلا تدقتعا .,ةدجو قافتا عيقون دعب

 قلقلا ةئدهت عيطتسي يذلا فرطلا اهنا - ةعرسبو
 تايصخشلا نم ددعل ةطحم تناكف .يكريمالا
 ةمصاع نيحلا كلذ ىتح اهربتعت تناك يتلا ةيكريمالا
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 ١ ىلا هسفن يلذاشلا سيئرلاب رمالا لصوو .:ةقيدص ريغ»
 مل يتلا ةدحتملا تايالولل ةيمسر ةرايزب مايقلا دح
 .اهجئاتن ىلع اريثك لوعت

 حبصا نا دعب ديقعلا ةلفح تهتنا , طابرلا يف
 ,ويراسيلوبلا نم يبيللا فقوملا ف كشلاب احومسم
 شيجلا ةحلصمل ءارحصلا برح تلوحت نا دعبو

 .يكلملا

 لينولوكلا عم يناثلا نسحلا كلملا داحتا ناك ..
 اذه ىهنا نيح «ةيبرض» ققح دق هنا ريغ . .ةأحافم

 تائالولا طوغض اهيف دتشت يتلا ةظحللا قف داحتالا

 [1.نيمالا ريغ «ءفيلحلا» اذه ىلع ةدحتملا

١545/4/1 

 نايدراغلا
 هلى نه

 يفادغلل ةيئاطب رد تا رنا
 4 ثلا |

 دعتست ناغير ةرادإ هيف تناك يذلا تقولا يف

 لحا نم اهئافلح ىلا ديدجلا اهئادن قالطال
 يلود ريثز الع .ايبيل دض ربكا ةعطاقم ضرف

 يضاملا سطسغا / بآ رهش نم نيرشعلاو نماثلا ةليل

 ناينوديلاك شيتيرب ةكرش هتبعل يذلا رودلا ناشب
 ةيبوروأ تارئاط عيب ةيلمع يف 8/1118 1
 ةجاذس لقا اهنأب ةروكذملا ةكرشلا تدر .سلبارط ىلا

 ةزهجملا 130-8 عون نم تارئاط عيب يف طروتت نا نم
 تعاب دق اهنا ريغ .ايبيل ىلا عنصلا ةيكريما تاكرحمب
 اهتعاب يتلا غنوك غنوه يف ةكرش ىلا ةرئاطلا هذه
 :ةياورلا يف اهككشت اسنرف تدبا اميف .ايبيل ىلا اهرودب
 معد ىلا اليم ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو ترهظا
 قرخ وه ثدح ام نا ةربتعم يناطيربلا ريربتلا
 .«تاعببملا نوقعل»

 يلا اتعيب نيتللا هأ[6ائ5 عون نم نيترئاطلا نا

 :تاوق ةلماح يلا امهنم لك ليوحت نكمي نيتللاو :ايبيل
 .ينيلرتسا هينج نويلم ؟"* امهنم ةدحاولا نمث

 دقو .ةيكريمالا كيرتكلإ لارنج عون نم اهتاكرحمو
 موقي ال نا ىلع تارئاطلا هذه عيب تايقافنا تصن

 ةمئاقلا يف ةجردملا نادلبلا ىلا اهعيب ةداعاب يرتشملا
 .ايدبل لثم ءادوسلا

 اهنا ناينوديلاك شيتيرب ةكرش لوقت لاح يأ ىلع
 تقو يف نيتروكذملا نيترئاطلل يئاهنلا ريصملاب تملع دق
 ْق ىرخألا تحجن امندب ,ةدحاو عمي تفقواف رخاتم

 ايكريما ًاريذحت تقلت يتلا ناّمَع َرْيَغ ايبيل ىلا لوصولا
 ةددشم تاءارجا ذختتس ةدحتملا تايالولا نأب ديفي

 .ةيكريمالا ريدصتلا تايقافتال قرخ يال ةبسنلاب
 نوكتسو .ءاضقلا ماما نآلا يش اهتمرب ةيضقلا نا

 ,ةيبوروألا زرتلاو نونريف لارنجلا ةلوج يف ثحبرادم
 ايبيل ىلا تارئاطلا عيب ةلأسم ززعت نا حجرملا نمو

 ةبوعصو ةيلاعف مدع ناشب رشتات ةديسلا رظن ةهجو
 ماظنك ةجعزملا ةمظنالا ىلع ةعطاقملا تاءارجا ضرف
 (0.ايروتيرب

 نادل يان

 4 اف لوليا 11٠4-8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 0 م د وضاق فتن طن حس ا نه جمعت تتوب حج همن ةدددجُسسف تلا مكساج كج تاج 37 نعمات
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 ا اا ااا

 يضل هعلا
 اهباسا ي

 وبا ءسانلا لغاشو ايندلا ءىلام
 ايئابسا ارعاش نآلا لغشي . يبتتملا بيطلا
 هدادعا لالخ نم :هتايح هيلع ًالميو اباش

 . ةينابسالا ةغللاب هنع ثحبل
 نم رعاشلا اذه همدقي نل ثحبلا

 بيبطلا يبا نع هتباتك متام لالخ
 يف ةيناديم ةلوجي موقيس لب .بسحف
 تملا رعاشلا نا ضرتفي ناك ىتلا قطانملا
 .اهيف شاع دق

 ينابسالا رعاشلا اذه لواحيسو

 د نا ايسراغ ورداب ناوخ همساو
 نيثحابلا نم ددع ربكأب هذه هتلوج لالخ

 يبا نع اوبتك نيذلا برسعلا داقتلاو

 :هبيلا
 نا هرابتعا ثحابلا اذه ءارأ مها نم

 هلوي مل ادحا نا يبنتملا ةايح يف ةوطخ مها
 هل ىتست ول ذا ءاهيلغ اريمأ نوكي ةراما

 امك ىهتنالو اريبك ارغاش هاندقفل كلذ
 نوكي نا نود نورخا ءارعش ىهتنا

 فس الإ اف
 ايصيض لج رام يإ

 ريبكلا يرصملا جرخملل ؛ةيادب» مليف
 ةيبرعلا ةعيلطلا تمدق) فيس وبا حالص
 ؟5 يف ١!؟ ددعلا يف هنع اعسوم اضرع

 ناجرهم يف هضرع متيس (مرصنملا با
 ةيسيئرلا ةعاقلا يف يلاطيالا ايسيئيف
 ىلع ةسفانملا جراخ ,مالفالا ضورعل
 . زئاوجلا

 ريتعي اذه همليف نا نلعا فيس وبا

 + ناك ةيئفلا هتايح يف ةديدج ةيادب
 نا رظنتملا نمو .ديعب نمز ذنم اهقيقحتب
 ايسيتيف يف ايفاححص ارمتؤم فيس وبا دقعي
 روطت نعو ةينفلا هتلحر نع هيف ثدحتي
 © .ةيرصملا اهنيسلا
 ها ف طفلان ل77 ف ها هامل 1 ات

 يفعل انف ر
 ةداشإلا ةرقالا

 , يسنوتلا جرخملا . يهابلا اضر ملي

 ؛ةموشوملا ةركاذلا» ناوتع لمحي يذلاو

 ةعومجم ارخّوم اغد دقو ؛هيلع ةريخالا

 سيراب يف برعلا داقئلاو نييفاحصلا نم

 , هتديهاشمل

 ةلثمملا مليفلا يف ةلوطيلا رود يدؤت
 هتصقو ء تسي رسك يلوج ةيناطيربلا

01 
21 

1 
3 

0 

20 
1 

22 

: 

1 1 

1 

 لامش نع رامعتسالا ءالج نع ثدحتت

 دحا نيب ةكباشتملا قئالعلا مث نمو ايقيرفا
 نيدذلا ةقطنملا ءانبأو نيبسنرفلا نييعاطقالا
 [ل . مهنيب هدوجو اوضتري مل

 377757 حشا فام صو هع جسلاع هنري

5 

 ف

 ريابريد ةيكريمالا ةبتاكلا نأل
 رابكل ةيصخشلا ةريسلا ةباتكب ةصصختم
 ( بسحوف اكريما ِق سيل نينانفلاو ءايدالا

 هذه تزجنا دقف .عمجا ملاعلا يف لب

 يد نوميس ةريس ةباتك ارخؤم ةبتاكلا

 لوب ناج مساب اهمسا طبتراو ارخؤم
 | : وترا

 ,كرويوين يف ابيرق ردصيس باتكلا
 ةاقو ذثم هب تأدب دق ةبتاكلا نا ودبيو

 راوفؤي يد هتقيفر نأب اهنم اناميا رتراض
 .ًاراحتنا اماو ةيلع ادمك اما هب قحلتس
 .اهنظ تبيخ دق رياب ريد لوقت اك اهنكلو
 تتام نا ىلا تاوئس سمخ هدعب تشاغ ذا
 ال! ايعيبط اتوم

0 

 رفا يف

 ادذأا اهيطنا
 ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ةرازو نع

 يقد ناونعب ديدج باتك ارخؤم ردص
 ميدقتو دادعا نم ؛ةيبدألا ةعيلطلا ةركاذ
 عمج دقو رصان راتسلا دبع ضاقلا ليمزلا

 يتلا صصقلا نم ةصق ةرشع ةيئامث هيف
 ىف ردصت ىتلا ةيبدألا ةعيلطلا ةلجم اهترشن
 5  .بابشلا بدأب ىنعتو دادغعب

 دبع صاقلا ةيفاو ةمدقمب باتكلل مدق
 ليج ءوشن ىلع اهيف ادكؤم رصا راتسلا

 لل را

 ١ و واااو 24 1 2222700 جب وسم مدع مما و 1 1177+ وججوسم ههسدعلا 0
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 نوصاصقلاو ةيبدالا ةباتكلا يف ديدج

 ريمس .دومح ناديز ءيداه نولسيم : مه

 دبع .«ناضيبلا راتسلا دبع .ليعامسا

 , يهابسلا نودعس دمحم .ديمحلا اضرلا

 دمحم ؛نيسح دمحم .راتخملا ديمح

 لامج ءربج يدهم .فلخم يدمح ؛يوايح

 دبع لصيف ., يريطملا ياس ءولع نيسح
 كانبج مكثيه ( ىسيع ليعامسا . نسحلا

 رماثو .ملاسلا ردب دراو «ءىدرب

 5 فويغم
 0 حا

 جيشنا ب نإلادن
 نونفلا عمجمب نوتانخا ةعاق يف

 نفلا ءاقدصا ةعامج تضرع ةرهاقلاب

 وحيلخل ا نواعتلا سلجم لود يف 0 ثلا

 نم انانف نيرشعو دحاول ةحول

 .تارامالا ءرطق .ةيدوعسلاو .تيوكلا

 . نيرحبلا
 يذلا هعون نم لوالا ربتعي ضرعملا

 ططفختو يبرعلا جيلخلا لود جراخ ماقي

 ةلسلس ميظنتل نفلا ءاقدصا ةعامج
 ةيبرعلا مصاوعلا يف ةبباشم ضراعم
 [] .ىرخالا

 تس تل ا م

 ديدج ان
 يسنوفلا رب نم

 ديع يرصملا يحرسملا جرخملا فكعي
 ديدج تيربوا دادعا ىلع ةدوع رافغلا

 ةايح لوح «ةظطنعلا سلجيو ناونع لمحي

 لكو ىيسنوتلا مريب يبعشلا رعاشلاو نانفلا
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 قرد يف لفتعا
 رايبصلا بق

 ١ لخارلا رعاشلا سأر طقسم ءرصم اتلدب ؛ةيقرشلا ةظفاحم ةمصاع . قيزاقزلا يف
 ٠ سمح .هليحر ىلع تاونس سمخ رورم ةبسانمب لافتحا ميقا ءروبصلا دبع حالص
 آ ةريسم يف ةررابلا تامالعلا دحا .ريبكلا رعاشلا ليحر ىلع تضم ةلماك تاونس

 ١ روتكدلا هرضحو .ةيريهامجلا ةفاقثلا ةرادا لافتحالا تمظن .رصاملا يبرعلا رعشلا
 1 . لحارلا رعاشلا ةجوزو ,ةيريهامجلا ةفاقثلا زاهج سيئر . يوارعش يطعملا دبع
 ١ يطعملا دبع روتكدلا ثدحت ةيادبلا يف .ءابدالا نم ريبك ددعو .بلاغ ةحيمس
 وحن رفاحلا اوداقو . يضاملا اوعتص نمت دحاوب مويلا لفتحن اننا : لاق .يوارعش
 وبا ميهاربا دمحم رعاشلا ثدحت مث . ليصا نائف حور عم شيعن انلزامو . لبقتسملا
 ! اتنال نزحلل لدعوم «زازتعالاو نزحلل ادعوم ىركذلا هذه تحبصا :لاقف . ةئس

 ةانيلا نم دحاو هنا :ةيناسنالاو رعشلا نم ريثكلا ,روبصلا دبع حالص بايغب اندقف
 رعشلا ةكرح تناك روبصلا دبع حالص أدب امدنعو ؛ثيدحلا رعشلا ةكرحل ماظعلا

 1 لاعلا دبع بيدالا ثدحت مث .دودسم هبش اقيرط هجاوت اهتيادب يف لازت ام ثيدحلا ا
 ديدعلا عم هفقاوم ىلا راشاو .ناسنالا حالص ْق ةيناسنالا بناوحلا نع يصمامحلا 1

 . هيلوت ءانثا ةصاخ . قيرطلا ةيادب يف اولازام اوناك نيذلا نابشلا ءابدالاو ءارعشلا نم
 ' لقند لما لحارلا رعاشلا عم هفقوم ىلا راشا ايك . باتكلا ةئيه ين رشنلا تايلوؤسم
 ١ حالص تاباتك يف ةملكلا ةناكم نع ديع ديسلا دمحم دقانلا ثدحتو .هضرم ةنحم يف
 1 .روبصلا دبع

 ! يحت اراعشا اوقلا ميلاقالا نم اومدق نيذلا كئلوا ةصاخ .ءارعشلا نم ديدعلا
 | حالص رعش نم تاراتخم بزعلا يرسي دقانلا ىقلا امك .روبصلا دبع حالص ىركذ
 ١ لفحلا ةيابغ يفو :ميدقلا سرافلا مالحا :ةريهشلا هتديصقب اهأدب .رويصلا دبع
 ' ردصي فوس ىرخا ةيحان نم :لحارلا رعاشلا تاباتكل مئادلا ضرعملا حتتفا
 ا 6 .لحارلا اهجوز نع بلاغ ةحيمس باتك ةمداقلا عيباسالا لالخ
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 ديس هنح يذلا داز رهش تيربوا لاطبا

 . ىسنوتلا مريب هبتكو شيورد
 يذلا تيربوالا ةلوطبل نيحشرملا نم

 معنملا دبع :ةلودلا حرسم هحتني

 :ةيطع ةازؤمح :رانثملا له ييعاربا
 يناهو ,ىفطصم ةيدان . يخوطلا ناميا

 0 .ركاش

 ب يا

 يف يعيبطلا خيراتلا فحتم فاضتسا
 نم ةعومجملاضرعم سولجنا سول ةنيدم
 اكريماو ايسا نم :ثلاشلا ماعلا ينانف

 . طسوالا قرشلاو ايقيرفاو ةينيتاللا
 انانف نيسمخ نم رثكا ضرعملا يف كرتشا

 يرموس ميقر

 مسرلا نيب ام مهامعا تعونتو ةنانفو
 نائائف هيف مهاس دقو .فزخلاو تحفلاو

 ريهزو يربص اطع مالس امه نايقارع
 :اهنيوانع نم اهبنم لكل نيلمعب ينوعش
 راثا ىلع صقرلا .يرموس ميقر حول
 [0 .ةركاذ نم اياقب ٠ ةميدق ةينغا
 سك رب مججت روسجج حجت! حن جووتا د حا ةيوتت انا تو ب تووج: حجج اج جمعوا

 نوهنإرلا
 اهياعأا ةلملاا

 دادغبب رشنلاو ةيفاقثلا نوؤشلا راد نع

 ةقالعرو ناوثعب باتك ارخؤم ردص

 سلدنالاب ةيئابسالا كلامملاب نيطبارمل
 ليلخ روتكدلل ؛ةيمالسالا لودلابو
 ١ يئارماسلا ميهاربا

 ةلود نع بتاتكلا لوصف ثدحتت

 برغملا ةقطنم تدحو نا ذعب نيطبارملا

 ةيفاقثلاو ةيسايسلا اهتاقالع ةعيبطو يبرعلا
 ةلودلاو ايقيرفا لامش لودو سلدنالا عم
 ةيسوسب سوس روسي كوسما 0 . ةيسابعلا

 راوفوب يد كوميس 0 0
 مسا م حط هك حتا تت جن ورم مدت وه و



 - ةيبرعلا ةعيلظلا

 : ماس دلاخ نم  ديردم

 قفاو سطسغا /با ١4 موي ل
 ةافو ىلع اماع نيسمخ رورم ىركذ

 :يئارملا نم ردق ربكأ لان رعاش
 ءاحنا عيمج نم ءارعشلا هقافر م القأب تيتك

 يملاعلا /ٍنابسالا رعاشلا ف .ملاعلا

 نم رهش دعب لتق دقل .؛اكرول ايثراغد

 و ا وطب د حسو و ووو اك

 5 م

 لاقتربلا لكأي لفطلا
 يتفرش نم هارأ

 يف ةينابسالا ةيلهألا برحلا ران لاعتشا
 يف وهو ؛19415 ماع نم زومت /ويلوي ١6

 ىديا ىلع ىطقف اعيبر 8 .هبايش ناعير

 ماظنلا ىلع ةدرمتملا تسشافلا ىون
 اينابسا يف ايئاق ناك يذلا يروهمجلا

 دييأتب هترهاجم وه اكرول بنذ .اهنيح
 تناك ةظحل يف .يطارصميدلا ماظنلا

 ىلا هفوقوو .نيميلا ىوق هب صيرتت
 كلذ لك .نيمورحملاو ءارقفلا بناج

 ىوس .يمايس بزح يأ ىلا هئامتنا نود

 نم مغرلاب ,ةيناسنالا ةيكارتشالل هئامتنا

 ا . ءارقفلا دادع نم نكي مل هنا

 «سو ريكاب ىتنيوف» ةيرق يحالف رابك نم
 . ةطانرغ ةظفاحمب

 ايفاقث ًاثرإ افلخم اكرول ايئراغ لق

 «!تاينغا) هْنأ وبد نه

 ناد و١ لاونعب ةلبصق

 تم اذا

 , ةحوتفم ةفرشلا اوعد

 حمقلا دصخن داصخلا

 . , يتفرش نم هب رعشأ
 . .تم اذا

 .ةحوتفم ةفرشلا اوعذ

 1ظ111111 101111112

 زمرلا ةبترم ىلا لصوو ءامخض
 بادآلا قا .ماهإ ردصمو ء.ةروطسألاو

 ام 1 يار لدغ تقبل .ةيملاعلا
 ةمحر تلا نم ردقلا اذه اوقالو ةينابسالاب

 هسفاني الو ءثحبلاو قيلعتلاو مهامعأل
 نود» فلؤم «سيتنابريث» ىوس كلذ يف

 ازمر جسمي ةكرول تام .«يوخيك

 مهم تدوأ نيذلا فقثم ةئامعبرألل
 . ةينابسالا ةيلهألا برحلا

 بتناك لوأ ناك . يبرعلا ىوتسملا ىلع

 هاثر ثيح ءاعساو امامتها يقالي ينابسا

 ركاش ردب .نيرصاعملا ءارعشلا رابك

 2 ءروبصلا كييف حالص «بايبسلا

 رخآ ىلا :نابق رازن ..يتاييلا باهوتا
 ازمر ضعبلا همدختسا ىتح .ةمئاقلا

 بابيشلا ليج ةصاخو مهرعش يف اماهلاو

 مظعم تمحرت .برعلا ءارعشلا نم

 يرعشلا هححرسمو ةيرعشلا هلامعا

 تاساردلا هنع تبتك امك .ةيبرعلا

 اهثدحا ناك ءهاروتكدلا-لئاسرو

 اكرول» لوح زيزعلا دبع دمحا يرصملل

 .«يبرعلا بدألا يق

 اكرول ايئراغ نأب لوقلا ضعبلاب لصو
 يملع ساسأ يأ ىلع .روذجلا يبرع ناك
 «ننابسالا برعتمسلا .!؟كلذ ليق

 «ثيباتنوم ثينيترام وردب روسيفوربلا
 كلذ نا لوقيو ءامات اضفر اذه ضفري

 نم اكرول ناك ع معن ةقيقحلل فاحجإ

 نيذلا نابسالا ع نيركفملاو نيفقثملا نيب

 يف ةيبرعلا ةراضحلا يضامب نوعي

 انذخا اذا ةصاخ : ايئابسا  «سلدنألا»
 ةكلمت رخآ .ةطائرغ يف دلو هنا رابتعالا يف

 يبرعلا سودرفلا زمرو سلدنألا يف ةيبرع
 . دوقفملا

 فحصلا ىدحا هعم اهترجا ةلباقم يف

 نا اهيف لاق . ليلقب هلايتغا لبق ةينابسالا

 ةيقارلا ةيفاقثلا اهتيوه تدقف ةطائرغ

 جورخ دعب قومرملا يراضحلا اهزكرمو
 اعترم محبصتال نكاح نم برعلا

 ماع .كرويوي فو . ةنفعلا ةيزاوجربلل

 .تنأ نيأ نم ءلئس امدنع ءوالد
 امم .!ةطانرغ ةكلمم نم انا : هباوج ناكف

 .روضحلا لؤاستو ةشهد راثأ

 قلطا ؛ةيرعش ةعامج ىلا يمتتي ناك
 يناثلا ليخلا وهو .24707لا ليج» اهيلع

 نفلاو بدألا خيرات يف هعون نم
 لان دقو .؛44م8لا» ليج دعب ع ينابسالا

 زئاج ليحلا اذه ءاضعا نم نينثا

 رفا هتدرش يذلا ليحلا وهو .«لبوند

 ىلا هئاضعا مظعم رطضا ثيح .ةيلهألا
 ماظنلا نم ابره اينابسا جراخ بو رشا

 0 تهتنا يذلاو ديدحلا يروتاتكدلا

 ام ىلا ىفنملا يف مهراظتنا لاطو هحلاصل
 ارت فاق ىح ءاماغ نيعيرأ نه برش
 [0 .ةيطارقميدلا ةدوعو وكنارف
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 هيؤر

 (سدقلا باوبا ىلع توما» صصق

 ةفاضا وه ديدج يبدا لمع لك

 الاو .لامعا نم هتقبس امل ةيعون نب 5

 اذا ام ةلاح يفو .اذيدج ناك ام 7

 رظنلا ةيوازف .«ةميدق» هعيضاوم تناك
 :ةديدج نوكت نا ريذحلا نم ءاهيلا

 هيف ىحاون نع فشكلاو ,ميدقلا ريذجتل

 ضرعتلا ناك .وأ .نآلا دحل ةلوهجم تيقب
 .ايشماهو اعيرس اه

 يف ميقملا صاقلا .يديبعلا رهاط فسويل

 نع فشكت و .ةرذخت ملف .(ميدقلا»

 هذه لك لالتحالا ماود .ةديدحلا هيحاون

 يف ميدقلا ماود ىنعي له ةليوطلا نفسا

 .ثدحلا راركت ؟يصصقلا عوضوملا

 ةنايخلا ؟صقلا رارصخت .«يلاتلابو

 ملعملاو نويهصلا يدنجلاو ةسسوحاو

 قبس عيضاوم اهلك طفنلا برعو لضانملا

 .اهتحلاع نا ةيديلقتلا ةيئيطسلفلا ةصقلل

 ةيحان نم ءاه اريسا يديبعلا ىقبو

 ةصق الف .نومضملا ةيحان نمو . لكشلا

 روطتملا عونلا اذه يىبدالا ىنعملب كانه

 روثنم مالك لب , مويلا يدرسلا ليختملل

 نود نم ةقيثولا نومضمو ةلاقملا ةحم هل

 هيلع وه املثم يرعشلا ربخلا يف ةقيثولا ةوق
 . ةينه مركا ىدل

 ماود ينعي بتاكلا ىدل لالتحاللا ماود

 تاقالعلا نكت مل نِإف :ةميدقلا ميقلا

 سانئلاو ةدحاولا ةلئاعلا دارفا نيب ةسدقم
 يداحا مييقت ىلا هاجنالا ناك بازحالاو

 وا ربخلا ةلوقم اهدامع تاقالعلا هذه

 ىلعو . ةنايخلا وا صالخالا .رشلا

 تابوعصو لتحملا ةهجاوم يرجت اهساسا
 هذه .ةحضاو ةيلاثمج ةيمويلا شيعلا

 «ةروكذلا» ةدقع لالخ نم ىنينت تاقفالعلا

 ليلحت ريغ نم ةدقعلا هذه ايجراخ افصو
 ةدقع سسا فسنت ةقمعم ةفسلف وا ىسفن

 ىلوالا ةصقلا يف لطبلاف .لالتحالا
 قيشعلا خالاو قيشعلا نبالا وه ؛هيبشلا»
 دقل :أرقن [نيح ةعقاف ةيسنج تارابعب

 فيك مالا لوقت  ينب اي ىبلق كل قفخ
 فايكو ٠ ,هلبقتس ةلبق مكو اهيخا قئاعتس

 ةدققع يهو  تخالا ركفت . . .هب درفنتس
 دارقا نيب تناك ناو ءامود ركذلا هاجتا ىف
 : الفم هنياو: بالا نيب. «ءسنملا سفن نم
 - ةرارخب هنضتحاو ناورم هنم برتقا

 تاقالعل تارشؤم اهلكو - يوارلا لوقي
 ةيسنج تاقالع ماما نم «ةللحم» ةيسنج
 يتلاو «لالتحالا اهلثمي «ةمرحم» ىرخا

 ةدقع قيرط نع اهلح بتاكلا لواحجي
 طبافضب ةلثمتملا ةسسوحلا ؛:ىرخا

 مألا تفشك يذلا ينويهصلا تارباخملا
 .ةيدوعسلا يف بيبطك ة ةفئازلا هتيوه نع

 .ةدقع بناج ىلا ةدقع سيركت نوكيل
 ةسسوجلاو .قايح سجاه ةروكذلاف

 تقولا ينو ددهم رخآ يتايح سجاف
 بسحو ؛لوالا سجاهلل دكؤم .هسفن

 اذا ؛باقعلا» و . ريغ ال عطق ةيلمع ابغا

 نمف  ةيناثلا ةصقلا ناوئع - لصح ام

 يف ةئئاخلا ءامود ةروكذلا سجاه لالخ
 عم نواعتملا بألا عفد نا دعب ع ةلاحلا هذه

 .ةلاحلا ريغت مل ةربعلاو .نمثلا لالتحالا

 باتكلا فالغ

 بألا نيإب ةلتحملا ةيرقلا تلفتحا دقف
 ىلع فقن نا نود .ةصقلا ةيابن يف ليمعلا

 كانه نا ذا لالتحالل ةيصصق ةيلأسم

 ةيئانثلا ىلع موقي عئاقولل اجذاس اطيطخت
 ناكرشلاف ءامود صقلا يف ةيقالخالا
 ىلع اموكيسو .مألا ناك ريخلاو .بألا
 .ةعومجملا يف صقلا تايوتسم لك ىدم

 يتلا بتاكلا ما .رمالا ةقيقح يف ابهأل

 ىلع اهرما رصتقا دقو .باتكلا اهادها
 ينفلا اهومش يف رسكذت مل ؛ةيصخش ةبرجت

 اه اثحب ريخلا «ركذلا» يقبو .يناسنالاو

 .ادارمو اروحمو

 الدب «ةلخدلا ةليل يف باسحلا» ةصق يف
 كفيف « هتلوجر سيرعلا سرامي نا نم
 .ةحيحص ةقالع ىنبيو .ةروكذلا ةدقع

 تافورصمل باسح ةمئاق لمع ىلا أجلي
 ةيحانلا هذه نمو . هتايلطتمو سربعلا

 .مويلا ةيلاغ ةايحلا نأل .ةفو رعم ةيضقلا

 نم فعاضت ديلاقتلاو فارعالا همتح امو

 نا ديرت ام اذه ةمزاللا ريغ فيراصملا
 نود نم ءاضيا لوقت اهنكل . ةصقلا هلوقت

 ىهف «ءاهتاذ ةئيهر ةلوجرلا نا .ءاشت نا
 مث ,ديلاقتلاو فارعالا تعضو دق
 ,اف تعضخ

 اه عضخت نا (راوحلا» ةمصق يف لواحتو
 ةعماج يف ةيسايسلا تاهاجن الا لك

 وهو الا ىمهو راعش تحت تيزريب
 ,ىلوالا ةدقعلا نع جرخبن الف . (بسحلا»

 يفطاع يفالخا لح راطا ْق ىقينو

 اهجمانرب حبصي ىتلا .ةمئاقلا تاضقانتلل
 بحس ا) : لتحملا دض كرتشملا ىسايسلا

 ةوهق ناجنف اهل انمث لطبلا عفدي ةيوابوطب
 . ةعماجلا ايرتيقاك يف

 صصقلا لاطبا لك نا ظحالنلو

 يف بالط ٠ يف مهو .روكذ

 عاصت مهلكو ؛ةريخالا ةيوناثلا ةنسلا

 «ةيسايسلا وا :ةيلئاعلا مهلكاشم مغر

 لاع  لئاوالا نيب نم مهجئاشت ينو
 اذه لالخ نمو  امود ةقوفتملا ةروكذلا

 لحم :نيطسلف ىلا رظنلا يرجي ملاعلا

 لبقو .اهدسج لسغل دعتستو .اهرئافض

 .تلاقو ىنتدان اهسبالم نم ىرعتت نا

 ىلا .ءتخالا كانه مالا انه ةقيشعلا يف
 ريغ ةقالع لالخ نم .ةرم لك يفو ةئبآلا

 هنأل ءافيعض زمرلا ءاج اذهل , هعم ةئفاكتم

 لجرلا قوفت تبثي هنألو ءرركم ميدق
 ىبسقا يف ىتح ءايشالاو ءاسنلا ىلع مئادلا
 ةيسيئرلا ةصقلا ف .لوقي نيح « هتاعاس

 ىلع هتوفغ ءانثا : ةعومجملا ناونعل ةلماحلا
 مجرجسي نايلغ ناك . سدقلا ردص

 باذعلاو رملا قوذتي نا لواحيو .ىدصلا

 ام وه انه ؤفاكتلا مدع , خلا . . .رهقلاو

 .ءبتاكلا دي نم اتلاف صنلا هب ريشي

 هنيب ؤفاكتاللا نوكي نا ؛ عبطلاب .هدصقو

 [ل . لتحملا نيبو
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 : صاخ  ةرهاقلا

 ىيلوي ”؟ متش ةضوم نا ودبي [ و ]

 لك نم اهغيرفتو اهزومر هيوشتو لب
 تلاز ام اهتمدق ىتلا تازاجنالا |

 راظنالا تفلو حبرلا ىلا قرطلا رصقا يه

 ءاضيا اهيمودعمو لب ةبهوملا يدودحمل
 يف اضيأ لب ةسايسلا لاجم يف طقف سيل
 ٠ءملأ

 اكيكر المع نآلا دهشت ةرهاقلاو

 تاشتكسا ةعومجم هنوك ودعي ال ًاككفمو
 ةروث ةنادال طقف تسيل تصصخ ةلهلهم

 تازواجن لكب اهتاواسمل لب ويلوي
 داصنقالا يف تبرخ ىتلا تانيعبسلا
 ميقلا نازيم تبلقو ةيسايسلاو
 .ةيعامتجالا

 تاقينكحرالا لفه ىلبع قلطا

 ةيفاحصلا اهتبتاك اهتحنمو (ةيحرسم)»

 ثيح «فيصرلا ىلع» ناوتع «داج دابنو

 اروكيد فيصرلا وا عراشلا تمدختسا
 امو عراشلا يف يرجي ام ضعب هيف تلقن
 اهتمعد ةيموي ثادحا نم فحصلا هريشنت
 ةحراجو انايحا ةيحطس تاكن عضبب

 لب ويلوي ةروث دقنل سيل اهتقظو .ابلاغ
 لك راصتخاو مهتلا عظفأب اهيمرل
 «بيذعتلاب» ىنعت تناك اهنا ىلا اهنيماضم

 هروص لكب «داسفلاوو :«لدعلا راقتفادو

 هيوتحي نا نكميام لكو «ةوشرلا»و
 2 مئاتخلا سوماق

 اهصن فقلت  ازواجت  ةيحرسملا هذه
 يواقرشلا لالج صاخلا عاطقلا جرح

 صاخلا حربسملا لياوت اهيلع عضيل
 لالخ نم اهمدقيلو ةمزتلملا ريغ هتايهشمو
 ريسهس :يرصملا حرسملا لاطبا رهشا

 ةلثممو ريدي دمح | , نيدناع نسح . ليابلا

 نع روهمجلا فرعي ال ةرومغم ةيبرع
 . مرك ةليبن ىعدن ائيش اهيهاوم

 فقي روباطب تاشتكسالا هذه أدبت

 هلالخ نم ةفلؤملا ضرعتست فيصرلا ىلع
 دعب لقتنت مث عراشلا بعاتم هنا روصتت ام
 ةسردم ةروص ىلا ةلمم تاجولونوم
 اهتضق تاونس رشع ةبيغ دعب دوعت ةيرصم

 - 1 م/م نعت نمد 045

 أ وح

 اهجوز نا فشتكتل ام 64 تيوكلا يف ةراعم

 ام لك ىنبو اهدلاو تيب عابو اهيلع جوزت

 . ةديدجلا ةجو لا

 سالفلا مادختسابو طيخلا اذه نمو

 لمج ربع اهتازجنمو ةروثلاب جزلا أدبي كاب
 . . دئارجلا تاتيشنام ىلا برقا تاراعشو

 (يلبابلا ريهس) ةدئاعلا ةيرصملا ةس ردملا

 فيصرلا ىلع اهجوز اهدرط نا دعب يقتلت
 نا ضورفملا نم ناك يذلا لجرلاب

 نم فشكنل ةنس نيرشع ذنم هجوزتت
 فيرشلا هيزنلا وهو لجرلا نا امهراوح
 رصانلا دبع مايا بذغو لقتعا دق

 ًاجافن ةحاقوو .ةجاذسو ةيحطسبو

 شيجلا يز نودتري حرسملا ىلع نيبذعملاب
 . . هتدايق ىلا زملو زمغ عم يرصملا

 نا ىرخا ةروص يف ةبتاكلا لواحتو
 زمر (نيدباع نسح) لجرلا اذه نم لعجت

 نا  ءىراقلا ظحالي دقو ..لحارملا

 يف وا ثدح درس يف ةديدش ةبوعص كانه

 داج دابن اهتمدق ىتلا روصلا ليصافت
 الا ءيشل ال حرسملا ىلع يواقرشلا لالجو
 هذه يقيقح محلو مد دوجو مدعل
 لوصولا الا ضرغ كانه سيلو تاحوللا
 نيب اهيف يواسي ةيمدع ةلاح ىلا جرفتملاب
 اهحاتفناب تانيعيسلا هتثدحا يذلا رايمالا

 ةقطنملا ابتدهش ةيعامتجا ةروث نيبو

 . ةيب رعلا
 يذلا ءرصم قرس نم» راعش تحنو

 امالك عمسن حيرصو رشابم لكشب ددرتي
 يناعملل داسفالا باب نم طقف سيل

 . . حرسملاو نفلل اضيأ لب زومرلاو
 جرفتملا دجي ال ينفلا ىوتسملا ىلع ىتحف

 بناج ىلا رودت ةعنطصم ثادحاو

 يذلا يزاهتنالا اهجوز نع ء.ةسردملا
 يموقلا دان الاو ريرحتلا هنيه لخد

 , . رصم بزحو يكارتشالا داحتالاو

 نم اوج يفضت اهنا ةفلؤملا تروصت

 تايصخشلاو فقاوملا ضعب ىلع ةيزمرلا

 كانه نكت مل نكل نيدباع نسح رود لثم
 حرط درجم لب يحرسملا زمرلل تاموقم يأ
 تايهشم ضعب عم ةكلهتسم اياضقل رشابم

 ةيطوص لك غطتست لو «ضاخلا خرسملا
 رود نم اهذقنت نا اهتاكن الو يلبابلا ريهس
 ىلع ةرثرث هنأكو ودبي صن يف موسرم ريغ

 الي ادب فثكملا يحرسملا روضحلا

 . لعتفملا هرود يف ةيقادصم

 ريدب دمحا يئانثلا نا رظنلل تفلملاو

 لمعلا اذه ف امدختسا ىبابلا ريهسو

 لمع هنا تمهوت وأ هتبتاك تدارا يذلا

 نم تارابعو المج مدختسا . .ىسايس
 كراش دق ناك ىتلا (ةنيكسو اير) ةيحرسم
 ل رود ذاقنال كلذو اهتلوطب ٍيلبابلا ريهس
 .روهمجلا كاحضا قف ىتح حلفي

 ىلع) لمعل تجور ىتلا تاباتكلا لك

 دفولا ةديرج نم تءاج (فيصرلا
 ةفورعملا بلاوقلا تاذ مالقالا ضعبو
 م كلذ عمو .اهميعزو ويلوي ىلع اهدقحب
 هذه فصي دجحاو مرتحم دقان بتكي
 .ةيحرسم درجم ىتح اهنأب تاشتكسالا
 الو نفلا ميدقت نكمي اهدحو ةينلاب سيلف

 دال عرسي عم نكي :تاتيشلاه عطب
 الو عفشت ال اهنإف ءروهظلا»و «حبرللد

 (ل . !؛ةيحرسم» ازواجت هيلع قلطا
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 :بيرغ ريمس - ةرهاقلا

 اضرعم نابيبلا كيس نائفلا ماقا

 «ةيليتا» ةعاق يف هتاحول ثدحأل لني
 لمعلا نانفلا لخد .ةرهاقلا | أ
 يتلا «ةميدقلا ةرهاقلا» لالخ نم ٍليكشتلا

 يهو .اهتقزاو اهئايحا يف ىرتو دلو
 خيراتلا قبعب ظفتحت .ةزيمم ةصاخ «ةرهاقد

 ريغت مغر ةيعامتجالا اهتايحو اهتارامعبو
 يف ةيليكشتلا تاقالعلاف يلاتلابو .نمزلا
 نع فلتخت ناو دب ال ةرهاقلا هذه

 نم اهريغ يف «ةيليكشتلا تاقالملاد

 ةميدقلا ةرهاقلا ءوض نا يأ .قطانملا
 .ناولألاو .لتكلاو . غارفلا تاحاسمو

 يف هريغ نع فلتخي اهيف حطسالا لكشو
 . . ىرخا قطانم

 صلخم قشاع ينابيبلا ديس نانئملاو

 ريبعتلاب مزتلا كلذل ,ةميدقلا ةرهاقلل
 ةيليكشتلا اهتاقالع عقاو نع قداصلا
 نم تامسن هتاححول 1 تءاحف . ةقباسلا

 بوقعي دقانلا لاق امك وأ . ةنيدملا هذه ةايح
 لغلغتت ةميدقلا ةرهاقلا» :ينوراشلا
 نائفلا سفن يف ابتارامعو اهسانو اهديلاقتب
 اهعم شيعيف .درفتلاو ةلاصالا نع اريبعت
 .هناولأو هتاشرفب انيلا اهمدقيو .هنادجوب
 يتلا ءبلقلا تاضبن نع نفلا ةغلب ًافشاك
 موي لك ائيلا سمبت .امايهو اقشع ضيفت

 . ديدج يحوب

 ليجستلا نم انايحا ةحوللا برتقت
 اهنكل ةتماص ةعيبط انيلا مدقتو .نيمألا

 وا نوعيبي ,نوسلجي وا نو ريسي رشبلا نم
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 وا لمعي ادرف اناسنا مدقتو .«نورتشي

 لمانا نيب نم جرخت اعيمج ابنكل ءلمحتي
 نم اهيف ام زربا هنأل .ةايحلاب اضبن نائفلا
 وأ ةئيكسو ءودذه نم . ضقانت وا مغانت

 هاري امك يجراخلا ملاعلا هنا . عارصو حافك

 انيلا همدقيف نائفلل ىلخادلا ماعلا نانفلا
 ماما اهئاد عقي هنا مغر ءهارن ال ام هيف ىرنل
 ءانساوح هيعت ال امب هيف سحنو ءاننويع
 . ةيمويلا ءاقبلا ةكرعمو ةايحلا ةمحْز ببسب

 ريوصت م.سق ةليمجلا نوتفلا سويرولاكب
 روكيد سدنهم لمعيو ؛. 4 ماع

 هجرخم ذنمو .لافطالل يموقلا حرسملاب
 مسر ةداعأل ريبك عورشم ذيفنتب موقي
 لافطالل يناليكلا لماك تاياكحو صصق
 تاحول يف كلذو بتك يف تردص يتلا
 تيحاص ىتلا موسرلا نأل :ةنولم ةركتبم
 ضييألاب تناك ةبتكملا هله لوألا رشنلا
 اذه يف نانفلا قرغتساو . . طقف دوسألاو

 هنيح عطقني مل «تاونس 4 يلاوح لمعلا
 همهأو .ريوصتلاو مسرلا ىلا افالخ

 «عوضوملاب» ةميدقلا ةرهاقلا يف هدوجو
 ةرهاقلا وه عوضوم ا ناكو «هب أدبي يذلا

 ريعي كلت هتاحول يف ينابيبلا ديس نانفلا
 ميقلا نع هبولسأبو هرظن ةهجو نم
 ىدمو .ةيمالسالا ةرامعلا ٍق ةيليكشتلا

 0 يمالسالا ثارتلا لامحو ةيويح

 لامحو ءاهتطاسبو نذاملا ةقاشر لشم
 عونتو .ةلبسالا ىلع ةدوجوملا فراخزلا
 ىلا ةفاضالاب . ةفلتخملا اهاكشاو بابقلا

 ءىلتمت اذه لك . .ناكملا عم اهلعافتو

 . ةقيتعلا ةنيدملاب علو . .ينابيبلا ماسرلا
 0ص ةماعلا سة د وجا اجا ص طحت محا ا

 اا را

 . ةليمجلا ةيليكشتلا تايناكمالاب

 بلغا يف ةرهاقلا ىلع سمشلا عوطس

 ةوقو ءفدلاب اساسحا ىطعي ةئسلا ثاقوا
 .هتاحول ىلع اذه سكعنا دقو .ءوضلا

 عم اضيا قفتي اذهو . ةئيضم اهبلغا تدبف

 هب مسري يذلا يريثأتلا بولسالا
 ىلع ءوضلا ريثأت زاربال . .نانفلا
 : حطسالا

 نائفلا ودبي ةميدقلا ةرهاقلل همسر يف

 ةرامعلاب مامتهالا ديدش نقنابيبلا ديس

 ال كلذ عمو . . ةيمطافلا ةرهاقلا رابنبو

 يف نورخا نوناثف لعف املثم دمعتي

 حمالملا ءافخا .ةميدقلا ةرهاقلل مهمسر

 روطت لعفب ةرهاقلا يف العف ةدوجوملا

 مسربي نا نم هدنع عنام الف 8 . نمزلا

 «يراوح» دحا ين اهدجو ةثيدح ةرايس

 مهسيالمب مه اك سانلا مسريو .ةرهاقلا

 هنا . .ناكملا يف مهدجو املاط ةيبوروألا

 راتخت ةيحايس ةرظن ةميدقلا ةرهاقلل رظني ال
 ةرظن الو . . طقف ةيرولكلوفلا ءايشالا

 ضعب فسألل اهيف عقو ةيقارشتسا
 هوسرد امب نيرثأتم . .نيبرصملا نينانفلا
 اومسر نييب رغ نينائف لامعا نم هودهاشو

 نا فورعملا نمو ..ةميدقلا ةرهاقلا

 اغئارافده رارمتساب تناك ةرهاقلا

 بناجألا ةلاحرلاو نيروصملاو نينائفلل
 تورث روتكدللو .روصعلا رم ىلع
 رصمذ نع نيئزج نم ماه باتك ةشاكع
 موسرلا رشن ديعيو ثدحتي «ةيبنجأ نويعب
 نوناثف اهم ماق يتلا تاحوللاو روصلاو

 .ةرهاقلا يف ةصاخبو رصم يف بناجأ
 ديس نانفلا رايتخا نا حضاولا نم

 ءاهسفن ةحوللاب طبترم ناولألل ينابيبلا
 . .روصملا عوضوملا ةعيبط هضرفت
 نمو . .ةلضفم ناولأ ةمئاق هل تسيلو
 لضفي ال ديس نانفلا نا اضيا حضاولا
 وهو :«ةيرتروب» ةيصخشلا روصلا مسر
 عوضوم ُِق ارطضم لحخديلف همسر اذا

 نم اهوجو مسرسي امدنعو .ةحوللا

 حمالم ىلع زكري ال ةميدقلا ةرهاقلا

 صخشلا لمع ةعيبط زربي امثاو .هجولا
 ةميدقلا ةرهاقلا يفف . . هيلع ةسكعتم

 حمالمب ريوصتلا يف ةينغ ةيرشي جذاف
 هيلع قلطي امه وا :ةزيمم ماسجأو
 ,نطقلا ةعاب دجت كانهف .«رتكاراك»
 لامعو ءنيساحنلاو .فحصلا ةعابو

 سكعت ةفربح لك «نييفرحلاو .يهاقملا
 نانفلا حجن دقو .اهبحاص ىلع اهحمالم
 ءارثلا اذه نم ةدافتسالا يف ينابيبلا ديس
 . ىنف ءارث ىلا هلوحو ,يتاسنالا

 لغاشلا لغشلا لاز ام .كلذ عمو
 هماما لاز امو .هسفن ناكملا وه نانفلل
 لمأتلاو ثحبلاو تقولا نم عستم

 ةميدقلا ةرهاقلا ةشياعملاو

 ةيلامحلا تايناكمالا نم ذيزم جرختسي
 ءارثلا نم ةميدقلا ةرهاقلاف ءاهنم ةيليكشتلا

 هتاحولل ةرمتسم تايئاكما مش يطعت يه

 كانه تناك اذا يردا الو . .ةزيمتم ةليمح

 نم ةجووم ءارو رخآ ببس وا ةفداصضم

 ةناتفلل اضرعم اندهاش ةرتفلا سمن يفف

 ةرهاقلا نم تاحول ٍمِض ذ ماسو

 وبا نسوس ةنانتفلل رخخا اضرعمو :ةميدقلا

 ةرهاقلا نم ىرخا تاحول مض احتلا

 ضرعم نم ةجلاعملا تفلتخا دقو . ةميدقلا

 0. .رخآل
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 :نييالللا بدع ايتو كري م مج
 جرخ يذلا توصلااذه هب

 ىلإ اهنالظ نماةيبرعلا ىقيسوملاب :[-]
 ةنباحرلا عم زوريف تناكف ؛ءوضلا طيح
 . يبرعلا ءانغلا ةريسم يف اديدج احعتف

 ةقيقح بقللا ررصو .زوريف نومسي

 يف ةينف ةلحر اهمتوصف ,مايألا رو رسمي
 ةفطاع عيباني اهتاملكو ؛ ةيحعر تاءاضن

 ىئايس وي

 :ىرعاشلا ليمح ىبيللا نائفلا

 ةيبيابسلا ةييمألا ىلا ةيفطاعلا ةينفألا نم

 .«ةيوادزملا» ةقرف عم (نينس  اهنويع  ليحر) :هتطرشأ حاجن دعب ةرهاقلا
 اذه رهظيو .ةيسايسلا ةينغألا ىلا هجتي أدب هنا الا ةيفطاعلا هيناغا حاجن مغرو

 ةيضقلا نع ناغأ ىلع ىوتحي يذلاو دوعن انريصم» ديدحلا هطيرش يف ايلج

 بئناج ىلا ؛ةيبرعلا ةمألا اياضق نع ديدج ءيرج بولسأب ىرخأ ناغأو ةينيطسلفلا
 . ةيناسنالا ةيفطاعلا يناغألا ضعب

 لّجسو .دادغبب ةيبرغلا ةينغألا ناجرهم يف «يرعاشلا ديمح» نانفلا كراش دقو
 يهو .(انيح) ناوئعب «ةهبجلا تايش ةقرفد عم ةديدج ةينغأ يقارعلا نوي زفلتلا هل

 .دومصلاو ةلوطبلا زمر يقارعلا سشيخحلاو بعشلا ىلا ةادهم

 تاملكلاو .«بينم دمحأ» ناتفلل ديدج طيرش عيزوتب يرعاشلا موقي كلذك
 .«روصنم ميحرلا دبع)» لحارلا رعاشلاو «دادح داؤف» لحارلا رعاشلل

 نم ناك يتلاو :انيحل ِق ةديدجلا ىقيسوملا ةرهاظل دادتما وه يرعاشلا ليقحو

 ديقعلا اهعنم يتلا ىقيسوملا يهو .«يوادزملا رصاندهو «نوركف ديحأو :اهداور

 ايبيل نيدايم يف . .ةيبرغلا ةيقيسوملا تالآلل هقرح نو ركذتت مكلعلو . .!يناذقلا

 [ل . !! يضاملا ماعلاب

 .دوعلا ةلا هبناج ىلاو نائفلا

 - 1 ماما نوما معدلات 7

 اوناك اذكه . معلا ىلا ةريقسلاو

 . ةرصاعملا ةيبرعلا ةينفلا انتايح زومر

 انياو ءلبق نم نغت ملاك زوريف تنغ
 فاللا هقحالت ىزوريفلا توصلا نوكي

 حير نم ةمسن هب فنشتت يكل ناذآلا
 ةرارح نم ةنفحو باه ظيق يف ةدراب

 ندنل نمو . سراق ءاتش يف جهوتملا رمسا

 بونجلا يف اهل ةديدج ةلفح نع نلعأ
 حايسلا نم ةفلؤم فآلا ثيح «ىبسنرفلا
 سمشب نومحتسي اوؤاج نيذلا برعلا
 فيصلا ةصرف نوضقيو روزاد توكلا
 تنوم نم ةدتمملا رحبلا ءىطاوش ىلع
 ةنيدمب ارورم زيبورت ناس ىتحو ولراك
 .اهريغ تارشعو ليئافار ناسو ناكو سين
 .ةيئطاشلا ىرقلاو ندملا نم

 ةلفحلا هذه دعوم نع نالعالا عمو

 نم لك حار .ناك ةنيدم يف ةبقترملا
 كانه مه نم وأ «ناكو ىلا رفسلا عيطتسي

 ىلا مهلصوي يذلا ليبسلا نع نوثحبي

 يف ةيئانغلا زوريف ةلفحل ةركذت' ءارش

 نيفلأ نم رثكأل عستي ريسبك عداتسا»

 ةهجلا تددح دقلو .دعقم ةثامعبراو

 ةركذتلل ايئادتبا يبن ةلفحلا هذهل ةمظنملا

 لداعي ام يأ ارالود ١8١ وه ةدحاولا

 ةلفح رارغ ىلع ءايسنرف اكنرف ٠
 «لوه لافيتسف لايور» يف ةريخألا ندنل
 ل ويراديبود كاج يسنرفلا جتنملا نا ريغ
 كانه ناو ةصاخ .مقرلا اذهب فتكيل نكي

 يف نوميقي نم برعلا ءايرثالا فالآ
 نمو .مايألا هذه يسنرفلا بونحلا

 اذه فاعضا اوعفدي نا مهتعاطتساب

 ررقف .مهتايشاحلو مهلئاوعلو مه . غلبملا
 ءادوسلا قوسلا ٍق .ةركذتلا رعس عفر

 ةتس ىلا اهنم ةدحاولا رعس لصو ىتح
 بتار لثامي ام وهو .ىسئرف كئرف فالآ

 ءاسنرف يف طيسب فظومل لماك رهش
 ىوس ًاقحال هتفرعم تنت امك عبي مل كلذلو
 ىوس زجح مني لو ءاررقم ناك ام عبر
 اذه ىنعمو ,ريبكلا بعلملا يف دعاقملا عبر

 اوغاطتسا نم ةنفحل ىنغتس زوريف نا

 نيح يف . عفترملا رعسلا اذهب ركاذتلا ءارش
 هدعاقم ىقبت فوس ناكملا عابرا ةثالث نا
 نا زوريفل نكمي الامم اذهو .ةيلاخ

 قت نا تداتعا دق ابناو ةصاخ .هاضرت

 ةقورألاو دعاقملا تظنتكا دقو اهتالفح

 ؟كلذ دعب ثدح ىذلا ايف , سانلاب

 ءاغلا زوريف تررق ةريخ ا ةظحللا يف

 اهتباصا توصلا يف ةحب نا ةجحب اهتلفح
 .ىتغت نا اهعم رذعتي يئاجف لكشب

 كشلوال قلق نم اذه لكشي ام مغربو
 تاقاطبل ةيلايخلا راعسالا اوعفد نيذلا

 هذه يجتتمل ربكأ ًاقلق لكشي هناف .لفحلا
 ىلا اوعراس نيذلا اهيمظنمو ةلفحلا

 وه امنا ةلفحلا ءاغلا بيس نع نالعالا

 ةريهشلا ةيقرشلا ةيئفغملا تاوزن نم ةوزن

 .اهتوص سابتحا درجم سيلو
 نكبااَوْلا ناف ءرسمألا ناك ايأو

 هدرم لفحلا ءاغلا ببس ىف نيضراعتملا
 ددرتو ةركذتلا رعسل سحافلا ءالغلا

 ركاذستلا كابش ىلع لابقالا نم نيريثكلا
 ُِق «ءناك عداتساو ىلا لوخدلا ةقاطب ءارشل

 نوسعتمتسي نوريثكلا هيف لظيس تقو
 ال يتلا عايذملا ةزهجا ربع زوريف توصب
 نم ةدودحم تارعس ىوس كلهتست
 ةصاخ :ةصيخر تايراطب وا ءابرهكلا
 ناك ىلا رفسلا نوعيطتسي ال نيذلا كئلوا

 كنرف فاالآ ةتسب ةركذت ءارشل ندنل ىلاوا
 نوعيطتسي ءامبر . مهنا نيح يف يسنرف
 نم نيتبلع رعسب اهتاينغال تيساك ءارش
 [0 . !!ناخدلا

 1585-21 لوليا 4- ١74 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 يريم 1 يور
1000 

 ل ل
0 

 5 ياللا
 0: : و

 ؟باتكلا اذهب نوييوروالا منها اذا
 - 10 ا مو لدم وم ذآ

 فورزا 1 عئاف 7 37 5 يبرغنأ ةؤضصلا نانو نب قبو

21 

 هيي وعيب اع عسا
1 

 1ظ2001

1 

1 1 4 11 

4 : 

1111 
 ع 1 0

000000 
1 :3 7 28 

 1 ٍإ 1 011 0 0 2 5 7 7 ذه

0 

1 
31 

1 

0 

2 

2000 
 ناديي

 ةحمل ائمدق يضاملا عوبسالا يف

 .سرافلا .ريمألا ةاسيح نع

 - 188) ذدقنم نب ةماسا رعاشلا

 اندعوو (م11848 ا١قذو اه خ4

 :ريطخلا هباتكل ضرع ميدقلت

 : . نامعالا

 عورأ دعي رابتعالا باتك نا عقاولاو
 ىف هبتك دقف .ةراثا اهرثكاو ةماسا بتك

 هيرافم تعبنا قا كنعت. :ةرجبع تآيرخأ
 هتاناعم تلاطو ةايحلل ةكاردا قمعو

 ...ةهتايركذ تدازو نمزلا ثداوحل

 ناك ةماسا نا هؤرقي وهو ءىراقلل خو

 اهيف رظنلا بلقيو هتايح هيف عجرتسي

 نمل قفتي ام وحن ىلع ,اهربع صلختسيو
 سلابع نيقعي يف ءهيتنم لشم يف ةودكي
 هبتكيف هرامس هب ثدحي ناك هئأكف .رمسلا
 ريبعتلا ةجاذس نم هيف ناف ( هنع مهضعب

 ةجرادلا دح ىلا لصي ام ءادالا ةطاسبو
 , انايحا مايالا كلت .ماشلا يف ةعئاشلا

 لخادت .رابتعالا باتك فو

 نمو .ضعب ىلع اهضعب ةيلغو تايركذلا
 يف الا هلثم نوكي أل ام .ريوصتلا ةرارح

 : يبضلا مورقم نب ةعيبر لاق ©

 وجرتو وندي نم كوخأ كوخأ
 قىدايصت هنن تنزع بعيزاساالال]
 هتبذاج ىنيرق اذا تنكو)

 هاظل ىقنح عَذَف كلها ناف

 نلاعؤو .«.ىئوجتلا دهشاف يلشمب

 ينؤذ نوري يدعولا ناك

 : حيسملا دبع نب سّملتملا لاقو#
 ةيكمشتل نهر ءرملا قرت 1 2

 هفئا ٌرخ ام راتوالا بلط نمف
 هظهر 'موقلا عرص الل ..ةفاحعت

 هلثع ليقن ءدولاب اولي ناف

 * ينراملا ليغ نس كادو لاقو ©

 2 بسسس بووبسسمع بم سس و لا
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 جرعلا رشا ناي

 نا دعبي الو .ثيدحلاو رمسلا سلاجت

 دعب نم هيف رظنلا داعا ةماسا نوكي

 يف جرخف .ضعب ىلا اهضعب هقاروا عمجو
 .مويلا اهفرعن ىتلا باتكلا ةروص

 ىتلا ةديحولا ةطوطخملا فاشتكاو
 يف مت رابتعالا باتك نم انيلا تلصو

 ىينرفلا قرشتسملا ناك امدنع ءعديردم

 ريد ةبتكل سراهف دادعا ىلوتي كربنريد
 ماع كلذو ؛ديردم برق لايروكسالا
 يف ةحض أبثلا نالعا ثدحا دقو م 7
 هتلص : ببسلاو .نيقرشتسملا فوفص

 دض نويبوروالا انش ىتلا بورحلاب
 .يبرعلا نطولا

 ىلا تاتكلا ةمحرت ىلع كريثريد فكع

 ةرم لوا يبرعلا صنلا ردصو 2 , ةيسنرفلا

 ةتس قو امم” - يماسع نيب

 مث ؛ةيسنرفلا ةمجرتلا تردص م 68
 : تامعرتلا تلاوت

 ىلا هتجرت ناموش ىلوت م 1406 -
 . ةيناملالا
 ىلا هتمجرت ريبلاس ىلوت م 1477 -

 . ةيسو رلا

 0 م 5
 | اباجتسا يعد ناو .هتدوم
 ١ تيارت هكلبكو ةجالوسس:ةاؤو
 0 اناذملا عبت وأ تام . ىلايبخ

 اباهتلا بهتلي داكي لع

 ا( اباقرلا بلغلا ةيفخ دوسا م

7 
5 
 سقري فوس وا ريطلا يفاعي عيرص كك

 سلما كذلجو ارح اهب نتومو
 سهبب فيسلاب تومللا ضاخو ريصق

 سمشاو ىبا نحن اناف لاو

32001 

 لاتمتو تافاحت ف
 يلاعلا فرشلا تاخذلاب ىف



 . ةيزيلكتالا ىلا رتوب همجرت م 1475 -
 باتكلا فرعي ملف يبرعلا ءىراقلا اما

 ةرشن نا ببسلاو .رخأتم لكشب الا
 وغاكيش ىف تردص ىتلا «ىتح بيليف#»

 نم ةلقلل الا اهقيرط ذخأت ملم ١141٠ ماع
 ةبتكم تداعا م ١478 ماع يفو .نيفقثملا
 تمدقف .باتكلا اذه رشن دادغب يف ىنثملا

 ذخاو :ىبرعلا ثارحلل ةليلج ةمدخ

 . يرعلا ءىراقلل هقيرط باتكلا
 نا لوقنق باتكلا ىلا دوعن اذه دعب

 ةيلغ نم تعقو :رابتعالاب باتكلا ةيمست
 هذه يف هثيداحا ةفاسا قاس يذلا ىاسملا

 ءاهتم ةربعلا صالختسا وهو .سلاجملا
 راطخا بوكر نا» ىلا اهب ءاهتنالاو
 .بوككملا لجالا صقني ال بورحلا

 الو هلجا مدقتي ال .ردقم تقوم رمعلاو
 ال هللا نم برحلا ين رصنلاو .رخأتي
 الو ريفن ةرثكب الو هريبذتو بيترتب
 , «ريصن

 نسح يف ودبت .باتكلا ةميق نا ىلع'
 برطضي ناك يذلا هعمتجمل هريوصت

 .نتفلا ةرثك نم ىقلي امب افينع ابارطضا

000 

 .عامطالا ةبلغو .ءاوهالا قرفتو

 تارايتلا ضعب عاستاو .نمالا لالتخاو

 نم هتحن حزري امب مث . ةقرطتملا ةيركفلا

 عاستاو - جنرفالا  نييبوروالا وزغ لقث
 .هل برعلا ضوبغو هادا

 رابتعالا باتك ودبي بئاجلا اذه يفف
 نييبوروالا تاوزغ قئاثو نم ةيح هقيثو
 .اهيبش ال فرعن ال

 كراعملا رابخأب أبعي نكي مل ةماسا ناف

 نباو دانش نباو ريثالا نباك نييديلقتلا
 ةايح روصي ناك  ةماسا  هنكلو ء ميدعلا

 هذش حلعسسم تن يرجمن يتلا سانلا

 روصلا دنع فقيو ؛ةيمادلا ثادحألا
 مش عقي ناك امو ءابنم ةرئؤملا ةقيمعلا

 مهدج نطاوم يلو .مهتويب لخاد

 مهو مهسفنال هنولوقي اوناك امو .مهوشو

 ضراالا نم مهءاج يذلا يرزاغلا ودعلا

 نطريو (اهنومسي اوناك اهك ةبروأ) ةريبكلا
 اظيلغ اظف ودبيو ءابنومهفي ال ةبيرغ ةغل
 هعست ال |خخض امهج .ةراضحلا هلقصت مل

 !نيعلا

 سانلاو ةايحلا فصو باتكلا يفو

 يف تاداعلا روصو .ماشلا دالب يف كاذنا

 ةعيبطلا روصو .اهيف نازحالاو حارفالا
 ةقيثو هلعجي ام .ةيلامشلا اهقطانم ضعب يف
 بتك نم دعي هنا مث .اضيا ةيعامتجا
 ةقيثوو .ةبتكملا ُْق ةردانلا ةيتاذلا ةريسلا

 هذه لمجمل .هيف اهليثم لق ةيبدا
 صضعب يف عفنت ءاذه ىلا يهو .صئاصخلا

 تاحهللاب افاصتال ةيوغللا تاساردلا

 بيلاسأبو ءاهرصع يف ماشلا يف ةجرادلا
 تاغللا نم اهلخاد امو ,يوغللا اهبيكرت

 يتلا قرطلاو «ةيبرغلاو ةيقرشلا ىرخالا
 ةثالث يف لصالا يف رابتعالا باتك عقي

 : ماسقا

 رابخاي لفحي يذلا لوالا مسقلاف
 اهرثكاو اهانغا وهو «تورخلاو عئاقولا

 ديصلا رابخاب قلعتي يناثلا مسقلاو . ةميق
 ريثم لفاح مسق وهو .حراوجلاو صنقلاو
 دهاشم تاياكح ةماسا هيف ىكح ءاضيا

 هيبا عم رزيش يف اهرضح ىتلا ديصلا

 نيدلا دامع عم لصوملاو هتاملغو هلهاو

 ركب رايدو رصمو قشمدو .هناملغو يكنز
 .هرصع لاجر رابك عم اهريغو

 مضيو باتكلاب قحلم ثلاثلا مسقلاو
 داهزلاو نيحلاصلا رابخا نم تاياكح

 سيلف «اقاخحلا باتكلاب تقحلا اهنا ودبيو

 .هعوضومب وأ هب هلص اه

 مستقلا وه باتكلا نم لوالا مسقلا

 . باتكلا ةرهش تماق هيلعو .مهألا
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 اسابع نولتقيو برعلا نومجابي جنرفالا ئ
 عئاقولا لثمت يتلا نيوانعلا ضعب انه ركذن

 7 52 ُ م 7 / 1-7-0

 ةيب رغلا هللا رارعا
 ردصملا عمج

 يذلا ءىشلا وه ثدحلاو .لعفلا هيلع لدي ام ىلع لادلا ثدحلا وه ردصملا
 برقلاو دعبلاو ىنملاو دوقعلاو مايقلاو لفقلاو تبرضلاك لعافلا هثدح

 ١ . ىضحي ال داكي امم كلذ ريغ ىلا . . .ناسحالاو
 هتينثتل نكي مل .لعفلا هيلع لدي يذلا ثدحلا درجن هب ادوصقم ردصملا ناك اذاف

 ىتلا ةقيقحلل عوصضوم هنال . سنجل مسال هياشم هجولا اذه نم وهف ةدئاف هعمحو

 لاقي تيزلا نم ةريغصلا ةفحصلا يف ام ناف سنجلا مساك ريثكلاو ليلقلا اهيف كرتشي
 . (تيز) ةيباخ فلا ألمي امل لاقي امك (تيز) :هل

 ةفلتخم تائيه ىلع ءىجملاو ثدحلا رركت ىلع ةلالدلا ردصملاب دارملا ناك اذا نكلو
 لقن اذا كلذكو :؛(تابرضو نيتبرض انالف تبرض) :كلوتك عمجيو ىنثي نا زاج
 . . .كلذ وحنو سرفو لجرك هتاذب موقي يذلا مسالا ىلا يا .تاذلا ىلا ردصملا

 : اولاقف (ةبها)و (نيدلا)و (نهرلا)و (فقولا) : تاذلا ىلا اهولقن يتلا رداصملا نمف
 نع ةدرجم اهبنأك تحبصا ءامسالا هذه نال ؛(تابه)و (نوهر)و (نويد)و (فاقوأ)
 . . . عمجتو ىتثت ىتلا ءامسالا رئاسك يهف ثدحلا ىنعم

 ام ضعب نم هولخب هفلاخو ةلالدلا يف ردصملا ىواس ام وهو ردصملا عمج اوزاجاو
 اظافلا الا ردصملا مسا عمج اوزاجا ةفلاخملا كلت لجا نمف . ضيوعت نود هلعف يف
 اوثرتكي ملف مهف حرقلا ىتح مايالا هذه باتك اما . . .ةعومجم اهولمعتسي مل هنم

 ثبعلا اذه اودعو ءاعومجم طق نكي مل ام رداصملا نم اوعمجف ردضملا عمج ةدعاقل
 ! !اهيلع مهل ةنم ةغللا دعاوقب

 ريغ وهو .رداصملا نم هريغك ريثكلاو ليلقلا هيف كرتشي ءيش وهو ردصم (دجملا)
 اذه يف اوبا دقف اذه عمو .تاذلا ىلا لوقثم الو تائيهلا فلتخت الو ثودحلا رركتم
 عمجت ىلا ةيمجعالا تاغللا رداصم ىلع هل المح (ذاجمأ) ىلع هوعمجي نا الا رصعلا
 (دوهج) ىلع هوعمجف (دهجلا) ب اولعف كلذكو .طرش الو ديق الب اهرداصم
 . . .(لاضفأ) ىلع هوعمجف (لضفلا) بو (داعبأ) ىلع هوعمجف (دعبلا) بو

 ذا مهيلع قحف .رداصملا هذه مهعمج يف باوص ىلع مهنا نيتقوم اوناك ذا
 داجما ىلع دجملا اوعمج (ىف . . .اهتزعو ةغللا فرشل الامكتسا .اهتلمحب اهوعمجي

 يفو (ماونأ - مون) عمج ينو (لوتق - لتق) عمج يف اولوقي نا مهيلع دوهج ىلع دهجلاو
 عمج يفو (روخف  رخف) عمج يفو (بالطأ  بلط) عمج ينو (لوكأ  لكأ) عمج
 اولفغيو ,ةغللا وعْضاو هلمعتسا ام اولمعتسيلف الاو 2 . خلا . . (راوجأ  روج)
 00. فخسلا هنيشي نا مهئاشناو :لذتبت نا مهتغلب نونظي اوناك نا هادع ام

 تاتكلا اذه نع ةيلوا ةركف نيوكتلو

 . هلها نم اعمجو

 ! هيتكو ةماسا : انه

 . جنرفالا دئاكم نم روص ه ه١ ةئس جنرفالا عم نيرسنق ةكرعم

 !هدهع ظفحي ال يركند جنرفالا كلم

 . مداخلا ْوِلْول ةنابحح ءامسسا نودي ماشلا ركسع ف فا

 ةراغالل مهذخأيو يبرع سراف ةئامنامث
 . جنرفالا ىلع
 تيب يف جنرفالا نولتاقي هلاجرو ةماسا

 . ليربج
 هيخا داهشتساو .نرصم ىلا ةماسا ةدوع

 . ةزغ لاتق يف ةلودلا زع ريمالا

 لاوما ببغيو هدهع نوخي جنرفالا كلم

 نم ةلفاق ىلع لخدي دحاو برع سراف -
 !ةراغم يف جنرفالا

 مدقئس ةقيثولا ءباتكلا اذه ةيمهالو
 يتلا هصوصن نم ةفئاط مداقلا عوبسالا يف

 برعلا يدصت نع هيح عئاقو يورت
 [ل!نييبوروالا ةازغلا لفاحجلا يلوطبلا

 د ور د د د يسم ند دس يع دعا ا
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 " لاوط يأ دفلا ليعلاب يودع يتدلاو نع كقحيا
 ةندش

 ةسقاخلا يف كأذن دا تنكو. ه5 ماع .نف ةرتفلا هزه

 تغقؤ امدقعا : طفت ماع ىلا «(يرمع نم ةرشغ

 لعن نينئادفلاو ينانيللا شكلا ننياثداوبحلا

 يلع ةهشتسا يتلا ناادرف يق «ةيليئارسالا» ةيلمعلا
 نصآنإ لامك .راكشلا فتسود وبا ةثالثلا ةداقلا اهرثاا
  ةثالث, ةذه ميخملا يلاها عم ترصوح :ناودغ لامكو
 نم تنكمتا امدنعو :يرابشخا اهءانثا تعطقنا ماما

 ' يتدلاو ةهجاوم نع ناك ,لزنملا ىلا ةدوتقلاو جورخلا
 .ةقياسلا جيذاقالا لاااهعم عفنتا دعت مل ذا ةقيقحلاب

 ااهجوُر ةافو لقب :ةجاؤدزم يلو وسم لفت مآ لككو

 "يمهت ليقتسملا نهلنو اهيدالوا ةنشقت يلم ٌِق :ةوكبملا#

 قباتسلا ف امك يشم بلطت دعت ملوأ: ,مالكلاب ينتغطاقو

 دوج وبا لاشيم اهقيقش لبق اتاري اهلا ارقا نا

 ف دومضلا  عيطتست نل يتذلاو نا: نم ادكاتم' تنكؤو

 اهعفدي 3 يلا ةجارقبي هاهنا ةيطاقملا هذهيو

 0” لكشي# ةسصاارقتم رولر وخني لعسلتو .ةزفلتلا

 يق ينرظتنت اهددجو اريخاتم ادئاع تنكو ةلدل تاذب

 ساَيَل وه.نم :لاؤسلاب ينترداب'يبوخد روفا:يتفرغ
 ضحشلا# اذه وحن ةحماجلا ةيفطاعلابو ؟تافرع

 طفلا مّقعزلا/نع اشيدضلا يقا"تبهسا

 ,ىسابب لعن سايل ةملك تظفل يتذلاو نإ ىلا هادتنالا

 يف هنع اوثدحت مهنا ينتريخا يمالك تيهنأ نا دعبو.

 7 ىلا تراشاو .ةروصلا هيشن هنا تفاضاو رابخالا

 اهتعضو دق تنك ينيطسلفلا ميعزلل 3 ةريغص ةروص

 وهاهنا اهل تلقف . ,ينتك بناج ىلا يبشخ راظا لخاد

 ةفلك ظقلت يتذلاو تلظ ةحلاصملا هذه ٍدعب:.تاذلاب
 :ْنا نواحا نا نقد هقلطلاب كعمشلا املك للاي لدم سايب

 اهناو ةصاخ كلذ,دمعتت اهنا ادقتعم رمالا اهلل حلضا
 .اهي اهل دوهشم ةفارط تازذ تناك

 8 لاشتم فطتلا ماعينم زومت نم ثلاثلا
 ايس , تاوولا »و ةديرجا يف نم يركب دعب ةيوج

  ىلوألا ةشانيبلا ةلئاعلا "نك يبات ضللاو لقانا
 "يف تفاصا سلا ةيبساقلا ةمدنصلا هذهل تضرعتت يذلا

 .ةقليعلا 5 ْ ةيبرعلاو ' 4 ةينانمللا تالذإقألا بفذا دعب 0

 ؛ نكت هلو ب را ا اس

 ,نييميلقا و نييلحم ةلأسملاب نينمتهملانأب املع نيطاحق

 صاقرتيع رهيب ةهبيتلطرق وبزرتك ايداع. .نييلودوا

 /برعلا»ةداقلا نم نيريقكلا واطالبنج لامك موكرملاوأ
 قيلبازطو تقريب طورت 3 قيرطلا يلا انودابف

 ناكم نع ذو هلأ لا نتجوتلا سا تناك 2 هربا لا

 نا ىلا ريتؤتإلو تي نم اةيلاح 1 انيقب :هراهينجلاا

 رب عباتت اهتكرتوإ ءودهب كامب انفلغأ# 0

 .اهثيلع تيدان مث ,ةوهقلا نم اناجنف اهل رضحا تيهذدو

 نما تنكر معاحيقلا, نم نيتمز ودم اهانيعأ 0

 لو 0 0 ىلا 5 ادب اي .,
 لاني داع رومنب نم نماكلا ِ 1 مود جيس

 ةفابسم ! 0 انلزن دلزنمي نيب
 رد



 ةيندنللا قرشملا ةلاصب ضرعم ىف

 ساشنلاو ةضفلا نم ةيب رع فخن
 ةعمالالا راجحالاب ةمعطم :ةنققلاو نساحنلا :نم.فحت

 يف «قرشلا» ةلاصب اب صاخ ضرعم يف ارخؤم تمظنتنا
 . نادل

 قشمد يف ةعئاش تناك ىتلا ةعيدبلا فحتلا هذه

 ةرتفلا نيب ام قرشلا مصاوع نم اهاوسو دادغبو ةرهاقلاو

 نيب ام اهطاكشا يف تعونت ,ةيداليم ١76٠-١01١ نم

 نوحصلاو طارقالاو قيرابالاو فويسلاو رخابملا

 يسدنفلا قسانتلا هيف ىعاري ناك امث اهريغو قيدانصلاو

 ةضفلاب ةغاصملا تاعونصملا نم .شقنلاو مسرلاو

 . ساحنلاو

 نفلا اذه يف اوننفت نوعدبم ةغاص قرشملا يف رهتشا دقل
 نوديدعلا هكلتمي ام لالخ نم ءاوس ارضاح لاز ام يذلا

 نومعطي نيرصاعم ةغاص درفت لالخ نم وأ «هتازاجنا نم

 .ةديعبلا فراخزلاو طوطخ لاو شوقنلا اهنيزت

 تازاجنا نع ةلماكتم ةيؤر دهاشملل مدق ضرعملا اذه
 ةلاصلا دعتستو .ةرتفلا كلت لالخ يبرعلا غئاصلا نائفلا

 نوتفو قارشتسالا تاحول نع لثامث ضرعم ةماقال اقحال

 .ةرجشلا قاروا لكش ىلع روصلل ةنيز

 تكالال ال الل الل لال الل ل ل ال اا اللا ل الل لالا لالالالا للا للا لا ا الا اا

 .ءاقرز راجحاب ناراوس
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