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 ني 1 اوعضو 0 ا

 ا تس

 و ؛ةدحتملا 1 منأا ةيناثابح نا
 03 ٍْ ّْ قو 300 ةمساح تاراوق

 1 ذ وفا هاؤحي ضرح قزم 1 :

 5 3 ةيئاؤعلا تاوقلا عافذثأ يف

 امال وه نع يذآلا عفت د ةمه

 4 ةيقارعلا ةردقلا نأ «كاذو
 يح نم دايما عارم ظ

 ١ هنت : يلع درا 0 قارغلا : 6
 , ؛ةسينا ريالا هه ةراعم 1 م

 4 يلو ءاهنإل ان ظخام
 .كلذ ىلع بيِجت ةمداقلا مايالاب "



 هسسيئر ناسل ىلعو - يناريالا حرطلا نم ضيقنلا
 نم باحسنالل هدادعتساو حمالسلاب نيسح مادص

 ىلع ةليلق مايا الا دعب ضمت املو .ةيناردالا يضارالا
 ؟١٠198 لولبا ف يناريالا ناودعلا ىلع يقارغلا درلا
 ماما هئاعداب قئاقحلا ريوزن يئثدماخ لواحب .كلذ عمو

 برحلا أدي قارعلا نا» يراره يف زايحنالا مدع رمتؤم
 هظ هبلا همالك درنف .«نارهط يف ماظنلا طاقسا فدهب

 سيئر /ءارزولا سيئرل لوالا بئانلا .ناضمر نيساي
 ناريا دفو سيئر ىدحتا يننا» :لوقلاب يقارعلا دفولا
 انايب وا ادحاو احيرصت رمتؤملا اذه ةسائرل مدقي نا
 ىلا وعدت :؛قارعلا يف ةلوؤسم ةهج نع ارداص ادحاو
 ىتحو ١415 طابش ذنم «ناريا يف ماظنلا رييغت وا طاقسا
 يف مكماما عضي نا هتعاطتسابف قارعلا دقو اما :مويلا

 نولوؤسملا اهيف وعدي ةقيثوو ةقيثو فلا بسانملا تقولا
 رييغتو طاقسا ىلا سما ثدحت يذلا مهتمو .نويناريالا
 ذنم تردص دق تاحيرصتلا هذه ناو :قارعلا يف ماظنلا
 .«مويلا ىتحو ١51/5 طابش

 يقارعلا نيفقوملا نيب ةخراصلا تاقرافملا هذه
 يفف ,تسلا برحلا تاونس لاوط ترمتسا يناريالاو

 ىمح ديعصت ىلا دمعت تناك ناريا اهيف مزهنن ةرم لك
 اهفئاذق هجوتو :قئاقحلا ريوزت ىلا اجلتو ؛اهتاديدهت
 «ةروثلا» نع اهثيدح ةريتو نم عفرتو ,نييندملا ىلا
 .اًراجنا ققحت نا عطتست مل اهنكل .اهريدصت ةرورضو
 .اراصتنا قارعلا اهيف ققحي ةرم لك يف و .ضرالا ىلع
 رؤقلا ىلع هعبتي ناك اديدج ايناريا اموجه رحديو
 نمالاو مالسلا ىلع هصرح نع هيف برعي ديكاتب
 .ةيلودلا قيئاوملاو

1 

 ةرجاع اهنكلو دعونتو ددهت ناريا

 نوصل دهم هن لوو تي 113

 ' ا[ :عيلتلا برد
 ..و ةوقلا ماع

 روم مجسووو حمارا حادط وبتف اج مانو جمالا هك مابااكت 010017 عنا جك مجطجوو هاو جججو راو هو ب صمتمسج »رج مجول وم جاز هوما عمت جه مسمع وج ع سا وسر ف تجر

 خيرات يف ةيسايسلا تاقرافملا برغا نم هّلعل
 راسب برغا نمو .اهئادعا عم انتما عارص ىلنب

 خيراتلا يف نيتلود نيب برح لوطا نابورحلا ! ا“
 ةيناردالا - ةيقارعلا برحلا تلخد دقو  ثيدحلا
 - ناريا  ربكالا ةلودلا ناب تلّجس دق  عباسلا اهماع

 مده نع دو
 لعفب ائراط سيل .هتيحورب يقارعلا فقوملا اذه

 ةدايقلا هتدمتعا جهن هنكلو .اهتاروطتو برحلا
 ,ةطظلسلا ىلا ينيمخ لوصو لبق ام ذنم ةيقارعلا

 عم راوجلا نسح تاقالع ىلع اهصرح نالعاب هتسّركو

 لبقتسم ىلع اهصرح نم اقالطنا ؛ةروثلا دعب ناريا
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 زايحتالا مدعل ماكتحالا لبقي ناضمر نيساي هط
 مهالل مدقي زيزع قراطو

 ءادنغا مدع ةدهاعمل احارتقا ةدحتملا

 :لوقي هللا ريخ ناندع نكرلا قيرفلاو ...

 المكاب ندم وحم انئاكداب

 ١ 1 م1 مج[ نمره معهما 5

 .ناودعلاب ددهت برحلا بوشن لبق ام ذنم تئتف ام
 سرامتو .«ةروثلا ريدصت»و لالتحالاب دعونتو
 دح ىلا ,ءرغصالا» اهتراج نوؤش يف لخدتلا ةسايس
 عئاقو لجست امنيب .اهيف ماظنلا طاقساب ةبلاطملا
 لك يف لماكلا اهزجع ,ةكرعملا ضرا ىلعو .ةهبجلا
 غيص لك هسفن تقولا يف .ضفرت كلذ عمو .نيدايملا
 فرصنتو .اهقزام نم جورخلل اهيلع ةضورعملا مالسلا
 الو هل قفا ال رصنب سفنلا ينمتو ةرياكمو دانعي
 ! تامزلتسملا ىندا هلرفوتت الو .ساسا

 ةلودلا نا اضيا برحلا هذه عئاقو تلجس .لياقملاب

 ,ةردابملاو ةوقلا مامز كلتمت  قارعلا رفغصالا
 امنيب .برحلا ءدب ذنم لاتقلا ةهبج لوط ىلع رطيستو
 الو ,ع ورشملا عافدلاو درلا ربقغي دعوتنت الو ددهت ال

 يذلا تقولا يف .اهتراج ىلا ةروثلا ريدصت ىلا حمطت
 وا عفدم ةقالطا لك عم مالسلا راعش هيف عفرت
 .وجلا روسن نم رسنل ةعلط وا ؛خوراص

 6 ذنم ءايمسر» ةرمتسم ةقرافملا هذهف .كلذ عمو

 ينيمخ مالتسا ذنم ايدعقاو ةرمتسمو ١4/٠١. لوليا

 كلذ لبق ىتحو .ةيناريالا بوعشلا تاردقم مامز
 اسنرف يف هتماقا ناكم نم 19178 ةنس داني ملا .ةرتفب
 ىلع  قارعلا داني ملا ,مث ؟قارعلا يف مكحلا طاقساب

 لخدت نع اديعب ةقطنملا رارقتساو نماو .اهبعش
 هاجتاب يعسلل اعسو رخدت ملف .ةيجراخلا ىوقلا
 نا الا .نارهط عم ةنزاوتمو ةيعيبط تاقالع ةماقا

 تناكو .ضيقنلا ىلع امود ناك يناربآلا هحونلا

 ىلالملا تاهجوتب ةروهمم ىلوالا ةيساسالا ةقرافملا

 ذنم كردي نا قارعلا ىلع ابعص نكي ملو :مهتاعلطتو
 ىدص نارهط ىدل كرتت مل ةيباجيالا هفقاوم نا ءدبلا
 اًنِحال ناك موي فجنلا يف ينيمخ ةفاضتسا ناو .الثامم

 ناو ,ةيبلسلا ةياغ يف جئاتن الا رمثت مل قارغلا يف
 اناذآ اهل دجت ال لدابتملا مارتحالاو مالسلا تاوعد

 مهتروث ريدصت ىلع نوّرصي يذلا يلالملا ىدل ةيغاص
 اهتاوطخ ىلوا أدبت نا دب الو .لصت نا نكمي ثيح ىلا
 ةعومجمب كاردالا اذه دكأتو .«!!:لادغب قيرط ىلع

 يف لخدتلا ةلواحمب اءدب ,كلذ تلت يتلا ثادحالا

 يتلا باهرالا تايلمعبو .ةيقارعلا ةيلخادلا نوؤشلا
 مث ؛قارعلا لخاد اهميمعت ىلالملا مكح لواح

 ندملا فصقو .دودحلا ىلع ةيمويلا تاشرحتلاب

 هبف لصو يذلا ّدحلا ىلا ,ةنمآلا ةيدودحلا قطانملاو

 يف ردصلا رقاب دمحم ىلا قربي نا ينيمخب رمالا

 اهيف ؛هرشبي» :ةيقارعلا ةلودلا ديرب ربعو «قارعلا
 .«!!,ةطلسلا مامز يل ونل دادعتسالاب

 ددعلا  ةنيرغلا ةعيلطلا 5/١ ١5 لوليأ 1١39457 ©
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 دالعلا حوبضصضوم

 دعب سفنلا نع عافدلا رارق ناك .كلذ لك مامأ

 ضرالل انوص .هبحانتم بعشتو :ناودعلا لاحفتسا

 ينلا ةيفلسلا ةيبيوعشلا ةمجهلل اءاردو :حاورالاو

 دخحاولا بعشلا لخاد نيفسا قد فدهتست تناك

 .هدانعتسال اديهمت هقيزمتو

 امئاقو اتباث مالسلا ىلا ةوعدلا جهن يقب .كلذ عمو

 اذه اهيف نيبقارملا شهدا يتلا ةجردلا ىلا .مودلا ىتح

 نم مكلا اذه مهشهدا املثم .مالسلا تاردابم نم مكلا

 ةردبكلا ةيناردالا تامجهلا نم ددعلا اذهو .دومصلا

 .اموجه ١7 تغلب دقو ٠ :تديدأ وا ترسك يتلا

 ةبهاتملا ةيقارعلا ديلا نا لوقلا نكمي ةغلابم نودو
 ديلاو ,ناودعلا ةفاش لاصئتسال ةهبجلا لوط ىلع
 ةقيقحلا .اغم نالثمت .مالسلاب حّولت يتلا ىرخالا
 نم لك ىلع نارهط ماكحل ايدحت ةبصتنملا ةيقارعلا
 فرصتت فيكف .يركسعلاو يسايبسلا نيديعصلا

 ةهبج ىلع اهطيطخت وه امو :مالسلا تاوعد ماما ناريا
 ؟لاتقلا

 ةهدحلا نع دعنا ...ةسادسلا قف ةغوارم
 عيراشم لك ضفر يف فورعملا اهيولسا ىلا ةفاضالاب

 .فقوملا اذه عم اماجسناو ؛,تتا ردصم يا نم مالسلا

 نم عورشم يا عم يطاعتلا يف قالزنالا ةيناكمال اءردو

 ناودعلا أدب نمو هتاروطتو عازنلا ءدب عئاقو تيبثت

 ةيعوضؤمب اهتشقانم نع عنتمت امك .برحلا سيلو
 امنيب .ةيلودلا تامظنملا رطا نم راطا يا ىف ةيملعو

 نم :قاروالا طلخو ؛قئاقحلا بلقو ,هيومتلا ىلا أجلت

 ثدحا سكع دقو .ةيدارفالا اهرظن ةهحو ضرع لالخ

 ينارمالا دفولا سيئر .يئنماخ ةسرامملا هذهل ةروص

 0 باطخ دعب لواح امدنع يراره رمثؤم ىلا

 لكب قارعلا ماهتا ( (هّقِب عطق ىلا اورطضا) بايسلاب

 يذلا وه قارعلا نا :الئاق هتاسراممو هماظن تافص

 ,ةيلودلا تاقافتالا قرخيو .برحلا رارمتسا ىلع ّرصي
 ,ةيناربالا ةيلخادلا نوؤشلا ىف لخدتي يذلا وهو
 ماظن طاقسا ىلع لمعي قارعلا نا هئاعدا ىلا ةفاضالاب

 !!ناربا يف مكحلا

 كرتي مل ناضمر نيساي هط يقارعلا دفولا سيئر نكل
 يف يئنماخ معازم دينفتب ماقف هتوفت اهيلع درلا ةصرف
 ةقيثو مدقي نا» هايا ايدحتم رمتؤملا ماما هتملك قايس
 ميدقتل قارعلا دادغتسا عم. هحرط ام قدص تبثت ةدحاو
 كلذ بقعاو :«ناريا ىلع كلذ قابطنا تبثت ىتلا قئاثولا

 يباغوم سيئرلا ةسائرب دفو لاسرا هيف بلط حارتقاب
 امم ققحتلل ةكرحلا مارتحاب نوعتمتي نمم ىري نمو
 مدع ةكرح ةيالوب قارعلا لوبق ايديم .ناريا هتعدا
 .هارت مكح يا لويقو ناربا عم عازنلا ىلع زايحنالا

 نمّؤت ةلود ناريا تناك اذا» :نيرمتؤملا بطاخ ةقثبو
 ءحارتقالا اذه لبقت نا اهيلعق .ءزايحتالا مدع ءىدابمب

 نا يغبني يذلا نم لوقن نا بجي كلذ دنعف هلبقت مل اذاو

 .«ةكرحلا هذه نم درطب

 ناربا لئادب
 ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو مدقت ,هسفن قايسلا يف

 نيمالا ىلا اههجو ةلاسر نمض رخآ حارتقاب زيزع قراط

 ١" ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- ١1/5 ١5 لوليا ١52/7

 اهيف كرت ءراليوك يد زيريب ةدحتملا ممالل ماعلا
 دادعتسا انلعم .2لئادبلا رايتخا ةيرح نيدناريالل

 نيدليلا نيب ءادتعا مدع ةيقافتا عيقوتل قارعلا

 سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا ةنامضد

 امك- ليدبلاف .حرتقملا اذه ناريا لبقت مل اذا اما .نفالا

 لود نيب نم لود ثالث يه راتخت نا  حارتقالا لوقي
 نمضت .لود ثالث لياقملاب قارعلا راتخيو ,ملاعلا
 .نيفرطلا نيب ءادتعالا مدع ةيقافتا تسلا

 رايخلا نوكي امدنع» حارتقالا ىلع زيزع قراط بقعو
 ءانتتسقتاي انرئاصم 0 ارارحا نوكن نا يف انقح نيب

 حضاو باوجلا ناف .يجراخلا رهقلاو ةنميهلا نيبو
 0 ةيلودلا ةريسالا ىقبتس ىدذم يا ىلا» :لاؤسلاو

 لالقعساو ةداننمل سلا .ديدهتلا اننهل, دح, عضو خه
 ,ةنماروملاعلا لسمو ةفطخملا رازفتسو: لب يسهل ةزربغلا

 ينعت ال مالسلا عيراشمو تاحارتقالا لك نا عمو

 ناف :ميدقلا خيراتلا رأث ءارو سرتمتملا يناريالا لقعلا
 تارارقلا ىتح هنا تتبثا دق برحلا نم تاونس تس

 ةوق اهبحصت مل اذا :تتا ردصم يا نمو .ةيلودلا

 ةلس يف ىقلُتو ؛قرو ىلع اربح ىقبت اهذيفنت ىلع موقت
 ممالا تارارق ىلا فدضا دق نوكب اذكهو ,تالمهملا
 برحلا نآشن ةيلودلا تامظنملا نم اهردغو ةدحتملا

 زايحنالا مدع رمتؤم تارارق ةيناريالا  ةيقارعلا
 اهّيغ ىلع ناريا هيف رمتست يذلا تقولا يف .ريخالا
 .اهماكح ةلاهجو اهتنعتو

 ؟ندملا نرخ نه ناونا فدهتست اذه
 هنا هابتنالل تفلملا ناف يركسعلا ديعصلا لهما

 ىلع اهتردق تلشو ,لاتقلا ةهبج ىف نارما ترشُح املك

 وا :ةيناودعلا اهفادها قيقحت نم نكمتت ملو .ريثانلا

 فلم حتفتل دوعت اهناف .ةعجوم تابرض اهب تلزنا
 قطانملا يف نونمآلا دوعيو .ديدج نم ندملا برح

 اشطب رثكا نوكيس اندر :هللا ريخ ناندع نكرلا قيرقلا

 ةيعفدملا ىمرم نم ةبيرقلاو :ةيقارعلا ةيدودحلا
 ىلا دمعت يهو .ةيئاوشعلا اهفئاذقل افذه :ةيناربالا

 نم راثلا ىلع اهرارصا حوضوب سكعي لكشب كلذ
 نم ماقتنالاب ءاهب قحلت يتلا تابرضلا وا .اهمئازه
 هذه يناربالا ماظنلا ىري كلذ ىلا ةفاضالاب .لزعلا

 بناج نمو .ةريتولا هذه ىلع ترمتسا ام اذا برحلا
 در ءاوس .هيدي نيب ةحبار ةقرو لكشت اهنا .دحاو
 .دري مل ما لثملاب قارعلا

 ىلع درلا مدعي هفقوم ىلع قارعلا رمتسا اذاف
 فده ققح دق يناريالا ماظنلا نوكب ةيندم فادها

 ,نينمآلا نييقارعلا نييندملا باسح ىلع «راثلاب ذخألا»
 ,لاتقلا ةحاس يف ةهجاوملا نم هيلع لهسا بيلاسأبو
 رجعلا جرح نم هسفن جرخا دق نوكيو .ةفلك لقاو

 انه ةرمتسملا ةيمويلا ةهجاوملا ىلع ةردقلا مدعو
 ةصرف هسفنل يطعيو .ةهيجلا دادتما ىلع كانهو

 تايمستلا تاذ هثامجهل يمسوملا دشحلا بيترت
 :هسفت بولسالاب درلا قارعلا ررق اذا اما .ةلسلسملا
 نيفده نوروصتي امك نييناريالل ققحيس كلذ ناف
 :نتيسابسا

 ةيئاربالا ةيندملا فا دهالل ديدشلا برضلا نا :الوا

 ةريبك ةيرشب رئاسخ نم هنع مجني نا نكمي امب
 ىلع سانلا «نيفحت» ل ماظنلا ماما لاخملا حتفيس
 ما مهتويب يف اوناك ءاوس تا توملا نا املاط .«ع وطتلا»

 زواجت ىلع ماظنلا دعاسيس يذلا رمالا .ةهبجلا ىلع
 بيلاساب اهجلاعي أدب نا دعب ةهبجلا نع ءافكنالا ةلاح
 .نييناريالا قحب ةيرسق

 نم ةيندملا فادهالا برض ةريتو دادتشا نا :ايناث

 دب ال يل ودلا ديعصلا ىلع هراثا هل نوكتس نيفرطلا لبق

 ذاختا ىلا امبرو .لخدتلا ىلا ةدحتملا ممالا عقدت نا
 اذهو ةيندملا فادهالا لك برض نع فكلاب يضقي رارق
 فادهالا لومشل اهنم ةلواحم يف نارهط هيلا ىعست ام
 بعهحكت لكشت يتلا ةيئاربالا ةنودحلاو ةيداصتقالا
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 .عنملا رارق نمض برحلا بصعو ةايحلا
 ,ةيتاردالا ةيحانلا نم اذه

 !ذامل :يهيدبلا لاؤسلا حرطيف قارعلا ةمحان نماما

 ةدشب ريثأتلا ىلع ةرداق اهنا عم نذا دادغب برضت ال

 ؟نارسا ىلغ

 ناريا تع د ينلا بانسالا سفن نم خيام باوجلاو

 .برحلا نم جهنلا اذه رايتخال
 لاز ام قارعلا نا ىلا الوا ريشاتلا نم دم ال ةبادبف

 .ةيندملا فادشهالا برض مدعب ةظحللا ىدح اكسمتم

 ةنساسالا تاشنملا لاطتو ةلدوط هعاب نا املاطف

 يهف  ةديعبلاو ةبيرقلا  برحلا يف ةرثؤملاو ةماهلاو
 نا كش الو ,ينآلاو يقوسلا ىدملا ىلع هل يس فدش

 ,اهنايدمو ةردقلا هذهل اجذومن لكشب «؛يرس» برض
 يذلا هندايم عم كلذ ىف مجسنب قارغلا نا ىلا ةفاضالاب

 راشا ىتلاو .ةيمويلا ةيركسعلا تانايبلا اهيلع دكؤت
 ةيوجلا ةوقلا دئاق نابغش ديمح رابطلا قيرفلا اهيلا
 لصاونس» :هلوقب زيربت يفاصم برض رثا ةيقارعلا
 افادها الا برضت ال ثيح ءىدابملا فرشب اكسمت ماقتنالا

 هتاقامح ةيقاع يناريالا ماظنلل رشؤت ةيداصتقاو ةيركسع

 .؛ةنمآلا ةيقارعلا ندملا برضي

 هذه ىلع همادقا مدع ىف قارعلا نا كش ال .مث
 ةصرقف ناريا ءاطعا مدع ىخوتي نآلا ىتح ةوطخلا
 هماحسنا ىلا ةقاضا .نيدساسالا نيفدهلا دحا قدقحت

 ومو برحلا تاونس لاوط هب زيمت يذلا هفقوم عم
 ةبراحتملا لودلا تاقالع يف دوهعم ريغ لكشب_صرحلا
 مل يذلا تقولا يف ةيناريالا بوعشلا ىلع _اهضعب عم
 ىلع صرحلا اذه نم ىندا ادح يلالملا مكح هيف دبد

 رارمتساب لواحي هارن اذهلو :نييناريالا حاورا
 ةجردلا ىلا سيل نكل .ةباهنلا ىلا رابخلا اذه داعبتسا
 هيعش ىلع طلسم دحاو ّذح اذ احالس اهيف حبصي يتلا

 هسقن قارعلا دجيس اهدنع .ريمض نم عزاو نود
 يتلا تابرضلا نم اماليا رثكاو رنكا ةوقب درلل ارطضم
 ىلع درلا راصتقا نا دجيسو .هارقو هندم ىلا هحوت

 اهتدمها مغر اهريغ وا ةيودحلا ةيداصتقالا تاشنملا

 اياحضلا ةميقو لداعتت ال  ناودعلا بصع ةيذغت يف
 وه طيسب بيسل فئاذقلا لباو تحت نوطقسي نيذلا
 ريباعملا لك قفوو .فورظلا لك تحت ىلغا ناسنالا نا

 .بولسالا سفنب ةهجاوملل ارطضم هسفن دجيسو

 ةبرض هاجناب اعيرس ريست ةعاسلا براقع نا ودبي
 يف مهتاباسح ةداعا ىلع نييناريالا ربجُت ةيوق ةيقارع
 ريزو حيرصت كلذ ىلا رشؤي ؛ندملا برح عوضوم
 هللا ريح ناندع نكرلا لوالا قيرفلا يقارعلا عافدلا
 هفصق يف ىناريالا ماظنلا تازواجت نا, :هيف لوقي يذلا

 دشا نوكيس درلا ناو اليوط رمتسي نل ةينكسلا ءايحالل
 نا» مزاحلا هديكآت اضيا كلذ ىلا رشؤودو .:اشطب
 :«لماكلاب ةيتاريا اندم ىحمت نا انناكمأد

 ها هر
 ةعاسلا ىلا نمْرلا براقع لصت دق اعيرسو ..

 ال مايا دعب :تاعاس دعب .يعونلا قارعلا درل ةددحملا

 مادام .ء.امتح تا درلا نكل .مزجلا عيطتسي دحا

 0. ارمتسم ندملا برح ةحفصب يناريالا ثيتشلا

 رقعج وبا ليبن

 - [ "مالم قإا نمططمأت معفلظا -7

 قف قافاووا دعا هاو ليال خازم دنقلا

 ىرشب غرس

 سيئر لابقتسال دعتست ةرهاقلا تناك امتد 1

 ترج زيريب نوعمش ينويهصلا ءارزولا
 ىلع قافتالل ةفثكم ةيندرا  ةيرصم تالاصتا + |

 ءانثا حرطي نا رظتنملا نم ةيوسنلل ديدج عورشم
 ايناج رضحي نا عقوتملا نم يذلا :كرابم  زيريب ءاقل
 .يكريمألا ةيجراخلا ريزو زتدلوش جروج هنم

 «تادادعتسالا هذه رامثتسا بيبأ لت تلواح دقو

 كيرحت ةيناكما لوح ةرهاقلا يف لؤاقت نم اهيكاو امو
 ف ةنياهصلا نوضوافملا راثآأف ,ةيوستلا راطق
 قافتا ىلا لصوتلا اترَّخا نيتلكشم اباظ تاثداحم
 ديحولا ةرهاقلا طرش دعي يذلا ميكحتلا ةطراشم
 ءامسا رايتخاب قلعتت ىلوألا ةلكشملا .زيريب لابقتسال
 ةسمخ نم ةنوكملا نيمكحملا ةئيه تايسنجو

 لت هنّيعت رخآو .ةرهاقلا هنّيعت دحاو :تايصخش

 كرحقلل لباكتم طير 0 يعدو د

 نر نو حتي جنو ص جوا

 اما يكاد لع قاقتإلا نشك يهتم كالو نب ,بدبأآ

 دودحلا ىلع )4١( ةمالعلا لوك رودتف ةيناثلا ةلكشملا
 يع َدنو .اباط ةقطنم ف عقت يتلا ةينيطسلفلا ةيرصملا
 نذهل قيقدلا عضوملا ديدحت عيطتست ال اهنا بيبا لت

 نم نيتحاسم يف اهعوقو لامتحا حرطتو ,ةمالعلا
 طيرش ىلع لوصحلا بيبا لتل ىلوألا نمَصت ضرآألا
 بيبا لت نيب اباط طيرش ةيناثلا مسقت امنيب .اباط
 .ةرهاقلاو

 ةمالغلا ةظقن ددح دق تاضوافملا يف رصم دفو ناكو
 انفارغوبطو ًايخيرات تباثلا اهعقوم ىلا ًادافتسا (41)
 ترشن امك ةرهاقلا ىرش كلذل ٠ .اياطل رصم ةيكلم دكؤيو
 يعد نا «ليشارسال» ناك اذا هنا ,روصملا» ةلجم

 بناجلا هددح يذلا ريغ (41) ةمالعلل رخآ ناكم دوجو
 ةددحم ةطقن ناكملا اذه نوكن نا صضورفملاف ,يرصملا
 نا «نويليتارسالا» عطس حل ضرألا نم ةحاسم ل

 ؟ةمالعلا هذه اهلخادد مقل نبدأ ةقدب اوددحن

 درايشتنر ةيكريفألا ةرادالا تدفوا .لاح يا ىلع

 بلغتلل ةلجاع ةمهم يف ةيجراحلا ريزو دعاسم ٍقروم
 دقو .خركحتلا ةطراشم قافتا ترخآ يتلا تابقعلا ىلع

 قشمدو نامعو بيبا لتو ةرهاقلا نيب يثروم لقنت
 نيفرطلا عانقا ةياهنلا يف عاطتساو ءضايرلاو
 ءاقل ىلا ىدا امم ,ميكحتلا ةطراشم قافتا ىلا لصوتلاب
 نوكد نا ةدكريمألا ةرادالا لمات يذلا زدربب - كرايم

 يف ةديدج تالزانت ميدقتل نيسح كلملا ىلع طغض هادا

 تسلا طاقنلاب لوبقللو ,نيينيطسلفلا ليثمت لاجم

 يكريمألا سيئرلا بئان ,.شوب جروج اهنلعا يتلا
 .ةقطنملا يف مالسلل ماعلا موهفملا لثمت اهنآب اهفصوو
 ىلا .ةرهاقلا ىف ةيساموليبيدلا رداصملا ضعب بهذنو

 نع جرخت نل ةيوستلا هاجتاب ةيكريمألا تاكرحتلا نا
 يف ةيكريمألا ةرادالا اهتنلعا يتلا ةقباسلا تاحرتقملا
 .شوب ناسل ىلع لهم راركت ف اهتدكاو :ةيسانم ريغ
 اذه نع جرخت نل يفروم تاكرحت ناف كلذ ىلعو

 ةريسم ْف ةبولطملا ةلقنلا ثدحت نل يلاتلابو ؛قاطنلا
 نيخست يف ةيكريمألا ةرادالا دعاست اهنكلو ؛:ةيوستلا
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 راثا ءاوتحاو .فيدا لثو ةرهاقلا نيد درابلا خالسلا ع

 دبكاتو :؛ةقطنملا يف ةريخألا ةيتايفوسلا تاكرحتلا

 مالنملل يىلود رمتؤم دقع ةرورض ىلع تايفوسلا

 ..فارطألا لك هرضحت

 السل يرصملا + ورشملا
 تاكرحتلا فادشاو داعبا يه هذه تناك اذا

 .اهب لماك ملع ىلع ندرالاو رصم ناف ةريخالا ةيكريمالا
 نيدلبلا ىف نيلوؤسملا نيب تاءاقللا تلصاوت اذل

 ةيوسنلل ديدج عورشم ىلا لصوتلاو فقاوملا قيسننل
 فرتعا دقو .يكريمألا روصتلا لباقم يف حرطُي

 اذهب يرصملا ةيجراخلا ريزو ديجملا دبع تمصع.د
 لماكتم ىريصم عورشم هناب هفصو يذلا عورشملا

 هنا ريغ .طسوألا قرشلا يف مالسلا رارقا وحن كرحتلل
 ةرهاقلا نا ىلا ةراشالاب ىفتكاو هليصافت فشكي مل

 .ةيلودو ةبنرع فارطا عم ةلوجخ تالاصتا يرجت

 عضو دق يرصملا عورشملا نا نوبقارملا حجربو
 كرابم نين بقتزملا ءاقنلا يف حرطنل نامع عم رواشتلاب
 اذه جرخي الو .زدلوش جروج ىلع كلذكو .زيريبو
 يف ريصملا ريرقت قح نيينيطسلفلا ءاطغا نع عورشملا
 فارتعا لياقم ٍِق «ندرألا ع ةيلاردقتوك ةفيص

 ىلع اهتقفاوم ىلع لوصحلا وأ ؛:557 رارقلاب ةمظنملا

 دفو يف كراشت ةمظنملا ءاضعا ريغ نم ةينيطسلف ءامسا

 يىلود فارشا راطا ف يرجت ينلا تاضوافملل يندرا

 مالسلل يلود رمتؤم لكش لحارملا ضعب يف ذخأي
 سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا هرضحت

 .نمألا

 يندرألا قافتالا ىلا ةايحلا ديعت نا ةرهاقلا لمأتو
 يف ةمظنملاو ندرألا نيب نواعتلل ةدعاقك ينيطسلفلا

 صرف ودبت نكلو .مالسلل يرصملا عوريشملا راطا

 نع ددرختي ام ءوض يف ةباغلل ةفدعض لمآلا اذه قيقحت

 ءاغلاب بلاطت ةمظنملا لخاد ةريثك تاوصا غعافترا

 نيب ةدحولا ةداعال ةيشيطسلفلا يندرألا قافتالا

 نم اهفواخم ةرهاقلا تدبا دقو .ةينيطسلفلا لئاصفلا
 عم تالاصتا ترجأو .ةوطخلا هذه ىلع ةمظنملا مادقا

 داصح نا ريغ :يضاملا عوبسآلا لالخ ةمظنملا ةدايق

 ضعب دكؤت امك ,اينضرم نكد مل تالاضتاألا هذه

 نيب تالكشم دوجو ىلا ريشت يتلا ةميلعلا رداصملا
 اهارجأ يذلا تاثحابملا دعي تديازت .ةمظنملاو رصم

 وكسيشواش ينامورلا سيئرلا عم تافرع رساي
 ثوعيبم اهلمح ةلاسر يف كرايم سيئرلل ريخألا اهغلبأ و
 رظنت ةرهاقلا ناف كلذك .ةرهاقلا ىلا صاخ ينامور

 تاعامتجا شماه ىلع تافرع رسايب يفاذقلا ءاقلل لقب

 .يراره يف زايحنالا مدع لود ةمق رمتؤم
 ءاقل نا ىرت ةيرصملا ةموكحلا نا لوقلا ةصالخ

 يرصملا عورشملا حاجن صرف معدي دق كرابم  زيريب
 نل معدنا اذه نكل ,ةيندرا ةقفاومي غيص يذلا مالسلل

 نم ههجاوي دق امل طقف سيل .هحاجنال ًيفاك نوكي
 عورشملا نوكل نكلو ,ةينويهصو ةيكريما تاظفحت
 بعشلا ليثمت يف ةمظنملا قح رشابم ريغ لكشب زواجتب

 عارصلا فارطا لك ةكراشم نمؤي ال امك . ينياطسلفلا

 هنا ' نع كاضف ف يف يدلا رمتؤملا ْق ينودهصلا يبرعلا

 60.ينيطسلفلا
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 56 رابهنالا مان اهل ايما

 نييمظعلا نيضلو لا اهل .٠

 نطنشاوو وكسوم ءاقل
 تامزال لولح نع ثحبلا أديم ىلع

 طسوالا قرشلا

 ةقطنملا ىلع «يملسلا موجهلا» نم اعون قلخ
 ؟؟كلذ دوقد نبا ىلا :لاؤسلاو ..

 تودتلا ةةيص رف عارملا كام
0 00 

 نان رق ردا ١]

 نستمع 1 0 او وسام
 كا 0

 ةيقيرفا ةمق ةريخالا ةايهشالا مدع ةمق تناك
 ناكم ثدح نم ءاوس .ةملكلا ىنعم لكب

 عم اهقفاوت ثيح نم وا يراره يف اهداقعنا (1]
 ف ابقيرفا بونج بعشل ةيلوطنلا تالاضنلا دعاصت

 رييمتلاو عمقلاو فنعلا فونص عشمبا ةهحاوم

 .يرصتعلا

 كرحتي نا تافرع رساي ديسلا عاطتسا كلذ عم
 تارايزلاو تالوجلا نم ةلسلسب موقيو ركبم لكشب
 ام ظاقنا ىلا ىدا امم ؛رمتؤملا داقعنا لبق ةيقيرفالا

 مث نمو ةينيطسلفلا ةيضقلاب يقيرفا مامتها نم ىقبت
 ىوتسم ىلع ةيبرعلاو ةيقيرفالا نيتيضقلا حرط ىلا
 ديدشتلاو . .هينيلاسمو صحم ةقورا لخاد دحاو

 هوجو نم امهنيب كرتشم وه ام ىلع ةصاخ ةروصب
 :نييرصنعلا امهيودع نيب كرتشم وه امو ةديدع

 بونج يف ضيبالا يقرعلاو نيطسلف يف ينويهصلا
 .انقيرفا

 سيئر مدقا كرحتلا اذه هقلخ يذلا خانملا لظ فو

 ديدجلا هققوم نالعا ىلع ةينيطسلفلا ريردتلا ةمظنم
 ينلا ةلينقلا عقو هل ناكو اهلك ءاوضالا فطخ يذلا

 نم تراثا امم رثكا دوفولا فلتخم ىدل ةشهدلا تراثا

 ةصنملا هذه راتخا دقف .ضفرلا وا لودقلا فقاوم

 رسرحتلا ةمظنم نا نع نالعالل ةزرابلا ةيلودلا

 رارقل اذيفنت يلود رمتّوم دقع ىلع تقفاو» دق ةينيطسلفلا
 لودلا ةكراشم ظحلي ىذلا ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا

 فارطالا عيمجو نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئاد سمخلا

 ىلنع ةييطنسلفلا زيرستلا ةملكتم اهتيبز:غازنلاب ةيكملا
 ةدحتملا ممالا تارارق لكو ةيلودلا ةيعرشلا ةدغاق
 قرسشلاو ةينيطسلفلا ةيضقلاب ةقلعتملا نمالا .سلجمو
 11 9و 529 تازازقلا اهيف'امي ظسوألا

 لوالا يمسرلا نالعالا اذه نم رثكا .ريثملا رمالاو

 وه .14 ؟ رارقلاب_ اطورشم ولو ةمظنملا فارتعا نع
 ناك يذلا ىوتسملاب ادبا نكت مل هيلع لعفلا دودر نا
 :اعقوتم
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 اذه هجرحا يذلا ينويدهصلا نامكلا نا نيح يف ©
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 اهب رربي ناك ةعيرذ هيدي نيب نم طقساو فارتعالا
 ةيلودلا ةيعرشلا هجو يف ةتنغتملا هفقاوم نم اًئيش
 ةيمها نم للقي نا لواح .يملاعلا ماعلا يارلاو
 اهطبر نا ىلع زيكرتلاب ةديدجلا ةينيطسلفلا ةوطخلا
 ىلع .اهتيمها اهدقفا دق ىرخالا ةدحتملا ممالا تارارقب

 ودعلا ءارزو سيئر ناسلب قطان ريبعت دح
 .ينودهصلا

 ىلع اما :ينودهصلا  يكريمالا ديعصلا ىلع اذه
 :ةريثم تاظحالم ةلمج كانه تناكف يبرعلا ديعصلا
 يا دصرتي ناك يذلا يروسلا ماظنلا نا :الوا ©

 ةيسايس ةلمح ريثيو هب ددني يك تافرع ديسلل فقوم
 هيمسي ام لعج ىلا كلذ يف لصوو ,هدض ةيمالعاو

 .ةقطنملا ِق لكشم يال اردصم «,«ةيتافرع ةرماؤم»

 ةيئاذغلا داوملا نادقفك نانبلو ةيروس يف تاذلابو
 ..توريدب ْق رالودلا رعس عافترا وا قشمد ىف ةيويحلا

 دعب مايا ةعبرا نم رثكال تمصلا ىلا أجل ماظنلا اذه
 بئان ىرجا كلذ نم رثكا لب ..3ديدجلا تافرع ةردايم

 قوراف هتيجراخ ريزوو مادخ ميلحلا دبع هسيئر
 عمم ءاقل .تافرع باطخ نم دحاو موي دعب عرشلا
 شماه ىلع يمودقلا قوراف ةيسايسلا ةرئادلا سيئر
 ايدؤو ايباجيا ءاقللا ناكو .زابحنالا مدع ةمق رمتؤم

 كانه ناك ةعبرالا مايالا رورم دعبو .هنيح يف نلعا امك
 ظحالي .هسفن مادخ ناسل ىلع ءىداشه يبلس حيرصت

 !قشمدل يفروم ةرايز دعب ردص هنا
 هضفرد فورعملا يدبللا ماظنلا فقوم نكي مل :ايناث ©

 ةيعرش لكلو اهتارارقو ةدحتملا ممالا لكل يظفللا
 ةينويهصلاو ةيلايربمالا ةبراحم ىلع ٌرصملاو ؛ةيلود
 نع افلتخم نكي مل ..ملاعلا اذه ف ينيطسلف رخآ ىتح
 دق ناك هسفن يفاذقلا ناب املع .يروسلا ماظنلا فقوم
 سيئر نالعا نم ةليلق تاعاس لبق تافرع عم عمتجا
 .ديدجلا فقوملا نع ةيذيفنتلا ةنجللا
 نا قبس يذلا يندرالا ماظنلا نغ ردصي مل :اثلاث ©
 ؟4؟ رارقلاب حيرصلا ةمظنملا فارتعا مدع ربتعا

 .اهعم قيسنتلا فقوو نامع قافتإ ديمجتل ايفاك اببس
 .رابتعالا اذه عم بساننم لعف در يا

 دجن ةينيطسلفلا تامظنملا ديعص ىلا انلقتنا اذاو ©
 تناك ةديدجلا ةوطخلاب ديدنتلاو ضفرلا فقاوم نا
 تفتكا دقف ..اعقوتم ناك امم ريثكب ىوتسم ىندا
 ,ةيبعشلا»و ,ةماعلا ةدابقلا؛ لثم تامظنم
 نيح يف .بتعلا عفر دودح زواجتت ال تاحيرصتب
 يعويشلا بزحلا»و «ةيطارقميدلا ةهبجلا» تلصاو
 ةدحو ديدجت هاجتاب «حتف» عم امهكرحت «ينيطسلفلا
 ىلع رئازجلا يف يديحوت ينطو سلجم دقعو ةمظنملا
 تاثداحمو ةينتايفوسلا  ةيرئازحلا ةردابملا ساسا

 يف تافرع نالعاب ىعسملا اذه رثأتب نا نود .. وكسبوم

 .يراره
 يذلا كرتشملا ناببلا رودص ناك قايسلا اذه فو

 لالخ ةروكذملا ثالثلا تامظنملا هيلا تلصوت
 نالعا نم دحاو موي دعب .غارب ف ترج يتلا اهتاثداحم

 ةهبجلل دعاسملا ماعلا نيمالا ناامك .تافرع

 يف نايبلا كلذ عيذي نا دمعت هبر دبع رساي ةيطارقميدلا
 فوقولا ىلا, لئاصفلا عيمج وعديو تاذلاب قشمد
 مدعو ينطولا عافجألا حبطرم ساسا ىلع !دحاو اكض
 سلجملاو راوحلا رمتؤم يف كارتشالاو ةصرفلا عييضت
 يف رئازجلا يف حرتقملا يديحوتلا ينيطسلفلا ينطولا

 - [مالخلل1 نما معمق 9

 نودب لبقملا ربمفوت /يناثلا نيرشت رهش فصتنم
 ِق مهليثمتل نوؤاشي نم حيشرتو ةقيسم طورش
 .«جرفتملا رودد و ضفرلاب ءافتكالا نم الدب .رمتؤملا

 ؟رسلا وهام

 ضرع دعب ةرشابم هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو
 :يىلاتلا وه هذه لعفلا دودر

 ةردابم ىلع لعفلا دودر نيب فالتخالا اذه رس اه -
 فارطالا نم اعقونم ناك ام نيبو .ةديدجلا تافرعغ

 ؟ةروكزملا

 افقوم ؛ةرملا هذه .تسدل تافرع ةردايم نا وه .رسلا

 تذخا ىلود كرحتب قيثو لاصتا ىلع يه لب .ايدارفنا

 يف ضرالا ىلع اهسفن ضرفت ةمهادلا هتايطعم ضعب
 - عبطلاب  اهتمدقم فو .ملاعلا قطانم نم ديدعلا
 ىلع تافرع ةردابم ةيؤر ناف هيلعو .ةيبرعلا انتقطنم
 يل ودلا كرحتلا اذه ةءارق ةرورضلاب بلطتت اهتقيقح

 ؟لعقلا دودر يف ريس يا :يراره يف تافرع

 .ةحيحص ةروصب

 طاشنب نادعت نييمظعلا نيتلودلا نا فورعغملا نم
 ةلحرم يف ةزراب ةطحم لكشت يك امهنيب ةلبقملا ةمقلل
 لاح يف  لصت امبر .ءيلودلا قافولا» نم ةديدج
 ةمقلا تاءاقل لهج ىلع قافتالا ىوتسم ىلا  اهحاجن

 .ةرمتسم ةيرود ةروصب اقحال مدن
 نم ةلسلس نمضتبي طشنلا دادعألا اذه

 حرطيس ام لك يطغت يتلا تارواشملاو تاعامتجالا

 :نآلا كانهف . تاعوضوم نم ةمقلا لامعا لودج ىلع
 عزنل يىلودلا رمتؤملا لظ يف يكذنسله تاثداحم

 .محالسلا

 براجتلا يتلاسمب ةصاخلا فينج تاثداحم

 .ةيئايميكلا ةحلسالا راشتنا عنمو ةيوونلا
 ناتسناغفا ىف عضولا لوح وكسوم تاثداحم

 اياضقلل ققروم  فوكايلوب تاثداحم نع تعرفت ينلا

 .طسوالا قريشلا ةيضق اهتمدقم يف و ةيميلقالا
 عامتجالل اهجئاتن مدقتس اهلك تاثداحملا هذه

 /لوليا ١٠و 19 يف نيدلبلا ةيجراخ ريزو نيب لبقملا
 ىلع لوصولاو اهقيسنتو اهتساردل ..يراجلا ربمتيس
 اهدعومو ةلبقملا ةمقلا ناشب رارق ىلا كلذ ءوض
 .اهلامعا لودحو

 نييمظعلا نيتلودلا نا نآلا لوقلا نكمي ال ديكآتلاب
 رادم اياضقلا نأشب ةيئاهن تاقافتا ىلا اتلصوت دق
 هذه نكل .طسوالا قرشلا ةيضق اهنيب نمو تاثداخملا
 امهتاثداحم يف اقلطني مل امهنا ينعت ال ةقيقحلا
 آدبم اهتمدقم يق و اهيلع اقفنم تاب ءىدابم نم ةدلاحلا

 ةيهتلملا تاعازنلل ةيميلقا تايوست قيقحت لجا نم لمعلا
 .ظسوالا قرشلا ةقطنم اهنمو .ملاعلا قطانم ضعب يف

 كرحتلا قلطا يذلا وه أدبملا اذه ىلع قافتالا نا
 .ةعيبطلا ىلع نيتلودلا نم لكل طيشنلا :يملسلا»
 لعجل ةدعلا دعي نا لواحي امهنم الك نا ارس سيلف
 ىوقالا يه هحلاصملو هل ةبسانم اهاري يتلا ةغيصلا

 نا لجا نم دييأتلاو فارطألا بذج ىلع ةردق رثكالاو
 وا ةمقلا لبق ءاوس امهتاثداحم ىلع اهسفن ضرفت
 .اهلالخ

 ةيراجلا ةيلاحلا تاثداحملل ناتسناغفا انكرت اذأو
 دعب  ارسيوس ةيجراخ ريزو دكا يتلاو وكسوم يف
 امدقت تققح اهنا  ةيتايفوسلا ةمصاعلل هترايز
 ةروصحم انتقطنم يف لاعتشالا طاقن ىقبت ءاسوملم
 :تاعازن ثالثب

 .ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا
 .ةينانبللا ةمزالا

 .ينودهصلا  يبرعلا عارصلا

 يف تردص . ةيقارعلا  ةيناريالا برحلل ةبسنلاب :الوا
 نيتلودلا مايق لوح تاحيرصت ةدع ةريخالا ةنوآلا
 عضو لجا نم ةكرنشم يعاسمو تالوادمب نييمظعلا
 هل رهظت مل كلذ راثا نم اثيش نا نم مغرلاب .اهل دح
 ..نآلا ىنح :ءضرآالا ىلع ةيلمع ةمجرت

 يضاملا زومت يف تيوكلا ةيجراخ ريزو نلعا نا دعبف
 كرتشم ىعسمب ناموقتس نييمظعلا نيتلودلا نا
 ريزو زتلوش جروج نلعا جيلخلا برح فقول
 ناد 1985/8/4 خيراتي ةيكريمالا ةيجراخلا
 يف ايدج اءدب يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تابالولا

 برحلا فقول امهنيب كرتشم ىعسم نع ثحبلا
 .«اييرق ةيناريالا  ةيقارعلا

 نآلا هثحب يرجي» ىعسملا هذه نا ىلا راشاو

 ةيراجلا ةنديهمتلا تاثحابملا راطا ىف ةفثكم ةروصبو
 نيميعزلا نيب ددقع عقوتملا ةمقلا رمتؤمل دادعالل
 .«يلاحلا ماعلا ةياهن لبق يتايفوسلاو يكريمالا

 نطنشاورظن تاهجو ف اريبك ءاقتلا كانه نا» لاقو
 ىلا اريشم «ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ءازا وكسومو
 امهناب ةماتلا ةعانقلا امهيدل تحبصا» نيدلبلا نا
 برحلا فقو اهلالخ نم ناعيطتسي ءايشا ةدع ناكلمي
 .«ةيباجيا ةروصب

 ةيجراخلا ريزو بئان تاحيرصت تءاج مث
 1187/8/1١ خيراتب فوستنروف يلوي يتايفوسلا
 نيتلودلا نيب لبقملا ةمقلا عامتجا نا اهيف لاق يتلا
 ناود طسوالا قرشلا ةيضق ثحيرس نييمظعلا

 برخ ءاهنال ةجاحلا ىلع ناتقفتم نطنشاوو وكسوم
 -4# ةيجراخلا ريزو بئان تاحيرصت كلذكو .«جيلخلا
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 و
 تبصنا يتلا دادغب ىف يكسفورتب ريميدالف يتايفوسلا
 .هسفن هاجتالا يف

 ةيرع نا ظحول ةينانبللا ةمزالل ةيسنلاب :ايناث
 نع لزعمب ةأجف تكرحت دق ينانبللا  ينائبللا راوحلا
 اذه هجو يف فقي امئاد ناك يذلا يروسلا ماظنلا ةدارا
 ةرشابملا ةكراشملا لالخ نم هيلع فرشي وا راوحلا

 نازولو فينج تاعامتجا يف امك مادخ ميلحلا دبعل
 امك قشمد ىلا نيرواحتملا ءاعدتسا لالخ نم وا ايفكبو
 راوحلا اذه نا اضيا ظحول دقو ..يثالثلا قافتالا يف

 نم حيرصو ينلع دييأتب يظح يذلا ينانبللا
 هبش ةينما ةنده عم اروف قفارت دق نييمظعلا نيتلودلا
 .ةلماش

 ؛ينويهصلا  يبرغلا عارصلل ةبسنلاب :اثلاث

 نيكرحت عارصلا اذهل ةيميلقالا ةحاسلا تدهش
 .يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نم لكل نيفثكم

 ةرورض ىلع قافتالا أدبم نم ناقلطني ناكرحت امهو
 لوح اداح ايساموليد اعارص ناضوخي نيح يف ءلحلا
 .لحلا كلذ ةغيص

 ةلوج لالخ نم ةدحتملا تايالولا ىعست نيح يفف

 ,نيثوعبملا نم امهريغو ةددعتملا يفروم تالوجو شوب
 ةينمالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا طوغضلا لالخ نمو
 نودبو ريرحتلا ةمظنم نودب ةيوسن ةغيص ريرمنت ىلا
 هاجتاب هكرحت نيلمركلا ريدي ..ينايفوسلا داحتالا
 قيعت يتلا «ةيليئارسالا»و ةيكريمالا تارربملا طاقسا

 ريرحتلا ةمظنم دعبتستو يلودلا رمتؤملا ةغيص
 .اهزواجتت وا ةينيطسلفلا

 يكريفالا و يتايفوسلا لكرحتلا
 اقالطنا ريخألا يفروم كرحت ماق لوالا دنعصلا ىلع 30

 يف مالسلا ةنلمع يف يكرتمالا رودلل ديرَج مديقت,نم
 امك ةسساسالا هتابطعم نيد نم ناك طسوالا قريشلا

 85/48/٠١ خيراتب ؛نميات كرويوين» ةفيحص لوقت

 يف تافرع رساي ةلزع دايدزاو .برغملل زيريب ةرايز»
 !,ةقطنملا

 صخل دق ناك شوب جروج نا ركذلاب ريدجلاو
 يف يتايفوسلا داحتالا ةكراشم نم يكريمالا فقوملا

 هتلوج دعب) هلوقب طسوالا قرشلا يف ةيوستلا يعاسم
 ديفم رود مهيدل سيل تايفوسلا نا» :(ةقطنملا يف

 ..«ةقطنملا ىف مالسلا قيقحت ديعص ىلع هنونعلب

 مايق ةيناكما ىلع يكريمالا ىعسملا بصنا اذكهو

 رمتؤملا ةركف ىلع قيرطلا عطقتو ريرحتلا ةمظنحم

 ْق يتايفوسلا داحتالا ةكراشم بلطتي يذلا يلو دلا

 تارايز نا ركذلاب ريدجلاو ..ةيوستلا يعاسم
 ةرايز اهرخآو ةيروسل ةبقاعتملا نييكريمالا نيثوعبملا
 مايق ىلع اهعيمج زكرت تناك ,ءيضاملا عوبسالا يقروم
 طرف لياقم هذهك تاضوافم ةيطقتب يروسلا ماظحلا

 رودلازيزعتو .ينيلطسلفلا - يندرالا قيسنتلا

 .نانبل يف يروسلا
 ناف (يتايفوسلا يا) يناثلا ديعصلا ىلع اما ©

 ..رواحملا ددعتم ناك كرحتلا

 ىلا يبوروالا فقوملا بسيكل ىعنسم كانه ناك ١

 ىعسملا اذه ققح دقو .يب ودلا رمتؤملل ةوعدلا بناح

 ةريخالا نارينتيم سيئرلا ةرايز لالخ اريبك احاجن

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5/١ ١5 لوليا ١5/7

 1 ضر

 ليلقتلا ةلواحم : شوب

 ميعزلاو يسنرفلا سيئرلا قافتا نلعا ثيح وكسومل
 ءاقل ءارجاو ىلودلا رمتؤملا دقع أديم ىلع يتايفوسلا

 ىهتا دق فوستنروف نا ظحول دقو .هلجا نم يديهمت
 سيئرلا عالطاو سيراب ةرايزب ةقطنملا ف هتلوج
 .ةلوجلا كلت جئاتن ىلع نارينيم

 يبرعلا ديعصلا ىلع فثكم يتايفوس طاشن - ١"
 يل ودلا رمتؤملل ةنكمم ديبأت ةدعاق عسوا ريفوت هاجتاب

 يف يسكفورتبو فوستنروف يتلوجب ىلجت ام اذهو
 طغض ةليسوك يبرعلا نماضتلل ةوعدلاو .ةقطنملا
 لجا نم ينويهصلا نايكلاو ةدحتملا تايالولا ىلع
 .لماشلا لحلا

 ينيطسلفلا ديعصلا ىلع فثكم يتايفوس ظاشن
 ةيتيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدحو ديدجت هاجتاب

 هعم دوعي ال لكشب يلودلاو يميلقالا اهرود ديدجتو
 .يووست ىعسم يا يف اهزواجت ناكمالاب

 لبق نم ةنلعملا تارربملا بحس ةلواحم - :؟

 ةوعد ليطعتل ينودهصلا نايكلاو ةدحتملا تايالولا
 تايفوسلا داعبتسا كلذ ناك ءاوس ىلودلا رمتؤملا

 ناكو) ينويهصلا نايكلا عم مهل تاقالع دوجو مدعل
 مدعل ةمظنملا داعبتسا وا (كلذ ىلع ادر يكتسله ءاقل

 يراره يف تافرع ةردابم تناكو) ١4١ رارقلاب اهقارتعا
 ..(ةعيرذلا هذهل اطاقسا

 تمت دق تافرع ةردابم نا انه ركذلاب ريدجلا نمو
 رسيزو بئاني رئازجلا يف هعامتجا دعب ةرشابم
 الك راز دق ناك يذلا فوستنروف يتايفوسلا ةيجراخلا
 لقن هنا ينيطسلفلا ميعزلا غلياو .ندرالاو ةيروس نم
 ةدحو ةلآسم نم يئاهنلا وكسوم فقوم دسا ظفاحل

 ةردابملا حاجن ىلع هرارصاو .اهرودو ريرحتلا ةمظنم
 نيلوؤسملل لقن امك ..ةيرئازجلا  ةيتايفوسلا
 .هسفت فقوملا نيبرئازجلا

 بلص يف طبضلاب تافرع ةردايم عقت اذكهو
 نا بجي يتلا ةغيصلا لوح مدتحملا يل ودلا عارصلا

 ةمقلا يف نييمظعلا نيتلودلا نيب راوحلا ةدئام ردصتت

 ةلئاقلا ةيكريمالا ةغيصلا نوكت نا اماف .ةمداقلا
 نع يتايف وسلا داحتالاو رسرحتلا ةمظتحم لاعتتساب

 هباشف «ليئارسا  يبرع» يضوافن عقاو رما قيرط
 نايبلا هتطساوب تاداسلا طقسا يذلا عقاولا رمالل
 ديدجت نمضتملا كرتشملا يتايفوسلا  يكريمالا
 ةباجتسالا اماو .141/7/ ماع فينج رمتؤمل ةوعدلا
 ىدوروا ديبات نم هم عتمتم امو يتايقونملا عورشملل
 هرضحت يلود رمتؤمل ةوعدلاو ينيطسلفو يبرعو
 نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئاد سمخلا لودلا
 ردرحتلا ةمظنم اهنيبو عازنلاب ةينعملا فارطالاو

 .ةينيطسلفلا
 تامظنملا نايب نا لاجملا اذه يق ظحالملاو

 دق يراره نالعا دعب ردص يذلا ثالثلا ةينيطسلفلا

 نا» :هلوقب عوضوملا اذه ىلع ةتسلا هدونب دحا يف زكر

 ضعب عم ٌوطاوتلاب .يليئارسالا  ىكريمالا ططخملا
 رثا ىلع ةروطخلا ةقئاف ةيعون ةلحرم غلب دق ,برغلا ماكحلا
 ةينيطسلفلا ريزحتلا ةمظنفه هتيجش يذلا نارفيا اقل
 اهالت امو شوب ةلوج باقعا يفو ..ةينطولا اهاوق عيمجو
 نيب قافتا ةرولب ىلا فدهت ةمومحم ةيكريما تاكرحت نم
 ةيوست ةغيص ىلع ةينعملا ةيبرعلا لودلاو «ليتارسا»
 اهتفصب ةيتيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم رود زواجتت هيوفصت
 ىلع لواطتتو ينيطسلفلا انيعشل ديحولاو يعرشلا لئمملا
 ططخم بيرعتو ميمعتل قيرطلا حتفتو ةينطولا هقوقح
 . « دبقند بماك

 «نيررضنملا فلح»و «يملسلا هوحبلا»

 دنكأت ؛ةءارقلا اذه ماتخ ىف ءيرورضلا نم ىقسو

 لولح نع ثحبلا آدنم ىلع نييمظعلا نيتوقلا ءاقل نا
 سفانتلا مغرو  ةلعتشملا ثالشلا تامزالا هذهل

 موجهلا» نم اعون قلخ دق  غيصلا لوح عارصلاو
 ضعب ددهي موجه وهو .لكك ةقطنملا ىلع ؛يملسلا
 اهل تناك قيس يتلا راودالا ضعبو ةيميلقالا ىوقلا
 .ةقباسلا يل ودلا رتوتلا ةرتف ف ةعساو ةروانم شماوه
 )١( : عقاودلا فالتخا ىلع - ىوقلا هذه ةمدقم فو

 بايغ لغفتسي نا لواحي يذلا ينويهصلا نايكلا
 ةلتحملا يضارالا مضه لجا نم لح ىلع يلودلا قافتالا
 ام ىلا ةديدح تازفق ةيعيسوتلا هتاططخم لقنو ايلك

 لولحلا نا دحي يذلا يروسلا ماظنلا (؟)و .اهءارو

 تامواسملا قاروا مها هيدي نيب نم بحست فوس
 يفو ةليوط تاونس اهيلع شاع يتلا تارجاتملاو
 برح ةقروو ةينيطسلفلاو ةينانبللا ناتقرولا اهتمدقم
 هسفن هدوحو ىلع تاساكعنا نم كلذل ام لكب .:جيلخلا

 يتلا ناريا يف ةمكاحلا ةمغطلاو (”)و .ةيروس ف

 ىلع ةيناودعلا برحلا رارمتساب اهريصم تطبر
 ورغ يف دجت ةيرصنعو ةيلهاج تاحومطبو قارعلا
 ةيسراف ةيروطاربما ةماقال اليبس يبرعلا ضرآألا
 .ةقطنملا ف ةديدج

 «نيررضتملا فلح» لواحن نا دعيتسملا ريغ نمو

 ةئجاقملا تاروطتلا وا ثادحالا ضعب ريجفت اذه
 ةلواحمو ةقطنملا يف ةيلاحلا تايطعملا راسم بيرختل
 []! تايطعملا هذه فسنت ةديدجح عئاقو ضرف

 ردد ناندع

 10 - 11مل منه ىحاجمع معقل



 حطس ىلع ةرهاظلا لئالدلاو تارشؤملا عيمج اليبا
 هيش تاءاقللاو تالاصتالل ةقفارملا تاروطتلا

 ف قاسو مدق ىلع ًايلاح ةرئادلا ةيمونلا |

 دق ةينانبللا ةمزالا ةبرع نا نظلا ىلا عفدت .توريب

 ةيلافتحالا خسسارملا أآديت ىتح ةيلكشلا تاءارحألا

 .ةنحاطلا ةيلهألا برحلا نوتأ نم نانيل صالخب

 وه .مهولا اذه يف عوقولا ىلا ضعبلا دوقي امو
 «ةكرب ةكرحلا»ف .ةيسايسلا تاكرحتلا ةريتو دعاصت
 تالاصتالاو تاءاقللا هذه لصت نا دب الو ؛نولوقي امك

 .ةينانبللا ةمزألا
 يتأت نا نكمملا ريغ نم نا :نيلئاق ءالؤه لءاستبيو

 ىلا ةوغدلاب ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر ةردابم
 غارف نم راوح ةنجل لكش ىلغ ءارزولا سلجم عامتجا
 فارطألا ةردايم يتأت نا نكمملا ربغ نمو .قالطالا ىلع

 نم ةوعدلا هذه عم بواجتلاب ةموكحلا يف ةكراشملا
 .اضدأ غارف

 عامتجالا تقفار ينلا تاعابطنالا نإف لعفلابو

 موي راوح ةنجل لكش ىلع ءارزولا سلجمل لوألا
 ءاوجا ةعاشا يف تمهاس .يراجلا لوليأ ١ ءاثالثلا
 اوعمتجا ناندل ىف مكحلا لها ناو آاصوصخ .لؤافتلا

 ةثيلم تناك .,ةعيطقلا نم رهشأ ةينامث دعب

 كراهعملا ريغ عءاوس .ةرحفتمل ةدملا «لئاسرلا»,ب

 لئاسو نم اهريغو ؛يت.نإ.يتلا»دو ؛تيمانيدلاب»
 تللخت يتلا تاشاقنلا تمستا دقف .بارخلاو رامدلا
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 عمجأو ,ىوصقلا ةيباجيالاو ءودهلاب ءاقللا
 دهمت ةديدج ةحفص حتف ةرورض ىلع هيف نيكراشملا
 مدلا فيزن فاقياو :نانبل يف عارصلا ءاهنال قيرطلا
 .لصاوتملا

 ةلاقتسالل هعفد يف دوهجلا لك حلفت مل :ليمجلا نيما

 ىرج يذلا ءاقللا ءاوحا تداس اهتاذ ةيباجيالاو

 مشاهلا فيزوج ريزولاو صخلا ميلس سيئرلا نيب
 ةدوسملا امهنم لك ضرع ثيح .لوليا ؛ سيمخلا موي
 ع ورشمل ؛تركسعم» فارطا عم قافتالاب اهعضو ينلا

 قاثيملا ناكم لحيس يذلا ديدجلا ينطولا قاثيملا
 .15147 ماع عوضوملا ينطولا

 لالخ ةيزكرملا ةنجللا لامعا وفص ركعي ملو
 يف مئادلا اهرقم ىف لوليا ه ةعمجلا موي لوألا اهعامتجا
 نا نكمملا نم ناش يذ ثداح يأ .ليخلا قابس ناديم

 .قافولاو نمآلا ةريسم ىلع رثؤي

 طاسوألا عيمج نإف .هذه لؤافتلا ءاوجا مغر نكلو
 ف ةكراشملا كلت اهنيب نمو .توريب يف ةيسايسلا
 تارورضلا نأب نيقي ىلع .ايلاح رئادلا راوحلا
 ءادبا ىلع ةعراصتملا فارطألا تريجا يتلا فورظلاو

 تاحفص نم ةديدج ةحفصض حتفي ةينلعلا مهتبغر
 راوحلا اذه لوصو نود لوحت يتلا اهتاذ يه .راوحلا

 ىلع يئدبملا قافتالا لوحت نود لوحتو .هتياغ ىلا
 ىلع اناكم هل دجي ىلعف قافتا ىلا ءينطولا قافولا»
 .ضرألا

 تاحفص نا مهريغ نم رثكا نوفرعي نوينانبللاو
 لاكشا ةدع ربع يضاملا يف تحتف دق راوحلا نم ةديدع
 لضفا ةيلودو ةيميلقاو ةيلحم فورظ نمضو .غيصو
 نا نورواحتملا عطتسي ملو .؛ةيلاحلا فورظلا نم ريثكب
 يلمع جمانرب يف اهسفن مجرتن جئاتن ىلا اولصي
 .ةينانبللا ةمزالل تباثو مئاد لحل يقيبطتو

 نل ديدجلا راوحلا نا نويسايسلا نوبقارملا ىريو
 لوطت دق) ةتقؤم ةنده سيركتل ةلواحم نم رثكأ نوكي
 نل اهنكلو ,.(فورظلاو تاروطتلل اعبت رصقت دق وأ
 ري ىلا دالبلا لقن ىلا لاوحألا نم لاح يأ يف يدؤن
  يقيفحلا نامألا

 ةعراصتملا فارطألا ىعست يتلا ةيلاحلا ةندهلاو
 ةيميلقاو ةيلحم تارابتعا ةدع اهيلمت .اهلالحا ىلا
 اهنيب اميف ةيسايسلا فارطألا فالتخا مغرو .ةيلودو
 قفتت اهنإف .اهفورظو اهبابسا و ةينانبللا ةمزألا لوح
 :ةدلاتلا يه تارايتعالا هذه زرما نا ىلع

 سيئرلا (ةلاقتسا وا) ةلاقال دوهجلا لوصو - الوا
 طوفضلا مغر ذا .دودسم قيرط ىلا ليمجلا نيمأ
 سيئرلا سأرب ةبلاطملا فارطالا اهتلذب يتلا ةريبكلا
 ىدبأ دق هنإف ,ةيضاملا رهشأ ةينامثلا لالخ ينانبللا
 لوقيو .تاوعدلا هذه ماما دومصلا نم أريبك أردق

 ىلع ليمجلا سيئرلا ةردق نا نويسايسلا نوبقارملا
 فوقو نم طقف اهتوق دمتست ال .هعقاوم يف ءاقدلا

 يف ةلعاف تاعاطقو يحيسملا بناجلا نم ةريبك تاعاطق

 دمتست امئاو .هدهع طاقسا دض يمالسالا بناجلا
 ةدحتملا تايالولا يتبغر يقالت نم اضيأ اهتوق
 ةدس يف هئاقب ةرورض ىلع يتايفوسلا داحتالاو
 ةطلسلل يلاحلا عضولاب ساسملا مدعو ,ةسائرلا
 نيتاه نم لكب ةصاخ ةفلتخم بابسال كلذو ,ةينانبللا
 .نيتيلودلا نيتوقلا

 يف ةلعافلا ةيسايسلا فارطآلا مظعم لوصو ًايناث

 سيئرلا مكح نم ةيقبتملا ةرتفلا نأب ةعانق ىلا نانبل
 # يواست جئاتن ىلا يدؤت نل (نيماعلا زواجتت ال) يلاحلا
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 .هطاقسا ةكرعم ف عضوت نا بجي يتلا رئاسخلا يح
 يسايسلا رايهنالا ةفاح ىلا دالبلا لوصو ًاثلاث

 يرورضلا نم تاب ثيحب .يعامتجالاو يداصتقالاو
 نم مهلشتنتو نينطاوملا حيرت ةنده ىلا لصوغخلا

 يف عضولا ديمجتب ةيروس يف مكحلا ةبغر  اعبار
 .ةقطنملا ديعص ىلع ةبقترم تاروطت راظتناب «نائبل
 قلعتي ام وا .طسوألا قرشلا ةمزاب قلعتي ام ءاوس
 يقيقحلا ببسلا يه .ةبغرلا هذهو .جيلخلا برحب

 راوحلا نم قشمد يف مكحلل ةنلعملا ةيباجيالا فقاوملل
 مكحلل ةديؤملا فارطألا ريجأ يذلا رمآلا ,ايلاح رئادلا
 .نيرواحتملا فوفص يف طارخنالا ىلع نانبل يف يروسلا
 ريغ دق هنا ينعي ال ,راوحلل قشمد يف مكحلا عيجشتو
 يف يسايسلا لحلا ةياعرل هطورش نم لّدع وأ هفقاوم
 ةقرولا جورخب لبقي دق هنا ينعي ال امك .نانبل
 . ةيئاهن ةروصب هيدي نيب نم ةينانبللا

 يف ىربكلا ةيلودلا فارطالا تايغر يقالت  اسماخ
 ىلع رثؤي نا نكمي نانبل يف عضو يأ ءوشن مدع
 قرشلا يف ةيميلقالاو ةيجيتارتسالا مهتاباسح
 يخلا ةداحلا تاجرعنملا لظ يف اصوصخ .طسوألا

 برحلاو ينودهصل ا- يبرعلا عارصلا اتمزا اهدهشت

 نا كش الو .يبرعلا جيلخلاو قارعلا دض ةيناريالا
 مهاس ةيلودلا فارطألا هذهل ةددعتملا تابغرلا يقالت
 ةندهلا «ةوفص» تحت ةينانبللا ةمزألا ءرمج» عضو يف
 حوضو راظتنا يف .ةققؤملا ةيركسعلاو ةيسايسلا
 .ةقطنملا ف دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا

 نا ةينانبل ةيسايس طاسوا دكؤت .مدقت امم اقالطنا
 ال اهنإف :ةنده مايقد حمست تناك اذا ةيلاحلا فورظنا
 ال نانبل ةمزال يرذجلا لحلاف .مئاد لح مايقب حمست
 لح حمالم قفألا يف زربت نا لبق ققحتي نا نكمي
 .جيلخلا برحل ءاهناو :ينويهصلا  يبرعلا عارصلل

 رظنلا ضغب الماشو ًمئاد لحلا اذه نوكي نا ةطيرش
 .هلكش وأ هتغيص نع

 تلشف ببسلا اذهل هنا طاسوألا هذه فيضتو
 اذهلو :ةينانبللا ةمزألا لحل ةقباسلا تالواحملا عيمج
 راوحلاو .لبقتسملا يف لح يأ لشفيس ضيا ببسلا
 تالواحملا نع ةزيمتم جئاتن ىلا يدؤي نل يلاحلا

 .قالطالا ىلع ةقباسلا

 فورظلا لظ يف .اهب حومسملا ةندهلا ىتحو

 اذا ام لاح ِق ,حابرلا بهم يف حيصنت دق .ةنهارلا

 ىلا يدؤت ةعقوتم ريغ ةيكيتامارد تالوحت تلصح

 .دندج نم قاروألا طلخ ةداعا

 ,دايجلا» ةدهاشمب نوينانبللا ىهلتي راظتنالابو
 قابس» ناديم يف قباستت يهو ,ةبعتملاو ةمرهلا
 قايسلا اذه ْق عئاضلا تقولا نم نيديفتسم ..ليخلا

 عيمج فو «نييراحملا ةحارتسا» ةندهب معنجلل

 «لؤافتلا» ةعيانم ىوبس نيينانبللا ماما سبيل لاوحألا

 ..هراظتنا لاط لح ىلا لوصولاب لمآلاو ..«راظتنالا»و

 .!.اريثك لوطم دقو

 دعسأ ىلع حجان
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 :نادوسلا بونج
 .نادوسلا ةدحو لجا نم لاتق

 ؟ٌّقِش لجا نم عأ

 ديقعلا ناب ةيتاهن ةعانق ىلا لصا تادب دقل»
 يملس لح ىلا لوصولا ديري ال غناراغ نوج

 هلاق ام اذه .«بونجلا يف حلسملا عارصلل | ا[
 لاؤس ىلع ادر «ةيبرغلا ةعيلطلا» ل ينادوس يسايس
 ريطخلا ديعصتلل ةيلعفلا بابسالا لوخ هيلع هتحرط
 ةينطولا ىوقلا تناك دقل .فاضاو .دالبلا بونج يف
 دعب .حلسملا هدرمت نع غناراغ ديقعلا ىلختب نا لمأت

 ىلع ءاضقلا ىف ينادوسلا بعشلا ةضافتنا تحجن نا

 لعقلابو .يريمن هماقا يذلا يروتاتكيدلا مكحلا ماظن
 ,11/06 ناسين ” ةضافتنا دعب غناراغ ديقعلا داع ول
 ىوقلا يلثمم بناج ىلا راوحلا ةدئام ىلا سلجو
 لاطبالا لابقتسا لبقتسا ناكل ,ىرخالا ةينطولا
 بدكرت يف يساسا رود هل ناكلو .موطرخلا يف نيحتافلا

 .ةيلاحلا ةطلسلا

 راوحلا ضفري ةنارغ
 يذلا نكلو :الئاق همالك ينادوسلا يسادستلا عباتو

 رنغ .حلسملا هدرمت يف رمتسا غناراغ ديقعلا نا ثدح

 دالبلا اهب رمت تناك يتلا ةقيقدلا فورظلل ثرتكم

 هتايلمع نم دعص لب .ةمئلاقتنالا ةلحرملا لالخ

 يتلا ةطلسلا نا اربتعم .راوح يا اضفار ؛ةحلسملا
 يلاقتنالا يىركسعلا سلجملا لظ يف ةضافتنالا تيقعا

 .يريمن ةطلسل ادادتما

 لواح كلذ مغرو :لوقب ينادوسلا يسامسنلا فدراو

 ام يف اولاقو .ةينلا نسح ىلع رومالا ذخاي نا ضعبلا
 رظن ةهجو نا ةيسايسلا فارطالا رئاسلو مهنيب

 نمف يلاتلابو ,ةحصلا ضعب لمحت غئاراغ ديقعلا
 ةعرس ىصقاب ةيلاقتنالا ةلحرم ا ءاهنا يرورضلا
 ةماقا لحا نم ةماعلا ةيباينلا تاساختنالا ءارحاو

 «سانلا تاعانق نع ربعت ؛ةيقيقح ةبطارقميد ةطلس

 .تاعانقلا هذه ةعيبط نع رظنلا ضغب
 اياونلا نسح ىلا دنتسا يذلا ضعبلا اذه نكلو

 ةكراشملا غناراغ ديقعلا ضفر دعب مدص ام ناعرس

 هذه ءارحام حامتسلا وا .ةماعلا ةيبابنلا تاباختنالاب

 .لقالا ىلع ةيبوتجلا قطانملا ضعب يف تاباختنالا
 اهتاذ يه غناراغ ديقعلا اهب للعت يتلا ةجحلاو
 يتلا ةطلسلا عم رواحتلا ضفرل اهعفر يتلا ةجحلا

 نلعاف ؛ليربا /ناسين نم سداسلا ةضافتنا تيقعا

 يركسعلا سلجملا لظ يف تاباختنا ءارجاب لبقياال هنا

 كلذ مغرو .يريمن ماظن نم ءزج وه يذلا يلاقتنالا
 يف و ءلامشلا ميلاقاو قطانم عيمج يف تاباختنالا ترجح

 ةينطولا ةموكحلا تماقو .بونجلا قطانم مظعم
 .يطارقميدلا يداحتالا ةمالا يبزح ةدايقب ةيفالتئالا

 ةسائرب ةديدجلا ةموكحلا هب تماق لمع لواو
 عئاراغ ديقعلاب لاصتالا ةلواحم يه يدهملا قداصلا

 عارصلا يهني يملس لح ىلع هعم قافتالا لجا نم
 حئفيو هتدحو نادوسلل ديعيو بونجلا يف حلسملا
 جمانرب بلص يف لخدت ىرخا تامامتها ماما قيرطلا

 .. ةانلل دعاو ليقتسم ءاند

 ضفري ملو ءراوحلا نع عنتمي مل غناراغ نا مغرو
 لاصتالا لواح يسايس فرط يا عم شاقن يف لوخدلا
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 لخاد ةفلتؤملا ةينادوسلا ةينطولا ىوقلا نم هب
 بزح اهنيب نمو .«نطولا ذاقنال ينطولا عمجتلا»
 قداصلا ةموكحلا سيئر همعزتد يذلا هناذ ةمالا

 ةطلسلا اربتعم قياسلا هفقوم ىلع رمتسا هناف .يدهملا

 تاباختنا نع تجتن اهنآل ؛ةيعرش ريغ ةطلس ةيلاحلا
 يلاقتنالا يركسعلا سلجملا لظ يف ترج ةيعرش ريغ
 .يريمن ماظنل دادنما وه يذلا

 ديقعلا هب لباقب ناك يذلا مئادلا قطنملا وه اذه
 عئاراغ ناك امنيبو .هب اولصتا نيذلا عبمج غناراغ

 ينلا) «”نادوسلا بعش ريرحت ةكرح» ةدابق ءاضعاو

 ةيسيئر بلاطم ثالث قباسلا يف نوحرطي (اهدوقي
 ريمتيس نيناوق ءاغلا :يه حلسملا درمتلا فاقيال

 ةكحلا نيناوقل يلعقلاو يدجلا قيبطتلا :ةيمالنسإلا
 عيطقتب ةصاخلا يريمن تارارق ءاغلاو يتاذزلا
 مامتهالاو :قباسلا ىف ناك امك ميلاقا ةثالث ىلا بونجلا
 لجا نم ٍبونجلاب ايعامتجاو ايداصتقا يدجلا
 اوادب .دالبلا لامش ىف ىرخالا قطانملاب هتاواسم
 ةيلعفلا ةيفلخلا تفشك ىرخا بلاطم نوحرطي
 راوحلاو يملسلا لحلا نم ةمئادلا ةيبلسلا مهفقاومل

 برحلا نوتأ نم دالبلا ذاقنال صلخملاو يدجلا
 .ةنحاطلا ةيلهالا

 نادوسلا ةيورعو ..عناراغ
 ينطولا عمجتلا» هلسرا يذلا دفولا نيب ءاقللا يفف

 ريرحت ةهبج» ةدايقو ابابا سيدا ىلا ؛نطولا ذاقنال
 نيتلاسم غنئاراغ ديقعلا حرط .:نادوسلا بعش

 يلعف لح ىلا لصوتلا ساسا امهنا ربتعا نيتديدج
 ةيوه ديدحت ةرورض يه .ىلوآلا :حلسملا عارصلل
 يددعت عمتجم هناب فارتعالا نم اقالطنا نادوسلا

 .برعلا اهنيب نم ةفلتخم تايموقو تايسنج مضي
 ءاجنا عيسح ُِق ةطلسلا عيزوت ةداعا ةيناثلاو

 موهفملا اذهل اقفو ديدج نم اهبيكرت ةداعاو نادوسلا
 .ةيددعتلا نادوسلا ةيوهل ديدجلا

 رابتعا عيبطتسي ال هنا ةحارص غئاراغ ديقعلا لاقو

 يلاتلابو .ايبرع ادوجو هيف نال ايبرع ادلب نادوسلا
 ىلع برعلا ةنميه رارمتساب مويلا دعب لبقي نل وهف
 تاقالعلا يف نادوسلا رارمتسا ىلع قفاوي نلو .دالدلا
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 .قيباسلا يف رمالا ناك امك ةيبرعلا لودلا عم اهتاذ

 يدهملا قداصلا ةموكحلا سيئر نب ءاقللا لالخو

 تاعامتجا شماه ىلع ابابا سيدا يف غناراغ ديقعلاو

 ردرحت ةكرح» نا ريخالا لاق .ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم

 ,مادكوك» جمانربب ةكسمتم «نادوسلا بعش
 بازحالا نم ددع ةقفاوم لان يذلا .. لحلل ساساك

 ةشقانم .الوا :ةيلاتلا طاقنلا مضي يذلاو ةينادوسلا

 ةلاسم ةشقانم ؛ةيناث .نادوسلا ةبقيرفاو ةيؤرع

 تابقافتا ءاغلا .اثلاث .مهتيوهو نيينادوسلا ةيموق

 .ةيبنجا لود عم تدقع يتلا يركسغلا نواعنلا

 ءاغلا ,اسماخ .ةيمالبسالا ريمتنس نيناوق ءاغلا ءاعبار

 ,اينسداس .يريمت هعضو يذلا ءىراوطلا نوناق

 .ةديدج تاياختنا ءارحاو ةيلاحلا ةموكحلا ةلاقتسا

 يف اديعب بهذ غناراغ ديقعلا نا حضاولا نمو

 دضو ةيبرعلا نادوسلا ةيوه دض اذه هجمانرب
 ةيلاطملاو .ةديرعلا لودلا رئاسي هطيرت يتلا تاقالعلا '

 يه .ةيبنجالا لودلا عم ةيركسعلا تايقافتالا ءاغلاب
 طبرت يتلا تايقافتالا ءاغلاب ةبلاطملا وحن ةوطخ
 .ةيبرغلا لودلا رئاسب نادوسلا

 حرصت «نادوشسلا بعش ريرحت ةهبج» طاسواو
 غناراغ ديقعلا هدوقي يذلا درمتلل يقيقحلا فردهلا نع

 هذه لوقت نا .ةهبجلا هذه ةدابق هن حرصت امم رثكا

 ام ةلازا وه حلسللا درمتلل يلعفلا فدهلا نا طاسوالا

 ةداعاو نادوسلا ىلع ,ةيبرعلا ةنميهلا» ب هنومست

 .هل يقيرفالا هجولا

 يبرعلا دوجولا ىلع برح
 لاق يطارقميدلا يداحتالا بزحلا ةداق دحا

 ديقعلل حلسملا درمتلا نا «ةيبرعلا ةعيلظلا» ل
 برضل نشت يتلا برحلا نم ءزبج وه امنا غناراغ

 هنا الئاق فاضاو .يقيرفالا نرقلا ف يبرعلا دوجولا
 ةدايق ناكراو غناراغ ديقعلا ضفر تاذلاب ببسلا اذهل

 لح ىلا لصوتلا اوضقرو .راوحلا لاكشا عبمج هتهبج
 .نادوسلا ةيوه ثحست مل ام .دالبلل يملس

 اهنا مغر ؛نادوسلا يف ةيموقلاو ةينطولا طاسوالاو
 اهعبتت يتلا ةيرضنغلا ضيرحتلا بيلاسا دقتنت

 ضيرحتلا ةهجاوم يف ةيديلقتلا ىوقلا ضعب
 .هتعامجو غناراغ ديقعلا هسرامي يذلا يرصنعلا

 درمتلا يف رارمتسالا نم فدهلا نا ىلع اهعم نوقفتي
 ىرتو .نادوسلا يف ةيبرعلا ةيوهلا برض وه حلسملا
 نا دكّؤت اهيدل ةرفوتملا تامولعملا نا طاسوالا هذه

 ردقعلاف .بونحلا ِق دعاصتب فوس حلسملا درمتلا

 ,درمتلل نيقياسلا ةداقلا ءاطخا نم دافنسا غناراغ

 لاصفنا ىلا ةوعدلا ةئيطخ يف عوقولا ىشاحتي وهو
 ىلا ىعس ساسالا اذه ىلعو .لامشلا نع بونجلا
 لمعو .لامشلا يف ةيسايسلا هوجولا ضعب باطقتسا
 تاذ ةيسايس ىوق عم ةنلعم ريغ تافلاحت دقع ىلع

 نادوسلا برغ يف ةيفئاط وا ةيرصنع تاهجوت
 هجوتلا يسكرام هنا هيف نلعي يذلا تقولا يف و .هقرشو
 عم ةديج تاقالع ميقي هارن .ايسايسو ايجولويديا
 سئانكلا سلجم عمو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 يف «يسكراملا» حاظنلا حعدب ىظحبي كلذلو .يملاعغلا

 ةمخاتملا نادلبلا ىف ىرخالا ةمظنالاو .ايبويثا

 .ريئازو ادنغواو اينيك لثم نادوسلل

 تاقالعلا ةكيش نم غناراغ ديقعلا ديفتسيو

 هعاضوا نيتمت لجا نم اهماقا يتلا ادج ةغساولا
 رخآ ريشت نا ,ةينادوسلا يضارالا لخاد ةيركسعلا
 بعش ريرحت ةهيج» ىدل تاب هنا تامولعملا

 اهل حيتت ةريبك ةيركسع تاناكما ايلاح «نادوسلا
 اصوضخو .ةيلاوتم رهشا ةدعل لاتقلا ىف رارمتسالا

 يف ايناطيرب نم ةحلسالا نم ةريبك تايمك اهيقلت دعب
 نكت مل تاردق كالتما ىلع اهتدعاس .ةريخالا ةنوآلا
 .قباسلا يف اهل ةحاتم

 نادوسلا يف ةيزكرملا ةطلسلا دعتست فيك نكلو
 بناج نم ديدجلا يركسعلا ديعصتلا اذه ةهجاومل
 !؟غناراغ ددقعلا

 نا ىلا ريشت موطرخلا نم ةدراولا تامولعملا

 عم راوحلا عضق اهنالعا مغر ؛ةينادوسلا ةموكحلا
 نل يركسعلا لحلا نا امامت كردت .غناراغ ديقعلا

 ىلا يدؤي يذلا لعاقلا بولسالا رمالا ةياهن يف نوكي
 .دالبلا بونج يف حلسملا درمتلا ءاهنا

 ةداعال ايلاح ىعست ةموكحلا نا تامولعملا لوقتو

 ةيركسعلا هتايناكما ةدايزو شيجلا عاضوا بيترت
 رسفي يذلا وه اذهو .ميظنتلاو ةدنعالا ينيحان نم

 ديدج ناكرا سيئر نييعتب ةريخالا ةموكحلا تارارق
 نم ددع سآر ىلع ددج طابض عضوو .ةحلسملا تاوقلل

 يتلا تالاصتالا اضيا رسفي امك .ةيركسغلا تادحولا

 صضعب عم يدهملا قداصلا ةموكحلا سيئر اهب موقي
 عفرت ةيركسع تادعاسم ىلع لوصحلا لجا نم لودلا

 تايلمعب مايقلل ةصرفلا هل حيتتو شيجلا تاردق
 :بيوتسلا ى ةلعاف ةيركمم

 يركسع طفض فدهلا

 سبيل ةفوكحلا فده نا تامولعملا هذه فيضتو
 طغضلا امناو :غناراغ ديقعلا ةكرح ىلع ايئاهن ءاضقلا
 ةلواط ىلا سولجلا ىلع هرابجا لجا نم ايركسع هيلع
 نا امامت كردت ةينادوسلا ةموكحلاف .تاضوافملا
 ةقطنم يف تاريثأتو تالعافت بونجلا يف حلسملا درمتلل

 ريغ نم لب  نكمملا ريغ نمو .لكك يقيرفالا نرقلا
 ىلا الا يدؤي نل يركسع لح ىلع رارصالا  زئاجلا
 .ةيمادلا ةحلسملا تاعارصلا نم ديزم يف دالبلا قارغا

 درمتلا نيب «عباصألا ضع» ةكرعم يف حجني نم
 يذلا رايخلا ذخآي لهو !؟ةيزكرملا ةموكحلاو حلسملا

 ىلع تاتتفالا نود ةيبرعلا هتيوه نادوسلل ظفحي
 ؟دالبلا ىف تايلقالا رئاس قوقح

 نادوسلا يف زراب ينادوس يسايس هلاق ام نا كشال
 ةلكشم يه دالبلا بونج ةلكشم نا نم .حيحص
 هذه لصو ىف ةموكحلا ريصقت نع مجانلا فلختلا
 1 .ةيلامشلا ميلاقالاب ميلاقألا

 فيزنلا رارمتسا ديفي نل .لاوحالا عيمج يفو
 دض وه امناو :نادوسلا برع الو نييبونجلا يمادلا
 وه تاضوافملا ةلواط ىلا سولجلاو .نيفرطلا ةحلصم
 ءامدلا كفس رارمتسال ليدبك حاتملا ديحولا رايخلا

 عيمج ةحلصمل اهئانبو دالبلا رامعال غرفتلاو
 فئاوطلاو قارعالا نمو برعلا نم نيينادوسلا
 (0.ىرخالا

 يبعرملا زداف
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 لوليبا 9 جوي أعم انمظن ٠ .سدراب يف قارغلا "لس

 برحلا داعبا ضرعل ةودن يراجلا (ريمتبس) امل
 ةيقارعلا
 .اهعالدنا

 نييسايسلاو نيضصختملا نم عمج ةودنلا رضح
 نييسنرفلا نييجيتارتسلا نييركسعلاو نيينامربلاو
 نينفاحصلاو برعلا ءارقسلا نم ددع ىلا ةقفاضا

 .ةيسنرفلا ةمصاعلا يف نيلماعلا
 يف ضرع اسنرف ىدل قارعلا ريفس طاشملا روتكدلا

 قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا عئاقو ةودنلا لهتسم

 تاحيرصت ًازربم ةمرصنملا تسلا تاونسلا لالخ
 .تةذعنو ناودعلا ءدب ليق ,يناريالا ماظنلا باطقا

 ,ةيعسوتلا ةيناودعلا مهتسايس نع فشكت يتلا
 هذه ةليط .ةيملسلا قارعلا فقاوم لباقملاب اضرعتسم
 تهجو يتلا مالسلا تاوعد لكل هتباجتساو .ةرتفلا
 تناك يتلاو .ةديدع لودو تارمتؤمو تامظنم نم

 .يناريالا بناجلا لبق نم ضفرلاب لباقت اهغيمج
 ةعومجملا نادلب كلذ ءوض يف يقارعلا ريقسلا بلاطو
 كلذ يف امب ايداصتقا ناريا ةعطاقم ةرورضب ةيبوروألا
 اهعيب مذعو يناربالا طفنلا ءارش نع عانتمالا

 اهعقوي نا بجي يتلا طغضلا لئاسو دحأك :حالسلا
 نارنا  مالسسلل ةضفارلا ةلودلا رابجحال ىلودلا عمتجملا

 .تاضوافملا ةلواط ىلا سولجلا ىلع -

 جروج لارنجلا يجيتارتسالا يركسعلا ريبخلا

 ثيح برحلا نم يركسعلا بناجلاب متها يوب
 تاوقلا ةءافك كراعملا ريسل هدرس لالخ نم حضوا

 يذلا رودلا ًازريم ايلعلاو ةيناديملا اهتادايقو ةيقارعلا
 فادهألا ريمدت  ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا هب موقت
 ريثأتو  ةيناريالا ةيركسعلاو ةيداصتقالاو ةيويحلا
 للحمل اا. .ةيبرحلا ناريا ةردق ىلع كلذ
 يرام لوب طسوألا قرشلا نوؤشب ريبخلا .يسايسلا
 رود ةسرامم ىلا ىمظعلا ىوقلا اعد دقف ءسروغالود

 امل أرظن .برحلا هذهل لح داجيا لجأ نم ةيلعاف رثكأ
 ىلع ةميسج رطاخم نم ةرتوتملا ةرؤبلا هذه هبلجتس
 .هريسأب يل ودلا نمآلاو ةقطخملا بوعش نسآ

 ىلع تاونس .تس يضم دعب ,ةينارسالا

 روتكدلا اضيا اهيق ثدحت يتلا ةودنلا ءاهتنا دعب
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 دمع فيا رق 4 ةعيلظلا» تقداحت فوؤر قيفو

 :ةودحلل بيانا هويعؤخم ىذا ميسقتلا نع .يقارعلا

 ةلواحم يه :لاقف .ةجلاعملاو .روضحلا ىوتسمو

 نم يأرلا اذه ةداقو ؛يسنرفلا ماعلا يأرلا رظن تفلل
 اذه رارمتسا ةروطح ىلا نييمالعالاو نييسابسلا

 ال هذه ةروطخلا نا ىلا هيبنتلاو .قارعلا ىلع ناودعلا

 يبرعلا جيلخلا ةقطنم امناو .ددحو قارعلا ددهت

 .كلذك ىملاعلا نمألاو ءاهرسسأب
 توكس يهو ةبيرغ ةرهاظ ةودنلا يف انرشأ دقل

  ملاعلا يف مالسلا ظفح نع ةلوؤسملا ةيلودلا ةمظنملا
 يف اهتيدج مدع وا  ةدحتملا ممآلاو نمألا سلجم

 هذشهو .برخحلا هذه هاجت اهي طانملا اهرود ةسرامم

 - دلب انمامأف .ةيلودلا ةايحلا يف ليثم اهقبسي مل ةرهاظ
 .اهضفردو ةيلودلا تارارقلا طقف ىدحتب ال - ناردا

 بسح ربتعت اناون نع ًامدقم نالعالاب موقبي امناو

 يهو :تامرحملا نم ةيلودلا قيثاوملاو نيناوقلا
 نيح ىف . قارعلا  هتدادس هل رخآ دلب لالتحا همازتعا
 هذه انرشأ دقل .تماص هتاسسؤمب يلودلا عمتجملا نا
 لالخ نمو اضيأ تفشك يتلاو ,ةبيرغلا ةرهاظلا
 يذلاو :نمألا سلجم ةرظن يف آًزيامت كانه نا قايسلا
 عيمج ف مالسلا ظفح اهتمهم ةيملاع ةمظنم هنا ضرتفي
 :ةلاعلا ف برحلاو مالسلا اياضق هاجت .ملاعلا ءاجرا
 برح ةجلاعم يف امراصو ًاداج هانيآر نيح يفف
 نمل تايوقعب ةيوحصملا هتارارق ردصأو ,دنالكوف»لا

 عالدنا نم ةليلق مايا دعب اهل خوضرلا ضفري
 انناف .نيتنجرألاو ايئاطيرب نيب ةدودحملا ةهجاوملا
 نم رثكأ ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا عوضوم يف هارد
 ناريا  مالسلل عايصنالل ضفارلا فرطلا عم لهاستم
 تس نم رثكأ ذنم ةرمتسملا برحلا هذه نا مغر -

 رطاخم ىلع يوطنن .هيلع يه يذلا مجحلابو تاونس
 .مزحب سلجملا اهجلاع ىرخا بورح نم ريثكب ربكأ

 ةعيلطلل» ةظحالم ىلع يقارعلا ريفسلا قلعو
 اياضقلا نم يسنرفلا مالعالا فقوم لوح ,ةيبرعلا
 ,تاذلاب ةيناربالا  ةيقارعلا برحلاو .ةيبرعلا
 نع رهاظلا يف ًاقرتفم .داعم وه ام لكل رهاظلا هّزايحناو
 ,أديدحت برحلاو قارعلا هاجت اسنرفل يمسرلا فقوملا

 يأ دض أدج ايوق اراصح كانه نا فاخ ربغ :لاقف
 ةجلاعم لواحي يعوضوم يسنرف ىتح وأ يبرع توص

 لئاسو يف ةينيطسلفلا ةيضقلاو برحلا عوضوم
 اما .اهب كلذ ديكأت عيطتسا قئاثو يدلو .مالعالا

 نيلماع ىلا ايصخش هعجرأف راصحلا اذه بابسا
 يبوللا ذوفن لغلغت وه لوألا :ساسالا امه امهارا
 رهاظ ذوفن وهو .مالعالا ةزهجأ يف ينويهصلا
 ماحد وه :يناثلاو .مالعالل عياتم يا هسمل عيطتسي

 نييفاحصلا ضعب ىدل برعلا دض يرصنع سفن
 لامعألا اهنم ةريثك بابسا هل اذهو نييسنرفلا
 ,ةيليئارسالا» تارياخملا اهب موقت يتلا ةيباهرالا
 .برعلا ةروص هيوشت فدهب ةيبرع ةعنقأ وأ يديأب
 ؛ 18 ذنم هب موقت يهف «ليئارسا» ىلع ًأديدح سل اذهو

 ةمظنا جئاتنلاب نآلا اهدعاسيب .هيف ةرمتسم تلاز امو

 يناريبالا باشرالا ىلا ةفاضإ 2 يفاذقلاو ديسأ - ةيدرع

 لامعألا هذه .ينانبل سايلب ايوروأ ىلا ءاج يذلا

 ةدرف ةجيتنلاب و .برعلا مساب انه سانلا دض سرامن
 .امتح' برغلا دض ةهجوم نوكتس ةداضملا لعفلا

 ,ةيسنرفلا  ةيبرعلا تاقالعلا ىلا انداق ثيدحلا

 ةرتف ذئنم بصنت يتلا عباتملا ةددعتملا دوهجلاو

 ةقالعلا صاخ لكشب اهنمو ةقالعلا هذه بيرختل

 كانه نا :طاشملا روتكدلا لاقف ..ةيسنرفلا ةيقارعلا
 نيح ةقيقحلا بناجا الو .كلذ اهمهي ةددعتم تاهج
 يف وا تاهجلا هذه سار ىلع ينويهصلا نايكلا عضأ
 ذنمو ًاثيثح لمعت «ليئارسا» تأدب دقل .اهتمدقم

 رمألا ءىداب .كلذ ىلع مكحلا نع لوغيد لارنجلا يحنت

 .اريبك ًاحاجن ققحت مل وديبموب سيئرلا مايا يفو
 اهتاقالع ةداعا نم ةريخألا تاونسلا يف تنكمت اهنكلو

 05 ةيوطتم تحبضا ىدح ءاهقيثوتو
 موقت ال نا وه يقارعلا نأشلا ف ؛ليئارسا» مهيام

 قارعلا مدقت يف ةمهاسملاب اسنرف لثم ةلود

 يبوللا ربع ديكأتلاب لواحت يهو :يجولونكنتلا
 ,ةسايس .لئاسولا فلتخم مادختسابو ينودهصلا
 ع وضوم هتمدقم فو نواعتلا اذه ةلقرع باهرا ,مالعا

 موهفم اذهو .اسنرف لدق نم يوونلا لعافملا ءانب ةداعا

 يا مف: كاننا دعو ينودهصلا نابكلا لواحت © ثدح

 .لاجملا اذه يف قوفتلا
 ينويهصلا نايكلا ٌمهف .ةماع يبرعلا نأشلا يف اما

 لح يف يباجيا رود يأ بعل نع اسنرف داعبإ وه
 اذه يف تكلس دقو ؛نانبل يف و .ةينيطسلفلا ةيضقلا

 رخآب وا لكشب كلذ يف اهدعاسي بافرالا قيرط بناجلا
 انه دوصقملا لعلو .يناربالاو يروسلا ناماظنلا

 يف ةيسنرقلا تاوقلا دض ةمخضلا تايلمعلا :حضاو
 يتلا نئاهرلا زاجتحاو فطخلاو لتقلا تايلمعو نانبل
 يناريا ذيفنتبو ةيروس ةنميه ءاطغ تحت نانبل يف متت
 لامعألا هذهو .ناربا نم ةموعدم ةيناندل تامظنم ردع

 ةحاسلا يف ريثأتلا نع اسنرف داعبا ف اهفده رصحني ال
 هذهب نيمئاقلا بلاطم يف نلعم وه امك امناو ةينانبللا
 قديطتل ةيناربالا 3 ةينمسرلا طورشلاو ,تانلمعلا

 رييغت ىلع اسئرف رابجإ ةلواحم وه اسنرف عم ةقالعلا
 اهتقالع عوضوم تاذلابو ةيجراخلا اهتسايس
 فادهالاب مغانتلا فاشتكإ ابعص سيل انهو .قارعلاب
 يف قارعلل ريفسك ينكل .«ةيليئارسالا»  ةيناريالا
 ىلع رثؤت مل تالواحملا هذه نا ديكاتلا عيطتسا سيراب
 تاقالعلا ريوطت ةرينو ىلعو يمسرلا اسنرف فقوم
 0. ةيسنرفلا - ةيقارعلا
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 ررق .رفص لوالا ريزولا روضحبو .نيدباعلا
 دمحم ديسلا درط ةبيقروب يسنوتلا سيئرلا

 بلطو .مكاحلا يروتسدلا بزحلا فوفص نم يلازم
 ةقحالم حتف دصق ؛هنع ةيناملربلا ةناصحلا عفر
 نود دودحلا زايتجحا ناش ُِق لقألا ىلع ,هدصض ةينوناق

 .ةصخر

 نيز ةيلخادلا ريزوي لوطم عامتجا دعب ألي

 تاطلسلا هردصت يمسر نالعا لواأدب اذكه

 كلذ لبقو .لوزعملا لوالا ريزولا ءافتخا نع ةيسينوتلا

 عم ةصاخ .كلذ ديكأت يف ةددرتم نمالا رئاود تيقب

 .هئافتخا لوح ةيراضتملا رادخالا ةلمح

 ةيديلقت ةيلمع .ةفورعم تحضا رارقلا تاسيالم

 دتمت نا .اصاخ ادهج عقاولا يف بلطتي ال يرئازجلا

 ةيلبجلا تارتمولبكلا تاثم ةفاسم ىلع دودحلا

 دودحلا يبناج ىلع ىرقلا رواجتنو .ةيوارحصلاو
 لامشلا ىصقا يف ريمخ لابجو ةقريط نم رمتسم لكشب
 .بونجلا يف تاحاولاو ةطقن يلا

 ءامسا ىفو .يلازم بوره لدصافت يف قرغن ال ىتحو

 نيذلا هئاقدصا نم كلذ ىلع هودعاس نيذلا صاخشالا

 ةرسشابم كلذ دعب مهيلع ضيقلا تاطلسلا تقلا

 جراخ ىلا هرودب رف دقو ؛زوزع ديشر ءانثتساب -
 يتلا رصانعلا ةلمجل قرطتلا انب نسحي دقف  رطقلا

 :«تاذلاب ىلازم دمحم رارفب نرتقت ةديدع نيدوانع لثمت
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 رئازجلا هاجت ف ةددرتم سنون اقوم
 !ةدودسم اهقيرطف ادددل ىلا اما ..ةكلاس ريغ طابرلا ىلا اهقيرط نال .

 ةسسؤم يف  ةدوهعم تراص دقو - رارفلا ةرهاظبو
 .يديقروبلا مكحلا

 مل قياسلا لوألا ريزولا رارف نا الوا لوقلا بجي

 اذه ةلوهس ىلع ةوالعف .هيلع ليحتسملا رمالاب نكي

 ةجزاملا لوآ نمل ل152

 ءانبا ىدل ,يرئازجلا بارتلا ىلا ءرويغلا» نم عونلا

 يالو ةلادعلا نم نيبراهلا مومعو يسوتلا لامشلا
 ةرازو سأر ىلع نيتنس ىضق لجرلا ناف .ببس
 نوؤشب ةديج ةفرعم نم كلذ هينعي ام لكب ةيلخادلا
 .اهتسارحب ةفلكملا تادحولاو ناوعالاو :دودحلا

 يلازم دمحم يقلت ةيناكما نع لؤاستلا ىلا اذه اندوقبو

 ةزهجحا ضعب نم  تفشك يتلا نم  ربكا ةدعاسم

 !؟نمالا

 .نمالا ةزهجا ىلع امير رصتقت مل ةدعاسملا نا حت

 ةريدغ رماع ناف ربكذتلل) ةصاخ ينطولا سرحلاو

 ىلا سرحلا رمآ ةلود بتاك ناك يلازم ءابرقا نم وهو
 ةمق يف مه نم ضعب اهيف مهاس لب (ادج بيرق تقو
 لبق  قباس ريزو فاقيا تركذ رداصملا ضعبو .مرهلا
 ةيضق يف قيقحتلل ,همسا ركذي مل ةريخالا تاريغتلا
 .رارفلا

 طيروتلا و طرونلا نم افوح
 ةسارحلا تحت يهو ؛هتجوز يلازم ةيحتف ةديسلاو

 اهجوز نا ةجحب نمالا ىلع هيومتلاب ةمهتم .ايلاح
 ءاسم ل :لولتا نم سداسلا :تبسلا ءاسم اهرباخ
 ليوحتو ةطلاغملل كلذو لوليا نم سماخلا ,ةعمجلا
 ىلا اهجوز لوصو ةمالس راظتناب ايلاطيا ىلا راظنالا
 !...ئازجلا

 تاطلسلا ؟برهلل ىلازم عفد يذلا ام مهملا

 الو ؛ةتبلا قيقحتلا نهر نكي مل هنا دكؤت ةيسنوتلا
 !هرارق ىتح ةهبش لحم ىنح

 ددع ىف ؛ةيبرعلا ةعملطلا» تراشا دقف كلذ عمو

 يف يلازم نوك ىلا .ةنيعم تايطعم لالخ نمو .قباس
 :داسفلا اياضق يف ؛طيروتلا» وا هطروتلا» ىلا هقيرط
 ةفاقثلا ردزوو .راتخملا هلجن عض قيقحتلا جئانن دعب

 لبق ناك قباسلا لوالا ريزولا ناف لاح ةبا ىلعو
 ةيفصت ىلا كشلل الاجم عدي ال امي .احشرم هرارف

 ةيصخش ةمكاحمب نكي مل نا كلذو :ةريبك ةيسايس
 وه هليمحتبو ؛هئابرقا برقا ةمكاحم ربع لقالا ىلعف
 .ةيداصتقالا رازوالا لك هتيالوو

 دعب الا برهلا ىلا رطضي مل يلازم نا يف كش نم امو
 ءادفلا شبك نوكي يك هيلع عقو رايتخالا نا نم دكاتلا
 ةموكح ودبت ةديدج ةيقادصمل لوالا نمثلاو .ربكالا
 .ماعلا يارلا ماما اهل ةجاحلا دشا ىف ؛ربكالا دهاجملا»

 ديعلا تاريم نه
 مكحلا ةسسؤم يف رارفلا ةرهاظل اندوقب ام اذه

 لوقي .ةرهاظلا هذه .يبيقروبلا دهعلا يف يسنوتلا

 ةيسايس ةمزا لكل دب ال ذا .دهعلا تازيمم نم .ضعبلا
 نم ةموكحلا سار ىلع ريبك ريغت لكل دب الو ,نيبراه نم
 «سيئرلا ةطلاغم» ليديق نم ةندعم تادرفمو تارقف

 ىلا اهيف مهتملا دوقت ام ايلاغو .«ىمظعلا ةنايخلا»و

 .نجسلل ةسيرف عوقولا لبق دالبلا جراخ برهلا
 هذهل فسوي نب حلاص لاثم بيجتسي ال دقو

 جرخو ,ةقحالملاو لايتغالا نم رف هرابتعاب ,طورشلا
 ةهدرمتل ةيركسعلاو ةدسايسلا ةدعاسملا نع اثحاب
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 .لالقتسالا ةادغ :ةبيقروب مكح دض رطقلا يف حلسملا عج
 .ةديدع ةلثمالا نكلو

 ىدل هتوظحو هزوفن لصو ء:الثم حلاص نم دمحا

 يف تارازو عبرا وا ثالث عمج دح ىلا ةبيقروب سيئرلا
 ,دضاعتلاب ةفورعملا تانيتسلا ةبرجت يف ؛هسفن تقولا
 ةيبرتلاو ةيلاملاو داصتقالا عمج .اهسدنهم وه ناكو
 يذلا مغدالا يهابلا نم ىتح ىوقا ناكو .ةحصلاو

 .لوا ردزو ماقم يف كاذنا ربتعا

 تفرشاو ؛عيرذلا لشفلا ىلا ةيرجتلا تهتنا نيحو
 ةمصاعلا يف درمتلا تاكرح تماقو .سالفالا ىلع دالبلا

 يس» ةبيقروب ىصقا .«يلبقلا نطولا»و «نيدمرز»و
 سيئرلا ةطلاغم ةمهتب ةمكاحملل همدقو ,دمحا
 نم تاونس رشعب هيلع مكحو .ىمظعلا ةنايخلاو
 ,/1 ةنس ىلا 59 نم نجسلا يف يقبو .ةقاشلا لاغشالا
 !اموروا ىلا يرئازجلا رطقلا ربع رف نيح

 ريزو يدومصملا دمحم هليقو ؛ةجوخلب رهاطلا
 مث ؛يفاذقلا عم ةدحولا ةركف بحاصو .ةيجراخلا

 رونب دمحاو :84 يف هزبخلا ةروث» دعب ةقيق سيردا
 نوبراه مهلك ..ريقش يرزاملاو قياسلا نمالا بتاك

 ضعبلاو .ةمكاحملل بولطم ضعبلا .ابورواب نوذئال
 يقابلا ضعبلاو .يئاضق مكح هقح يف ردص رخآلا
 .ةمكاحم نم افوخ ةدوعلا ضفرب

 العلا رغ مكحلا

 مهفل يفكي ال كلذ نكلو .نيبنذم مهعيمج نوكي دق
 ٍبضغ نم كلذ لبقو ءءاضقلا ةوطس نم مهرارف
 .ةبيقروب سيئرلا

 امومع ةلودلاو مكحلا ةسسؤم دقتفت نيحف
 ,ةيبعش وا ةينطو ةلداعو ةمراص ةبقارم تاسسؤمل
 لكشلاب اهتاسسؤمو ةيروهمجلا ةشاشه نوكت نيحو
 تناك امهم .درف دحاو لجر رارقب ةنوهرم اهلعجي يذلا
 ريغ لب ادج ابعص ءالؤه ىلع مكحلا ودغي :هتيعرش
 نم ريثك ف ددرتي مل ةبيقروب سيئرلاو .اقالطا لداع
 وهو .روتسدلا وهو .ةلودلا وه هنا لوقلا يف هتاباطخ
 !بزحلا

 نيبراهلا لك هربع رم يذلا ريعملا يهف رئازجلا اما
 .نيدفوب لحارلا مكح مايا ةصاخ .ةبيقروب نم

 وذ لجرلاف .يلازم عم فلتخي مل رمالا .ةرملا هذه
 عيقوتلل ةبيقروب عفد يذلا وهف .رئازجلا ىدل ديصر
 نم رئازجلا نكم امم .قافولاو ءاخالا ةدهاعم ىلع
 نا مث .طابرلا ماظن ىلع ةماه طغض ةقروب كاسمالا
 لاجر عم ةقادص نم رثكاب طبتري قياسلا لوالا ريزولا
 .يميهاربالا لوالا ريزولا لاثما يرئازجلا مكحلا

 .ريرحتلا ةهيج يف يناثلا لجرلا ةيدعاسم فيرشلاو
 جاطرق ماكحل ةبسنلاب ةياغلل جرحم رمالا

 نع احضاو ادنب مضت ةدهاعملا نا مغرف .ةبصقلاو
 ,ايلدع نيبولطملا ميلستو نيدلبلا نيب ينمالا نواعتلا
 نم ءايتسا يا ءادبا لبق اريثك نوددرتيس مهئاف

 يف دعي مل يلازم نا امهلوا ؛لقالا ىلع نيببسل :مهتقيقش
 امهيناثو .اهلوخد نم تاعيوس دعب رداغ دقو .رئازجلا
 ىلا قيرطلاو .دعب ةكلاس ريغ طابرلا ىلا قيرطلا نا
 م.ةدودسم تلاَز ام سلبارط

 فيرشلا ناورم
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 هسضقافت :ايئاشنإ امالك هنوك ودب ال ةيبرعلا

 برسحلا ْق ةيزشلا امهققاومو نيماظنلا تافرصت

 دض يناربالا ودعلا يبناسح ىلا ةيناربالا ةيقارعلا
 ؛ نادبلا اذه ءىراق لعجب يذلا رمألا .يبرعلا .قارعلا
 ةيضقلا هذهب بعالتو ةعداخم نم هيف درو ام يردزي
 انب بهذبي نا ديرن الو .تالاحلا لضفا يف .ةيموقلا
 ١ ةعزعز يف مهسي امير هنا لوقلا ةجرد ىلا مؤاشتلا
 ءيشلا و .يموقلا فدهبنلا اذه كدددت.و ةدسردقت (نالسألاا

 يتلا «ةيلمعلا تاونطخلا» نع لاقي نأ نكمي ةسفن ٠
 ف ,ورعم لا نم ذا .نيرطقلا نيد ةدحولا قب م ! نختتمس

 !'نودب ايبيل لوخد عيطتسي ال يروسلا نطاوملا نا
 ةيج نم وعدم ناك اذا لاهل يطعن ل لوخد ةريشا ظ

 .نم نييروسلا درط ثداوح ركذن ال يكل ؛ايبدل 1

 تاوطخلا هذهب مث ملع للغ دسا ظفاحين دب الو: ايبيل
 ا هفرغبي يذلا هسفن ردقلابو ةلعف نآلا ة 1 تملا فلعل
 نا جتنتسن نال ائيفاك ارربم اذه انيطعيو . .ياذقلا اهب.

 ةدجيولاالا اقالطا قرم ؛ ءاكنس ب مل نبل رلا نيينزاذام 0

 .امهيناسلا ىلع رجي مل اهركذناو .ةيبرغلا
 الا اي روؤسم عم ا .اذقلا و.دسأ هدقع يذلا ءاقللا وه :يناثلا رمالاو

 يسب ةينيطيتلفلا وفا د

 1 لودرللا 3 م

 هدف دوزتب يا ونفت هيف 0 ف 1 ١

 - 1مل مل يما معفمل 7

 :زازتبالا ىلا ىرضخأ ةرم اجلي هلعج
 م ةيلودلا هتاقالع فو هلماعت يف لض

 ٠ يافا تافرغ 1 ا :هنع ء ةدوع البدلا َ
 وأ تا »ا ءاقدصالا بتع نم م *

 ' يتلا تابرضلا ناف .ه رعبشت لف راين
 , تدل .هيناريإلا يل

 ةنيزخلا تناك املو .صمح ةافصم يف يناربالا لحجم

 / ىلا هتيجراخ ةرازوب اذح امم :ةراخلا يف هتارافسأ
 ناميلعتلا لاسرا
 سيسأ عيطتسن يذلا 0 نفثلا ناف .ةيلصنقلا,

 دلاك» ا ةكرتو ,”ناذوبلا
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 .لددتت لا ذكي لوجو ادم نكيناو

 1 يتلا ةينيطسلفلا ْ

 ١ ةعاجشلا 4 ١ .ةسادسلا .لشف نيبتو .هيرعتو
 ْ لفلا داحت ةيساسحلا ديدش : لجولاو .اهعيتن يتلا

 هب مازتلالا ىلع ةردقلا ناريا بلس ىلا امدح يدؤتس وا .2
 ىلا لصت مل قافتالا عيقوت ذنمف .تدارا ول ىتح

 ؛ليمري فلا ٠ اهرادقم ةدحاو ةنحش ىوس ةيروس

 قوسلا نم ءارشلل ةدلاملا ةردقلا ةمروس ىدل تسيلو
 ٠ يذلا رمالا ءام تقوريؤف اهيلا تاجل يتلا ةرحلا ةيطفنلا
 «يجيتارتسالا فيلحلا» ىلا بتافتلإلا ىلع دشنأ ريحي

 تعفد دق قاوشلا م برحلا فورظ تناك. .اذاو
 «:يروسلا ماظنلا عم ,ةممرك» نوكد نأ ىلا نارسبا

 .يفارغجلا هعقومل 0 «نيدلاب» لورتبلاب هيدوزف
 مهستس اهناو : :ءاهكلمت هنا تنظ ىلا ةيناكماللو

 ال يفادقلا ناف :يناريالا ي يبرجلا ةويحملا يف ايداصتقا

 ْ زورتبلا .يروسلا ماظنل اا الا

 ماه ةصتقخلا ةيبيللا تاكجلا ناو ةصاس ؛نيدلاب

  بوحلا يف هلشف ىلا ؛ةسكنلا ناريز يف هلشف . قفف .همسفب'ىمستس يتلا ةلحرملل اثاونع راض يذلا
 دع دحا ىدم ىلع هلشف ىلا ,نيرشت ئ ةيكيرحتلا
 هلشفىلا ؛«هتنحم نم نانبب جارخا»يف يف يلاوتلا ىلع ةماع

 1 0 0 وي تاوغلاو ارضفلاو زبخلا 0 ٍِق

 5 يروسلا نم : 8 نرلا ةرئاط هب تدوز دوقو نيب اهبلاطت
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 ةيبيللا ةزهجالا لخاد ةيكريمالا ةكيشلا يف روتسملاو فوشكملا

1 
3 

 ةلاكول قباس ريدم وهو زمليه دراشتير فرتعي
 ليمعلا» ةمهم نا ةيزكرملا تارابختسالا

 فرغ نم جرخي هتلعج ينلا يه «جودزملا| ٠
 .ناغلالا نم ةنكمم ةيمك ربكأب ةأفطملا «يإ .يا .يسلاد

 اهصخي نا ءنص رومتيلب» ةفيحص هيلا تبلط امدنعو
 اهب دوزي ناك يتلا ةيرسلا ريراقتلا نم تافطتقمب
 غرينزور لآ ةيضق ةجلاعم ىلا عراس ,ملاعلا يف هءالمع
 داحتالا ىلا ةيرذلا ةلبنقلا رارسا اولقن نيذلا
 نم اخانم تثدحا يتلا ةقباسلا يهو .يتايفوسلا
 هذه نا لاقو نوغاتنبلا لخاد ةريبكلا ةبيرلا
 ةننمألا تابياسحلا تيلق ينلا يش ةيجاودزالا

 تامولعمل اسارح اوناك غربتزور لآ نال ,ةيكريمالا | ةدكردمالا تارادحتسالا ةلكو تنب فدك
 ايجولونكتلا تاعاطق نم ديدعلا لوح ,ةقيقد |( ي . 52000

 نئازخلا ف تامولعملا هذه طبهت ةظحل نا .ةيركسعلا | ةدقفملا تاخخفملل اهنصم
 ىوتسم ىلع ريغتت ةريثك تالداعم ناف ,ةيتايفوسلا | ؟.سلبا اوض /
 قوفتلا تام ولاسم نع الضف .ةينوكلا ةيجيتارتسالا سلب ص م ٍ

 نايكلا ريفس نيزور ريثم يعدتسا نا دعبو قلطملا
 ةيبكريمالا ةيجراخلا ىلا نطنشاو يف ينويهصلا

 لا نا نم عيمجلا دكأت ,قيقحتلا تافلم ىلع هعالطال

 ةقفص نم رثكا اودقع دقو .نوجودزم ءالمع غربنزور
 ىلا تايفوسلا دوهيلا بيرست لباقم يف .ءوكسوم عم
 .نيطسلف يف يرصنعلا نايكلا

 ىطعا يناطيرب :يبيليف ميك وه ,رخا جودزم ليمع
 هاطعا امم رثكا ةيبرغلا تامولعملا نم تايفوسلا

 ىلع اليف يف رقتسا مث .هدالبل وكشتيرغ لاشيراملا
 مالفا دهاشيو يكروغ تاياور ارقي :دوسالا رحبلا
 ةجرابلا» :هتعئار اصوصخ .نياتسنزيا جرخملا
 تلسرا نا دعب :توريب ىف ىفدخا يبيليفو .«نيكمتوب
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 لاجرلا نم ةلماك ةقرف ةيكردمالا تارايختسالا

 .بابلا بقث نم رف هنا لوقي نم ةمثو .ايح هطاقتلال
 اضيا تناكو .ىربكلا ةيكريمالا ةراسخلا تناكو

 رمحالا «سنرول» نأل ...ىربكلا ةيتايفوسلا ةراسخلا
 اهتناع يتلا تامدصلا ةلسلس ءارو ناك  هبقل اذهو

 .طسوالا قرشلا ِق وكسوم

 ددفعلا نيدن ةلدأ
 ةيبيرع ةخسن «زرفأ» يدامرلا يبرعلا نمزلا نكل

 ءادعلاب رهاظت ناو يفاذقلا رمغم هنا يبيليف ميك نع

 ءادعلا «:ةيحريسم» ةراثا يف هرود نوكي دقو .نطنشاول

 ا وهو .تايفوسلا نم برقتلاب ماهيالاو نييكريمالل
 ىقمحلا ضعب سوه اهيف لغتسيو الا ةبسانم كرتي
 .يكريمالا «يكنابلا» ل توملا .«جاتناشلا» ددعصتل

 لامش فلح تاوق دئاق ءزرحور درافرب لارنحلا نكل

 ممالا ف اكريما ريفس .زرتلاو نونرف لارنجلاو يسلطالا
 قرشلاو ابوروا يف «ةيرسلا تامهملا» لجرو .ةدحتملا

 لجرلا هنا :ةيقيقحلا يفاذقلا ةيوه نافرعي طسوالا
 ١954 ماع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هب تتا يذلا

 لاقتعا ةمهم هيلا تدنساو :ةدئاب ةيكلم ضاقنا ىلع
 عيضت ثيح يلمرلا صفقلا كلذ ىف يبيل نيبالم ةثالث

 .ةناماي اهب ماق ةمهملا هذهو .ةدارالا مسحت و مالحالا

 ةيكريمالا تاكرشلا نضح يف هدالب طقن عضو نا ناكف

 ريطاتل نييكرما نييركسع ءاربخ مدقتساو .عبسلا
 ةيكريمالا ةراغلا ىتحو .هتيامحب ةصاخلا تاوقلا
 ليربا /ناسين يف يزاغنبو سلبارط تفدهتسا يتلا
 ةنقح تطعاو .يبيللا بعشلاب رئاسخ تلزنا :يضاملا
 يف ةيبيللا ةضراعملا زومر دحاو .ماظنلل ةيوقم
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 نا لاق ؛قورشلا» ةيرهشب ةقالع ىلع وهو .سيراب
 فعضي ملو ةضراعملا فعضا يكريمالا نونجلا
 .ةهموصخ لك ىلع زاهجالاب ةراغلا هل تحمس ذا .قاذقلا

 باب تادحا دعب يدامر طخ يف اوناك نيذلا كئلوا ىلعو

 تامولعملاو بالقنا عورشم تناك يتلا .ةيزيزعلا

 ةيبدللا ةينمالا ةزهجالا نسيلاوك نم ةاقتسملا ةقثوملا

 يذلا حانجلا زومر ةيفصتي ماق يفاذقلا نا ىلع دكؤت

 ,يضاملا ليربا /ناسين دعب . وكسومل اديؤم ناك
 يذلا ءاطغلا نع ةئطاخ تامولعم قيوستب همهتاو
 عئاقولاو .ناودعلا نم اطوحت .وكسوم نم هعقوت
 يتلا يهو .ةيكريمالا تارئاطلا نا لدت ةيناديملا

 لايتغا ىلع ةرداق تناك ةقيقد طئارخل اعبت تكرحت
 .هتميخ ترمدو هنانب ىدحا ىلع تضق نا دعب .يقاذقلا

 تداعاو :ةنيعم تاهج مسرب اراذنا طقف تهجو اهنكل

 يف «يتايفوسلا» حانجلاو .لكآتملا ماظنلا ىلا قيربلا

 رزج ىدحا يف ةيعوبسا ةلجم ردصي ناك نمالا ةزهجا
 اوناك نيذلا رارغ ىلع ةيفصتلا اهتقحلف طسوتملا

 ريخالا اهفالغ ترّذدص ةلجملا نا اتفال ناكو .اهنونيتي

 تاقالعلا ىلع تزكرو فوشتابروغ يتايفوسلا ميعزلاب
 ايومد اعارض نا يف كش الو .وكسومو سلبارط نيب
 :ةريخالا ةظحللا يف ؛يفاذقلا هنم اجن .ةزهجالا ناب اشن

 ةرخاس ةيسنرف ةفيحص هتفصو يذلا عارصلا وهو
 ةلاكولا هتلغتساو .«ةلققم ةلس يف يعافالا راجش» ب
 نوفراعلاو .اههاجتا يف ذوقنلا زكارم رييجتل ةيزكرملا
 يف ةقحالتم تارتوت تدهش ةريخالا ةرتفلا نا نولوقي
 يهو .وكسوم تناكو .ةيبيللا  ةيتايفوسلا تاقالعلا
 نم سجوتت ؛ةحلسا تاقفض ماما بابلا قلغت ال يتلا
 .يفاذقلا نانسا تحت اوعرز نيذلا نييكريمالا ءالؤه
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 ءاردخلا ءالؤه عبطلاب . «طفنلا ءاريخ» عانق لظ يف ناو

 اوقلطاو .ةلعتشملا ديقعلا باصعا نم نورخسي اوناك
 ىلا مامضنالا يف هتيغر موي تاذ نلعا امدنع تاهقهقلا

 سووهملا قايسلا يف ,اودعبتسي ملو .وسراو فلح
 داحتالاو اديببل نيب ةدحولا ىلا الاخ وعدم نا :هقاذ
 ...يتايفوسلا

 ةيكريمالا يفاذقلا ةقالع ىلع تايفوسلا در له

 ؟ةالايماللاب

 مل وكسووم نا ىلا نوريشي يبيللا عضولل نويقارملا
 ,سلبارط ىلع ريغت تارئاطلا تناك امدنع اًيش لعفت

 سار ذقني لكشب ةجمريم تناك ةيكريمالا ةفدصلا نال
 رض أطاوتت نا يف يلاتلاب بغرت مل يهو .ديقعلا
 نم رثكا ْف ددرت مالكلا اذهو .لقتعملا يبيللا بعشلا
 ثداوح تلصح نا دعب اصوصخ .سلبارط يف ناكم

 ياذقلا رثآف .ةريثم ءايشا نع تفشك .ةنيدملا يف ةنيعم
 ةراغلا ءارئامو ةراكلا اذا طقنتي حارو تمصلا

 مهولا مغر ؛ةيكريمالا فاذقلا ةقالع ىلع رخآ ليلد

 تاروانم :يتايفوسلا ريرسلا يف هنأب هقلطي يذلا
 ,طسوتملا رحبلا يف ةيرصملا  ةيكريمالا ءرحبلا حاير»
 يف «فيجوم» ءارحص تاروانم تبقعا يتلا يهو

 ةلماحلا نا ىلع نودكؤؤي ءاربخلاو .اينروفيلاك
 سليارط ديدهتل ترس جيلخ نم مدقتت مل «لاتسيروف»
 نا لوقد نم ةمثو .اهماظنل ةمزاللا ةيامحلا ميدقتل لب

 تقلطنا دقو ؛رشتات تيرغرام .ايناطيرب ءارزو ةسيئر
 بعشلا ىلع ةراغالل اهيضارا نم ةيكريمالا تارئاطلا

 .ةيكردمالا ةيلمعلا ىف يكريمالا دعبلا تفشتكا .يبيللا
 رحب نم ةلباقملا ةفضلا ىفو .كلذ ىلع تضرتعاو

 يفاذقلا نا ةميلع عجارم تبثت .اسنرف يف يا .لامشلا

 .نييسنرفلا ةهجاوم يف نييكريمالا ةبعل داشت يف بعلي
 نطنشاوو .لاجملا اذه يف ةيتوبث ةلدا كلمت سيرابو
 ذوفنلا ثاثتجا «يروثلا» اهقديب لالخ نم ديرق
 دوعن انهو .ءادوسلا ةراقلا ىف هلقاعم رخآ نم يسنرفلا
 نوؤشل قياسلا راشتسملا .نيلرافكام تربورل مالك ىلا

 لوح وغاكيش ةعماج يف هلاق يذلا ,يموقلا نمالا
 عطاقتت يتلا تلابوكلاو طفنلاو مويناروالا ضاوحا

 ...ىطسولا ايقيرفا ةيروهمج  رجينلا  داشت ثلثم يف
 نم .ةقطنملا هذه يف ىوق يسنرفلا نوفتلا نا دكؤملاو

 رابآل ةيكريما ةيجيتارتسا دودح حمسر ةرورض انه
 ةيجولونكتلا ةروثلا بصع يه يتلا ,ةنيمثلا نداعملا
 ةعشملا لامرلا لهاجم يف ةعيط ةيكريما عارذ يفاذقلاو .

 .سيراب باعل ليسن يتلا

 يأ .يا .يسلا نم رصادع و ...مدصم

 ةقالعلا راظا ٍِق بصت ينلا ةلدالاو نئارقلا نكل

 لعلو .دح دنع فقوتت ال ةيزكرملا تارباخملاب ةيفاذقلا
 تارجفتملا عنصم وه عفادلاو عطاقلا ليلدلا

 قئارط تسدنهو .هفيلاكن تلوم يذلا ةيكيتسالبلا
 تارابختسالا ةلاكو هجاتنا ىلع تفرشأو هرييست

 بونج ارتموليك ؛١ ىلع عقي عنصملاو .ةيزكرملا
 سيردا كلملا هكلمي ناك اميدق ارصق لغشيو ؛سلبارط
 نم .1954 ماع يفاذقلا هحاطا يذلا ,يسونسلا
 .ةديلتلا روصقلا تافصاوم لك ءاندلا سكعي ؛جراخلا
 ليانقلا عيدصتل ةمخض تالآ لخادلا يف مضي هنا ريغ
 قفارملاو تآشنملا يف :ةيباهرا تاريجفتل ةدعملا
 .ديدحلا ككسو تاراطقلاو تارئاطلا ىف امك ةيويحلا

 رجفتملا كيتسالبلا ريودت يرجب عئصملا اذه قو

 ضفانمو ةيئابرهك حيباصمو تاهويدار ىلا هليوحتو
 نيقلت ىلع رابك نويكريما ءاربخ فكعيو .رئاجسلل
 نيييبيللا نمالا لاجر نم ةيخنل ريجفتلا تارينقت

 بيدلاساب سرمتت ةيخنلا هذهو .يفاذقلا نم نيقوثوملا

 تالايتغالاو لئاسرلا ميغلتو ؛تارايسلا حيبخفت

 .ةتوقوملا
 ماعلا ذنم لمعي عنصملا نا نودكؤي نوفراعلا

 جراخ ,يداع ريغ مامتها يا ريثيل نكي مل وهو . 5
 يف باهرالا ةناسرت هبطقتست يذلا فولاملا لوضفلا
 نم الغتسمو اريسمو هلماكب ازهجم نكي مل ول ملاعلا
 .يا .يسلا» فرغ يف اليوط تمدخ :ةيكرنما رصاتع

 نيودا اهنيماتب ماق عنصملا تاريهجتو ةدرابلا ءيإ
 ةحلسالا قيوست نع قباس لوؤسم وهو .نوسليو
 .ةيزكرملا تارابختسالا تاعدوتسم نم رئاخذلاو

 .هدعاسمو .اماع ١١ ةليط قدقدلا بصنملا اذه لغشو

 .ليبروت كنارف ىعدي هل ىنميلا ديلا ةباثمب ناك يذلا
 نأل ,سلبارط ىلا يصقا :تالاصتالا يف يصاصتخا وهو

 تاقفص يف عولضلاب مهتاو .هلوح تماح تاهبش

 ةلودلاو ةيبونجلا ايقيرفا ىلا رارساو ةحلسا بيرهن
 بئاقحلا» لماح بقل هيلع قلطاو .ةينويهصلا
 عم لماعتلا يف اسامح رهظا ليسروتو ..«ةهويسشملا

 ءالمعل افالخ .هعم ادلام ءاخس اودبا نيديمل نئامز

 قعاوصلا نم ةيمكب مهدوز دقو .ايقيرفا بونج
 نم ددع ىلا ةفاضا ,ةجمربلل ةلباقلا تاخخفملاو
 .ةيكريما ةينما ةزهجا باسحل نولمعب نيذلا ءاريخلا

 فارشا يف ةرتف لمع سلبارط عنصم نا ف كش الو

 ىلا اولصوت دقو ليبروت  نوسليو يئانثلا نم رشابم .
 تارابتخا زكرم ىلا يمتنت مهتيبلاغ , نيينقت فيظوت
 خيخفتلا يف ةليوط ةرتف اولمعو .ةيكريمالا ةيرحبلا

 طبضت يتلا تاسعاسلا بدكرتو قعاوصلا ليطعتو

 يف امئاد ثكمي مل ليبروتو .«ةقعاصلا ةظحللا» براقع

 بيبا لت نيب رارمتسا يف لقنتي ناك دقف .ايبيل
 لقتعا يذلا نوسليو نيودال افالخ :غروبسناهودو
 ةلاكو عم ةقلاع اناضق بيسب , 7 ماع

 ةظحلو ١419/5. نيب هنكل .ةيزكرملا تارابختسالا

 عنصم ْيف لمعلا ماظننا ىلع ادنبح رهس هلاقتعا

 جاتنا ىلع ارداق حبصا هنا ىنح ؛يبيللا تاخخفملا

 نع ةرابع ريجفتلا سوماق ىف يهو ,«4  يس» ةداملا

 معاطملا ةيظشت ىلع رداقو .ديقعتلا ةياغ يف كيتسالب
 نوعيات ءالمع ماقو . وجلا ىف يهو تارئاطلاو ةظنكملا

 ايناملا ف تارجفتملا نم فنصلا اذه بيرجتب يفاذقلل

 يفقحصلا لعلو .ايلاطياو نانبلو اسنرفو ةيداحتالا
 ةصق قثوم باتك يف ضرعتسا نم لوا وه سام رتيب
 تحت .ةبكريمألا تارباخملا لخاد ةيبدللا ةكيشلا

 تاروشنم) «وكيبروسو يمشتالاف قاروا» ناونع
 نيودا عم ةليوط تاعاس ىضق دقو . («سواه مودنار»
 لوح ,ةفيخم» تامولعم عمجو .نجسلا يف نوسليو
 .«يإ .يا .يسلا» يف ةساسح رئاودب يقاذقلا ةقالع

 نم ريثا ام لك .اعونو امك ,زواجتت تامولعملا هذهو
 نا تياثلاو .اهشماه ىلعو :نوسليو ةمكاحم لالخ

 قيلت ال تاقامح ةلمج بكترا يذلا ليمعلا اذه

 عقاولا يف نكي مل .هذوفنب عقمتيو هرود بعلي صخشب
 يف .ءادوسلا سوؤرلا هب تحض .ةقرحم شبكالا
 تناك يتلا تاقادصلا نوص فدهب ,ةبسانملا ةظحللا
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 تارابختسالا طاسوا يف ةلعاف زومر ىلا فاذقلا دشت
 يذلا وهو ءسام رتيب يفحصلا تبثيو ةيزكرملا
 نا .قيقدلاو قثوملا قيقحتلا لكش هتباتك يدترت
 . ةمهملا زجنا امدنعو .هل موسرملا رودلا بعل نوسليو
 ام رارغ ىلع ؛ةقورحم ةقرو ىلا لوحتي نا دب ال ناك
 متاك ثيح ,ةلفقملا ةيوانفاملا طاسوالا ف يرجي
 .ةيهتنملا راودالا باحضال اعورم ادح عضبي توصلا

 ازيا نه( يفز هلت
 ال ,ينقتلا ديقعتلا اذهو ,ةيمهالا هذهب اعنصم نا

 يفاذقلا ةبعل هيضتقت ناكم يا يف «هرامث» رهظت نا دب
 ,تامصبلا ف نوارقي نيذلا كئلوا .تارجفنملا ءاريخو

 ةلبنقلا نا نودكؤي اياقبلاو اياظشلا نوقطنتسيو
 ربع» ةرئاط نتم ىلع اوناك باكر ةعبراب تدوا يتلا
 راطم يف اهطوبه لبق وجلا يف ترجفنا يتلا «ملاعلا
 رثكا نم يهو .يبيللا نوسليو عنصم اهردصم .انيثا
 فنصلا ىلا يمتنيو .(4  يس) ىعدتو .ةوق تاخخفملا
 ...هلبانق يكريمالا شيجلا هب وشحي يذلا هتاذ
 ةوشح كانه سبل .يوونلا حالسلا ءانثنسايو

 ىلا .كلتمت «5 يس لاو .ةيردمدتلا اهتوق يضهاصضت

 ةيكردمالا تاطلسلا تننق كلذل .ةيعاوطملا ةفص ,كلذ
 نا ريغ .ةديدش ةباقرل اهعيب تعضخاو .اهلامعتسا
 نا لدت تامولعملاو .ةديدع تارغث هتباش ءارحالا

 ٠١ وحن .طقف 14717 ماع .ايبيل يف قوس نوسليو
 ةيكريمالا عناصملا هتجتنا .ام لمجم يا ءاهنم نانطا
 .سليارط يحاوض يف كلذ نيزخت ىرجو .ةصصختملا

 ؛«لانروج تيرتس لوو» ةراشا مهفن .راطالا اذه فو
 لاجرلا رثكا نم ةيرقملا ةفيحصلا يهو ,141/ ماع
 سلبارط» نا ةلئاقلاو .ةيكريمالا ةرادالا يف اريثأت
 تاداهنجحا يف نوبقارملا اموي بهذو .«ةموغلم ةنيدم

 ىوس ينعي نكي مل يقيقحلا لولدملا اميف ,ةنيابتم
 يفاذقلا ديقعلا اهملست يتلا ةلئاهلا تارجفتملا ةيمك
 .اهب هباهرا قيوستو اهعينصت فدهب نطنشاو نم
 ربع ةرئاط» ةلبنق نا ىلا نوريشي نويصاصتخالاو
 تانئم نم رثكا .ءاهنزو يف زواجتت نكن مل «ملاعلا
 وليكو .رئاجس ةبلع دعتي ملف اهمجح اما .تامارغلا
 ءالمعل حمسي تارخفتملا نم فتصلا اذه نم دحاو

 وفرتحمو ريجفت ةيلمع فلا ١١ باكتراب يفاذقلا
 «4 .يسلا» ةلينق نا ىلا نوتفلي .«ةرجفتملا» تانراقملا
 نييبيللا نيقشنملا ةيفصتل يفاذقلا اهمدختسا يتلا يه
 تثدح اهموي :1484 ماع ةيناطيربلا رتسشنام يف
 تلوحتو .ندنل يف يبيللا يبعشلا بتكملا ماما ةرهاظت
 دحا هيلا أجل يذلا حالسلاو .ةيومد ةقانخ ىلا
 روهمج نم ايئاوشع راثلل :نييبيللا نييساموليدلا
 هب دوز يذلا وه ليبروت ناك (ةارما تلتف) رهاظتلا
 ةبعللا تايضتقم نم ءزجك .ةثعبلا ءاضعا
 .ةيساموليدلا

 نويصاصتخا فكع '/١4, ماعلا دعب هنا تفاللا

 سام رتيب باتك ءارقتسا ىلع نويبورواو نويكريما
 .يآ .يسلا» ةريحب يف ىمرُي رجح نع ةرابع ناك يذلا
 يتلا ةمهملا تايطعملا اولمكتساو .ةنسآلا «يإ
 نكي مل نوسليو نيودا نا اودكاتو .اهيلع يوطني
 .ةيكريمالا طاسوالا ضعب هتجور يذلا دحلا ىلا اًئيرب
 ةزهجا نيب .يمسر لكش يف ءابدتنم ناك دقو
 بعلو .ةيبيللا نمالا ةزهجاو ةيزكرملا تارابختسالا
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 رذاسحو :ةرجفتملا ةداملا ىرتشا ذا .حاجن يف هرود

 يف تادامتعا حتفو .ةفلتخم ءامسا لمعتساو .ةيقارملا

 نا ىتح .خيروزو امور يف اصوصخ .فراصم ةدع
 ةزهجا نم اضوفم هتربتعا اهعم لماعت يتلا طاسوالا

 يا هيلع حرطت مل ساسالا اذه ىلعو :يكريمألا نمالا
 يلارديفلا تاقيقحتلا بتكم نا رسفي ام اذهو .لاؤس
 هيف نيققحملا نبقي مغر ؛ 15/7 ماعلا ىتح هتافلم بيغ

 جئرطش ةعقر قوف ايئانثتسا اقديب الا نكي مل هنا
 لب .ةيببللا ةرماغملا ىلع هتمهم رصتقت ملو .ةيئانثتسا

 يف :ةيروتاتكيد تامزج كانه ثيح ىلا كلذ تدعت

 ناكينيمودلا ةيروهمجو اليوزنفو ليزاربلاو يليشت
 وا ةيلوغنالا ءاتينوالا» ةمظنمو ةيبونجلا ايقيرفاو
 لوح رابغلا ةراثا يف ناعمأللو .نييسينودنالا نييلظملا
 عم لماعتلا هاجتا يف نوسليبو فطعنا ؛هتطشنا

 رمثو «يإ .يا .يسلا» ةعبق تلظتسا .ةدمهو تاكرش

 ١6 هب حرصم بترمك ىضاقت ذا .تفال لكشب هتمهم

 ىلع تاليف ةعومجم ىرتشاو .رهشلا يف رالود فلا
 ىلع نمدا ثيح ساماهبلا رزج يفو .يمايم ءىطاش
 تارايختسالا ةلاكو نم هئاقدصاو ٠ هئالمز» لابقتسا

 .سرغنوكلاو نوغاتنبلاو
 ماع :ةفورعم تحبصا نوسليو ةركفم عئاقوو
 ةيرحبلل عباتلا تارباخملا زاهج كرت 757

 هل روبع رسج ناك يذلا ليبروت ىلا فرعتو .ةيكريمالا
 عنصم ءانبب ادقع هنم عزتناو .يفاذقلا هاجتا يف
 لصتا :191/7 ماعو .سلبارط يحاوض ىف تارجفتملا

 يف جردت يذلا ميدقلا هسيئر وهو ,سنيلك ساموت هب
 ءالمع بيردتو ةثشنت بصنم ىتح يتارباخملا ملسلا

 زاهج ريدم بئان يلكاش ديت ىلا هفرعو «يإ .يآ .يسلا»

 يف ةيبيللا ةكبشلا هعم لكشو ..تايلمعلا»

 ,غربذزياو مايلو مامضنا دعب ةيكريمألا تارابختسالا
 ؛اديقعت رثكالا هقئارطو خيخفتلا ثاحباب فلكملا

 :«يإ .يآ .يسلا» يف ايسآ لوؤسم .ريقول كيرتابو
 ءالمع مهو .ءارضخلا تاعبقلا باحصا بارعو

 متها اذه زيمول كيرئابو .مانتيف يف اولمع نويكريما
 ,حالسلا ىلع ةيبيل رداوك بيردنتل نييويسا ريطاتب
 ايناديم اوقبطو .داشت يف اولمع , رصنع ٠٠٠١ اهنيبو
 .ةيسنرفلا تاينقتلا ةهجاوم يف ةيكريما تاينقت

 نمالا ةزهجا لخاد ةيكريمالا رصانعلا نا ىف كشال

 يف كانه نوكت دق .ةيكيمانيد رثكالا يه ةيبيللا
 ال ةناسرتلا هذه نكل ؛«غيم» تارئاطو عورد سلبيارط

 ضارعتسالا «تاشرام» لالخ يف الا طقف مدختست
 ةروثل ةرشع ةعباسلا ىركذلا تالافتحا امك .يمسوملا
 تامايدلاو اهعماوص ىلا خيراوصلا دوعقت مث .حئافلا

 كاهتناو لخادلا يف بعرلا عرزل طقف اهنا .اهبارم ىلا
 ةرهجالا كلتل يهف ةيلاعفلا اما .يبيللا ناسنالا قوقح

 ةيتارباخم ةطشنا اهيف عطاقتت يتلا ةملظملا
 ةعانملا ءافضاو تقولا بسك امئاد فدهلاو .ةضقانتم
 نمطوحتلاو ,راودلاب باصملا ئفاذقلا ديقعلا ماظن ىلع
 تابيبدا نم ءزج وه كلذ ادع امو ...ةنوقوملا تاحافملا

 .شق نم ةموق نع ةرابع الا نكت مل ءءارضخ»
 امئادو ...ريبكلا قيرحلا عرضي يذلا سشقلا هنا

 [0.ةيكريمالا عباصالا نع شتف
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 :يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بتك

 وهو ءايبيل يف (ريمتبس) لوليا نم حتافلا هثا [ 1
 يفاذقلا ديقعلا اهيف يقلي ةيخيرات ةبسانم انه | نلف

 .1559 ةنس ةطلسلا هلوصوب هيف ركذي اياطخ |

 ءاسؤر نم فويض كانه نوكي ام اريثك ةبسانملا هذه يف
 وا ةقيدص .ةريبك ةيسايس تايصخش نم وا لودلا
 دهشملا مظتني مل ماعلا اذه .يبيللا ماظنلل ةقيلح
 بيغت نا دعب انه ناك طقف ادحاو ؛ ادحاو نكل :هسفن

 ةيفيكب لقالا ىلع ؛نيتنس ةدمل ةيبيللا ةحاسلا نع هلظ
 ىمسي ام سيئر زيزعلا دبع دمحم هنا .ةينلعو ةيمسر
 اززعم افيض لح دقو .«ةيوارحصلا ةيروهمجلا» ب
 ءاسؤرل ةصصخملا ةياعرلا سوقط لماكب اطاحمو

 ما ؛اهبابسا نآلا تلاز ةوفج بايغلا ناك لهف .لودلا
 ؟؟اعيرس طوبدخلا كبح تداعا ىرخا ابايسا كانه نا

 فوقولا انمهي ام ردقب باوجلا ةعيبط مهتال
 يف ءىجافم يبيل لوحت هنأكو ودبي ام دنع اعيرس
 كلم ءاغلا بقع كلذو .ءارحصلا عازن نم فقوملا

 .ةيداحتالا ةدجو ةيقافتال برغملا
 عطقي نا دب ال يتلا رومالا نم نا افورعم ناك دقل

 ةلأسم برغملاو ايدبل نيب تافالخلا دادع يف اهرباد
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 ةدحو قافنا ءافلا لعد

 يلا ره ..يلا'ةيإ
 ههافتلل رئازجلا تادادعتساب ة ةنيهر قاذقلا نانا

 لام زيزع املك ىقددنمل يبرعلا برغم انآ

 لك .ويراسيلوب ةهبجل يلاماو يركسعلا يبيللا قدا

 نم طايرلا اهتنح ينلا بيساكملا مها نيب نم نا

 رئازجلا كرت امم معدلا اذه فقوت ةيداحتالا ةدهاعملا

 هجاوت يهو .هئايعاو عارصلا فيلاكت لمحتت اهدحو

 نولوؤسملا لودح دقو .ةداح ةيداصتقا ةمزا

 معدلا فقوب هرارق نع يبيللا ديقعلا ينث نويرئازجلا
 عم ديدجلا هفلاحت مغري نييوارحصلا نيلتاقملل

 ضومغلا ضعب يقبو .ىلوا ةلحرم يف اولشفف .برغملا
 نولوؤسن ناك ةقحال تاقوا يف .رمالا بوشي ددرتلاو
 انايحاو .سلبارط ىلا اهيف نولصي ويراسيلوب نم
 ةنوعملا بلط نم نوسأيي الو :ةيبرغم نويع تحت
 ءاقدصاب اوظفتحا مهناو ةصاخو .ةوفجلا عفرو

 مان قافو ىلع اوسيل يببللا ماظنلا لخاد نيرواحمو

 .يناثلا نسحلا كلملا عم ةيداحتالا ةفلالا يف ديقعلا عم

 علوملا يفاذقلا ديقعلا نا ءاضيا هيف كش ال اممو
 تاذو نيميلا تاذ لاومالا عيزونو ؛ تاراعشلا عفرب

 لهسي مل :تاراعشلا هذه ىنبتي نم لك ىلع لامشلا
 سيسأتب نيملاح ةيتف نع يلختلا رما ,ةيادبلا يف هيلع
 اهتبرت ىلع نوررقي ضرا ىلع روثعلاب لق وا ,ةيروهمج
 .:مهبلع اقفشم ىلوا ةلحرم يف اذيف ال وهحم اريصم

 نحتمي نا دارا هنا مث .لماكلا يلختلا نع اعنتمم

 ةحص ىدم نع سوململاب دكاتي ناو .عقاولاب راعشلا
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 يف يبعشلا و يمسرلا نيفقوملا ننب مئاقلا ماتلا قياطتلا

 يف هدوجو ىدلو .؛انهو .ءارحضلا ةلأاسم لوح برغملا

 يفاذقلا ىرحا .ةدحو ةيقافتا ممق وخل ,يبرغملا رطقلا

 بتازحالا ةفاك ءامعز عم ةلوطم تاراوحو تاءاقل

 ةلأسم نا فيك هسفنب سملو ,ةننرغملا تايباقنلاو

 اقلطم اعامحا ةمث ناو تحب ةينطو ةيضق ءارحصلا

 اوكراش نم ضعب لوقيو .ددرتلا هماما عفني ال اهلوح
 اهيف سحا يتلا ىل والا ةرملا اهنا تاءاقللا هذه ْق

 ةهبج نم فقوملا مسح ةرورضب يببللا ديقعلا

 راهظالو ,يبرغملا ينطولا عامجالا حلاصل ويراسيلوب
 ةدهاعملل .هيناج نم :ةيقادصملا مدقتو ؛ةينلا نسح

 .اهيلع عقو يبلا

 ةمحرلا ةماصر»
 نايوارحصلل ةيبيللا تادعاسملا تفقون ءاوسو

 ةيوتلم تاونق ربعو .ريتقتب مدقت تيقب وا ايلك افقوت
 افيلح تدقف اهنا نم تدكأن ويراسيلوب ةهبج ناف
 فيلحلا اذه عاجرتسا ناو :اهتيضقل ايجيتارتسا
 ايجيردتو .هنادقف ىلا ىدا يذلا ببسلا ءافتخاب نيهر
 تاقالعلل نكمي يتلا ةرثعتملا تاوطخلا راثآ ءافتقاب
 باب نمو .اهيف قلزنت نا ةيودحولا ةيبيللا  ةيبرغملا
 تناك ةيسايسلا ويراسيلوبلا رداوك ناب لوقن زاجيالا
 افارطا تطسو ام اريثكو :تاقالعلا هذه ةقدب ربغت

 ىلع اهنيب نمو .سلبارط ىلع ريثأتلا ةلواحمل ةيجراخ
 ريرحتلا تاكرح ضعبو نارهطو قشمد صوصخلا
 فانئتساب ةروكذملا رداوكلا ثيشت دادزاو .ةدقديرفالا

 :رئازحلا تتابام ةلاض وا بوضن بيسب يببللا معدنلا

 ةبيركسع تاناكما نم همدقت .اهل لوالا يماحلا

 ليومتو ؛ةهج نم .ءارحضلا يف تايلمعلا ةلصاومل
 رئازجلاو :فودنت ىف ةهبجلل ةيساسالا دعاوقلا دوجو
 .ىرخا ةيلود مصاوعو .ةمصاعلا

 اقيقد .اضيا .رييعتلا ناك نييبيللا نيلوؤسملا دفعو
 فقومللو .ةهج نم ,برغملا عم ةيداحتالا مهتقالعل
 .ةيناث ةهج نم .ويراسيلوبلا هاجت هنوكلسي يذلا
 نم .رابتخا كحم ريخالا فقوملا اذه نم اولعج دقلو
 لعحجل .اضيا .طغض ةاداو .ىرخا تاكحم نيب

 قفو ريستو ,ةيقادصم نم اهل يغبني ام ذخات ةرهاعملا
 ةيراغملا نيلوؤسملا دنعو .هسفن تقولا يف مهاوه

 تاقالعلا نازيم يف حجرت هسفن فقوملا ةفك تناك
 تامزالا ناف لباقملابو .اهضبن ماظتنال رابتخا زاهجو
 ءطبو :ةيداحتالا ةدهاعملا اهل تضرعت يتلا ةتماصلا
 عرزي ناك هتايلاعفلو داحتالا لكادهل لماكلا روليتلا

 ,نيفرطلا اياون قدص ف انايحا ,كانهو انه ؛كوكشلا
 ذنم ,ةقوعم ةكارش ليقتسم يف ىرخا انايحاو
 .ةذاشلا اهتعببطب .اهقالطنا

 يتلا ةمحرلا ةصاصر نورظتني نويبيللا ناك لهف
 لهو ؟رضتحيو حنرتي وهو يداحتالا دسجلا بيصت
 اثيشتم ناك لهو .هاعسم يف اقداص يفاذقلا ناك

 نا دعب اولءاستب نا ةيراغملا تفي مل امك ؟داحتالاب

 يف يطعا دق لوالا باوجلا ناك .ةصاصرلا تقلطا
 ايبيل تعرش نيح .ةقباس روهش ةعضب ذنم ,سلبارط
 معد وهو .نييوارحصلل اهمعد فانئتسا يف ايلمع
 يذلا يويحلا سفنلا عم .ةنيايتم رئاتوب ,دعاصت

 يعاسمو .ةيرئازجلا  ةيبيللا تاقالعلا هيلا تلقتنا

 برحلا ءاهناو ؛ديدج نب يفذاشلا قيرف ةحلاصمل ايبيل

 باوجلا دصقن اننا ؛روهش ذنم اعومسم .هرودب

 ةغيص برغملا دنع ذخأي يذلا | يجيتارتسالا يسايسلا

 هذه .:ةصوقنملا ريغ ةلماكلا ةداتسلا ىلع ظافحلا»

 .امهتامازتلاو نيدلبلا تافلاحت ةنايص مزلتست يتلا
 هكلف يف حبسي .يلاتلاب .امهنم دحاو لك لعجن يا
 «براضتلا دشا نابراضتم نيكلفلا نا لاحلا و .ضاخلا

 نيب لقنتي نا يداحتالا دسجلا ىلع بعصلا نمو
 ةرايعيبو .طغضلا نادقفيب باصي نا نود امهتاوجا

 يحضي نا .انتاتب ادعتسم ناك ام برغملا ناف ىرخا

 رمع يف دملا لجا نم ىلوالا ةيجيتارتسالا همالحاب
 .صاخلا هكلف يف ةحايسلا فقوبي نا وا .ةدهاعملا

 امرج اهنيب لبقت مل يثلا اهكالفا فالحالل ناو ةصاخ

 .يبيللا  يبرغملا داحتالا ةدهاعم لثم ابيرغ

 فودنن ىلا ةدوعلا

 فرطل موللا هيجوتل سيل ءانه :ماقملاف ءلك ىلعو
 ةياهن يف ةيلوؤسملا ردق سايق وا .رخأ فرط باسح ىلع
 .اعم .نيفرطلا نا .يواسام ردق يا لثم ةموتحم
 يسايسلا هطخ .هتاطايتراو هعقوم نم لك :نافرعي
 يف وا ؛قنتعا يذلا ديدجلا ىحنملا ,هتيجيتارتساو
 انه نمو .ىبصالا ىحنملاب طانترالا ةدوع ةقيقحلا

 مايخ ىلع يبيللا بدحلا ةدوع نع ةبارغ لك يفتدن
 عازن يف اكيرش افرط .اددجم ايبيل عوجرو .فودنت
 حبصنت نل ,ءينش لك مغر ٠ ,ةدوعلا هذه نكل .ءارحصلا
 ,ةيرئازجلا ةكيرعلا قيلت ام ردقب الا ةتباث ةطخ
 ةلماك تادادعتسا ديدج ند ىلذاشلا قيرف يديسو

 ةيضق) فلم نم رثكا لوح يفاذقلا ديقعلا عم مازتلالل
 لوبق وا عازنلا ةراثا مدعب نيدلبلا نيب ةقلعملا دودحلا

 لمشي روحم يف ايبيل عم لوخدلا لوبق  هنع توكسلا
 ةيقيرقا مصاوع ىلا دتميو لب :يبرعلا برغملا ةقطنم
  ةيبيللا دوهجلا يف ةيلعفلا رئازجلا ةكراشم  ةدع
 دادعتسالا راهظا . ضفرلا ةهبج ءايحال ةيروسلا
 - داحتا ةغيص ذخاي مل ولو ىتح قيثو فلاحت ماربال
 ةدحتملا تابالولا دض رئازجلل ةطورشملا ريغ ةدناسملا
 رئازحجلا نأ مغرو .(...خملا - اهتاشرحتو ةينكريمالا

 .يبيللا معدلا ةدوعل ةجاحلا سما يف اهناب سحت
 تقولا ُّق اهناف .ءارحصلا برخ ىلا :ةيصضاخ يلاملاو

 اهيدل ةيوسحملا ةيتامغاربلا تاريدقتلا لكبو .هتاذ
 باصعب باصم ديقع باكر يف ريسلل ةئيهنم ريغ ؛اديج
 ءامد ديدجت دعب تررق يتلا يهو ,«ملاعلا ريرحت»
 ناو ؛ةميدق تايتامغود نم ررحتت نا ينطولا اهقاثيم
 حسفنتو .ةيلامسأرلا تايداصتقالا ىلع اديج حتفنت

 ةعانق نع الضف .يداصتقالا اهخانم يف ةيلاربيللا حور
 ف اموسحم تاب ملاع يف ةيعقاو ةيسايس ةسرامم
 هذه هينعت ام لكب بونجو لامش ىلا مويلا هنمسق
 نمالا نامض اهسار ىلع ةيرسق طوغض نم ةمسقلا
 ,ثلاثلا ملاعلا ةماعز ءارو قايسنالا لبق يئاذغلا
 !نيدموب يراوه نامثج عييشت عم لحر يذلا ملحلا

 بالقنالا اذه يف ازيزع لظي ايلاغ املح نكل ...
 يبرعلا برغملا ملح هنا :ةقطنملاب فصاعلا يسايسلا

 اهقيقحت ىلا دعب ليبس ال ةدرجم ةركف رمتسي يذلا
 فالحا يف عورسشلا فك ىلع .ىرخا ةرم .ةقطنملاو
 0.ةماودلا يف اهعضو نم قمعتس ةديدج

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8/١ ١5 لوليا ١9/5 _ 1١"
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 :«ةييرعلا ةعيلطلا»ب صاخ  طابرلا

 هياطخ يناثلا نيسحلا كلملا ىقلأ ناام 7

 ةيقافتا ءاغلا :هيف نلعا يذلا (85/8/59) ظ 5
 ةدجو ْيف ةعقوملا .يقيرفالا  يبرعلا داحتالا ٠

 دقتعا ىتح )8/١/ ١1185( ايببلو برغملا نيب

 ايئاهن مت هنا  نييمالعالاو نييسايسلا نم - ضعبلا
 رمألا ناو :ةيبيللا_ ةيبرغملا تاقالعلا نم ةحفص يط

 :«برغملا يفف .ةعبطقلا ةلاح نالعإب يهتند نأ نكمي

 اهفقوم ديدحت ىلا ةقايس بازحألا تناك :ةصاخ ةفصب

 ءوض يف ةيقافتالا ءاغلا نم اهرظن ةهجو حرشو

 داحتا ىلا تدا ينلا بايسالا نم ًاقالطناو .باطخلا

 ةكراشم بيسب ًارظتنم رمألا اذه ناك دقو .ءاغلالا رارق

 يف 1484 (ريمتبس) لوليا يف ةيبرغملا بازحآلا فلتخم
 ةدجو ةيقافتا يمارم حرشل ىربكلا ةينطولا ةلمحلا

 مظن يذلا ءاتفتسالا ىلع قيثاوملا عيجشتو ء.اهتيمهاو

 دقو .برغملا يف ةدهاعملا ىلع تيوصتلل 4/4/7 ١ يف

 اسامح ءاهتقو ,ةيبرغملا ةيسايسلا تائيهلا ترهظا
 يف اهرضا مهأو لماكب تكراشو :ةيضقلل آديدش
 لجأ نم دالبلا ميلاقا فلتخم يف تمظن ينلا تاعمجتلا

 تارابتعالاو ججحلاب همعدو كلملا رارق زيزعت
 نم ةدمتسملا تاريدقتلاو ةيحولويدبالاو ةبسايسلا

 دقو .ةيسابس  ةيفارغح ىرخاو ةيفرَظ صئاصخ

 طيبرت نا .ءةفلتخم تاقوا يف .ةيبرغملا بازحألل ىّتأت

 ,برغملا ىلا ةيبيللا دوفولا عم ةرشابم راوح تاقالع
 تراز يتلا ةيبرغملا دوقولا ءاصحا نكمي ال امك
 نع الضف اذه .ةدجحو ةيقافتا عيقوت ذنم سليارط

 ١5/47 لوليا ١/5 ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا "؟

 00 ا

 فقوملا تمول كزحتي دقت برغملا

057 

 اني

 رهف .تستكا كا يتلا ةيفاقثلاو ةيمالعالا لا طياؤرلا

 رطآلا نم ريثك كارشا هيف مت ايلومش آعباط ,ءىرخألا
 تاهجلا نم ءاوس .لمشأ روصت نم اقالطنا ةيفاقثلا
 داحتالا ءاطعال :ةيببللا تاهجلا وأ ةيبرغملا ةيبزحلا
 ةملاعفلا نم يرورضلا ردقلا يبدللا 5 يبرغملا

 .ةيلكيهلاو

 لوبقلا يلع غامجأ
 ؛نقرلا يع ءمجا

 يماع لالخو ؛نذا ,ةيبرغملا بارحألا تمدق دقل

 وا ةيبرغملا ةموكحلا عسب وذ ناك امم رثكأ داحتالا رمع

 دسجي كولسلا اذه ادبو .هعقوت نييبيللا نيلوؤسملا
 :برغملا لخاد ينطولا عامجالا هوجو نم رخآ اهجو
 ةنس ذنم ةيبرغللا ةسايسلا ةدعاق رهاظم نم أرهظمو
 ءارمحلا ةبقاسلا يميلقا عاجرتسا خيرات 6

 داحتالا لوح رولبت نيح عامجالا نا .بهذلا يداوؤو
 يف لثمتملا رشابملا يعفنلا هزفاحب أدوئسم ناك ايبيل عم

 يأ .هيلع قباسلا عامجالل معدلا نم ديزم بسك
 ىف ةيبرفملا ةدايسلا ديطوتل ةيفاضا تاناكما ريفوتل
 يخيراتلا ّقحلا بئاج ىلا ايبيل بسكو .ءارحصلا
 ردتعا ةيداحتا ةدهاعم ىف اهعم لوخدلاب يبرغملا

 ةيلاملا 3 ةيحلستلا ثا ردقلا فاعضأالإ انيمت اتاكما

 .ويراسيلوبلا ةهبجل
 بتازخآلل ةيسايسلا تادبدألا نا امامت حيحص

 برغملا دييشتل ةراحلا تاوعدلاب لفحت ةيبرغملا

 نواعتلا رصاوا طبرل لبسلا ةفاك ريفونو ؛يبرعلا
 يخيراتلا عامتجالا و .ةقطنملا هذهل ةفلتخملا لماكتلاو

 اذه ىلع ليلد عطسا مدقي .١957 ةنس ةجنط ةنئيدمل
 يبرعلا برغملا ةركف نا فرعي عيمجلا نكلو .جهنلا
 يو .سنحونو رئازجلاو برغملا نيب ؛.ساسالاب موقت
 ىدل أدراو نكي مل اميق ؛ايناتيروم كارشاب ىصقا دح
 ,ةركفلا هذه ديسجت يف يبيللا رطقلا كارشا ةهج يأ
 ناف لعفلاب و .ةيفرلظ رواحم ةرولب باب نم مهللا
 عم نآلا ىلا 1459 ذنم ايبيل اهتماقا يتلا تاقالعملا
 قافس يف لاؤت الو امئاد تحردنا ةروكذلملا نادلدلا

 .كادب اذه برضو رواخملا تادباسح

 يناثلا نسحلا كللملا هاقلا يذلا باطخلا دعب

 ادلعلا تاثيهلا تعمتجا ةدحو ةئقافتا هيف ىغلأو

 تاغالد اهعيمج تردصأ و ع وضولملا ةساردل باوحآلل

 بفرح نع ردص ام ىلع رصتقنو .اهفقوم ديدحتل
 بازحا نم امهو .ءيكارتشالا داحتالاو لالقتسالا

 نم وهو يروتسدلا داحتالا برحو .ةضراعملا
 لي اميفو .ةيلاحلا ةموكحلا ف ةكراشملا بازحالا
 :اهيار اهلالخ نم تلجسو اهدنع تفقو ينلا رصانعلا

 يمدللا ناددلا يف تدرو يتلا تارابعلاب ديدنتلا ١

 هب قحلت يتلا و ,برغملاب ةصاخلا كرتشملا يروسلا -
 بعشلا نأب نولوقي نويكارتشالاف .ةنايخلا تعن

 ةنايخلاب ىمري ناو هتمارك سادت نأب لبقي ل» يبرغملا
 نوبجشي نويلالقتسالاو «ةيودحولا هتدابملركدنلا وأ
 يهزم نأ ؟نولبقي 9و1 ةميئشلاو حدقلا تارابغالكذ
 لوقي ام ف ؛ةينيطسلفلا ةيضقلا ةنايخب برغملا
 لك» نا يروتسدلا داحتالا ميعز ديبعوب يطعملا

 ءىدانملل آركنت اهريتعن برغملا ةدايسد سملل ةلواحم

 يامئاد فقي برغملا تلعج يتلاو اهب نمّؤن يتلا ىلثملا
 ةيبرعلا اياضقلا ةرصن لجأ نم لاضنلا ةكرح ةعيلط
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 .«ةيدريصملا

 ةيقافتالا ءافلال هفسا نع برعب عيمجلا نا 5

 يف ةيلاحلا ةيبلسلا بئاوجلا ىلا رمألا وزعيو
 .ةيبرعلا عاضوألا

 برغللا ةدحوو .ةينرعلا ةدحولا آدبم نا “" 

 حومط لظي .داجتالا اذه يف ىلوآ ةلحرمك .يبرعلا
 ردنعي نا يفبدي ال ايييل عم داحتالا لشفو ؛:عيمجلا

 .لماشلا يودحولا ع ومطلا نع ايلخت

 اهتبشن دكؤت ةيبرغملا بارحألا ناف .اريخأ و - ؟
 افص تاناكمالا لكب هفوقو رارمتسا و برغملا ةبورعب
 ةيصضقلا لجأ نم يبرعملا لاضنلا يف ادحاو

 .ينيطسلفلا بعشلا قوقحو ةينيطسلفلا
 رضانعلا هذه ّق درو ام بلغا نا ظحالملا نم

 نسحلا بتاطخ هاجتاو حور عم اماث اماجسنا مجسنت

 عامجالا عزدم ءيرخا ةرم ؛سكعي اه وهو يناثلا
 ةيبرغملا ةيسايسلا ةايحلا ف سركت يذلا قفاوتلاو
 .ءارحصلا برح غعالدنا دعب

 ةطلسلا و نازحألا ققوم
 نم فقوملا ادب ىلوألا ةيسايسلا تاغالبلا دعب

 نم ,يمسر ديعص ىلع رولبتي ةدجو ةيقافتنا ءاغلا
 ةموكحلا تذختا دقل .ةلماش ةيودعت ةيفدكيو :ةهج

 حرشل ةينطو ةلمح ميظنتب يضقي اجهنم ةيبرغملا
 ةلمحلا رارغ ىلع ذاحتالا ءاغلا ىلا تدأ يذلا بايدسالا

 .هماربإ رارقب عانقاألل نيماع ذنم تمظن ينلا اهيسفن

 اهدنست باطخ ىلا ةداع جاتحت .ةيساسسب ةلمح لكو

 ىلع ىوتحا كلملا باطخ نا عمو .اهيلع زكترت ججحو
 ليصافتلا نا الا ,عوضوملا لوح ةيسايس روما

 - | مان ملال نمعماع هوما - 3

 يف ذا .رخأتي مل نيح ىلا تاجرا :ةيلاجسلا ةهجاوملاو
 - ناتامول» اتنفيحص تعلط (85/4/7) ءاعيرألا موي

 «ةمآلا ةلاسر»و (ةيسنرفلاب :ةيمسر هبش) :ءارحصلا
 لاقمب اتعلط ؛ (يروتسدلا داحتالا ناسل .ةيبرعلاب)
 كلملا ىيراشتسم دحا ةريدغ اضر دمحا ديسلا عبقوتب
 .ابقالخا ةعيبطقلا» :ناونع لمحتو :يناثلا نيسحلا

 حرشي ةعفارملا  لاقملا اذه يف .«اينوناقو ًايسايس
 ةدجو ةيقافتا ماربا ىلا تدا يتلا عفاودلا راشتسملا
 ليصافتلا ةفاكو ,ةيلمعلا اهيف تمت يتلا فورظلاو
 مث ؛داحتالا راطا يف تاقالعلا روطتب .الامجا ,ةصاخلا
 بقع يبيللا بناجلا نم ةقحاللا ىرخألا تاروطتلا

 ةيعجرملا وه لاقملا نم ساسألاب انمهي امو .نارفيا ءاقل
 ءاغلا ىلا تداق يتلا ةيسايسلا ةيثيحلاو ةثيدحلا

 ام ةيلوؤسم لك نم برغملا ةمز ةثربت ىعسمو .داحتالا
 ةماركلاو ةدايسلا نع عافدلاب قلعتب رمألا ماد
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 ةلئساألا تددعت دقلد ةريدغ ديسلا ريبغتب وأ ةينطولا

 نم عفادب رشابملا رارقلاو باوجلا تبلظت يتلا
 .:نطولا ةماركو فرش نع عافدلاو ةمراصلا ةيعقاولا

 هنلعا ام ىلع درلا ىلا كلذ دعب لاقملا فرصتيو

 هناو آينوناق سيل قافتالا ءاغلا نا نم ىفاذقلا ذيقعلا
 داحتالا لكابه لخاد ءاوس ةيئاضق ةرطسم ىلا اجليس
 كلملا راشتسم مسحيو .عوضوملا يف تبلل اهجراخ وأ
 ؛برغملل ةيسنلاب :كلمي هدجو كلملا نا :هلوقد رمألا

 راطا يف ةمئاقلا لدعلا ةفكحم ناو .ءاغلالا ةيحالص
 برغملا نا نيح يف ؛هلاوزب ةيغال ريتعت داحتالا لكايه
 راظنا ىلع ةيضقلا ايبيل تحرط اذا ام يف برهتي نل
 ةريدغ ديسلا بسح .وه لب :ةيلودلا لدعلا ةمكحم
 ريغ ةتباث ججح ىلع رفوتي هنوكل ةمكاحملا هذه ديري»
 لكل بذاكلاو يموجهلا عياطلا زاربال ضقنلل ةلياق

 نيلوؤسم فرط نم اهل افدش ناك يتلا تاماهتالا

 ..نيفيزم

 راشتسملا لاقم يف ةدراولا تايثيحلا و ليصافتلا نا
 لصفلا لوقلا ةيبرغملا تاطلسلل ةبستلاب ريتعت يكلملا
 ,يغبني وأ ؛يضاملا ىلا يمتنت اهرظن يف تتاب ةيضق يف
 ىوقلا لك كراشت ناو .كلذك حبصت نا .لعقلاب

 ال يبرغملا عراشلا عانقا يف دالبلا يف ةيحلا ةيسايسلا
 ,هتعاجنو رارقلا ةيلاثمبو لب .طقف اهئاهنا ةرورضب
 بازخالاو ةموكحلا ةئبعتل يناثلا رهظملا وه اذهو
 فلتخم اهيف تكراش ةييعش تاعمجت تمظن ثيح

 وا رارقبو ةيليثمت ةفصب اما ةيسايسلا بازحالا
 رطألا صخت ام ردقب هلك بزحلا مزلت ال ةيئاقلت ةيفيكب
 ,نلغت امك ةيبرغملا تاطلسلا تناك اذاو .هيلا ةيمتنملا
 ةمقلا رارق نيد دعابت وا حايزنا يأ نم آتاتب ىشخت ال

 ىلع .هسفن تقولا يف ؛:ةصيرح اهناف .عراشلا قيلعتو
 نا نكمي تقو يف ةكسامتم ةهبج برغملا رهظي نا
 تالواحم كلذب ايدحتم :ةيجراخ فورظ هدض بلاكتت
 ةئيهت ةيغبو نيفرطلا نيب لصفلا يفاذقلا ديقعلا
 نا هيلع تاب هنا برغملا ىري دق ةقحال ةلحرمل سوفنلا
 راطا يف وا ةيبرعلا تاقالعلا قاطن يف ءاوس اهبلا لقتني
 .ةيبنجألا فالحألاو طباورلا

 مغر .ةدجو ةيقافتا ءاغلإ رارق نإف رمالا ناكام ياو
 برغملا يف قلخ دق .رمآلا اهلثمي يتلا ةيلكشلا ةبيخلا
 هتنلعا امم تدافتسا ,:ةيوبغت ةيسايس ةيفرظ
 دالسبلا تلخد ةعومجم ىلع ضبقلا نع ةموكحلا

 ِق ةينمألا ةطيخلا رببادت ىوقا ذاختاو ؛: ببرخنتلل

 دعب ةصاخو .كلز بيسي .دودحلا ىلعو لخادلا

 .ايبيل نم تاحيملتو ةيروس نم تردص تاديدهن
 عالطال ىعيست تاطلسلا ناف ةقباس تاقوأل افالخو

 اذهو ةينمالا ةلأسملا تاروطت عيمج ىلع ماعلا يارلا
 مالعالا ةرازو نع ديدج غالب رودص ءارو نم حضتي ام
 عم اهيلع رثع يتلا ةرجفتملا داوملا ةيعون ددحي
 .ةعومجملا ةطخو اهعنص ةيعونو .ةعبرألا صاخشالا

 لعفلا دودر نا طانرلا يف نوظحالملا دقتعيو

 ءافلا بقع ةذختملا تاءارجالا ةفاكو .دذه .ةفلتخملا

 اهقحلت ناو دب ال ,يقيرفالا  يبرعلا داحتالا ةدهاعم
 نكمي يذلا ىوتسملاو تاقالعلا ةيعونب لصتت ىرخا
 تاقالعلا هذه عطقنتس لهق .ادبيل عم هيلع حبصت نا

 يف يبرغملا ريفسلا ناف لك ىلعو ؟اتقؤم دمجت وأ ايئاهن
 .«رواشتلا» دصق هتمصاع ىلا يعدتسا دق سلبارط
 ,ةكرتشملا ةيبيللا  ةيبرغملا عيراشملا ,اضبا كانهو

 ريسمم كاذو اذه نم رثكا و .ةبلاملا حلاصملا ضعبو

 دعي فرعيال و ايبيل يف نولمعي يبرغم لماع ٠٠٠ ٠"
 اوضقر مهناو ةصاخ مهريصم هيلع نوكيسام
 ايبيل يف ةيبعشلا ناجللاب ىمسي ام ةوعد مهعيمج
 .داحتالا ءاغلا رارق دض رهاظتلل

 سلبارطو طابرلا نيب تاقالعلا ةدوع عمو ,اريخأو
 برغملا اديب نا أدج لمتحملا نم هناف رفصلا ةحرد ىلا

 ءارحصلا يف ةينمألا ناردجلا لوط ىلع رافنتسا ةلاح
 عازنلا اذه نم ايبيل ةكوش لاوز نا كلذك .اهجراخو لب
 فرظلا لدبتب لدبتت نا دب ال ةيفرظ ةلاح الا نكي مل
 يبيللا يركسعلاو ىلاملا حععدلا ةندوعب ىأ ؛:هسفن

 ناك ام وهو .ددهع فلاس ىلا ويراسيلوب ةهبجل
 لنم مت ةدحولا قافتا ناو ةصضاخ .ةقدد ًايوسحم

 نيلجر نيب» ةريدغ ديسلا ريبعت دح ىلعو ,ةيادبلا
 تاينبو ةمظنا تاذ نيتلودو فالتخالا دشا نيفلتخم
 [ل!..:نيابتلا نوكم ام دشأ يه
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 قارسعلا ىلع يناريالا ناؤيغلل) لدكاسو اضيد
 لود ديدهت نارهط لصاوت .عباسلا هماع نب
 ىلع ديدح موجه نشل دادعتسالاو :جيلخلا 0

 يف حجني نل موجهلا اذه نا مغرو .ةيقارعلا ةهبجلا
 .لطيلا يقارعلا شيجلا دومص لضفب هفادها قيقحت
 رصم يف ماعلا يأرلاو ةضراعملاو ةموكحلا ناقف
 نونيؤيو :ناووط يف ناودعلا عاظنل مهتكادا:نودبجي
 فقوم ىلع ةديدج تارييغت تارط دقو .قارعلا
 نا تنلعا نإ ,رصم يف ليسا فحصلاو ةموكحلا
 ةداقلا رارصا ءازا يديبآلا ةفوتكم فقت نل رصم

 لود دض ةرفاسلا مهتادىدهن ةلصاوم ىلع نييناريالا

 يموقلا نمألا نم ءزج جيلخلا نما نا تدكاو .جيلخلا

 نمال دناسملا رصم فقوم ناو .لماشلا يبرعلا
 دحأ وه امناو .ابكيتكت افقوم سبل جيلخلا لالقتساو

 مث نمو ,ةيرصملا ةيجيتارتسالا يف ةيساسالا تياوثلا
 ىلع  ةيمسرلا هبش مارهالا ةفيحصل مالكلاو يغبني
 ةقامح ىلع تمدقا ول اهنآل ءاهتاباسح ديعت نا نارهط

 نل اهنأف .جيلخلا لود نمأ لعفلاب تددهو .ناودعلا

 .صاصقلاو باسحلا نع ىانمب نوكت

 نيدن ةضراعملا ناوحا

 فققوملا ىلع تدكأ ةضراعملا بازحا اهتهَج نم
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 .ناودعلا لمان 1 قاربأ مدت فقاوملا .عمجتلا)ديعسلا تكفر .
 لاا ميو 0

 .نييمظعلا 1 نيتوقلا فق

 و ِك ويس ةعميلطلا» تقتلا دقو ؛هسفن

 دكأف عمجتلا بزح يف ةيزكرملا ةنجللا نيما ديعسلا
 قارعلا معدو دييات نم تباثلا بزحلا فقوم ىلع
 مالسلا ضورع ضفري يذلا يناردالا ماظنلا ةناداو

 يف بزحلا نادا دقو .نيسح مادص سيئرلا اهحرط يتلا

 ناريا ةداق هذختا يذلا يبلسلا لعفلا در يمسر نايب

 ضفريو .ةيملسلا نيسح مادص سيئرلا ةردايم ءاّزا

 ماظنلا ةداق ةلواحمو :برحلا رارمتسا برحلا

 كلذ نآل .جيلخلا لود لمشيل اهقاطن عيسوت ينارسيالا

 دعاوق طسبا عم قفانتدو ٠ ,يبرعلا يموقلا نمألا ددهب

 يعذب يتلا ةيمالسالا ميقلا نع داضف «يل ودلا نوناقلا

 ديعسلا تغفر.د ىريو .اهبن هكبسمت يناردالا ماظنلا

 اهنا لي .ةيضرم ريغ لازت ام ةيبرعلا لودلا فقاوم نا
 بزحلا بلاط دقو :ناودعلا ةلصاوم ىلع ناريا عجشت
 ةهجاوم يف دحوم يبرع فقوم ذاختا ةرورضب ةرم ريغ
 تالامتحا نا ديعسلا.د دقتعيو .يناربالا ناودعلا

 برحلا ةلا ترمتسا املاط ةدمعب لازت ام مالسلا

 امللطو :نيدلاحلا ناريا ماكح ةرطيس تحت ةيناريالا

 .هلاح ىلع يبلسلا يبرعلا فقوملا رمتسا

 ةنجل ةسيئر يلاو فطاوع ىرت دفولا بزح نمو
 ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا نا .بزحلا تاديس
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 كلذو اهرارمتسال ىعست ىربدكلا لودلا نأل رمتستس

 عنمو :جيلخلا ةقطنم ىلع ةرطيسلا قيقحتل ةلواحم يف
 يف قارعلا ةوق نال ؛ةيمنتلا دوهج ةلصاوم نم قارعلا
 نم ريثك ريدغت اهنأش نم ةماه اراثا ثدحتس ةقطنملا

 ةوقلا نازيم اهتمدقم يف .ةقطنملا يف نيزاوملا
 نا ىلع يلاو فطاوع دكؤتو .يبرعلا  .يليئارسالا»
 ةدابقلا اهب تمدقت ينلا ةددعتملا مالسلا تاردابم

 دكؤي امنيب .مالسلا يف ةيقيقح ةبغر سكعت ةيقارعلا
 طورش عضوو .رورفلاو فلصلا ىلع يناريالا ضفرلا

 ,ةيبرعلا ةماركلاو ةينطولا ةدادسلا سمت ةئيحتسم
 .ناودعلا اهب لصاوي ًاججح دجي نا لجا نم

 داؤف لمعلا بزح يف :ةيبرعلا ةعيلطلا» تقتلاو
 تالواحملا نع ثدحتف بزحلا مالعإ نيما يحصن
 نيفرطلا عانقال لمعلا بزح اهب ماق يتلا ةددعتملا

 يقارعلا يبرعلا بعشلا حاورأل ةانوص برحلا فقوب

 ابواجت دجو دقو .ملسملا يناريالا بعشلاو .ملسملا
 ,لاتقلا فقول ايقيقح ادادعتساو ةيقارعلا ةدابقلا نم
 لصاوو مالسلا ضفر يناريالا بناجلا نكلو
 الو بلاغ اهيف سيل برحلا هذه نا مغر .ناودعلا

 بسك ول ىتح زرئاف فرط اهنم جرخي نلو .بولغم
 ىلع نوكيس راصتنالا اذه لثم نال .كراعملا ضعب
 رامعتسالا حلاصلو نيملسملا حاورا باسح

 .ةينويهصلاو
 تارارقل ةعباتملا ةنجل وضع يحصن داؤف عباتيو

 :.مالسلاو جيلخلا برح راثآ لوح يملاعلا رمتؤملا

 ةلصاومب ناريا يف نيلوؤسملا ضعب ديدهت نا ىريف
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 ريتعي جيلخلا لود لمشت ثيحب برحلا يف عسوتلا
 بجيو .ًامامت اضوفرمو :لوبقم ريغو .افيخس اريكفت

 .ةوقلاب هتهجاوم ةيبرعلا لودلا ىلع

 لمعلا بزح يف ةأرملا ةنيما بهارلا ةجهب دكؤتو

 ءاهنال ةيسسابولبيدلا يعاسللاا ةلضاوم ةيمها لع
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 ىلع اهحضفي مالسلا دوهجل ناريا ضفر رارمتسا
 .ةيعيسوتلا اهقادشا نع فشكيو .يىلودلا ىوتسملا

 ىوس ديفي ال برخلا رارمتسا نا بهارلا ةجهب ىرتو
 اهقاطن عاستا نا امك ,ينويهصلا نايكلاو اكريما
 دوهج ددبيو ,ةقطنملا يف توملاو رامدلا رشنيس

 فرطلا ةهجاوم يرورضلا نمف يلاتلابو ,ةيمنتلا
 .يناسنالا ريغ هناودع فقوو .يدتعملا

 ةيجنتا رنسا ةيؤر ..يركسعلا فقوملا
 ناف ةموكحلاو ةضراعملا ءارآ يه هذه تناك اذاو

 تاروطت نوعباتي رصم ف نييركسعلا ءاربخلا
 ددهب هنا نم اقالطنا ,غلاب مامتهاب يناريالا ناودعلا
 ,ةيبرعلا ةعيلطلا» تقتلا دقو :يبرعلا يموقلا نمألا
 سسيئرو ؛ريونكا برح ةداق دحا ملسم تعلط ءاوللا

 يموجهلا دّرلا :ملسم تثعلط ءاوللا

 تاساردلا رزكرم يف ةيركسعلا ثوحبلا ةدحو

 تالامتحا نع ثدحت .مارهالا ىف ةيجيتارتسالا
 ةنسلا لالخ ةيناربالا ةبقارعلا برحلا رارمتسا

 اذا برحلا ءاهتنال الامتحا كانه نا لاقو .ةعباسلا

 لئاسو ىلع طغضلا يف رارمتسالا قارعلا عاطتسا
 ةيقارعلا ةبرضلا نا حضاولا نمو .طفنلا ريدصت

 نا كش الو .ةيلغلل ةرثؤم تناك ءيرس» ةريزجل
 ةردقملا فعضيس اذه ىف هحاجنو قارعلا رارمتسا

 برحلا قاطن عيسوتل ناريا عفدي دقو .ةيناريالا
 نوكيسو .جيلخلا لود نم طفنلا ريدصت ىلع ريثاتلل
 ىلع ةرداق تناك اذا جيلخلا لودل ايبعص ًارايتخا كلذ

 يذلا ىدملا كاردإ ىلعو .يناريالا رطخلل يدصتلا

 ةدياحملا هبش اهتسايس يف ترمتسا ول اهدّدهي نا نكمي
 .برحلا يف

 اذه برحلا فقوت لامتحا نا :ملسم تعلط عباتيو
 نا عيطتست ناريا نا نع جتان اذهو ,آريبك سيل ماعلا

 نهارت ةمداق تارييغت كانه ناو :ةصاخ .ةرتفل لمحتت
 قلعتت تارييغتلا هذه ,ةينارنالا ةدايقلا اهيلع
 .ةهج نم ناريا ىلا ةينيص تارئاط لوصو بارتقاب
 داحتالا ىلا يعيبطلا زاغلا ريدصت ةداعا لامتحاب و

 ىرت دق ناريا ناف انه نمو .ةيناث ةهج نم ينايفوسلا
 رهشألا دودح يف ديدج موجهب موقن نا عيطتست اهنا
 .ةمداقلا ةثالثلا

 رييغت ثدحي نا نكمملا نم نا ملسم ءاوللا ىريو
 يبرع فقوم ىلا لصوتلا نكما ام اذا فقوملا يف ريبك
 كلذ يف ناريا نأل :يناريالا رطخلا ةهجاوم يف دحوم
 امناو .هدحو قارعلا هجاوت اهناب رعشت نل تقولا
 ودبي لامتحالا اذه نكل اهلك ةيبرعلا ةمآلا هجاوت
 ةيروسو ايبيل نم لك فقوم نع جتان اذهو .اديعب
 ىلع لوصحلا لباقم يف .:ةحلسالاب ناريال دعاسملا
 لود فوخت ىلا ةفاضالاب .ةيلورتبلا ايازملا ضعب
 مامضنالا ناكما روصتت اهلعجي ال امم جيلخلا

 ةيقرشلا دودحلا نع عافدلا يف قارعلا ىلا ةحارص

 .يبرعلا نطولل
 ضارا لالقحا مدع ادبم نا ملسم ءاوللا دقتعيو

 لالتحاب ناريا تماق نا ذنم ,اطخ ةديدج ةيناريا
 ةيعافد فقاوم ذاختا لوقعملا نم سيلف :ةيقارع ضارا
 مهملاف ..ةيقارع يضارا مجاهت ةيناريالا تاوقلا امنيب
 الا اذه نكمي الو .ودعلا تاوق ريمدت وه برحلا نم
 تدارا اذاو :هدحو ناريطلا موجه ال .تاوقلا موجهب

 موقت نا نكمملا نمف اهتين نسح تبثت نا قارعلا
 تاليكشتلا اهب رمدت ةفطاخ ةيموجه تايلمعب
 ىلا ىرخا ةرم دوعت مث ءاهتهجاوم يف يتلا ةيناريالا
 وا يوجلا فصقلا ىلع دامتعالا نكلو ,اهدودح لخاد

 ثيح نم اريثك هيلا تهبن ام اذهو .يفكي ال يعفدملا
 اذهو .يقارعلا يوجلا قوفتلا ىلع ةظفاحملا ةرورض
 ةيوجلا ىوقلل ةرمتسملا ةبقارملا ةرورض بلطتي
 اهعاضوا نم لدعت ال ثيحب اهفاعضاو ةيناريالا
 .قارعلل ةبسنلاب

 نا قارعلا ىلع بعصي هنا موهفملا نمف وافلا يف اما
 يف ناريا ىلع تادعملاو ةحلسالا يف هقوفت لغتسي
 تاياغو ةيفارغجلا اهتعيبطل ارظن .وافلا ةقطنم
 تايلمعب مايقلا دنع قارعلا عنميال اذه نا الا .ليخنلا
 قوفتلا هجوا لالغتسال حلصت قطانم يف ةيموجه
 ناريطلاو ةيعفدملاو تاعردملا تالاجم يف اهققح ينلا

 تاوقلا ةرخؤم ىلا لوصوللو لضفا جئاتن قيقحتل
 نيتوقلا فقومب صتخي اميف اما .وافلا يف ةمجاهملا
 نلريغت يا نا ىري حلسم تعلط ءاوللا ناف نيدمظعلا

 ةدحتملا تايالولاف .ةقياسلا امهفقاوم ىلع ثدحي

 بناج لك فعضي ىتح برحلا رارمتسا يف بغرت
 اهل ةيلاوم تاعومجم لوصو يف الما ,رخآلا بناجلا
 وهف يتايفوسلا داحتالا اما .دادغبو ناريا يف مكحلل
 يف و قارعلا عم ةقادصلا ىلع ةظفاحملا يف هتبغر عم

 أرظن ناريا عم ةبيط تاقالعب ظفتحي نا ديري ؛هميعدن
 ىلا ناريا دوعت نا ىشخي امك ؛:هدودح سمالت اهنأل

 نالظيس نيقالمعلا ناف اذكهو .ةيكريمالا ةريظحلا
 ناحمسي دق ةرورضلا دنعو .«برحلا نع نيديعب
 .امهفادها قيقحتل امهل ةيلاوم ةيميلقا رصانع لخدتب
 ىلع حرطيس جيلخلا برح عوضوم نا دقتعا الو
 ةلاح يف فوشتابروغ  ناغير ةمق لامعا لودج
 0 .اهداقعنا

 "86 _ ١5431 لوليا ١5  ١ا/ه. ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 كفل ىلا 0000-0-5 00 ك : 3 0 0 0 5
 2 2 لا ا 5 ا م 11 11 1 تدور حست 5 5

 3 0 0 0 7 هم سوا م حما تعج ص ما ع 3 ا - ا 00 1

: 

 0 5 شن ناب ا
 , نين .ليخلا قابس ناديم يف رئادلا يقافولا راوحلا نم يناثلا لضفلا لصفنيال ٠ هبا

 .ةليوضطلا فرحلا لالخ. تاطحم ةلسلس نع ةيبرغلاو ةيقرشلا ,نيتوريبلا
 ,هتاذ يف ايقطنم ودبي فدهلاو . .ةيعرشاللا قفارملاو ءؤارملا قالغا لوح تزكرت ٠

 ١ ىلع اساسا تاشن برحلا نِمَر يف تخفتنا يتلا ةيسايسلا تايعاطقالا نا وصخ
 . ةقرافملا ماما مهسفتا نويناندللا دجوو . .ةلودلا ليخادمل مظنملاو :يجهنملا بلسلا
 نمو .رهدزتو خافتنإلاب باصت «تالبود»و حئرتتو رومضلاب باصن ةلود : :ةد وسأاملا
 ,بعشلا دئاوغو ةلودلا دئاوع.:احاجلا رثكآلا ةيوازلا نم راوحلا !دس نا يعيبطلا
 ةعرح ءاطعاو يداصتقالا نازنملا حيحصت اهناحصا ىلإ قازرالا ة ةرداعا ناش نم نآل
 وا ينويهضلا ءلقاسشلا» هيشي ام ىلا: انهار لوحتت يتلا. ةينانبللا ةريدل ةطشنم
 ١ .ةيكرتلا ةريللا وا يليزاربلا وريزوركلا

 ةحاسلا ىلع نهارلا عضولا يق ودبت ةلودلا ىلا ةيعرشاللا ءؤارملا ةداعا ةوطخ نكل
 ١ ىلع جرخت مل .لاجملا اذه يف ةديدع قباوس ىلا طقف دنتسن ال . .ةيعقاو ريغ ةينانبللا

 .. اهب مكخت يتلا ةيربلا دودحلل ةلودلا ةراغتسا ةيغنح نع لعاستل ىلع ةناوألا خا :

 : تارابختسالا لاجرو ةخخفم تارايس نانبل ىلا هاياده لسري اهلالخ نمو : .قئشمد ماظن
 مالظنلا لاجر اهصدخقي يغلا ةيدوجا «مئادغلا» نع الضف . .تاردخمو ةحلسا تاقفصو

 .ةنفاعتم تيقب يذلا ةننانبللا بويدجلا نم 1

 - لمق: اضيا رذعتم رمإ ؛ءىطاشلا لوظ ىلع , ,ةيئاملا اهدودحل ٍةلودلا طيض نا كشالو
 ينودهصلا  يروسلا نيكسلاب ضرآلا ىلع اهدودح تمسر يتلا «تاليودلا» كيكفنت
 م قشمدو بينا لت اهب مكحتت ةيئالا دودحلا امك ةنئاملا دودحلا نا ظحالن انهو
 مساقتل اهقذخ ىلع اتدوانت نأ دعب . ,سفئتت ةيناندللا ةلودلا لعج يف نيتبغار ريغ
 نم تدافتساو ١1585, ماع اهرما تمزح ةينانبللا ةيعرشلا نا فيك انه ركذن . .ءالبشالا
 .قفارملاو ءقارملا ىلع اهترطيس طسب ةلواحم ىلع اهتدعاس ةيلودو ةيمدلقا ءاوجا
 . ةكرش ىنبم نم تذختاو ضرآلا ىلع تانلاعفلا يلثممو شيجلا نم ةنجل تلكشت اهموب
 .اهتمهمو ٠ تافاوطو تادارطب تدوز شدجلا نم ةدحو تلصفو- .اهل. أرقم نانبل ءادرهك

 هجوتلاب ةينانبللا ةيميلقالا هادملا ىلا لخدت ةنيفس ةيا رابجاو ةبرحبلا تافلاخملا عمق .
 ةينامور نحش ةرخاب ىلع رانلا قالطاب اهتمهم ةدحولا تذفن امدنعو .توريد افرم ىلا

 . ةمادق تماق .يكارتشالا يمدقتلا بزخحلا هثدحتسا يذلا ةدلخ افرم ىلا ةهجوتم تناك ٍ
 م ةيرعتفلا ةزرفملا ترخبتو :تاديدهتلا ليس قشمد ثتلسراو دلبلا |

 ..ةميدقلا اهتداع ىلا ةيعرشاللا ءؤارملا
 ' نوصفلا نف لضفا نوكي .نل ليخلا قايدم راوح نم يناثلا لصفلا نا ف ةقرافملا.

 ١ هنوك ودعب الو .ينويهصلا خيخفتلاب رئزمو ةيروسلا ماغلالاب دوصرم هنا . .ةقباسلا
 هولا ءاخرتما عورشم ف كح ْ
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 | اتاوقلا اوم

 !؟ دقق ظ

 ةيسامولبدلا,رداضملا ضعب لوقتو اذه
 ننرق دعصرس قشفد ماظن نا اذه ةديرغلا
 ةيظارقمددلا ءازا ةفدولا ريغ هتاءارجا نم
 عينم اًههلئاعت بوبس: قع ودشلا بؤجحلالو
  ةيتابفوسلا ةردابملا لمجمو غارب ءاقل

 ةديدج ةبقعك هيلا تداق يتلا ةيرئازجلا

 ةيمظنم ةنفضت ىلا ةيمارلا هتسايس ماما

 2" 0.ةيعرشلا اهتدادقو ةينيطسلفلا ريرحتلا

 برحلا ششماه ىلع ةينايسنا ةاسام
 كابشلا نرنف عراوش دحا يف :ةينانيللا
 بش ةظتكملا (ةيقرشلا توريب .ةيحاض)
 نورجهم اهنطقي ةرامع عدوتسم يف قيرحي
 عم هدامخال ناكسلا عرشو ٠ :لبجلا نه

 ةنسلا تددمت ةعرس يف و .ةقطنللا ةيئافطا
 نيعوطتملاو ناكسلا نم اددع تلؤنحو رانلا

 نيسمخ ويحن/لقتو .ةمحفم ثثج ىلا
 1 ١ ىلإ اصخش

 قوت قيرحلا ىلع عوبسا دعيو.ةيونسام
 ملو اوحفل نيذلا, ىقحو .ننباصملا مظعم

 خافتتا دعب ةبوبيغلا ىلا اولخد اوقزتحي
 نويرسن وسلا ءايطإلاو . اوضقو مهماسجأ

 تورسيب ىلا اوراط نيذلا نويسنرغلاو
 ماما نيزجاغو نيهودشم اوفقو مهتجلاعمل
 نكي.مل عدؤتسملا نا تيثو .تالاحلا هذه
 ةطفايلا تلمخ امك .تاناهد نع يونحي

 اةماس داون ىلع لب ,هلخدم قلع ةتبثملا

 يه ,ةتقراحو,
 ايلا هنشا

00 

 يف باّرحألا دحإ ىلا دوعتو .نيجوسكيهلاو

 نع ميتعتلل تاقيلعت تيطعأو :ةقطنملا
 بانل متي اواي فقزطلا

 .. ةنماه ا امم
  ,سلقم وضع ينامزك يتجح الملا,لاق

 ماما هل ثيدح يف يناريآألا بعشتلا

 نا ينيفخلا سربجحلا نم تاعومجسم

 نم جاوفا اهحاتجت ةيمالشالا ةيروهمجلا
 هذه ليزن نا انيلع لوقي فاضاو . يدرتلا

 نيبيهييوركت نا ليف هدعاصتملا جاومالا

 .اهرمدنو

 مدع نا ىلا يئامرك يتجح راشاو

 ةرفصنلا تاباختئالا يف بعبشلا١ ةكراشم
 :ةداح ةظحالم ناك بعشلا سلجملا ةريخآلا !

 0 وداي قل يع

 535 ةيكرجما تارئاط
 2 القن ةينادوسلا «فدهلا»ةفيدخص تركذ

 تارئاظلا نم اددع نا..نايع دوهش نع

 ىلع ٍتطخ ,عنصلا ةيكريفألا ةيبنجألا
 ساحنلا .ةريفط ةقطنم 3 ةقوافتم تارتف

 نداعملا ضعَن ىلع اهئاوتحانب ةقورعملا
 تلاقو ..موينارويلا. لثم ةسيفنلا
 2 عنصلا ةيكريمالا :تارئاطلا نا ةيفد ذعلا

 ,؛ةسمود تالجر ثالث لدعمب موقت تناك

 .اهئارو نم يقيقحلا فدهلا فرعي نإ نود

 نم طف كا تف دة د مت تا طن ا جا

 اةلاح يف ةبيرقلا تابف
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 نضال اذه
 1 هذ أيل الاهل -

 يتلا تاضوافملا يف اهلقث لك تعضو ةيكريمألا ةرادالا نا حضاولا نم

 يف «سوامهانيم» قدنف يف ينويهصلاو يرصملا نيدفولا نيب ترج
 ةيضق يف ميكحتلا طورش لوح قافتإب جورخلا لجأ نم .ةرهاقلا | ال

 .اهيلع رصم ينويهصلا نايكلا عزاني يتلا . (اباط)
 روم دراشتير اهارجأ يتلا ةفثكملا تالاصتالا :يكريمألا هجوتلا اذه دكأ

 لك يف اهارجأ يتلا طسوألا قرشلا نوؤشل يكريمألا ةيجراخلا ريزو دعاسم
 ةفاك يف هتكراشم كلذكو .ضايرلاو قشمدو نامعو بيبا لتو ةرهاقلا نم
 امك «قافتالا ىلا نييئاجلا عفد» فدهب تاضوافملا نم ةريخألا ةلوجلا تاسلج
 ةيجراخلا ريزو هارجأ يذلا يفتاهلا لاصتالاو ؛هتقفار يتلا طاسوألا تراشا

 ىلع عيقوتلا ليبق كرابم ينسح يرصملا سيئرلا عم زتلوش جروج يكريمألا
 ةرورضب ناغير دلانور يكريمألا سيئرلا ةبغر هيلا القان ,ميكحتلا قافتا
 .هبلا تلصو يذلا قزأملا نم تاضوافملا جارخإ

 ربكأ تالزانت مدق نيفرطلا نم ىا لوح راوحلا تاهاتم يف لخدن نا دونالو

 عيقوت نود لوحت تناك يتلا تابقعلا عيمج ةلازا لجا نم رخآلا فرطلا نم
 ينويهصلا نايكلا نأب ةعانق ىلع انك ناو .(اباط) ةيضق لوح ميكحتلا قافتا
 ًأدبمي لوبقلا ىلع رخآلا فرطلا ربخأ هنا املاط .اريخاو الوا حبارلا وه

 وا اهيلع ءاليتسالا قح هل سيل ةيبرع ضرا ةعطق ىلع ميكحتلاو ضوافنلا
 اهنع لزانتلا

 دونب نيفنتت ماما ةبقع رخآ لازا هنا ؛ثدحلا  قافتالا» اذه يف مهملاف
 رصم نيب تاقالعلا «عيبطت»ل داجلا يعسلا اهلوأو ,«ديفيد بماك» تاقافنا

 سيئرو كرابم ينسح سيئرلا نيب ةمقلا ءاقل لعلو .ينويهصلا نايكلاو
 نض ةمقلا ناو اصوصخ .ثيغلا لوا وه زيريب نوعمش ودعلا ةموكح
 دعب :«ديفيد بماك» ةداج ىلا يرصملا مكحلا ةدوعل ةمدقم نوكت نا ضرتفملا
 ةنكسلا هذه جراخ ةيرصملا ةبرعلا عضو لواح دق كرابم سيئرلا ناك نا
 يف تاداسلا رونا قبسالا سيئرلا لتقم رثا ةطلسلل هملست باقعا يف ةرطخلا
 .ريهشلا ةصنملا ثداح

 نطولا تداس يتلا تاخانملا نع ؛(اباط) لوح قافتالا لصف نكمي الو

 عمو . يناثلا نسحلا كلملاب هئاقلو نارفيا ىلا زيريب نوعمش ةرايز دعب يبرعلا
 رثأ نيب لصفلا بعصي ثيحب .ًانايحا تامدقملا عم لخادنت دق جئاتنلا نا

 ,(اياط) قافتا ىلع ةرايزلا هذه رثاو برغملا ىلا زيريب ةرايز ىلع «ديفيد بماك»
 ىريك ةلودك اهتاردقو اهاوق لكب ىعست ةيكريمألا ةرادالا نا دكؤملا نم هنإف
 ةيوستلل ةينويهصلا طورشلاب لوبقلا وه ديحو رايخ ماما برعلا عضو ىلا
 «ناغير» عورشم اهلصفو «ديقيد بماك» تاقافنا اهنع تربع امك ةيساديسلا

 (!!)«مالاسلا»ل ريهشلا

 نابكلاو رصم نيب ؛ةعيطقلا» ىهنا دق (اياط) لوح قافتالا ناك اذا نكلو
 !؟ةيوستلا ةريسم ىلع ثدحلا اذه رثؤي نا نكمملا نم فيكف .ينويهصلا
 مضوم كدا ودل اهعورشم عضو ىلع ةيكربمألا ةرادالا لمغتس فيكو

 !؟نيفنتلا

 تناك ,يكريمألا سيئرلا بئان شوب جروج ناسل ىلع .ةيكريمألا ةرادالا
 ,ةقطنملا يف ةيوستلل رود يأب يتايقوسلا داحتالا ةكراشمل اهضفر يف ةحضاو

 نيذه لظ يف و .تاضوافملا ةلواط ىلع ريرحتلا ةمظنم سولج ضفر يفو
 ةهبجلا» ىلع ةيسايس ةيوست مايق ةيناكما روصت بعصلا نم نيطرشلا
 ةرادالا كرتت نا نكمملا ريغ نمو .ايلاح ةدئاسلا فورظلا نمض «ةيقرشلا
 ىلع ةرداق اهنا تماد ام .طسوالا قرشلا حاير بهم يف اهتاردابم ةيكريمألا
 ةيكردما تاكرحت عقوت نم ديال نذا .ةنهارلا ةيبرعلا عاضوألا نم ةدافتسالا
 لهسلا نم ناك ناو اهلاكشا ديدحت بعصلا نم :ةهبجلا هذه ىلع ةينويهص -
 ودبت طسوألا قرشلا ةقطنم نإف لاوحألا عيمج ىفو .نآلا ذنم اهجئاتن ةفرعم
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 باهرالا ةيلاردفنوك نيب ةندهلا تطقس له له

 كاج دبسلا ةموكحو ةيناربالا ةيروسلا |(
 ؟كاريش 0

 نبد .دحاو ع وبسا ةفاسم يف تعطاقت ثادحا ةعبرا

 عم تآدب يتلا ةندهلا نا ىلع تدكاو ءسيرابو توريب
 ١١ يف مكحلا ىلا كاريش كاج ىوغيدلا مدعزلا لوصو

 :ةئلاثلا

 نوينيتام رصق ىلا تيساك  ويديف طيرش لاسرإ
 يف فوطخملا فاحصلا لثمي (ةيسنرفلا ةموكحلا رقم)

 ,.ةيوسأم ةلاح يف وهو ؛نامفوك لوب ناجح نانبل
 ةموكحلا كرحتت يكل جدهتم توصب ثيغتسيو

 .ناوالا تاوف لبق ةتسلا هقافر عم هذاقنال ةيسنرفلا

 ةيتسحوللا ةيستكلا نم رصانع ةثالث لايتغا 0

 بونج يف ةيلودلا ةوقلا قاطن يف ةلماعلا ةيسنرفلا
 يمتنت ةفرطتم ةينيد رصانع دي ىلع (لونيفلا) نانبل
 ةيئناربا ةطخ راطا ْق «لما» ةكرحو «هلئا بزرحد» ىلا

 .نانبل نم اهجارخاو ةيلودلا ةوقلا جارحال ةجمربم
 يحاوضلا ورتم ىف ةخخفم ةيكيتسالب ةوبع عضو (]

 «ليتفلا يف اطخ ببسب اهريجفت لشفو ...عيرسلا

 اهنال ؛:ماحدزرالا ةعاس ف ةحيذم ع ورشم تناك ةويعلاو

 يف :نويل ةطحم ىلا «ورتملا لوصو ةظحل عم تثقو

 نوضكارتب سانلا ثدح ثيح :ضرالا تحت ام سيراب بلق

 .تاهاجتالا ةفلتخملا تاراطقلا هاجتا يف

 ىنبملا وهو .يدلبلا رصقلا يف ديربلا رقم ريجفت 0
 ام يذلا كاريش كاج ,سيراب ةدمع بناكم مضد يذلا

 رصق ىلا هلوصو نم مغرلا ىلع رودلا اذه.نسرامي لار
 ىحرج ةرشع نم رثكاو لينق نع رفسا دقو نوينيتام

 رصقلا لالخ نم ايصخش كاريش كاج كدهتسي وهو
 ناك يتلا ةظحللا عم نمازت هنا يف ةقرافملاو .يدلبلا
 نييندم نم :نيينمالا هتموكح ناكرا ىلا اهيف اعمتجم
 وردناب تربور نمالا ريزو اصوصخ .نييركسعو
 ديلا» يئانث امهو .اوكساب لراش ةيلخادلا ريزوو
 مالعالا طئاسو ضعب امهفصت امك .«ةيذالوقلا
 .ةيسنرفلا

 ؟ىلهرالل ةدوعلا ذل
 .دح دنع ةبومدلا ثادحالا لسلسم فقوتي ال دق

 يف ديعصت نوعقوتي سيراب يف نوينمالا نولوؤسملاو
 .ةفلتخم ةخمزاو ةنكما يف .ةيعون جذامنو ء.اهعاقيا

 ال يىلاحلا ربيمتيس /ل ولنا تاريجفت نا نولوقدو

 سرام / ناذآو سناربق /طايش تاردحفت نع لصفنت

 ةيراجت ةقوراو تابتكم تلاط يتلا نييضاملا

 .سيراب ةيصوصخل زمر .عقاولا يف .يه .تاهريلاغو
 راغلا اوكفو :ادبح «لئاسرلا» اوآرق مهنا ْق كش الو

 ارورم نانبل يف يهتنتو «نارهط يف ادبت يتلا اهترفيش
 «رازاملا» كلذ يف لصفلاو لصولا ةقلح يهو .قشمدب

 ةموكحلا سيئر نكل .نئاهرلا همسا يذلا رببكلا

 باهرالا ةشرو لالخ نم فدهتسملا وهو ةيسنرفلا

 ,ةزفلتلا ةشاش ىلع رهظ ددحتملا يناريالا - يروسلا

 ءوده يف لاقو ؛ةرشايم «يدلدلا رصقلا» راحفنا دعب

 ,اندالن قدهتسي يذلا باهرالا اذه» :شاأج ةطابرو

 اعدو .:هتمواقم نع انينثي نل ,ىرخا الود برضي امك
 عضول ةيطارقميدلا لودلا ةزهجا لك نيب قدستلا ىلا

 نيرشعلا نرقلا صرب» ب اهفصو ينلا ةفآلا هذهل دح
 ىلع نييسنرفلا زفح هنا امك .,ةثيدحلا ةئمرالا وا
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 موحت نيذلاب ريهشتلا يف ددرتلا مدعو رذحلا نم ديزملا

 «ةيرس رثكا ىوتسم ىلعو .باهرالا تاهبش مهلوح
 ةطرشلا ةزهجا رافنتسال رماوا ردصا دق كاريش ناك
 ةدفاضا تادحو مدقتساو .باهرالا ةحفاكمو نمالاو

 امك .ةمصاعلا ةمالس ىلع رهسلل لامشلاو بونجلا نم
 اهتاثعب تثح (ةيسنرفلا ةيجراخلا) هيسرود يكلا نا
 دق تامولعم يصقت ىلع ةيطسوا قرشلا لودلا ضعب قف

 نع عافدلا ةرادا اهرمثت ,ةيئاقو ةلظم ليكشت ْف مهست
 تاذ .ةيباهرالا تاكيشلا ظويخ كفل ينطولا نمالا
 ىرحي تامولعم ةمثو .يناريالا 2 يرويسلا ًايشكملا

 لوصو ىلا ريشت ,سيراب يف قيض قاطن ىلع اهلوادن
 نذنم ةفرطتملا ةينيدلا تاعامجلا نم نييباهرالا ضعب

 ضغب ىلع اوعزوتو .يضاملا سطسغا /بآ علطم
 ةمصاعلا يف ةرشتتملا ةبصعتملا ةيمالسالا تاعمجتلا

 ,ةيساموليد ةيطغت نم نوديفتسي مهو .اهيحاوضو
 ةقالع ىلع ,سيراب يف :ةفرطتم طاسوا مهل اهنمؤت
  ةيروسلا  ةيناريالا ةيباهرألا ةيلاردفنوكلاب
 الضف .ينانبللا عاقبلا لهس اهردصم يتلاو .ةيبيللا

 .نارياو ةيروس يف ةصصختم تاميخم نع

 ةدوع اذامل :لعاستب يسنرفلا ماعلا يارلا نكل

 ؟هتمصاع ىلا تاذلاب ةظحللا هذه ىف و ؛«باهرالا»

 ؛ديدج نم نئاهرلا ةيضق كيرحت ىلا راصي اذامل
 باق ىلع تحبصا ةيوسنلا نا نوريثك نظ نا دعبو
 امه نيتنيهر نع جارفالاب رئاشبلا تلثمتو ,نيسوق
 مقاط نم امهالكو .نسناه روصملاو وشور يفاحصلا
 ؟يسنرفلا نويزفلتلا يف ةيناثلا ةانقلا

 دونجلل ةمومحم عباصابو درابلا لايتغالا اذامل
 مهو :نانبل بونج يف ةيلودلا ةوقلا يف نييسدرفلا

 ير ومص همنا

 نما مز1 ىذ مع مهفتع-ا9

 اوددسو .ءروص ءاضق ىرق يف ناكسلاب اومختلا نيذلا

 ىتح 141/8 ذنم مهل طقس ذا .مهحاورا نم ةروتاف
 ؟يدنخ ٠١ نم رثكا مويلا

 ادحاو اطيخ نا لوقت سيراب يف ةقثوملا تامولعملا
 دونجلاب ةيومدلا تاشرحتلاو نئاهرلا ةيضق دشي
 قطانم يف ةعورزملا تاخخفملاو «نييلودلا» نييسنرفلا
 ىلع ذوحشملا يناريالا طيخلا وه ةمصاعلا نم ةفلتخم
 ةلعتشملا جلثلا ةرك تناك اذاو .قشمد ماظن دربم
 يفئاطلاو ينيدلا سوهلا تانازنز يف نئاهرلاب تادب
 سيراب خضرت ملو .اهليعافم تدقنتسا اهناف ,يولقالا
 يتلا ىمدلا نارهط تكرح كلذل ...ةنصارقلا قطنمل

 دش ةبعل ف ةيفاضا ةوطخ تمدقتو ؛نانبل يف اهتعنص
 تامولعملا كلت رابتعالا يف اوذخا نويسنرفلاو .لبحلا

 ةبيتكلا دئاق نانبل بونج نم اهثعب يتلا ةقيقدلا
 ةيوؤد تالواحم» نع ثدحنتو سنوب ناج لارنجلا
 ةدحولا نم دونج رسال ةفرطتم ةينيمخ رصانع اهلذبن
 هذه نا امك .عبسلا نئاهرلا ىلع اهمضو ةينسجوللا

 بصنو اندونج ىلع رانلا قالطا ىلع رصت رصانعلا
 ةثالث رصانع اهيف طقس ينلا ادوج ةثداحو .مهل نئامك

 ةيحابص ةضايرب نوموقي مهو ؛نييسنرفلا دونجلا نم
 تررق ةينانبللا اهتدادتماو ةينيمخلا نا ىلع دكؤت
 ةثداحلا نع تدرو يتلا ريراقتلاو .راحتنالا ةسرامم
 «لما» نم ادارفا نا عطاق لكش يف تبثت سيراب ىلا

 ةيسنرفلا ةدحولا زكرم طيحم ىلا اوللست ؛للا برح»و
 ترثانت عبطلاب .دارفالل ةداضم اماغلا اوعرزو ايوج يف
 يتلا ةيبابضلا تانامضلا كلت اهعم ترثئانتو ثثجلا

 ةيامح ادهعتم ءيرب هيبن «لما» ةكرح ميعر اهقدغا
 ةينيمخلا ناريا نا يف كشي دحا الو .:ةيلودلا ةوقلا»

 ساسالا اذه ىلعو .اهل ابونج نانبل بونج ريتعت
 .سيراب عم ةيومدلا تاباسحلا ةيفصت هيف تناك
 ةيبونجلا ةيحاضلا نم قالطنالا يضقت اهتطخو
 ديعصتو ةينانبللا ةمزالا عم لماعتلل نانبل بودجو
 ادب دقو .ملاعلا هجو يف و لب :قارعلا هجو يف ناودعلا
 يف نييسنرفلا نينطاوملا فاطتخا لالخ نم احضاو كلذ
 ةصاخلا ةمواسملا يف مهلاخدا مث .ةيبرغلا توريب
 «نارهط رظن ةهجو نم اهيلا فاضي ...رالود رايلملاب
 قحتسملا غلبملا لعجي يذلا رمالا .دئاوفلا دئاوف

 ,اديدحت .لصحاام اذهو .ادحاو ارايلم سيلو نيرايلم
 11/٠. ماع نارهط يف نيدكريمالا نئاهرلا زاجتحا ىدل

 ديمجت نم ةدحتملا تايالولا عنم فدهلا ناك دقف
 تاسسؤملاو فراصملا ِق ةعدوملا ةيناردالا لاومالا

 ةضداقمو .ةيندمخلا ءىدابم نم زازتبالاف .ةيكريمالا

 ددمتلاو .اهيف تيباث طمن عفدملا ةروسامب ناسنالا
 فوختي كلذل .اهنيوانع نم ناونع يفسعتلا

 هتحنجاب .«للا بزح» تيز ةعقب نم نوينانبللا
 ةماقا دح ىلاو :بونجلا ىتح ةيحاضلا يف ةفلتخملا
 ءدهعلا» ةفيحص نا تفاللاو .اهيف يمالسالا ماظنلا
 .ةيمالسالا ةروثلا راعش عفرت بزحلا ناسلب ةقطانلا
 طقف سيل .العف ةمئاق ةروثلا هذه نا ربتعت اهنا لب ال
 .ةينانبللا قطانملا رئاس يف امناو :ةيحاضلا يف

 ةينارباا  ةيشرفلا تالاصتالا ةقيقح
 ايروسو ايناردا جمرسملا فنعلا مقاشن نا تياثلاو

 نمازتي .تاذلاب سيراب يفو .نانبل يف اسنرف دض
 الو .يناردالا يسنرفلا «عيبطتلا» ةروطسا طوقسو

 زكارم ضعب نع الضف :ءقشمدو نارهط نا يف كش
 تجور يسنرفلا مالعالا يف ةينويهصلا طغضلا

 ةرايز لالخ يف تمربا اهنا تلاق ةيرس تالوكوتوربل
 انضر يلع سيراب ىلا يناريالا ءارزولا سيئر بئان
 يبرعلا مالعالا طئاسو ضعب نا ةقرافملاو .يريعم

 نم تحارو ؛ينويهصلا بطملا يف تعقو «ةرجاهملا»

 ىلع ناريا هاجتا يف ةيكاريش ةفاطعنا ىلع ملكتت اهتهج
 هذه تليختو .ةيبرعلا اسنرف تامازتلا باسح
 ىلع يوطنت ةيسنرفلا  ةيناريالا ةقفصلا نا طئاسولا
 «تامدخو» .نئاهرلا نع جارفالا لباقم يف حالس
 ةعيلطلا» دكؤتو .نانبل يف ىرخا ةينارياو ةيروس
 رئاود نم ةاقتسم تافولعم ىلا !دانتساو ..ةيبرعلا
 يتلا ةيناريالا  ةيسنرفلا تاءاقللا نا ةقثوم ةدسنرف

 «نارهط يف نيترمو سيراب يف تارم ثالث تدقعنا
 نوقلطي نيذلا وا :نوينقتو نويداصتقا اهيف كراشو
 ىلع اساسا تزكرت «طارقونكت» مسا سيراب يف مهيلع
 ضرق ةيضق يهو /19174 ذنم ةقلاع ةيضق ةيوست
 هايش هحتم يذلا «رالود رايلملا» ضرق وا :«نيدوربا»

 يوونلا عورشملا يف ةكارشلا لباقم يف سيرابل ناريا
 .مويناروالا بيصخت ْق ملبملا قفنا دقو .يبوروالا

 نارياد ةلداعم نم اهمود يهاشنهاشلا جاتلا قلطناو

 .ي وون مارح نم ءايلات .اهل دب الو «ىمظع ةيميلقا ةوق
 2191/4 ماع ةينيمخلا تيساكلا ةروث تحجن امدنعو

 ىلع اميف :«نيدوريا١ ةطخ يف ناريا ةكراشم تدمج

 تاكرشلا عيراشم لك «ةروثلا» تدمح ءرخا ىونسم

 عيراشم ةلسلس ترشاب دق تناك يتلا ةيسنرفلا
 نا ريغ .تاقفن تديكتو .ناريا يف تارامثتساو

 .عيراشملا لامكتسا نود لاح ينيمخلا «بضغلا»

 تعنتماو .رئاسخلا كرش يف تاكرشلا هذه تعقوف
 تادب ةظحلو .تاضيوعت ةيا ديدست نع نارهط
 ضرق ةيوستل نييناريالاو نييسنرفلا نيب تالاجسلا
 رايلملا ىلع دئاوفلا دئاوفب نارهط تبلاط :نيدوريا»
 اهتقيرط ىلع اهتبستحا ماقرال اعبتو .رالود
 اهل غلابم ىلع سيراب تددش اميف .ةيئاوشعلا
 يتلا تاكرشلا ضيوعتل ةيناردالا ةمذلا ِق ةقحتسم

 يتلا ةسمخلا تاعامتجالاو .اهدوقع ءاهنا لبق تفرص

 سطسغا /بآو ويلوي /زومت يرهش ىلع تعزوت
 تالزانت ساسا ىلع ةيوست نع ترفسا نبييضاملا

 اميف ءرالود رايلملا غلبمب نارهط يفتكت نا يا ,ةلدابتم
 اذه يف و .ةررضتملا اهتاكرش ضيوعتب سيراب لفكتت
 ةيعوبسا نم نوبرقم نوفراع دكؤي .راطالا
 طاسواب ةلصلا ةقشولا ةيداصتقالا «نويسنايسكا»

 ةدكاربشلا ةموكحلا نا نييسنرفلا لمعلا بابرا
 .رئاسخلا ةيطغتل ءسافوك» ةسسؤم ىلا تزعوا

 ةداع ىنعتو .تانيمأتو نامض ةكرش ,سافوك»و
 .يسايس اهردصم يتلا ةيداصتقالا رارضالا ضيوعتب

 هاوفا لافقاب ضرقلا ةيوست شماه ىلع اضيا قفتاو
 ىلع قديضت ىرج (خانملا اذه يف و .ةيناردالا ةضراعملا

 هرقم يف يوجر دوعسم .«قلخ يدهاجم» ةكرح ميعز
 سيراب ةيحاض) ءزاو- روس ريفوا» وعدملا
 نم بارتقالا لحا نم اسنرف ةرداغم رئاف .(ةيلامشلا

 نيضراعم ميلستب يريعم بلاطو .ةيركسعلا هدعاوق
 قح» ب تعرذتو هبلطم تلذخ سيراب نا ريغ .نيرخاآ
 اهثرا نم اءزج هربتعت يذلا «يسايسلا ءوجللا

 .يناسنالا

 ؟4 _ ١45 لوليا ١5  ١ا/ه ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 هنزيلبالا لا قيرطلا
 :اذا :زواجتي مل عيبطتلا ةروطسا نم لوالا لصفلا

 راطا يف جردني وهو .ةقلاع ةينقتو ةيلام لئاسم ىوس
 تالاكشالا لح ةرورضب ملست ةيكاريش ةيجيتارتسا
 رهوجب ساسملا نود نم .يناريالا بعاللا عم ةقلاعلا

 نيمالا :نوبوت كاجو .يبرعلا نطولا يف يسنرفلا رودلا
 (ةيروهمجلا لجا نم عمجتلا) ينوغيدلا بزحلل ماعلا
 نع ةلصافلا ةلحرملا نا يفخي ال كاريش همعزتي يذلا

 .ةساسحو ةقيقد 1184 عيبر يف ةسائرلا تاباختنا
 عازتنا كاريش ناهرو .مدق ةلز ةيا لمحتت ال يهو

 يكارتشالا ركسعملا نم طقف سيل قابسلا بصق
 ْف هماضخاو هئافلح ىلع «ةلبودلا, اضيا لب .ءىوانملا

 :ناتسد راكسيج مهو .ينيميلا ركسعملا لخاد «نآ |

 ريزولا دراتويل اوسنرفو .قباسلا سيئرلا
 بسحت يذلاو ةيكاريشلا ةليكشتلا يف يدراكسيجلا
 (اماع )4١ باش هنا اصوصخ .ةريثك تاناسح هل

 قرشلا نوؤش يف يصاصتخاو ,باطقتسالا ىلع رداقو
 توريد يف ةيسنرفلا ةغللا سرد هنا اصوصخ ,طسوألا

 فلتخم ىلع كاريش طشني كلذل .ماوعا ةثالث ةليط
 انايحا سمالت يتلا حاحلالا ةيكيمانيد يف .تاهبجلا
 يتلا لئاسملا لح لجعتسيو .لحارملا قارحا دح
 ١١ تاباختنا يف يكارتشالا دملا رايهنا ءارو اهربتعي

 (ءاضيبلا تاراشلا باحصا) نييسنرفلا نيبقارملا
 ةحلاصملل فينجو نازول يرمتؤم دعب تلكشت يتلا
 طوطخ ىلع رانلا قالطا فقو تسرحو .ةينانبللا

 روضحلا صلقو :نيتوريبلا نيب ةيمهولا سامتلا
 دعب ةينانبللا ةمصاعلا نم يبرغلا رطشلا يف يسنرفلا
 ىلا راطو :يناريالا  يروسلا يومدلا فنعلا قباوس

 نيب يلاصفنالا عدصلا بارل ةديدجلا اينوديلاك
 حسمو ؛لاملا ةيساموليد لالخ نم شودلاكلاو كاناكلا
 ادنليز وين عم ءرضخالا مالسلا, ةنيفس ةحيضف راثآ
 يف رعذلا نم اديفتسم .ديربتلا ىلع نهار داشت فو

 لكيهلا عدصت نمو .ادبيل ةرطّوملا .«تنوفلا, طاسوا

 .يديوع ينوكوغ ,يمظعلا

 ةلمدلا ناك احورطم رصتسا يذلا يدحنلا

 ىلا دودشملا يتامغاربلا وهو :كاريش نقيتو .ةينارمالا

 مك) يقيئز ماع يأر ةيجازم هب مكحتت يباختنا طوش
 ةلبنق قعاص عزن نا (لوغيد لارنجلا هنم ىكتشا
 نم هنكمي .يناسنالا هعباط نع الضف .نئاهرلا

 ؛هيزيليالا» بلجب ةليفك ةيسايس ,ةرثام» ليجست
 نا امك .هيلا هباهذ نع اضوع هيلا (ةسائرلا رصق)
 يف ةمظعلا سجاه وهو .هغدغدي ينوغيدلا سجاهلا
 ردرحت لالخ نم الا هعم قانعلا نكمي الو .ساسالا
 رهقلا ةلجلج يف ةليوط ةرتف اوضق نئاهر عست
 لك تيب ىلا اولخدو .يناربالاو يروسلا .يناجملا

 ,يمويلا نارتيم سيئرلا نحص يف اولكاو .يسنرف
 .ةنيهرلا هبشي ام ىلا هولوحو

 ربكا عمج ةيساسالا اهتمهم ءىراوط ةيلخ كاريش
 ةيوست غوصو ةيناريالاو ةيروسلا طويخلا نم ددع

 تورسيب ةيحاض يف نيزجتجملا نع جارفالا ىلا يدؤن
 يذلا: ةيلخلاؤد يناثبتلا عاقملا يذاوو ةنموكجلا
 - ناج ةيجراخلا ريزو مضتو .ايصخش كاريش اهسئري

 1١9/57 لوليا ١1/6 ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ل”

 بافرالا ةهجاوم :كاريش

 نيدفومو نييصاصتخاو نيراشتسمو نومير رانرب

 ةرابز نع ترفسا .قشمدو نارهط هاجتا يف ةيباجيا
 نيفوطخملا قالطاب تجوتتو سيراب ىلا يريعم
 نسح ةرداب بقعا اقافتا نا لاقيو .وشورو نسناه
 نيقابلا نيفوطخملا نع جارفالا ةيناكما يف لثمتو .ةينلا

 ةيحانلا نم يهتنتو .نيرهشلا ىدعتت ال ةلهم يف
 نوضغ يف .يراجلا ربمتبس /لوليا علطم يف ةيئدنملا
 خميلحلا ديع يروسلا سيئرلا بئان راز ةرتفلا هذه

 لوالا ريزولاو نارتيم سيئرلا ىقتلاو .سيراب مادخ
 لكش فو :نانعلا قلظا مادخ نا تبثو .كاريش كاج
 ايعارز اضرق طرتشا ذا .لوستلا ةسايسل ء.رفاس

 لباقم يف :نانبل ف يركسعلا لمعلا ةيرحو امخض
 تلاط ؛زاوم لكش يفو .نئاهرلا قالطا ٍَق ماهسالا

 .رال ود رايلمي دامتعا حتف لالخ نم ةحلساب نويناريالا

 ةددحم ةحلساب حئاول كلذ لجا نم اومدقو

 ةموظنمو رابيغلا عطقو ةيعفدملاو خيراوصلاك

 ةقالع ةئبا ديمحت اوطرتشاو . ةكدلسال تالاصتا

 طورش نا عقاولاو .اسنرفو قارعلا نيب ةيجيتارتسا
 سوؤر :ةدرابلا ةيضيداقملا ىلا قالزنالل ةدعتسم

 ىلع تددشو .حالسلا تاموظنم لباقم يف نئاهرلا
 زازتبالا نع مهتيضق داعباو نئاهرلا ريرحت ةيقبسا
 سراب خضرت ملو نيرهشلا ةرتف تهتنا امدنعو بيرملا
 تايلمع تلسلست .ةيرسلا  ةيناريالا ريتاوفلل
 نانيل بونج يف ةيسابعلاو ةكرعم نيب باهرالا
 .ةيسنرفلا ةمصاعلا بلق ىف يدلبلا رصقلاو

 عطتلا لف
 لالخ يفو .ميقتسم لكش يف روطتت ال رومالا نكل

 ةيكيتامارد تاروطت تثدح نيمرصنملا نيرهشلا ةرتف

 يقارعلا ناريطلا فصق اهنم ,ةيناريالا ةهبجلا ىلع

 رمالا وهو :«جرخ» ليطعت دعب ةيطفنلا ءيريس» ةئرل
 :زجعلا ةيواز يف نييناريالا روقصلا رشح يذلا
 يف نارهط هب تدعو يذلا ريبكلا موجهلا ةحوارمو

 ,اهتاذ ةيناريالا ةدايقلا لخاد تافالخلا لاحوا

 ؛يتسجوللاو ينالمعلا بيستلا نم ناردجب هماطتراو
 ةمزاللا ةيروكلا وا ةينيصلا ةحلساألا لوصو مدعو
 روقصلا ىحناو .عساو موجه نش نم نكمت يتلا
 نم مهومرح نيذلا نييسنرفلا ىلع ةمئاللاب نويناريالا
 .يقارعلا قوفتلا نيزاوم يف ريثأتلا ىلع رداق حالس
 ةكرش نا راطالا اذه يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» دكؤتو
 تيرس يتلاو ,اهقيوستو ةحلسأالا مينصخل «ريشولد

 غعروبريش ءانيم نم ةدتعاو ةيعفدم فئاذق يضاملا يف

 ,ةيناريالا تابلطلا ةيبلن نع تعنتما ,سابع ردنب ىلا
 ةيجيلخ تاهج نا ليقو .ةينماو ةيسايس بابسال
 تاقفصلا رما حاضتفا دهب سيراب ىدل تلكدت

 ىلع تددشو سابع ردنبو غروبريش ءانيم نيب ةبرهملا
 ةقيقدلا فورظلا ىف ةيسنرفلا تامازتلالا ةيمها
 ةأطو تحت .ةيبرعلا ةمالا اهزاتجت يتلا ةدقعملاو
 .بلقلا يف ينودهصلاو قرشلا يف يسرافلا :نيدرطخح

 مهموهفم طوقس دعبو :نيينيمخلا نا يف ةقرافملا
 ةعنصم ةطخ اودعا سيراب عم عيبطتلاب صاخلا
 قاقحتسا لالخ نم هيلع طغضلاو كاردش كاج باهرال
 كلذ ىف مهو .رخآ «رتراك» ىلا هليوحت فدهب نئاهرلا

 ىلع هقارخا نولواحي نيذلا ةنياهصلا عم نوقتلي
 ةلبنق نيعوبسا لبق اورجف امدنع ,مياهدلاف ةقيرط
 ةينيطسلفلا ةلودلا نع هيلا بسن حيرصت لوح
 ةيجيتارتسا عضو هنكل .قارعلل يوونلا لعافملاو
 تيباوثلا قيثونو باهرالاب باهرالا ىلع درلل ةداضم
 لعلو .تامازتلالا ىلع صرحلا لالخ نم ةيبرعلا
 لالخ يف و ,زيزع قراط يقارعلا ةيجراخلا ريزو ةعلاطم
 ءاوجالا ةقيقح لزنتخت سيراب ىلا ةريخالا هتلحر
 حضفتو ةيسنرفلا ةمصاعلاو دادغب نيب ةدئاسلا

 ةيا دجوت ال» :لاق دقو .ةنسآلا هايملاب نيسووهملا ديص
 ف كش الو .«ةيقارعلا  ةيسنرفلا تاقالعلا يف ةباحس
 ىلع درلا تررقو ؛ىدصلا طاقتلا ىلا تعراس نارهط نا

 اهدشت يتلا باهرآلا ةيلاردفنوك لالخ نم ؛اهتقيرط
 .ىعفالا سآرب صيرتي نم كانه نكل .قشمد ماظن ىلا
 هنا .ةنيعم ادودح باقهرالا اذه زواحتد الا مهملاو

 دحاالو .راحتنالا اوررق هباحصا نا ىلع عطاقلا ليلدلا
 ...كلذ نع خهينثل ادعتسم

 ,لخادلا ىلا نوعلطتي .ةظحللا هذه يف :نويسنرفلا
 اوداع نيدناربالاو نيبروسلا نا ىلا تارشؤم ةمث نال

 يف لصح ام اذه .؛ةيلخادلا تاراغلا» ادبم دامتعا ىلا
 تادلمع دعبو ,اوعاطتسا مهنا ريغ .ماعلا اذه ةيادب
 .هتمرب يباهرالا عضولا باعيتسا نم ةملؤمو ةداح

 نم نوفوختي الو .اهتاذ ةثبعنلا ىلع .نآلا مهنا اهو
 نود نم رمت ةبرعلا اوعدي نل ...ةلوهجملا ططحلا
 بونج يف ذختا ةهجاوملا رارقو .اهيلع رانلا قالطا
 نل درلاو ...اضيا سيراب يف لوعفملا يراس وهو نانبل
 محللا لالس نييباهرالا ةلمع تماد امو .رخاتي
 00... دودح الب ةيهاركلا ةقرحم يف يرشبلا

 حاتصلا رينم
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 _ تيوكلا ةيجراخريزو لبقتست نيلرب

 امي ريدقتلا لماكبو انه هونن نا قحلا نمل هنا»
 بواجت نم قيقشلا قارعلا هيدبيو هادبا
 دوهجلا عم نواعتلل نيعجشم دادعتساو

 لح ىلا لصوتلا لجأ نم ةلوذبملا ةيلودلاو ةيميلقالا
 .«ةرمدملا برحلا هذهل يملس

 رباجلا دمحالا حابص خيشلا لهتسا تاملكلا هذهب
 اهتيجراخ ريزوو تيوكلا ءارزو سيئر بئان ,حابصلا
 ةيدام يف هاقلا دقو جيلخلا برحب ةقلعتملا هياطخ ةرقف

 رسيزو رشيف راكسوا هفيضم اهماقا يتلا ءاشعلا
 دفولا ةرايز ءدب ةبسانمل ةيطارقميدلا ايناملا ةيجراخ
 نينثالا موي نم ًاءادتبا نيلربل يمسرلا يتيوكلا
 حضوتي يكلو .يراجلا ربمتبس /لوليا / فداصملا
 نيلرب تاثحابم يف ةيناريالا ةيقارعلا برحلا عقوم
 ام ىلا ةراشالا نكمي ةيطارقميدلا ةيناملالا  ةيتيوكلا
 ايناملا» نا دكأ دقف ةيحتلا باطخ يف رشيف هلاق
 نيب عازنلا رارمتسال قيمع قلقب رظنت ةيطارقميدلا
 ىلا فدهب يجراح لخدن يأ دض فقتو نارداو قارعلا

 بلاطت» هدالب نأ ًاضيا فاضاو ؛هديدجت وا هعيسوت
 هذهل لجاعلا فقولاب مالسلل ةبحملا ىوقلا عيمج عم
 ىلع ةمئاقلا ةيملسلا تاردابملا عيمج معدتو .برحلا
 يذلا هلوق اريخآو .«يل ودلا نوناقلا ءىدايمو ةدعاق

 ةيساموليدلا رئاودلاو نويسايسلا نويقارملا هربتعا
 ايناملا فقومل ء,دجتسملا» نالعالا ةباثمب انه
 اهفسا دكؤي يذلاو :جيلخلا برح نم ةيطارقميدلا
 مغر عازنلا فقول مدقت يأ ققحت مدع» ءازا ديدشلا

 .«قيبطتلل ةلئاقلا تالواحملا نم ةلسلس دوجحو

 ةيطارقميدلا ايناملا يف ةرداصلا فحصلا ترشن دقل
 ءاثالثلا موي ىلوألا اهتاحفص ردص ىلع صوصنلا هذه

 يف اهثب نويزفلتلاو ةعاذالا تاطحم تررك امك .يلاتلا
 نكمي فقوملا اذه .ةيقاعتملا ةيرابخالا اهتارسشن
 ةرتقلا ىف ةمكارتملا ىرخألا فقاوملا ىلا هتفاضا
 روطت دوجو نع حيحصلا عابطنالا ديكاتل ةريخالا
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 يملا قارغلا فوم ديلا
 ةيطا رقم دل اهم

 غنم يطاركتيدلا ينامالا لماعتلا ةيضق مومع يف ىلغف

 ىلع ركذت نا نم دب الو ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
 ةيدايقلا ةيسايسلا تائيهلا نا رصحلا ال لاثملا ليبس
 ةصاخ ةيقارعلا مالسلا تاحرتقم عم تلماغت انه

 طاقنو .نارهط ماكح ىلا نيسح ماذص سيئرلا ةلاسر
 نم دب ال كلذك .ريبك مامتهاب .ةحرتقملا سمخلا مالسلا

 ةيرهشلا فصن دنوز زيروه ةفيحص نا ىلا ةراشالا

 دحوملا يناملألا يكارتشالا بزحلا لاح ناسل
 دق ةيلودلا ةسايسلاو داصتقالا نوؤش يف ةصصختلملا
 ءاعيرألا موي رداصلا اهددع ىف ةرم لوالو ترشن

 نيماضملا يراجلا لولا /ريمتيس " فداصملا

 مالسلا جمانرب صنو سيئرلا ةلاسرل ةيرهوجلا

  .نيلرب تاثحابم يف برحلا عقوم ؛دمحالا حابص

 يذلا يناربالا ضفرلا فقوم اهلياقم تزرباو :يقارعلا

 .يديمخ اهنيح هنع ربع
 ةعيلطلا» اهيلع تلصح يتلا ةصاخلا تامولعملا

 ركينوه شيرإ سيئرلا نا ىلا ريشت نيلرب يف ةيبرعلا
 هدالب كرحت فيثكتو طيشنت ىلع ايصخش صرحي
 ةدايز هاجتاب ةيلودو ايميلقا يسايسلاو يساموليدلا
 ءاهنالاو يبرعلا جيلخلا ةقطنم ِق مالسلا صرف

 دكؤتو .قارعلا ىلع رمتسملا يناريالا ناودعلل لجاعلا
 ناملألا نولوؤسملا هلاق ام نا ايضنا تامولعملا خذه

 دفو ةصاخو :ارخؤم نيلرب تراز يتلا ةيناريالا دوفولل

 :دجتسملا .ريغتملا» نع ءالجن رنعي :؛ةعانصلا ةرازو

 عياتلاو جيلخلا برح نم ةيظارقميدلا ادناملا فقوم ىف

 يذلا يديلقتلا دايحلا فقومب هتنراقم نم كش نود

 ًارخآنم نوكن دق وهو ؛برحلا ءدب ذنم هتنلعا دق تناك

 فقوملا نع ةينمزلا ةيحانلا نم ءيشلا ضعب
 رارضال ةيعيبطلا ةرمثلا ريخألا يف هنا الا ءينايفوسلا

 بيرختلاو ناودعلا جهن ةلصاوم ىلع نارهط ماكح
 ةموكح رظن ةهجو نمو .؛ايعوضوم مدخي ال يذلا
 ةرادالل رتوتلاو مداصتلا ةيجيتارتس ىوس نيلرب
 .ةنهارلا ةدكردمألا

 ناديملا يف ةروطتم حلاصم نيلرب ىدل نأ بير ال
 هتاذ مامتهالاب رظنت اهنكلو «.نارهظ عم يداصتقالا

 ةقطنم يف ةيبرعلا راطقالا عم ةروطتملا اهحلاصمل
 ةذزفان اهلكشت يتلا ةعساولا قافآللو يبرعلا جيلخلا
 مومع ىلع .«ةيبرعلا ةدئلنف» اهيلع قلطي يتلا تيوكلا
 ريزو دكا دقل .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا ةقطنم
 دادعتسا صوصخلا اذهب ةيطارقميدلا انناملا ةيبحراخ

 يف ءاضعالا نادلبلا عم اضيا تاقالعلا ةماقأل» هدالب

 ءىدايمو سسا ىلع :ءيجيلخلا نواعنلا سلجم
 لخدتلا مدعو :لدابتملا مارتحالاب ءيملسلا شباعنلا

 ىلع اما .ةلدابتملا ةعفنملاو :ةيلخادلا نوؤشلا يف

 دكأ دقف طسوألا قرشلا ةلكشمب ىمسي ام ديعص

 ةياعرب يلودلا مالسلا رمتؤمل امهديبأت رشيفو دمحألا
 قوقحلا ةيواستملا ةكراشملا لظ يفو ,ةدحتملا ممالا
 يعرشلا لثمملا اهرابتعاب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل
 .ينيطسلفلا يبرعلا بعشلل ديحولاو

  ةيملعلاو ةيداصتقالا تاقالعلا تروطن دقل

 ةيطارقميدلا ايناملاو تيوكلا نيب ةيسايسلاو ةينفلا
 ةرايز ذنم ةصاخ .ةريخألا ةرتفلا ىف ةعراستم رئاتوب

 /7 ماع ركينوه شيرا يطارقميدلا يناملالا سيئرلا
 اهفصو يتلا نيلرب ىلا دمحالا ةرايز ربتعتو .تيوكلل
 ةرايز لوا «هدالب ةايح يف صاخلا ثدحلا,ب رشيف
 اهجمانريف .عيفرلا ىوتسملا اذه ىلع منن ةيمسر

 تاثحامبملاب ظتكم مانا ةعبرا قرغتسي يذلا لفاحلا

 ريزولا لابقتسا ىلا ةفاضا ,رظنلا تاهجو لدابتو
 ديسلا ةصاخ :تايوتسملا ىلعا لبق نم يتيوكلا

 يف ةبغرلا مجح نع حوضوب فشكت امنا .ركينوه
 جيلخلا ةقطنم عم نواعتلا قافآ عيسوتو ريوطت
 ماظن تاديدهتل ةداح ةروصب ضرعتت ينلا يبرعلا

 تسيلو .اهليودت وا برحلا ةلاح عيسوت يف نارهط
 عم ةيجيلخلا تاقالعلا يف يلودلا نزاونخلا ةلداعم

 تيثت امك .بسحف ةيرورضو ةحيبحص برغلاو قرشلا

 طورش نم ماه طرش اضيأ يه امناو ةيلمعلا ةبرجتلا
 يف نمألاو رارقتسالا زيزعت يف مهاسي يل ود قافو قيقحت
 [].رطاخملا نم للقيو .يبرعلا جيلخلا
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 ا ا ا هي ا ب تت

 هيشونبب طاقسال علسملا مافكلا نع ليدبال :نلعت ةيئطولا ةهبجلا ٠

 نطنشاو نم يتآيسف ريخ 2 اراب
 0 0-2 7000 7 ا 0 سا ب  لر درت اجاب دب كا تتر 1 همم سسسسب سس ججوجاجاب مييجج عمو و سس عسا هوو وا و جمع جحا

 نع د هذه 2 ءاءدب .: م نقض نل

 اهتفرع يتلا ةريطخلاو ةريخألا تاروطتلا
 نا ذا .ةبولطملا ىلثملا ةروصلا ميدقت يليشلا

 ام لكو .ةيموبلا ةفاحصلا ناش نم ةلماكلا ليصافتلا

 نم عباسلا ذنم ثادحألا تددجت دقو نآلا هيف بغرن

 ةلواحم فورظ ةفرعم وه يراجلا (ربمتبس) لوليا
 ,هيشونيب مكاحلا روتاتكدلا اهل ضرعت يتلا لايتغالا
 ةيساسالا تادلآلاو .ةيلمعلا دعب ةذختملا تاءارجالاو
 امبرو يليشب نهارلا يسايسلا عضولا يف مكحتت يتلا
 .بيرقلا هلبقتسمب

 مت ذنم نإ ًآموب فقوتت مل ثادحألا نا ةقيقحلاو
 رودافلس ةسائرب ةيبعشلاو ةيعرشلا ةموكحلا طاقسا
 نم :ةيركسعلا ةمغطلا لالتحاو 1917 ةنس يدنيلا
 ةيمالظلا تعجر وغايتناس يف ادينوملا رصقل ءديدج
 يكريمألا دلبلا اذه ناقرغيل يركسعلا داديتسالاو

 ةفاك قيلعت متيلو .امهبهايغ يف ديدج نم ينيتاللا
 ىلع قيرطلا عطقو ؛ةيروتسدلا قوقحلاو تايرحلا
 تارايتخالاو ةيطارقميدلا ةسرامملا لسلسم
 اهقيرط ةّدخآ تناك يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ةيجراخلاو ةيلخادلا ليقارعلا لك مغر رولبتلا وحن
 .اهلوح نم

 ىلع هؤاليتساو هيشونيب لارنجلا ءيجم نكي ملو
 ةمغطلل اطيطخت ناك لب .ةيركسع ةوزن درجم مكحلا
 امنيب تانكثلا يف ادودحم اتقو تلزتعا يتلا ةيركسعلا
 ةرافسلا عمو نطنشاو عم عطقنت مل اهتالاصتا

 نكت مل ةرتفلا هذه يف .وغايتناس بلق ف ةيكريمالا
 تالقن» قيقحتب اهمعازم مغر .ةيكريمالا ةرادالا
 ةرداق ةينيتاللا اكريما يف ةلدتعمو ةيملس «ةيطارقميد
 تاباختنا يف ءرولبتملا همكحو يدنيلا ماظن ةنداهم ىلع

 لكابيش فعض دعاسو .ةيبعشلا ةدارالا نع :ةرح

 صاصتما ىلع ىلوالا اهتردق مدعو .ةيتفلا ةطلسلا

 يف مكحتلاو ,ةيقبطلا تاريبعتلاو دقحلا رهاظم ةفاك

 يعويشلا بزحلا اهسار ىلعو :ةفرطتملا تارايتلا
 ةياتك ةياينو ضيبألا تيبلا هلك اذه دعاس .يليشلا

 ةيزذغت ىلع ةينيتاللا اكريمأ نوؤشب ةينعملا ةلودلا

 يف ءلوؤيس يدنيلا ماظن رارمتسا ناب مهضارقفا

 ١5/45 لوليا ١/5 ١6 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ا

 تايفوسلل يطعيو ءرمحلا» دي يف طوقسلا ىلا .ةياهنلا

 .ايوك يف .ةيبرغلا ةيبونجلا لحاوسلا ةلابق نيفقاولا
 اكريمال يقرشلا بونجلا ىصقا يف ديدج ذوفن زكرم
 ,اهتقو فوختلا ناك .ءىداهلا طيحملا هايم يف ةينيتاللا
 ةيطارقميدلا ؛:ىودعلا» لقتنت نا نم أديدش .اضيأ

 اهمكحت ةينيتاللا اكريمأ يف ىرخا قطانم ىلا اعيرس
 نيتنجرألا يف صخألا ىلعو .ةيركسع تايروتاتكد
 لماتت نطتشاوو ,نفعتت ةمفطلا ةحافت تناك ثدح

 .!«ةبسانملا» لئادبلا نع اثحب ائيطب
 لاكرب ةهوف قوف

 تلخد هيشونيب لارنجلا ةدايقب ركسعلا ةدوع عم

 ةيطارقميدلا بييغت نم ةديدج ةلحرم ليشلا
 تديقو ,نوكي ام دشأ ىلع عمقلا فناتساو .تايرحلاو

 نمالا ةزهجا تطشنو ,ةيسايسلا ةسرامملا
 ,ةعساولا لاقتعالا تالمح ميظنت ىف تارباخملاو

 ةضراعملا تاوصا ةفاك تاكساو .تافاطتخالاو

 يف ةيلك تعقو امناكو دالبلا تديو .لئاسولا فلتخمب

 ةيحالصالا دوعولا مغرو :ةيركسعلا ةضبقلا
 ناكو .اهتضيق ديدشت تلصاو ةمغطلا ناف ةديدعلا

 نم تقلع يتلا لامآلا لكل ةياهن 19٠ روتسد رودص

 ةدوعو ,راوحلا ةيناكما ىلع ةضراعملا تالتكت فرط

 مكحل ًادح روتسدلا اذه عضو دقل .يطارقميدلا خانملا

 يف هل حمسي هنكلو .1189 ةنس عم ضهني هيشوندب

 دعبتسي مل اذاو .هحيشرت ديدجت ةيناكماب صاخ دنب
 ةعضاخ اهلعجي هنإف ةيطارقميد ةلقن روتسدلا اذه

 ثيحب وتيفلا قح نييركسعلا حئمي يا ,ةبقارملل
 بازحالاب ىمسي ام داعبتسا مهرودقمب نوكي
 .يعويشلا بزحلا وه تاذلاب ينعملاو :ةيراتيلاتوتلا
 ةعبس مويلا غلبي مهددعف ةبسانملابو) نوبخانلا اما
 يتلا ةرحلا تاباختنالا دهع ىلع ةثالث لباقم نييالم
 طقف .نويلاطم (مكحلا ىلا 1941/7 ةنيسس يدندلا تلمح

 حشرملا رايتخا ىلع ءال» وا ,معن,ب امئاد اوقدصي ناب
 .ةموكحلا هنيعت يذلا ديحولا

 19/817" ماع ذنم ًاديدحتو .ةريخألا تاونسلا يف

 يروتاتكدلا هيشونيب ماظنل ةضراعملا ةكرح تدعاصت

 تاحاجحتحا لكشو ًامكخض ايبعش ًارهظم ذختتل

 اهيف متي .وغايتناس ةمصاعلا يف ةصاخو .تارهاظمو
 ,:ةنيدملل ةيسيئرلا تاحاسلاو عراوشلا لالتحا

 لخدتلا قرفو ةطرشلا ىوق عم ةفينع تاهباجمو
 لجرم قوف نايلغلاب ىمسي ام وه اذه نا ,يركسعلا
 مل حمراتلا اذه ذنمو . ىلغي ناكرب ةهوف ىلع نومكلا وا

 ةيبعش ًافوفص نكلو ؛اممح ناكربلا اذه سفنتي
 نم ةيلدتم وا باوبالا دنع ةفقاو آداسحأو ةليوط

 ةريبك قعالمب اهجاجتحا نع برعت ذفاوثلاو تافرشلا
 اهلهتسي نذا ؛رجانطلا ةروث» اهنا :رجانطلا اهب عرقت
 نيفظوملا راغصضو تالماقعلاو لامعلاو بالطلا

 تدب ةروث يهو .ةيلاع مكخضت بسن تحت نيقحسنملا

 اهنا مغر يئاقلتلا لعفلا در رداوب نم ريثك اهيف

 جاجتحالاو ريبعتلا لاكشا نم ديدح لكشك تحضنا

 ةفلتخملاو ءاهسفن ىلع ةرطشنملا ةضراعملل يسايسلا
 ةدحو مغر يركسعلا ةهياجمل ةمئالملا ةيفيكلا لوح
 ةينيميلا ىوقلا نيب ىتح .اهيدل يطارقميدلا بلطملا
 ةيليشلا ةضراغملا نأب ركذن نا ديفملا نمو :ةظفاحملا

 فلاحتلا :امه نيتيساسا نيتكرح نم نوكتت
 نيميلا نم ابازحا مضيو يحيسملا يطارقميدلا
 .سيدلاف لييرباغ يسايسلا همعزتيو ,آعم .راسيلاو
 برحلا ربتعي يتلا ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةكرحلاو
 ىظحي ال عونمم بزح وهو .اهزكرم يف يعويشلا
 فالخلا ةطقنو .,تاطلسلا فرط نم ةيعرشلاب

 رايتخا نم ةيتأتم نيتكرحلا نيب ةيرهوجلا
 يف حلسملا حافكلا ةسرامم !ديفي كسمتلا نييعويشلا
 هيلع ضرتعي يذلا ادبملا .يركسعلا فنعلا هجو
 ىلا وعدي يذلا يحيسملا يطارقميدلا فلاحتلا ةدشب

 ةموسوملا ةحلسملا تايلمعلا نع فقوقتلا

 تاهاجتا لك يف ماع لتكت ليكشت فدهب ,«ةيباهرالا»ب
 ةرولبل نكمم يركسع رواحم نع ثحبلاو .ةضراعملا
 فالخلا دادزا يضاملا ماعلا ذنمو .ةيطارقميدلا ةلقنلا

 ىلا تلصو امنأكو اديو :؛ةضراعملا ةحنفحا نبب قمع

 ,اهفقاوم براضت ببسي ؛طقف :سدل :دودسملا قدرطلا

 .عمقلا ةهجاوم يف ةرمتسم ةلاح نانلغلا :يليشت
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 ةمكاحلا ةيركسعلا ةمغطلا تنعت ماما ؛.اضياو ؛لب

 لماشلا طابحالا نم عون ةجيتنو .اهكولس ليدعت نم
 عجرلا» ىدص ىوس رجانطلا ةروث نم قبي مل اميف
 .«ديقيلا

 تالافتحال ادهتت ةيركسعلا تاطلسلا تناك اميفو

 ءاليتسال ةرشع ةثلاثلا ىركذلا ةيسانمب ىربك
 تاهجاوم تداع ةطلسلا ىلع هيشونيب لارنجلا

 شيجلاو نمأالا تاوقو نيرهاظتملا نيب عراوشلا
 ةقيقحلاو .وغايتناس ناكسل يمويلا ثدحلا حبصتل
 حافكلا لامعا فقوتت مل ام لثمي ؛اتاتب فقوتت مل اهنا

 حانجلا .ةينطولا ةهبجلا اهدوقت يتلا حلسملا
 زفيردور ليونام ةماعزب ءيعويشلا بزحلل يركسعلا
 ,ةريخألا روهشلا يف ةفاثكب اهطاشن دعاصت يتلا
 .ةطرشلل زكارم ىلع ةدع ةحلسم تاموجهب تماقو
 ءايحألا يف ايجيردت :تلغلغتو ,ةحلسا ىلع تلوتساو
 .وغانتناسل ةمخضلا ةيمازحلا

 اهعدن امو لدنغألا ةلواحم
 لك رجفيل يراجلا (ريمتبس) لوليا ؛ ثداح ءاجو

 ةلاحتسا تبثي امب ةيفيكب لق وا ةيئاجف ةيفيكب .ءءيش
 ىلع اَولَوَع نمو يروتانكدلا ماظنلا نيدواوح يأ مايق
 نم ودناموك ماق دقف .ةصرفلا تحنس ىتم هتدحنت

 هيشونيب لارنجلا بكوم ضارتعاب ةينطولا ةهبجلا
 ةمصاعلا ىلا ةيدؤملا ةيعرفلا قرطلا ىدحا كلسي وهو

 بكوملاب مجوهو ,ةيعوبسالا هتلطع نم ًادئاع
 يفو :تارجفتملاو ةيكيتاموتوالا تاشاشرلا صاصرب
 بصي مل لارنجلل نيقفارملا ةسمخلا سارحلا لتق نيح
 عاطتساو .ىرسيلا هدي يف شودخب ىوس ريخألا اذه
 اهيظتمي ناك يتلا ةحفصملا ةرايسلا لضفب ةاجنلا
 .صاخلا هقئاس ةراهمو

 راصحلا ةلاخ ضرف نع نلعا ثداحلا دعب ةرشايم
 ةعساو ةلمح تقلطناو ؛دالبلا عومجم ىلع

 تايصخش تسم ةضراعملا فوفص يف تالاقتعالل
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 تاوق ترشتناو .يظارقميدلا فلاحتلا يف ةزراب
 ءايحاو عراوش فلتخم يف ةطرشلاو شيجلا

 ثحبلل ةعساو طيشمت ةلمح يف تعرشو .وغايتناس
 .عمقلا تايلمع ديعصتلو ,.ةيلمعلا يبكترم نع

 موقيو :نييركسعلل يلاوم يرس ودناموك ةدعاسمب
 رافنتسا ةلاح دوست اميف . بيزعتو فاطتخا تادلمعب

 .ةحلسملا تاوقلا فوفص ىف

 ,.هذشه :لايتغالا ةلواحمل ىلوالا لعفلا دودر نا

 ىلا نوليمي نيذلا نييركسعلا ناجيه يف تلثمت
 .مهططخم ةلصاومل ةعيرذ اهلعجو .ةيلمعلا لالغتسا
 ىلا ةيليشلا ةيبسايسلا ةضراعملاب عفد ام اذهو

 اهضفر نع .ىرخا ةرم .ريبعتلاو .ةيلمعلا راكنتسا
 نا مغر .مئاقلا مكحلاب ةحاطالل  بولسالا اذهل
 نمو .تالاقتعالا ةلمح نم اهفعب مل اذه اهغقوم

 لحارلا سيئرلا ةلمرا ةديسلا ميقت ثيح ساكارك
 اهنأب يدنبلا ادليما ةديسلا تحرص. .يدنيلا رودافتمب

 اذه نا تنلعاو :ةينطولا ةهبجلا جهن ىلع ةقفاوم ريغ

 يروتاتكدلا ماظنلل ةنيمث ةضرف يطعيس كولسلا
 عم راوح يأل ضفارلا يدادبتسالا هجهن دعصيل
 تاحالصالا'تاقيبطت ضفر ف نعطلاو :ةضراعملا
 .ايئدلا

 ؛ىعسي هيشونيب لارنجلا نا نلعت رابخألا رخآ
 راصحلا ضرف ةلمحو فنعلا عباط ءاطعال .ةرملا هذه

 ميظنت قيرط نع كلذو ايعرش اعباط دالبلا ىلع
 ,رارقلا اذه ىلع ةقداصملا هلالخ متن يبعش ءانفتسا

 ةيكريمألا ةرادآلا ماما ًايضرم هسفن تقولا يف ودببو

 تاطلسلا نا كش الو .لئامم عضو ىلع ضرتعت يتلا
 الا ّرمن نل يذلا ءاتفتسالا ءارو نم :دصقن ةيركسعلا

 زازتبا ىلا ,ةيمهو بسن عارتخاو فييزتلا فورظ يف
 ىوقلا هاجت مكحلا يف اهدوجو رارمتسال ةيعرش ةقث
 ةيعمفقلا تاءارجالا لك ريريبتلو ؛:ةضراعملا ةينطولا

 ةمغطلا نأب نطنشاو عانقا ةلواحمل اساسا و :ةمداقلا

 راسيلا دي يف تطقس الاو .دالبلل ةيرورض ةيركسعلا
 مهتملاو .حلسملا حافكلاب نمؤملاو .فرطتملا يسكراملا

 .اهنم ةحلسالل هيقلتو ابوكب ةديطولا هتاقالعب

 يكربمألا قرا
 ,يكريمألا فقوملاو لعفلا در نع اديدحت اذام نكل

 دعاضتو .يليش يف مكاحلا ماظنلا نم .الامجا
 ,مويلا :مولعم ؟تاونس ذنم دلبلا اذه ف تابارطضالا
 ,ةيكريمألا ةلودلا ةداتك رداصم بسح نطنشاو نا

 ةينيتاللا اكريما نوؤش يف ةدعاسملا ةلودلا ةباتكو
 اهريص ناكو ودبت سارب تويليا ديسلا اهساري يتلا
 عانتماو .دالبلا ف يركسعلا طغضلا دايدزا ماما ذفني

 ةيرورضلا تاحالصالا ةلمح قيبطن نع هيشونيب
 دقو ,«ناسنالا قوقح»ب هيمسن ام يف اهلخدت يتلا
 تمدختساو .ةريخألا ةرتفلا يف اهطوغض تلاوت
 ديدهتلاب يداصتقالا بيهرتلا حالس ةصاخ ةفصب

 تاسسؤملا لبق نم ةيلاملا ضورقلاو تانوعملا عطقب
 ددهت ةدكريمألا ةلودلا ةباتك نا الثم كلذ نم .ةيلودلا

 غليمب يملاعلا كنبلا نم يليشلل ضرق ىلع ضارتعالاب
 رالود نويلم 117 غلبمب رخا ضرقو رالود نويلم 26
 .ةيمنتلل نيتيكريمألا كنب نم

 نيب تاقالعلا فرعت يسامولبدلا ىوتسملا ىلع
 ىلع ةوالعف .روتفلا نم اديزم وغايتناسو نطنشاو

 ريفسلا يفخي ال ةلودلا ةياتك نم ةدراولا تاهيبنتلا
 ةديدعلا تاقالعلاو هتاحيرصت يف ءيليش يف يكريمالا
 روهدت عضو نم هءايتسا ؛ةضراعملاب هطيرت يتلا
 ةيطارقميدلا ةلقنلا قيقحت ةرورضو .ناسنالا قوقح
 نطنشاو ىلع طغضلا ءارو هسفنب ناك دقو :ةئداهلا

 رهش لالخ ىرج يذلا يعامجالا تيوصتلا يف كراشتل
 ةنادال نمالا سلجمب .تئافلا ماعلا نم (سرام) راذآ
 .يليشلا يف ناسنالا قوقح اهل ضرعتت يتلا قورخلا

 .نيعملا :سنراب يراه ريفسلا صخي ال رمالا نا ديب
 تايالولا خيرات نا كلذ (ربمفون) يناثلا نيرشت ذنم
 ,ةقرولا هذه ةيادب ىف انركذ امك .ةيكريمألا ةدحتملا

 لمجم لوح ةقيقد تاباسح ىلع مئاقو كئاشو ليوط
 ىلع ءانبو .ةقطنملا اهفرعت نا نكمي يتلا تاريفتلا
 ام يا ,يتايفوسلا «عبعيلا» حبش داعبتسال روصت
 تردع روصتلا اذه .«نيرشلا نوهأ١ نطنشاو هارت

 نيج ةديبسلا ةدحتملا ممألا ٍِق ةيكردمألا ةريفسلا كنع

 لوبقلا أدبم ترقا يتلا 148١ ةنس ذنم ,كيرتابكريك
 رارغ ىلع) يراتيلاتوت مكح لدب يروتاتكد ماظنب
 تشاع أدبملا اذه نم ًاقالطناو .(ايوك يف مئاقلا مكحلا

 تضرعت ةدهاز ةلحرم ةيلدشلا  ةيكربمألا تاقالعلا

 يميج سيئرلل ةيسائرلا ةرتفلا لالخ بارطضالل
 يلوت عم اهعاعشا تداعتسا نا تثبل ام مث رتراك
 نم بولطملا ىلاملا خضلا ميدقتب ناغير دلانور

 .ةيئاغلا ةقثلا وج لالحاو .تانوعملا
 اكريما يف ةيطارقميدلا ةبلاطملا ةجوم دعاصت عم

 يف ةيليشلا ةيركسعلا ةمغطلا ناعماو .ةينيتاللا
 ةيكريمألا ةرادالا دجت يطارقميد كلسم لك ضفر
 نم هذاختا مزلي يذلا فقوملا نم قزام يف مويلا اهسفن
 ةضراعملا قمعتتف هيلع ىقبت له :هيشونيب لارنجلا
 .ةينطولا ةهبجلا جهتي اهلك ةعئتاع حعصتو فراطتتو

 راشتنا يلاتلابو .حلسملا حافكلا جهنم قانتعاو
 برح ماما بابلا حتفو .دالبلا عومجم 3 فرطتلا
 ةيبوكلا ةحلسالا اهيف قفدتت ةيقيقح تاباصع
 ةديدج لقالق زكرم يليشلا اهيف حبصتو .ةيتايفوسلاو
 حجنت فيك فرعت ال يتلا يهو .ةينيتاللا اكريما يف
 له ؛اوغاراكين يف يروشلا ماظنلا ضيوقت يف ايلاح
 بلقني ناب قدحم رطخ ةمثو نفعتي عضولا كرتت
 يدؤي نا لمتحملا نم يبعش درمت ىلا موي تاذ عضولا
 مأ ؟فوختلا ردصم .يراتيلاتوتلا ماظنلا ةماقا ىلا
 ةيركسعلا ةمغطلا نيب نمراتختو هيشنويب ىلع زهجت
 هقباس نم ةسارش لقاو اهرارقل اعيط ءاليدب اطباض
 تارارقلا ضعيب لماشلا لوحتلا رطاخم ضهحب

 عنميو ' ,ةيلكشلاو ةلدتعملا ةيحالصالا تاءارحالاو

 ىلا لوصولا نم يليشلا يف يطارقميدلا لاضنلا
 .؟اهدشني يتلا ةيقيقحلا فادهاألا

 ضيبالا تيبلا لغشت يتلا ةلئسالا ضعب اهنا
 نإف لاوحألا عيمج يف و .يليشلا ييركسع هاجت ةيدجب
 اكريما يف ةنخاسلا ةقطنملا هذهب نيمتهملا نيظحالملا
 نم يتايس ريخالا رارقلا نا نوفرعي ةينيتاللا
 قوقح» راعش نيب قيفوتلا ةيفيك يف ةرث احلا نطنشاو

 يف ةيجيتارتسالا اهحلاصم ىلع ظافحلاو «ناسنالا
 0 .ةيب ونجلا ةراقلا

 يواوزلا ناميلس
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 نانامول
 نافرع حيرت يف هيدجلا ميدفل

 تذيب قميسلا كاج + لقي
 - تافرع رساي تاحيرصت تلبقتسا .سدقلا يف |
 ةلماش ةيوستل هدادعتسا اهيف دكأ يتلا 0

 رمتؤم راطإ يف «يليئارسالا» يبرعلا عارصلل | ٠ | ٠1
 ةدحتملا خمألا تارارق مومجم ىلع 2 :

 امي» طسوآلا قرشلاو ةينيطسلفلا ةدضقلاب ةقلعتملا
 .ثارتكالا مدعو تمصلاب_778و 7؟4؟ نيرارقلا اهيف .

 دق ناك تافرع رساب نآل :حيرصتلا اذه يف ديدج الد

 خمألا تارارقب هفارتعا ةيسانم نم رثكأ قف نلعا ١

 ريبك فظوم هب ىلدأ ام اذه ناك «1547 اهيفامب ةدحتملا

0 
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 .زيريب نوعمش ؛يليئارسالا» ءارزولا سيئر نم برقم
 لزانت ىلا وعدي يذلا لمعلا بزح يأر وه اذه.نا يا
 . راطا يف ةينيطسلفلا ةلكشملل ةيوست ىلاو يضارالا نع .

 .ندرألا عم يلاردف
 «يليئارسالا» نيمدلا يا .دوكنللا لاعفا دودر اما

 ملف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ميعز تاحيرصت ىلع ْ
 رذنم عون وه يراره يف تافرع نالعا نا» ةئجافم نكت
 تافرع هيف ركذ يذلا قايسلا نأل .نويعلا يف دامرلا :

 يلمع ريغ رارقلا اذه لثم قييطت لعجي "47 رارقلا

 عفادملا ديدهت تحت ىتح 76و 7 نيرارقلاب تافرع ةرازو ْق لوؤسم قيلعت كلذ ناك .«لوبقم ريغو ١

558 
 ريماش قحسا ىتوتي يتلا «ةيليشارسالا» ةبجراخلا

 رمتؤملا نع ًائيش عمسي نا ديري ال عبطلاب دوكيللا
 يف ةنورم رثكأ لمعلا بزح فقوم ودبي امنيب .يلودلا
 , ١ ةودن» ةركف زيريب نوعمش ضرع دقف .لاجملا اذه '

 فارطألا نيب ةرشابملا تاضوافملا حاتتفا ىعرت «ةيلود

 . نمض نوسلجيس نيذلا نوينيطسلفلا اهيف امب ةينعملا

 ْ نيينيطسلفلا نيلثمملا ءالؤه ةعيبضط لوح
 56 سل

 . يف يناثلا نسحلا ماما زيريب نوعمش لاق .نيلوبقملا
 جياد نيوحيشملل راق قلل جت يا نارفنا ةمق
 .ريرحتلا ةمظنمب د ؛ةلص ىلع»و

 1 ؛نارفيا نم «يلدشاريسألا» ءارزولا سدّنر داع نيح

 ه4 هه +

 قح ةشقانم حرط ّدح ىلا هيزح نم «مئامحلا» تيهذ

 ظ - لمعلا بزح ْق بايسلا حاتفنال لظم .كلذ عمو

 | .يدنيلا بايغ دعب دالبلا يف مهدي تقلطا نيذلا .
 . نيناوق ال ذا .ةيرحلاب عتمتي يليشت يف صاخلا عاطقلاف
 | ةددعتملا تاسسؤملا طاشن نم وا هطاشن نم دحت

 اوحكسنا مهنا ريغ :ريضملا ريرقت يف نيينيطسلفلا
 .لحارملا قرح سيل بولطملا نا رابتعاب

 هتدمشا - ةينيطسلفلا ةيسانسلا قوقحلا هاحتاب

 نا ىلع مهرارصاو تانيعيسلا ِق مهفقومي ةنراقم

 .«لوحوم ريغ يديطسلفلا بعشلا»

 | ماع يف لمعلل رصتنا يذلا نمزياو رزيع لارنجلا اما
 ْ رهشلا يف دكآ نيح دعبيأ وه ام ىلا راس دقف 4

 / يسايسلا اهقزأم نم جرخت نل «ليئارسا» نا يضامل
 1 بعشلا يكمم عم راوحلا ررقت مل اذإ» يلاحلا

 ٠ ىلع قفاو اذإ هسفن تافرع رساي عم ىتحو ينيطسلفلا

 ١5 لوليا ١9/5

 .«ةيليئارسالا»

 .«ةيباهرالا تابلمعلا فقوبد رمألا ىطعاو او ا

 ١ ًانلع هوفتلا ناك ءاذه نمزياو حيرصت ةظحل ىتح ٠

 ' نييسايسلا ةداقلل ةبسنلاب ثيدحلا اذه لثمب
 1 .«رفكلا» نم اعون ردتعر «نييليئاربسالا»

 «ناتامول» ةفدحص لسارم ماق نياح .كلذ عمو

 - بتكمب ًايفتاه لاصتالاب )١1985/5/5( سمأ حابص '
  لارنجلا مساب يمسرلا قطانلا هباجأ نمزياو لارنجلا
 | مدع ةمق يف تافرع تاحيرصتب أدبأ عمسن مل» .
 ْ .«ءاهب هل ملع ال ريزولا .زايحنالا ٠

 ؟؟برحلا يه.له
 ' 48 يلاوح ذنم «ليئارسا» ىلا نمزياو رزيع داع دقل

 . «نوبو امور نم لك ىلا اهب موقي ناك ةلحر نم ةعاس .
 . فوفصلا نم ينيطسلف لوؤسمب ىقتلا هنا لاقي ثيح
 ١ امور يف اضيأ وه ناك ةروينس انح ناو .امور يف ىلوألا :

 , ناك لهف .نمزياو اهيف ناك يتلا اهسفن ةرتفلا يف
 : ؟؟أطيسو ةروينس
 | ىلا هتدوع دنع نمزياو لارنجلا ركنا لاح ْ
 :' .ةيبرع ةيصخش يأ ىقتلا هنأد «ليئارسا» :

 ٠ تاحيرصت نا ةظحالم نم انعنمب ال راكنالا اذه

 ١ نامثي نمزياو ةدوع دعب تءاج دق يراره يف تافرع .
 ١  زيريب ةمق نم مايا ةفاسم ىلعو :ةعاس نيعبرأو ٠

 اه لع نم عم غرلب ةيردصتشالا قدقعشتس يتلا :كزادم

 ' يف ةددحم ةطقن ىلا دوعن نا نمانه سابال
 ' تاوقلا تناك امدنع ١487/1/78 ىلا .خيراتلا
 َ بئانلا «عّرتنا» نيح :توريب رصاحت «ةيليئارسالا»

 - تافرع نم ةقيثو يكسولك كام لوب يكريمألا يناملربلا

 | لكي» ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ميعز اهيق فرتعي
  ,«ةينيطسلفلا ةلأسملاب ةقلعتملا ةدحتملا ممألا تارارق .

 - نم احيرص آفارتعا عزتني نا يكسولك عقوتي مل ذإ

 يأ ىلع

 دئاقلا قرخ نذإ اذامل
 [].:؟978و 5147 «,ةيسدقملا ماقرآلاب» قطنو ١

 4١م5 /ة/07- ]

 لارنجلا ذم

 .ةلمعلا طبض ةلأسمب قلعتي اميف ةصاخ ةيسنجلا

 .سيئرلل اهمعد يف ادبا ددرتت مل ةيسيئرلا ةيراجتلاو

 1 نويلب ١«" اهتميقو هيشونيب ةموكح ىلع ةبنرتملا
 ام اذه ::ىضوفلا وا انا .نوبع ودشلا وا انأ» .رالود

 7 نم ريثك دقتعي ام اذهو :نيعوبسا لبق لارنجلا هلاق
 | هدحو وهف :مهسقنا ةرارق يف نيظفاحملاو ءاينغالا

 0 .مهعقاوم ةيامح عيطتسي
 - تاعاطق نا وه .يليشت يف نيعلا هئطخت ال يذلا نكن

 ١ نم نوريثكو .لارنجلل اهرهظ ريدت بعشلا نم ةعساو
 / ماع بالقنا تمعد تناك يتلا طسولا  نيميلا ىوق
 ١ ىشع ةينامثلا رهشالا ىف هيشونيب نع تلخت دق :1917*
 " ىلع تاونس 5 ذنم ضورفملا هرظح ببسب ةريخالا
 - ةروكذملا ىوقلاب عفد امم .ةيسايسلا بازحالا طاشن
 - .ةيضاملا ةنسلا يف «ينطولا قافولا» ةكرح ليكشت ىلا
 ْ ةسيئكلا نم عيجشتب اوضع ١١ مضت ةكرح يهو

 . نع نيلثمم اهفوفص يف ةكرحلا مضت امك .ةيكيلوثاكلا
 1 .يحيسملا يظارقميدلا ٍبزحلا

 ' لارنجلا ددهت يتلا ةيقيقحلا تايدحتلا اما

 | حوارتت يتلا ةضراعملا فوفص نم :يئاتف هيشونيب
 ' نزربا .دالبلا يف فرطتملا راسيلاو طسولا راسي نيب
 ' ةعباتلا ةيئادقلا تاعومجملا اطاشن مهرثكاو ءالؤه
 ١ ىرخا ةيراسي ةكرح ىلا ةفاضالاب يعويشلا بزحلل
 ْ والا | قيقش نبا لاكساب هيردنا نآلا اهدوقي امجح رغصا

 - ناكس معد نم امهتوق ناتكرحلا ناتاه دمتست
 | ةلماعلا ةقبطلا نمو .يليشت ندم يف حيفصلا تاعمجم

 ' ىلا نوهجوتب ءارقفلاو نابشلاف .يحاوضلا يف ةريقفلا

 | حيطي» عيرس لمعب مهنودعي نيذلا نيفرطتملا
 / فنع لك ضراعي وهف نيميلا اما .«هيركلا روتانكيدلاب
 . ةطلسلل يملس لاقتنا ةرورض ىريو ,ةموكحلل داضم
 ' اذه .لارتجلا اهب دعو يتلا 15984 تاباختنا دعب

 | شيجلا يف نيلدتعملا نواعت بلطتي يذلا لاقتنالا
 1 ١ .:هةسنفت

 ١ تعجش يتلا ةدحتملا تايالولا نا دحا ىلع ىفخيال
 | هيشونيب ماظنل ةماعد مها يه ,يدنيلا ىلع بالقنالا
 )2 دق نطنشاو نا مامتهالل ريثملا نكل .اماع "١7 ننم
 | يذلا ةدحتملا ممالا رارق ينبت يف ماعلا اذه تدعاس
 ٠ تدده امك .يىليشت يف ناسنالا قوقح تاكاهتنا نيدي

 2 يوني يذلا ضرقلا دض تيوصتلاب ةدحتملا تابالولا

 18٠ غليمب هيشونيب ةموكح ىلا هميدقت يلودلا كنبلا
 5 .رالود نويلم

 / رودلا بعلت نا دوت ناغير ةرادا نا حضاو
 . اهنا تدقتعا يذلا رودلا نا كلذ .يليشت يف يسيئرلا

  امدنع .ماغلا اذه ةيادب يف يتيباهو نيبيليفلا يف هتبعل 1 نم نقن ىلبت
 | .نيروكذملا نيدلبلا يف يملسلا رييغتلا ىلع تعجش :

 | ناغير ةسائر ةرتف نم ىقبت ام لالخ لقالا ىلع عبطلاب
 . اصلخم شيجلا يقب دقف .ايوق لاز ام هيشونيب
 ١ عقمتي هيشونيب لاز امو .هتقث ىلع ازئاح .هل
 , لامعالا لاجر رابك رئاود يف يوق معدب اضيا

 ١ يليشت ةموكحب ةيوق تالص ىلع نطنشاو ظفاحتس -

 | ةكرحك ؛«ةلدتعملا» ةضراعملا باطقا ضعبو اهشيجو
 َ .ينطولا قافولا

 | ىلا ,ركسعلا ديب يليشت لبقتسم حاتفم نا عقاولا

 | يطارقميدلا بزحلا ميعزر زدلاف لييرباغ نا ةجرد
 ١ يركسع يتأي نا لامتحا نع ثيدحلا ادب دق يحيسملا

 ٠ ناب املع .ةيلاقتنالا هيشونيب دعب ام ةموكح سار ىلع
 - ةيعانصلا تاسسؤملا نا يه مدقت ام لكل ةجيتنلا

 يندملا مكحلا ىلا ةدوعلل .
 ٠ كونبلا هتمدق يذلا نامضلا نم كلذ ىلع لدا الو
 . ةيجراخلا نويدلا دادس لحا نم ةيبيتحالاو ةيليشتلا

 . ناح دق تقولا ناب شيجلا لخاد دقتعي نم كانه

 | نم قلقلا وه ركسعلا دحوي ام رثكا .لاح ةيا ىلع
 ا نم هن اوماق ام بيسب ههل تامكاحم .ءارجا لامتحا
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 رعشي مهضعب نا ةجرد ىلا ,ناسنالا قوقحل تاكاهتنا
 تقولا ىف :نآلا متت نا بجي تامكاحملا هذه لثم نا

 ىلع ةرطيسلا ىلع ارداق هيف شيجلا لازي ام يذلا
 .جئاتنلا

 ْ ذخاأت نا بجي ةلادعلا ناب يوق روعش كانه»
 نيايساموليدلا دحا قيلعت اذه ناك .ءاهارحجم

 هجاويس هيشونيب فلخي صخش يا نال .نييبرغلا
 .طغضلا اذش

 :هيشونيب لجس
 لوقت .هل ودغ يليشتلا بعشلا نا هيشونيب ريتعي

 ١91/7 بالقنا رثا اولنق نيذلا نا يتسنما ردراقت :

 كيهان .ضخش فلا ١ ىلا ه نيب ام مهددع حوارتي 0
 .تلت يتلا تاونسلا يف ءاوفتخا» نيذلا تائملا نع

 نمالا تاوق تحاتجا دقف ؛مويلا ىتح رمتسم عمقلا

 فلا ٠١ يلاوح تلقتعاو وغايتناس يف ةريفغلا قطانملا
 تمع يتلا تارهاظملا دعب يضاملا ويام /رايا ؤصخش :

 دصض بعرلا تالمحو ةاقتنملا تامادعالا اما.ةمصاعلا
 دقف ةيرسلا تارايختسالا اهب موقت يتلا نييندملا
 .هيشونيب ماظن يف ةقرافلا تامالعلا نم تحبصأ 1

 ةضراعم ةداق دجوي ال هنا هيشونيب ظح نسح نم
 لامتحا لعجب امم .نآلا يسايسلا حرسملا ىلع ءايوقا
 نا نكمدو .امئاق ١9/4 ماع يف ةطلسلل يملس لاقتنا

 حلاصل لمعي نمزلا نا عم .يليشت يف نوريثك هرظتني
 0.مهفرطت ..و مهددع ديزي نيذلا لارنجلا يضراعم
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 دودر ىلا هعفدو ملاعلا زه وه طسوالا قرشلا
 «ليئارسا» وا برغلا طيروت اهناش نم .ةفيدع 17 ْ

 يف لادتعالاو «قيقرلا  مالسلل ةرمدم راثآ تاذ ةيلمع يف ٠
 .طسوالا قريشلا

 ١ وحن لوبئتساو يشتارك اتيلمع ريست ؛نآلا ىتح

  زيريب نوعمش ناسل اتقلطا دقف .امهنم فدهلا قيقحت
 , لامتحا نم نايلطلا قلق اتراثاو رثاثلاب تاديدهتلاب

 - ريده نع كيهان .ايبيل فصقب ىرخا ةرم اكريما مايق
 ' ةيركسع تايلمعي بلاطت يتلا يسلطالا يبناج لود

 س 1

 ' | ( لاجرلا نم يفكي امم رثكا كانهف .طيسب ريسفتلا
 .يضاملا سطسغا / با نم رشع نماثلا :

 نيذلا لاجرلا فدشه طيضلاب اذه .قاظنلا ةعساو 1

 . تابلمعلاب اوماق 1

 نم اوجرخ نيذلا  ةينيطسلف ةيبلغاب  نيسئايلا
 . يحاوض نمو روصو اديصو توريب تاميخم ضاقنا

 ياب ىظحي نا نود نكل ؛ةيمهألا نم ةحردلا سفن .

 «ليئارسا» نيب ةيراجتلا تايقافتالا ديدجت :قيلعت
 ذنمف .ةعزفملا تامهملا كلت لثمب اوموقيل نامعو قشمد
 نم جورخلا ىلع ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تربجا

 . "مامر نمت نهفات -5

 ١ يف ارخؤم ترج يتلا تايلمعلل يسيئرلا فدهلا

 روطت بنحت ناكمالاب دعي مل . 1187 ماع توريب

 .ةيراحتنالا تادلمعلا
 ةصرف رخآ ١1187 فيص ىف توريب ةكرعم تناك

 دض مهتيضق لجا نم لاتقلل نيينيطسلفلا ماما
 :توريب نم ليخرلا ىلع اوريجا امدنعو .«ليئارسا»

 راظتنالا تالاص ىلا مهقدانب ليوحت ىلا مهضعب رطضا ئ

 ٌْ .ىرخا ةيندم فادشا ىلاو .تاراطملا يف :

 تابلفعلل رآشت «ليئارسا» تناك ؛ةنس دعب ةنس
 تابوقع ضرفب .نينيطسلفلا نم اهدض ةهجوملا :

 طسوتملا تربع دق اهنا لب ؛ىرقلاو ندملا ىلع ةيعامج
 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايق رقم فصقتل
 حالس ناك نانبل ورع لبقف .لشفلا ؟ةجيتنلاو .سنوت
 تاعمجت ماظتناب فصقبي «يليئارسألا» ويجلا

 وزغلا اما .اديصو رومادلاو عاقبلا ىف نيينيطسلفلا .
 .فالآلا ةايحب ىدوا دقف هسفن

 نيينيطسلفلا فصقل «نودلتتاربيشالا» نوعي مويلا

 اوناك امك رومادلاو اديص يفو :عاقبلا ىف ىرخا ةرم

 1 .لبق نم نولعفي
 :٠ نكل ,ادودحم ايركسع اخاجن نوققحي اوناك امبر

 فالخب برغلا عانتقا نم مغرلاب ةيسايس ىودج نود
 .كلذ

 امور يتيلمع نع .ودبت امم اديقغت رثكا لئاسملاف

 ,كلذ برغلا ضفر نا .ةيسايس ةيوست لجا نم

 ,ةيومد «ةيليئارسا» ةمجف وا ايبيلل ىرخا ةبرض
 اوماق نيذلا لاجرلل - حجرالا ىلع  ليلدلا مدقتس
 [].اوحجن دق مهناب لوينتسا و يشتارك يتيلمعب

522046 

 7 هنا ةيلمعلا اوذفن نيذلا لاحرلا دحا لوقب .انبيفو .

  نابإ اليتاش يف ناك دقل ..اليتاشو اربص رزاجمل مقتني :
 ' ىلا ةركاذلاب دوعي ينيطسلفلا بضفلا نا لب .لتقلا
 . ةماعزيب نوغرا ةباصع اهب تماق يتلا ةركبملا ةرزجملا

 ْ .1414/ ماع نيساي ريد ةيرق يف نغيب ميحانم
 ' ةرئادلا دوعت ال نا لحا نمو :كلذ لك ءاهنا لجا نه

  برغلا معد ىلا نوينيطسلفلا جاتحي .رثكا ءارولا ىلا :

 - ىرخا ءايشا نيب نم_ ققحتي ثيحب ايقيرفا بودجو
 ظ .«ليئارسا» ف ايروتيرب تارامثتسال فيثكن

 تقو يف اذه تايقافتالا ديدجت نع نالعالا ءاج
 ةعطاقملا تاءارجا ةيلاعف لوح تاشقانملا هيف دقشت
 | مدقيل امناك .ايقيرفا بونج يف يرصنعلا ماظنلا دض
 2 فلتخم يف ةعطاقملا لوح فافتلالل ةليسولا ايروتيربل
 ْ .تالاحملا

 " نيدلبلا نيب ةقيثولا ةيداصتقالا ةقالعلا لوح

 . رتنه نيج ةبتاكلا تماق ءاهيف ةدحتملا تايالولا رودو
 ١ المل 6هدااتنمو 5ودع- :ناونع تحت ريغص باتك رشنب

 + كرتي وهو ,(طههك: آغا, طع [1.5 حمل 5هنأط ذك عل

 | رداصم نم رثكأ ليصافت نع ثحبلا ءىراقلل
 ١ ناوتت مل ةبتاكلا نا ريغ .عجارمك ةتبثملا تامولعملا

 ٠ يركسعلا نواعتلل ةيسيئرلا تالاجملا» نا تيبثت نع
 | اهيظفتحي ايقيرفا بونجو ليئارسا نيب يداصتقالاو
 ٍ .«رارساك

 | يه ليئارسا نا» تدكأ دق  رتنه نيج اهنا ريغ
 ' بونجل ةبسنلاب ةيمهأ رثكألا يداصتقالا كيرشلا
 .ءانقيرفا

 / لاجم ف ,ةسوملم ةلثمأل باتكلا ضرعتي

 / تاكرش اهب موقت ينلاو .ضاخ لكشب تارامثتسالا

 ٠ اهطيرت ةيكريمأ تاسسؤمل عورف وأ «ةيليئارسا»
  .ايقيرفا بونج نم تاسسؤم عم ةكرتشم عيراشم
 2 نم /7ه لثمت «ليئارسا» ىف ايروتيرب تارامثتساف

 / ءانثتساب .دالبلا يف ةيبرغلا تارامثتسالا عومجم
 داوملا داريتساب :ءليئارسا» موقت .ةدحتملا تايالولا
 2 نذخاتل اير وتبرب نم ةعنصملا فصن تاجتنملاو ةيلوألا
 ١ ىلا اهريدصت داعي ثيح «ليئارسا» يف يئاهنلا اهلكش
 2 نل كلذبو .«ليئارسا» عنص نم اهنا ىلع جراخلا

 ٠ ردصملا يكريمألا وأ يبوروألا كلهتسملا أديبا فر 8

 .ةعاضنلل يقيقحلا ا ٠ رأثلا ةسايسل نوديري نيذلا فادها ققح دق نوكيسأ | >
 ١ ,نالوفلا :لاجملا اذه يف ةمهملاو ةّصاخلا ةلثمألا نم

 ا نلغملا» تارداّصلا يف ةيسيئرلا تاجتنملا نم وهو ْ

 | موقت ثيح «ليئارسا» ىلا ايقيرفا بونج نم ءاهنع
 ' ىلا اهتيكلم دوعت يتلا 158008 روكسيا ةسسؤم
 - ايقيرفا بونج جاتنا فصن داريتساب .اعم نيتلودلا
 - يحاوض يف ةعقاولا اهلماعم يف اهعنصتل ةداملا هذه نم

 | اهنا ساسا ىلع جراخلا ىلا. اهردصت مث بيبا لف 205223232325235
 . (8130© 1 1ك ةعا)

 ا ىرسدكلا مس راستملل ةيسنلاب هسقن بولسالا رركتد

 ' ىداوملا ىلا ةليقثلا ايجولونكتلا نم :اهفالتخا ىلع
 .نيحارجلا تازافق ىلا نداعملا ىلا ةيئاذغلا

 «لصلا رعلأ» نيف

 ام ةظحل يف يلو دلا ماعلا يارلا مامتها ببصتا' ١

 ٌيكنسله يف ريصقلا ءاقللا ىلع يضاملا رهشلا نم

 يف تايفوسو :«نييليئارسا» نييسامولبد نيب

 ىلع ثدح زرب .اهسفن ةروكذملا ةينمزلا ةرثفلا يف

 يقتنت قير مي
 ىلا بسيتنت يتلا 100 روك ةسسؤم امأ

 ةزهجألا عنصت ةينورتكيلا ةسسؤم يهف «توردتسهلا .
 نم /560 ٠" ةمدختسم ةينقتلا ةيلاعلا ةيركسعلا

 ' ايوروا ىلا اهقيرط نمضت يتلا ايقيرفا بونج تاجتنم
 ١ رمثتسملا ةروكذملا ةسسؤملا دعتو .«ليئارسا» ربع
 / كلتمت ثيح ايقيرفا بونج يف يسيئرلا «يليئارسالا»
 ْ تاحتنملا ميزوشي ةفلكملا 4458 ةسسؤم

 ظ .ايقيرفا بونَج يق :ةيليئارسالا» .>
 ١ ايقيرفآ بونج يف قوسلا نوكيس .ىرخا تاملكب

 / تاقالعلا لضفب كلذو .ةعطاقملا ةلاح يف ءًانمؤم»

 ١ «ليئارساب» ةدحتملا تايالولا طبرت يتلا ةصاخلا
 / رصصانع نم اهمزلي امب ايروتيرب دادمإب ةلّوخملا
 ١ .دلتامولبي ديول 0.ةيكريمالا ايجولونكتلا

 ١ 85 ردمتعس / لوليا رهشي لدع
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 ةيبرغلا ظوفضلا ةلمج

 طوغض ىلا ةيضاملا ةرتفلا لالخ ايدبل تضرعت
 ال ةيبوروالا نادلبلا ضعب لبق: نم ةديازتم
 ةذحتملا تايالولا تق نا دم ةينرغفلا نادلبلا لواحت يتلا يداصتقالا راصحلا ةيلمع ديعصت - نم ززعي يذلا رمالا ء.اسنرفو ايلاطيا اميس

 هلاغلا اذه ليتم نحف اهئاعم جضوتت تدكأ ,ةدعبتسملا ريغ يداصتقالا راصحلا ةلاسمو .اهضرف .ةيكريمالا
 ىربكلا عبسلا ةيعانصلا لودلا ةمق ةيشع اصوصخو
 يضارالا يف ةلماعلا ةيكريمالا ةيطفنلا تاك ع 1 ا ا ا 7 ىلوا ةلحرم يف ةدحتملا تايالولا تماق ذا ,ةيئابابلا ةمصاعلا يف يضاملا ويام /رايا رهش : ف تدقع يتلا

 ا ا لال دج ا ا

 5 1 اهم يحاول هيج اج اواو اج ني جب اج ا ع ا 3 م ع

 ُظ ا

 0 ع #

 0 1 ا ا ا ا ع

 2 وم + 1 وج

 3 ع اع جاو اج اج 8 هج

 0 بح ب ىبيللا طقنلا

  ةيبرعلا ةعيلطلا - " 5ددعلا 8/إ١  ١5 لوليا ١545

 ارابتعا كانه اهتاطاشن فقو ةيبيللا

 وج ا داش ا

 نم تبلط امتينح ةديدج ةوطخ تلقتنا مث .ودلوي

 اذه يف اهوذح اوذحي نا نابايلاو ابوروا يف اهئاكرش
 .(1985 ويام /رايا 7١ ةيبرعلا ةعيلطلا) هجوتلا

 دقتعا ضيبالا تدبلا لبق نم ديعصتلا كلذ ماماو

 تاءارجالاو تاحيرصتلا نا نيبقارملا نم ريثكلا

 لظت فوس اهناو :دودحلا ضعب زواجتت نل ةيكريمالا
 ضعب نا ىتح .ةيسايسلا طوفضلا ىلا برقا

 ىلع كلذ اوذخاي مل برغلا سلبارط يف نيلوؤسملا
 ىلع رظح ةلواحم ةيبا نا نيدقتعم :ةيدجلا لمحم

 ارظن :حاجنلا اهل بتكي نل طفنلا نم اديدل تارداص

 ليسي طفنلا ريدصت ةيناكماو .طفنلا قوس ةعببطل

 /زومت لوا نم

 قوسلا يقااهعيج يرجي ىلا :تانكشلا اهيف امن ىتش
 .ةرحلا

 ليلدلاو .هناكم يف نكي مل .داقتعالا كلذ لثم نا ريغ

 تاقالعلا زهب ارخؤم اتماق امورو سيراب نا كلذ ىلع
 ادبيلو ةهج نم امهنم لك نيب اميف ةمئاقلا ةيداصتقالا
 نيتمصاعلا نا يحوي لكيشي 0 ةهج نم

 اذه امهكولس ناو .ايدارفا نافرصتت ال .نيتيبوروالا
 نع لضفنم ريغو ,ةيكريمالا تاهجوتلا نع اديعب سيل
 .ةيبوروالا ةعومجملا تاهجوت

 يف نيلوؤسملا نا مالعالا لئاسو تفشك امدنع

 ليربا /ناسين رهش لئاوا يف اوبلط دق اوئاك سيراب
 ءارش حدع ةيسنرفلا ةيطفنلا تاكرشلا نم يضاملا

 يف هيبذكت نولوؤسملا كثلوا لواح .يبيللا طفنلا

 نالآ يسنرفلا ةعانصلا ريزو لئس امدنعف .رمالا ءىداب
 يضاملا رهشلا نم سماخلا يف ةيفاحص ةودن يف نالدام

 در يببللا طفنلا ةعطاقمب قلعتملا رارقلا ةقيقح نع

 اقفو متي طفنلا ءارش نا» :الئاق ديدش ضومغب

 هياترت امل اقبطو قوسلا يف ةمئاقلا طورشلاو فورظلل

 .«تاكرشلا

 اريثك دمصي مل قباسلا حيرصتلا نا رمالا عقاوو

 لاجر دحا نلعا ثيح :قئاقح نم فشكت ام ماما

 ةنحش عيب عاطتسملاب دعب مل هنا ةيطفنلا ةراجتلا

 تاكرشلا نوك ,اسنرف يف يبيللا طفنلا نم ةدحاو

 لشدو :لاتوت» انكرش تدكا دقو .هئارش نع عستمت

 امهنا ةحارص اتنلعأ امدنع ةقدقحلا هذه :سئارف

 .يبيللا طفنلا ءارش اتفقوا

 ةموكح ىدل نئاسلا هجوتلا ةقدقح ىلع فرعتللو

 يف ربتعت تناك اسنرف ناب ريكذتلا نم دب ال كاريش كاج
 ايلاطيا دعب ؛ايبيلل عبارلا يظفنلا نويزلا 1984 ماع
 كلت ىف دروتست تناك نا ءاينايساو ةيبرغلا ايناملاو
 ريغ .ةيبيللا تارداصلا عومجم نم // يلاوح ةنسلا
 تصلقت يتلا اهتابرنشم هم مجح نم ففخت تذخا اهنا

 ١1486. يضاملا ماعلا لالخ ١6/ ةبسنب
 ءيش يا نم رثكا نويببللا نولوؤسملا هاشخم ام نا

 ةبياثمب هيلا راشملا يسنرفلا رارقلا نوكم نا رخآ

 قيرط ىلع ةيبوروالا نادلبلا لبق نم ىنوالا ةوطخلا
 ترمتسا ام اذاف .نطنشاو هب تدده يذلا رظحلا

 دعبتسملا ريغ نمف ايبيل هاجت اهلاح ىلع اسنرف ةسايس
 قوسلا يف ىرخالا نادلبلا موقت نا قالطالا ىلع
 قلخت نا اهنأش نم .ةلئامم فقاوم ذاختاب ةكرتشملا
 نادلب نا فلاخملا كلت دكؤي اممو ةريبك ةيلام بعاصم
 يبيللا طفنلل ةيساسالا قوسلا ربتعت ةيبرغلا ابوروا
 4١/ يلاوح 4 مدر هدم ةيجبشج هيشني ةيرح

 ال يذلا يساسالا ذفنملا ةباثمب نآلا ىتح لازت ال يهو

 .ةلوهسب هنع ةضاعتسالا نكمي

 نم ايبيل تادئاع نا قيس ام ىلا فيضا ام اذاو
 ىلع :/46 نع ديزي امب تطبه دق ةيطقنلا تارداصلا

 / ليمرب نويلم ١ ,6 يلاوح ىلا اهجاتنا ةدايز نم مغرلا
 نكميق ءليمري نودلج ناك نأ دغج :ويلوي /زومث يف موي
 يف يبيللا داصتقالا ددهتت دق يتلا رطاخملا سملت
 0.بيرقلا لبقتسملا

 يداصتقالا ميسقلا

 36 - [ ما من1 رهط مفتت -



 ةديدجلا ةمش ةيتيوكلا ةئئا ناذدملا .

 ىلع يضاملا سطسغا / بآ رهش نم نيرشعلاو
 يراجلا ماعلل ةيونسلا ةينازيملا عورشم |
 نم رثكا زيمتت يتلا ةينازيملا يشو ؛.487١ 65

 ىلا يلامجالا هلكشب لصي يذلا زجغلا ةدايزب اهتاقياس
 .يتيوك رانيد نويلم ١١ يلاوح

 لوالا نم ارايتعا ةديدجلا ةنزاوملاب لمعلا ادبيو
 ةبارق نالعالا ريخأت ببسو .ويلوي /زومت رهش نم
 ةيداصتقا بابسال حضاو وه امك :نكي مل نيرهشلا
 ةيلخادلا ثادحالا ضعبل ةجدتن امناو ,ةتحب ةيلامو
 اميس ال ةيضاملا ةرتفلا لالخ ةلودلا اهتشاع يتلا
 .ناملربلا لح ىلا تداق يتلا ةيروتسدلا ةكمزالا

 ةقفاوملاو ةنزاوملا ةطخ دادعا تادثبح نع اديعبو

 ماقرا نم اهيف ءاج ام ىف هابتنالل تفلملا رمالا ناف ؛اهيلع

 ,ءانثتساب هباوبا عيمجب يموكحلا قافنالا صيلقت وه
 كلذكو .ةقباسلا تاونسلاب ةنراقم تادترملاو روجالا

 نم دهعُي مل لكشبو ىرخاو ةطخ نيب زجعلا فعاضت
 .لبق

 ال اهتلصحمو ةطخلا صوصن ىلا ةعيرس ةرظن نا
 اساسا ىتأتي زجعلا فعاضت نا نايعلل رهظت ناو دب
 اهتمدقم ىف و :ةيلاملا دالبلا تادئاع رادحنا ءارج نم

 ىلع ديزي امب ةيطفنلا تارداصلا نم ليخادملا عجارت
 .ةقباسلا ةينازيملا ةرتف عم ةنراقملاب ثلثلا

 ةيداصتقالاو ةيلاملا تاطلسلا ردقن لوا بناج نم
 69144 ب قافنالا عومجم .ةنزاوملا ةطخ تدعا يتلا

 امع ابيرقت ١4/ ةتبسن ضافخناب يا .رانيد نويلم
 ناف لبق نم انرشا امكو ,ةقباسلا ةنزاوملا يف هيلع ناك
 .باوبالا ةيبلاغ لمشي يموكحلا قافنالا صيلقن

 اذا فشقتلا وا ءضيفختلا نيدايم ةمدقم يف يتايو
 يذلاو ءيمدخلاو يعلسلا قافنالا عاطق ,ريبعتلا حص

 ةيلاحلا رانيد نويلم 4755 نم هتاصصخم تضفخنا
 ./9“ه ,ا/ هتبسن ام وا

 قيقحت لاحلا ةعيبطب ينعي هجوتلا اذه لثمو

 - 1" ما/منت1 نم مطحن -7

 هددت ىلا وقم نأ قكتحل و .بناجلا اذه ق ريفوتلا ضعب : عيارلا ف ةيتيوكلا ةموكحلا تقفاو ]

 داريتسالا صيلقت كلذكو .فارسالا هجوا ضعب نم
 .جراخلا نم

 باوبالا نم ديدعلا قبس ام ىع سايقلا نكميو
 عاطقو ءاننلا عاطقو زيهجتلاو لقنلا عاطقك :ىرخالا

 قافنالا صيلقت نا ىلا ةراشالا غم ةيعونتملا تاقافنالا
 .ابيرقت /14و ٠١ نيب حوارتي ةروكذملا تالاجملا يف

 وه ةدعاقلا هذه نع ذشي يذلا ديحولا بابلاو

 هتاصصخم تغلب يذلا تابترملاو روجآلا عاطق

 يف رانيد نويلم 0/77 , ١ ب ةنراقم رانيد نويلم 004 7

 زجعلا مجح نم للقي فارسالا هجوا نم ٌدحلا

 اييرقت /5 اهردق ةدايزب يا ةقباسلا ةينازيملا

 ةبننالا ابعرتست لتطقت
 ديال قافنالا تالاجم نع ثيدحلا ددص يف انمد امو

 امهو :دهايتنالا نايعرتست نيتطقن ىلا ةراسشالا نم

 لايجالل ريفقوتلا قودنص» تاسحعصخم ضيفخت

 يضاملا ماعلا نغ /5/8 5 ةبسنب تطيه يتلا ؛ةمداقلا
 اذه ةفيظو صخلتتو .رانيد نويلم ١5١,7 ىلا لصتل
 يلام يطايتحا نيوكتب هتيمست لدت امك قودنصلا
 . ليقتسملل اطيحت دالتبلا تادئاع نم لزتخي

 قودنصلا تاصصخمب قلعتت ةيناثلا ةطقنلاو

 تأت مل يتلا ؛ةيبرعلا ةيداصتقالا ةيمنتلل يتيوكلا
 تاصصخملا كلت نا املع .ةدلاملا ةرازو ماقرا اهركذ ىلع

 يذلا رمالا .رانيد نويلم ٠١ يضاملا ماعلا يف تغلب

 لكشبي بايغلا اذه ناك اذا امع لؤاستلا ىلع ثعبي
 ةيتيوكلا ةموكحلا ةداعا لوح تارشؤملا نم ةدحاو
 يف امب جراخلا ىلا تادعاسملا ميدقت ةلاسم يف رظنلا
 .ةيبرعلا لودلا ضعب كلذ

 يتلا تاريغتلا ضعبو قافنالا تالاجم نع كلذ

 نم رخآلا بئاجلا اما .ةفلتخملا اهباوبا يف تارط
 رادحنا وه مهالا رمالاف :ةبلاملا دراوملا وهو ةنزاوملا
 نأ ذا /5./7 ىلا لصت ةريبك ةبستب دراوملا عومجم
 لياقم رانيد نويلم ,141١ -ب اهردقت ةينازيملا
 .ةقباسلا ةينازيملل نويلم " 5

 مجني ةينازملا دراوم يف حضاولا رايهنالا ببسو
 اهتردق نا ةيطقنلا دراوملا صلقت نع يسيئر لكشب
 لقي امب يا .رانيد نويلم ١555 غلبمب ةدلاملا ةرازو

 بجوتسي امو .ةقباسلا ةيلام لا ةنسلا نع 4٠,4 ةبنب
 يف نوقلطني نيلوؤسملا نا وه رامضملا اذه يف ةظحالملا
 ليمربل طسوتملا رعسلا نا ساسا ىلع مهتاباسح
 .ارالود ١١5 طسوتملا يف غلبي طفنلا

 ةفرعم وه لاجملا اذه يف هسفن حرطي يذلا لاؤسلا

 جاتنالا ىلا دنتست ةيتيوكلا تاباسحلا تناك اذا ام
 ردقملاو ةيئازيملا ةطخ دادعا نابا طقنلا نم يلعفلا

 وا ؛ابيرقت ايموي ليمرب نويلم فصنو نويلم يلاوحب
 لوا نم ءادتبا جاتنالا ضيفخت رابتعالاب ذخات اهئا
 فلا /4١/ ىلاوح ىلا يراجلا ربمتيس /لوليا

 ؟موي /ليمرب
 قلعتي اميف صاخ لكشب ةظحالملا قحتسي ام نا

 دراوملا رابتعالاب ذخأت مل ةينازيملا نا وه قافئالاب
 يتلاو ةيجراخلا تارامثتسالا نع ةيتانملا ةيلاملا

 ةيملاعلاو ةيتيوكلا ةيداصتقالا طاسوالا ضعب اهتردق
 نم .ةيطفنلا ليخادملا براقي امب ةقياسلا تاونسلا يف
 لكشب دراوملا هذهب ةقلعتملا تايطعملا بايغ ناف انه

 ىلع حوضوب فوقولا اهعم بعصي يتلا ليهاجملا دحا
 .يداصتقالا عضولا ةقيقح

 نا نيبتي ةظخلا ةساردل ةيساسا ةلحصمكو
 ١1١,4 غلب دق ةيلاحلا ةنزاوملل يلامجالا زجعلا
 ةدايزب يا (رانيد ٠,140 - رالودلا) رانيد نويلم

 اذهو ؛ةقياسلا ةنزاوملا يف هيلع ناك امع ابيرقت

 ةيملاعلا طاسوالا ضعب بسح ىطغيس رجعلا
 يف تيوكلا هتنوك يذلا يلاملا يطايتخالا ىلا ءوجللاب

 دحالا دعب رانيد نويلم ٠٠١ ىلا 50١ رادقمبو يضاملا
 ةيداصتقالاو ةيلاملا تارامثتسالا ليخادم نابسحلاب
 6.جراخلا يف

 ددعلا 5/ا١  ١5 لوليا ١5/5 0 - ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ةنجلل ةيونسلا تاعامتجالا ياوغرألا يف كنب

 ةفرعتلل ماعلا قافتالا» ةئيهل ةيرازولا | 1 |

 نا عقوتملا نمو «6.4.1:7» ةيراجتلاو ةيكرمجلا
 ةحورطملا اياضقلا ةشقانم ةيغب عوبسأ ةدمل رمتست
 | .يراجتلا ىوتسملا ىلع

 ىنعُت ةيمللاع ةمظنم ...ماعلا قافتالا» ةئيهو

 برحلا ديعب تسسأ دقو .ةيملاعلا ةراجتلا لئاسمب
 رياني /يناثلا نوناك لوا يف ًاديدحتو .ةيناثلا ةيملاعلا
 ةمئاقلا ةيراجتلا تافالخلا زواجت لجأ نم ١19148 ةنس

 ةيراجتلا تالدابملا ميظنتو ةيلودلا فارطالا نيب
 .ايعامج اهيلع قفتي غيصو رطأ نمض

 ,قلطنملا اذه نم ةيراجتلا ةمظنملا هذه ودبت
 .ةصصضختملا ةيلودلا تامظنملا نم ديدعلاب ةهيبش
 حبصأ دقو ..يىلودلا كنبلاو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمك
 ١١١ يلاوح .ًارخؤم اهسسأ ىلع ةعقوملا نادليلا ددع
 ةعيبط ىلا ًادانتسا يهو .ملاعلا قطانم ىتش نم ةلود
 عقاو نع ّذشت ال .اهقتاع ىلع ةاقلملا فادهألاو اهنيوكت
 بلق يف اهسقن دجت ام بلاغ ذا .ىرخألا تامظنملا
 ,ةيلودلا ةعومجملا قرتحت يتلا حلاصملا تاعارص

 ةريقفلا نادلبلا اهلالخ نم هجاوتت يتلا تافالخلاك

 تاعومجم اهيف هباجتن يتلا كلتو .ةينغلا نادلبلاو
 .ةيعاذصلا نادلبلا

 ةرمدسم ملاصملا تافالح

 اتنوي» ةنيدم يف رودت يتلا ةنسلا هذه تاعامتجا

 ,روكذملا عقاولا نع ًاريثك دعتبت ال «هيتسيإ لد
 عيباسألاو مانآلا يف ترج يتلا ةيريضحتلا تاءاقللاف

 انه تقلطا يتلا تاحيرصتلا اهلثمو .اهتقبس يتلا
 لظتس حلاصملا تافالخ نا سيل نود للدت .كانهو

 .ةرمتسم
 ةمظنملا ىف نيلوؤسملا لغشب يذلا مهالارمألا امبرو

 ءاهبلا راشملا تافالخلا بناج ىلا ؛ةيملاعلا ةيراجتلا

 نيماعلا لالخ ةيراجتلا تالدابملا راسحنا وه
 نم اعقوتم ناك امك اهومن مدع لقألا ىلع وأ .نيقباسلا
 اذه لثم ضرتعت يتلا ةفلتخملا ليقارعلا كلذكو ,لبق
 اهلاكشأب ةيئامحلا تاسايسلا اميس ال ,دوشنملا ومنلا
 .ةينعملا نادلبلا ةيبلاغ اهدمتعت يتلا ةفلتخملا

 اهزيمت يتلا تامسلاو ةيلودلا ةراجتلا عقاو لوح

 رقم نع ًارخؤم ردص يذلا ريرقتلا ءاج ةرتفلا هذه يف
 تاروطتلا ىلع ءوضلا ضعب يقليل .فينج ف ةمظنملا

 هجو يف ةحورطملا تابقعلا ىلعو :ةيملاعلا تالدابملا يف
 ١5/5 لوليا ١5  ١الة ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 7م

 رمغسم حاصلا ار
 فيض فوم يف ةيبانلا

 .كلذ
 ومن نا ىلا ,ريشي ام ةلمج ف ,روكذملا ريرقتلا ريشيو

 امب يأ ٠/ , ه ةبسن لوح ماعلا اذه حواريس تالدابملا
 ةبسنب لقي امبو (/5) يضاملا ماعلا نع اليلق ديزي
 يف ةمظحملا ءاربخ نع تردص ينلا تاعقوتلا نع ةماه

 تالدامملا ةدايز نا اودقتعا دقف :ةنسلا هذه عمدر

 ./6 ىلا /5 نم غلبي دق ةدملاعلا

 نطاوم دحأ ديكأتلاب لكشن غجارتلا اذه لثمو

 لّوعب ناك يذلا .يملاعلا يراجتلا عضولا هاجت قلقلا
 ةيداصتقالا لكاشملا فيفخت قيرط ىلع ريثكلا هيلع

 يراجتلا ومنلا ناو اصوصخ .ةحورطملا ةدلاملاو

 تاونس ةرتف دعب /9 ,5 ةنسن ىلا ١984 ماع ىف لصو

 .دوكرلا نم
 ومن ؤطابت فلخ فقت يتلا ةديدعلا بابسالا نيبو

 فعض .ةمظنملا ريرقت ف ءاج اميسح .تالدابملا

 مدعو .ةيعانصلا نادلبلا يف يداصتقالا طاشنلا
 تناك يتلا بسنلاب يداصتقالا ومنلا تالدعم قيقحت

 ةيباجيالا لماوعلا نم ديدعلا زورب نم مغرلاب ةعقوتم
 طوبهو طفنلا راعسا ضافخناك نادلبلا كلتل ةبسنلاب
 قوس يف رارقتسالا ضعب ققحتو ,ةدئافلا تالدعم

 ..تالمعلا لدابت

 .ينابايلا - يبوروالا فقالخلا :رولود كاج

 ليقارعلا يف نمكي قايسلا اذه يف يسيئرلا فوختلاو
 «تالدابملا ومن هجو يف نادلبلا ضعب اهعضت يتلا
 ةددعتم ةيئامحلا تاسرامملاب اهصيخلت نكمي يتلاو
 امم اهتارداصل معدلا ميدقتب اهضعب مايقك .لاكشألا

 لود مايق كلذكو :ىرخألا نادلبلا ىلع آبلس سكعني
 ىلا داوملاو علسلا تايمك لوخد ديدحتي ىرخا
 اعون مسري يذلا رمألا .كلانه ام رخآ ىلا ...اهقاوسا

 دوكرلا نم ةيملاعلا ةراجتلا يناعن نا» نم رطخلا نم
 لوقي امك :عجارنتلا نم ىتحو ةليوط ةرئف لالخ
 .سرقتلا

 دسسسلا اهئاد ةدعادصلا نادلدلا

 ءاردخ اهدنع فقوتي يتلا ىرخألا تاظحالملا نيبو

 لودلا نيب ام يف لالتخالا نم عون ثودح .ةئيهلا
 ةدايز كلذ ف حضوألا لاثملا اميرو .اهسفن ةيعانصلا
 ماعلا ف لصو يذلا يكريمألا يراجتلا نازيملا زجع
 !رالود رايلم ١4١ ىلا يضاملا

 ةيبرغلا ايوروأ نادلب ةعومجم نا اضيأ ركذي اممو
 يف هب سأي ال اومن تلجس يتلا ةديحولا تناك
 .يملاغلا يطسولا لدعملا زواجت اهتارداص

 ناتظحالم زريتف ةيمانلا نادلبلا صوصخبي اما
 ِق نادلبلا هذه تارداص عجارت امهلوا ناثدسابسا

 ةيناثلاو .ًابيرقت /5,6 ةبسنب ١485 يضاملا ماعلا
 علسلا ةراجت عومجم نم نادلبلا هذه ةصح ةدامز

 ١91/7 نيب ةعقاولا ةرتفلا لالخ ملاعلا ف ةغنصملا
 عم/7١,ةرىلا /١٠/ نم ةصحلا هذه تعفترا نا 1985و

 دوعن روكذملا مدقتلا نا ىلا عبطلاب انه ةراشالا ةرورض

 ةعنصملا نادلبلا ضعب ىلع يلك هبش لكشب ةدئافلاب

 .ليزاربلاو ايسا قرش بونج ف ةديدجلا
 لبق نم هيلا راشملا عقاولا رابتعالاب ذخأ ام اذاو

 ةمظنمل يرازولا عامتجالا حاجن نا ءالجب ودبي هنإف
 تافالخلا نم ديدعلا هنود فقت ةيلودلا ةراجتلا
 .ةكراشملا فارطألا نيب ةدعابتملا رظنلا تاهجوو

 يف تامدخلا عاطق ةنجل عامتجا كلذ ىلع ةلثمألا نيب

 'نم اهنكمت مدعو فينج يف يضاملا رهشلا رخاوا
 ,تامدخلا ةراجت ةلأسم لوح قافتا يأ ىلا لصوتلا

 عفرت ةقيقد تايصوت ةغايص ْيف ةنجللا لشف يئاتلابو
 عوضوملا اذه ثحب قيرط ىلع يراجتلا سلجملل
 .ةريقفلا و ةينغلا نادلبلا هلوح فلتخت يذلا

 ةيعانصلا نادلبلا ةلواحم يف نمكي رخآلا لاثملاو

 عامتجا يف مت ام وهو .اهدوهج قيسنت ةيساسألا
 تابالولا نيب ١485 /4/8 ىف لاغتربلا يف يعابر
 نابانبلاو ةكرتشملا ةيدوروألا قوسلا ةمظنمو ةدحتملا

 .نادلبلا هذه نيب ةقيمع تافالخ زوربو ادنكو

 دق ةيبوروألا قوسلا لود نا قبس ام دكؤي اممو
 نابايلا ىلا ريذحت هيحوتب يضاملا عويسالا يف تماق

 .اهقاوسا ريرحتب ةريخألا هذه موقت نأب هيف بلاطت
 لكشب اهيلا ةيبوروألا تاجتنملا لوخدب حامسلاو
 نيب لصاحلا يراجتلا زجعلا فيفخت لجأ نم .ربكا
 .ويكوط حلاصل نيفرطلا

 ةراجتلل ماعلا قافتالا ةئيه» ودبت قيس ام لك نم
 عويسألا اذهل اهتاعامتجا يف «ةيكرمجلا ةفرعتلاو
 نيب حلاصملا عارص نم ةديدج ةلوج يف لخدت اهناكو
 ًارود ةيمانلا نادلبلا اهيف بعلت :ةيلودلا فارطالا
 ةيحضلا لظت اهنا مغر .رظتنملا وا جرفتملا ىلا برقا

 [].يرجي ام يف ربكألا
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 ندرآلا

 ةيسفخلا ةطخلا نالغا

 ارخؤم ةيندرأالا ةموكحلا ترقا
 1945-١94٠ ةرتفل ةيسمخلا ةطخلا
 نويلم ١١65 اهيف قافئنالا مجح غلبيو

 رالود نويلم 41717 يلاوح) راضيد
 :(يكريما

 ةطخلا هذه يف هابتنالا يعرتسي ام
 ةلجع عفد يف ةيندرألا تاطلسلا ةبغر
 دوكرلا ةرتف دعب يداصتقالا طاشنلا

 تاونسلا يف داصتقالا اهنم ىناع يتلا
 تالدعم ديزت نا رّدقملا نم نا ,ةريخألا

 ةبسنب ىلامجالا ينطولا جتانلا ومن
 .ايونس 5

 نولوؤسملا يلوي ىرخا ةهج نم
 داجبال اصاخ ًامامتها نويداصتقالا

 ةلأسملا يهو :ليغشتلل ةديدج صرف
 ىدحا ةطخلا اهنم لعجت ينلا

 لمعلا قوس ناو اصوصخ .تايولوألا
 ,ةديدج طوغض نم ًارخؤم تناع دق

 نم يككلا'ةدوع' اهتمدقم يف يتاي
 نولمعي اوناك نمم نيفظوملاو لامعلا
 جيلخلا لود ةصاخبو :ندرألا جراخ

 عاضوألا عجارت ةجيتن يبرعلا
 [].لودلا هذه يف ةيداصتقالا

 0 ل

 سلجملا عامتجا
 يبرعلا يداصنفالا

 يف ةيندرألا ةمصاعلا يف تدقع

 .مايا ةعبرا ةدملو يضاملا عوبسالا
 سلجملل نوعبرألاو ةدحاولا ةرودلا
 دقو ,يسرعلا يعامتجالاو يداصتقالا

 ءارزو سلجملا يف ءاضعألا لودلا لثم

 .اهيف داصتقالاو ةيلاملا

 يتلا ةيلوآلا ريراقتلا نم لدتسيو
 تاثحابملا نا ةرودلا ةبادب ف تردص
 ةيداصتقالا تاروظتلا ىلع تزكرت
 ذيفنت ليبس ىلعو ةيبرعلا
 يداصتقالا لمعلا ةيجيتارتسا
 ةكماقا امسس هي .كرتشملا يبرعلا

 نيدايملا يف ةكرتشملا عيراشملا
 .ةيعارزلاو ةيعانصلا

 نيكراشملا مامتها ىعرنسا دقو

 1417 منن نحرص معهقع 9

 ارامالا ةلود جاتنا ضفخب حمس

 تنلعا رخآ بناج نم

 لودلا ىلع ةحورطملا تايدحتلا
 نم تادراولا ةدايز ءوض يف ةيبرعلا
 جاتنالا روصقو .ةيئاذغلا علسلا
 .يناكسلا ومنلا ةبكاوم نع يعغارزلا
 ةيرازولا ةنجللا تحرط دقو اذه
 اذهبي لمع ةقرو ةودنلا ىلع ةعارزلل
 [].نآشلا
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 كحملا ىلع نيرهشلا قافتا
 نا ةيظفنلا رداصملا ضعب تركذ
 ةطخ أيلاح ضرتعت تابقعلا ضعب
 رارقتسا ىلا ةيمارلا كبوا ةمظنم
 راطإ يف راعسالا عفرو .ةيطفنلا قوسلا
 فينج يف هيلا لصوتلا مت يذلا قافتالا
 ريتعي يذلاو .يضاملا رهشلا لئاوا يف
 / لوليا لوأ نم ًارابتعا لوعفملا يراس
 .يراجلا ربمتبس

 .ضعب عانتما تابقعلا هذه نيب

 اهجاتنا صيلقت نع ءاضعالا لودلا
 كلذ لاثم .هيلا راشملا قافتالل اقفو
 جاتنا لدعمب تظفتحا ينلا يبد ةرامإ

 امينو .موي /ليمرب فلا 0١" هردق
 يذلا يرورضلا لدعملا اريثك قوفي

 تت
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 ةقاطلا ةلاكو

 نا ؛ًارخؤم ردص اهل ريرقت يف ةيلودلا
 نادلبلا كالهتسا ديزي نا عمق ودملا نم

 ةيمئتلاو نواعتلا ةمظنم فق ءاضعالا

 روهشلا لالخ /4 ةيسنب ةيداصتقالا
 لالخ /7 , هب ةنراقم ,ةمداقلا ةنسلا
 دزه نم ىلوألا ةعستلا روهشلا

 ةيبوروألا قوسلا ةمظنم تررق

 ةيندع تادعاسم رصم حمم ةكرتشملا

 يناكسلا وهعتلاو عوشلا نيب :ايضيرلا دحأ لكشت يتلا يئاذغلا نمالا ةلكشم
 - ةليلقلا تاونسلا لالخ ةيافكلا اهيف امب ءاوضالا طيلست مت دقل
 ١ .ءادوسلا ايقيرفا نادلب اهنم يناعت يتلا ةقيمعلا لكاشملا ىلع ةيضاملا
 ” تاعاجم عوقوو ,ةعارزلا فعضو فافجلا تاجومب ىلجتت يتلاو

 1 فيزنلا فقول ةيجراخلا تادعاسملا ىلا ةراقلا تاجايتحا ةدايزو .ةعساو '

 1 ةيساودال نإ امخلا عقاولا اذه ماما [ددحم اوفقوت يل ودلا كنبلا ءاريخ

 ١ ومنلا ةيلمعو اهيلا راشملا لكاشملا نيب طبرت رهشلا اذه ةبادب تردص ٍ
 | دوهجلا هجو يف ةيساسالا تابقعلا ىدحا لكشت يتلا ؛عراستملا يناكسلا :
 ' .نادلبلا هذه ف يداصتقالا ومنلا ةلجع عفد ىلا ةيمارلا ةيجراخلاو ةيلحملا .

 / ومنلا لدعم عافترا نا :مامتهالل ةريثملاو ةساردلا يف ةدراولا قئاقحلا نم
 نادلبلا ناكس ددع عافترا ىلا دوقي فوس يونس /7 طسوتم ىلا يناكسلا

 | يف ناسنا نويلم ٠٠١ ىلا ايلاح نويلم ٠١ نم ءارحصلا بونج ةعقاولا
 ' ىلع حاحلاب ديكأتلا ددصلا اذه يف كنبلا ءاربخ لفغي الو .يلاحلا نرقلا ةياهن
 0 لب .بولطملا ىداصتقالا مدقتلا ةقاعال ةنسنلاب طقف سيل عضولا اذه رطاخم ا

 2 رادحتاو ءيحصلا عقاولا روهدنو تايفولا ةبسن ةدايزب قلعتي اميف اضيأ
 0 .يشاعملا ىوتسملا '

 / عسي ال ةعقوتملا ةيبلسلا تاساكعنالاو اهيلا راشملا فورظلا لباقمو
 ١ باعيتسال ةيقيرفالا تاموكحلا ىلا ةوعدلا اوددجي نا الا ةساردلا باحصا ْ

 .لبقتسملل طّيحتلا لجأ نم دوهجلا نم ديزملا لذبو ةبترتملا لكاشملا
 ١ لثمتي .لمألا نم اقيرب كلذ عم يفخت ال ةميلألا قئاقحلا هذه لثم نا ريغ

 ١ ةرتفلاب ةنراقم ةيقيرفالا تاموكحلا ىدل يعولا ةلاح فعاضتب ءيش لك لبق

 | ةيناكسلا ةلكشملا ىظحت نكت مل ثيح تانيعبسلا ةيادب اميس ال ةقباسلا '
 1 .بولطملا مامتهالاب

 :) - اوزرحا دق ةقرافألا نيلوؤسملا نا نأشلا اذه يف كنبلا ءاربخ لوقي
 يف تدقع يتلا يناكسلا ومنلا ةلكشمل ةيناثلا ةيقيرفالا ةودنلا ذنم اصوصخ .
 ' ىلع عيقوتلا لالخ نم هجوتلا اذه يف اظوحلم امدقت 1484 ماع اينازنت .
 0 وحن هحوتلاو ,يناكسلا ومنلا نم دحلا ىلا يمارلا كرتشملا لمعلا جمانرب :

 0 .ةيمنتلا عيرست يف يساسا لماعك ةرسالا طيطخت

 7 كلذ يف امب يرسالا طيطختلا نا ىلا كشلا لبقي ال امب ريشت لافطالاو تاهمألا ْ | ىدل تايفولا ةبسنب ةقلعتملا تايطعملا نا لوقلا ىلا كنبلا ةسارد صلختو
 ١ نمربكأ ددع ذاقناب مهاست ءلسنلا ديدحت امك تادالولا ةرتف عيسوتو ميظنت
 0 .يحصلا مهاوتسم نيسحتو ناكسلا ٠

 " طيطختلا ءاليا ىلا ةينعملا نادلبلا يف رارقلا باحصا وعدت انه نم يهو
 ١ نم ةيلحملا امك ةينطولا تايوتسملا عيمج ىلع لمعلاو ربك امامتهإ يرسألا 1

 ١ زازتهالل ةضرع ةيقيرفالا ةراقلا هنودب لظتس يذلا هجوتلا اذه حاجنا لجأ
 0 .ةيبنجألا تادعاسملل ةنيهرو تاعاجملاو

 غلبتو ءنط فلا 5٠ اهردق بوبحلا نم
 فلا ١٠٠7و نييالم ال يلاوح اهتميق

 ديسلا يبوروألا ضوفملا ناكو
 اسنرف ةيجراخ ريزو نوسيش دولك
 نع ارخؤم باقنلا فشك دق ,قباسلا

 اههحو ةلاسر لالخ نم تانوغملا هذه

 ريزو ديجملا ديع تمصع ديسلا ىلا
 .رصم يف ةيجراخلا
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 تذه نا انه ةراشالاب ريدحلا نمو

 يف لجست ةيباجيالا ةيبوروألا ةردابلا
 عاضوألل نييبوروألا مهفت راطإ
 اهنم يناعت يتلا ةبعصلا ةيداصتقالا

 ىلع اهتدعاسم يف مهتبغرو .ةرشاقلا
 دق يب وروألا ضوفملا ناكو ,كلذ زواجت
 اهب ماق يتلا ةلوجلا ليبق رصم راز
 لود ضعيل ماعلا اذه كرابم سيئرلا
 [].ةيبرغلا ابوروا

 م4 _ ١45 لوليا ١٠5 ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةفيلطلا



 لار ام غئاصلا فسوي رعاشلا نا مغر
 ةلحم اهرشنت ىتلا ةيتاذلا هتريس ةباتك يلاوي
 اهددع نمضت دقو ءةيقارعلا مالقألا

 ناف :ةريسلا هذه نم اديدج الصف ريخألا
 ءزخلا تردصأ ةيدادغبلا بيدألا ةعبطم

 ناونع تحت باك يف هتريس نم لوألا
 .«بيرلا نب كلامل ريخألا فارتعالا»

 ةقحاللا ءازجألا عبط ةعبطملا لصاوتس
 ىلا ةدوع ةريسلا هذه ينو :يهتنت نا ام

 هتسردمو هابصو لصوملا يف رعاشلا ةلوفط
 ةليمج ةغايص يف «هتفاقثو يبعشلا هيحو
 ثادحألاو تالاعفنالاب ةظتكم ةايحل
 3 :رغيشلاو

 وسو سمسا و قو جججواس و دكا هورطنوو هت

 سلول ةجوز
 اهنا رك ستحل

 ةجوز يوتسلوت انفيردنا ايفوص

 تردص يوتسلوت ريبكلا يسورلا يئاورلا
 ارخؤم ةيزيلكنالا ةغللاب اهتاركذم ةمحرت
 بيك راد نع ةحفص فلأ نم رثكأ يف

 ةجوز رظن تاهجو تاركذملا لمحت

 لمحت يناهبعاتمو اهجوزب يوتسلوت
 اهتيب ناك نيح ةريخألا همايا يف هتاوزن
 امك «نييتيدلا بيذاحملا» تارشعب صغي
 اهشاع يتلا ةايحلا يهو , مهتمسأ
 . همايأ تايرخأ يف يوتسلوت

 ءابعا لمحتتو اهتيب ريدت ايفوص تناك

 اذه عمو هل ةريتركسك لمعلاو لزنملا

 ةينانآلاب اهنومهتي اوناك نيريثكلا ناف

 ىرغسإ نم

 ! ىنيلرتسا هينج فلأ 14 ةميقن ندتلب 8*1 هوب ني 2“ * "4
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 هذه ىرتشا يذلا صخشلا نا مغرو ه4 0. 4 # : :
 الآ ىئامثيسلا نفلاي هل ةفالع ال ةحيفصلا 7513+ هه. ”'

 ةعبق ىرتشا يذلا رخآلا صخشلا نا * *** <: ؟ '
 دقان وه روكذملا مليفلا يف نلباش يلراش « م«. ٠

 وهو .نوستبور ديفاد همسا ينامئثيس 6

 . ةيصخشلا نلباش ةريس بتك يذلا

 دل جم ءاذعاصف نآلا نم

 يراقلا مالفالا يف تاراوسسكالا

 ناف اذه عمو .ةلئاط غلابم اهيلع عفدتسو

 .اقح ردجألا وه نوسنيور هب حرص

 يف نلباش يلراش تافلخم ىقبت نا وهو
 [0 .هاركذل اديلخت هسأر طقسم

 ال ةيبرغلا ةيخيراتلا ثادحالا ىلا ةدوع
 ةعانص ىف اديدج اطمن رشؤت نا دب
 يف تجتنا دقلف :ةيبرعلا نويزفلتلا
 تارسفشع ةريخألا رشغلا تاونلا
 نم اهتاعوضوم مهلتس ىلا تاالسلسملا

 نامرأ 5 تعقو ةفورعم ةيبرع ثادحا

 ةيخيراتلاابمتالالد اهو ةفلتحمل

 . ةيعامتجالاو
 هققحي ام ناديملا اذه يف زاجنا رخاآ

 ةمحلم» لسلسم يف يدجو قيفو جرخملا

 سوسبلا برح نع «ليحرلاو بحلا
 وهو ةرهاقلاو نامع نيب ام روصي يذلا

 تدصرو فيس ديلو روتكدلا هبتك لمع
 , عواطم مرك :اهنم ءامسالا نم ةعومجم هل

 « تورث ءانه . يعرم دمحأ : ليباق حالص
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 نولاضلا تاذ ةينائبللا ةبيدألا ةايح
 رصف ءابدأ رابك همؤي ناك ىبذلا يبدألا

 لسلسم ىلا ابيرق لوحتت ؛ةدايز يم
 يناث نوناك يف هب لمعلا رشابي ينويزفلت
 . ةرهاقلاب ليقملا

 دابن ةيرصملا ةيفاحضلا اهتبتك ةصقلا
 نيعبرا لبق ام خيرات ىلا تداع دقو .داج
 امو ةدايز ىم هتبتك ام سردت يكل ةنس
 ةلثمملا مسا نآلا ىتح ددحي ملو ءاهنع بتك
 ةشانشلا لكَ اهرود يدؤتس ىتلا

 (ل . ةريغصلا



 تل

 ةيرهشلا .ةفرعملا ملاع ةلسلس يف

 ىنطولا سلحملا اهردصي ىتلا ةيفاقثلا

 تيوكلا ىف بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل

 ناونع لمحي ديدج باتك ارخؤم ردص

 مولغ ميهاربا .د فيلأت نم باتكلا

 ةيحرسملا ةبشخلا تالوحت هيف دصريو

 تاروطتلاب اهتقالعو اجارخاو اقيلأت
 نم .يجيلخلا عمتجملا يف ةيعامتجالا
 دوهحو تاالوحتلا هذه قيفد كاصر لالخ

 ينف هاجتا ةرولب يف نييجيلخلا نييحرسملا
 رسهاوظلا دقن نوؤشب ىنعي صاخ
 0 .ةدئاسلا ةيعامتجالا
 ا

 ةينمسلا اونبصلا ةيادب
 ىلا نآلا دحل هجنت مل ةيبرع راطقا ةمث

 ّق مكحتن .اتفو ةعانص , عباسلا نفلا

 .ةيفاقثو ةيقتو ةيداضصتقا فورظ كلذ

 اهب ملحي ةديدع عيراشم ةمث ناف اذه عمو
 دقلو ءراطقالا هذه يف اهذيفنتل بابشلا

 ميكحلا دبع باشلا يئميلا جرخملا قفح

 . ينمي مليف لوا جارخا يف هملح يميكحلا
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 «سيقلب ةديفح» ناونع لمحي مليفلا
 هسفنب مليفلا ةصق باشلا بتك دقلو
 دنقشاط ناجرهم يف اريخأ هضرعو

 ةصرف مليفلل حتت نا ريغ نم يئامنيسلا
 .نينميلا دحأ يف ضرع

 قارعلا يف امئيسلا سرد يميكحلا
 دادقيب ةليمجلا نونفلا دهعم نم جرختو
 ٠٠١ مليفلا اذه فلك دقلو 148١« ماع

 يف ةارملا ةعوضوم جلاعيو : ىنمي لاير فلا

 ريخألا قاكسلا دادعتلا تبثا ىتلا نميلا
 يف لجرلا دادعت ثيح نم تزواجت اهنا
 [ .نميلا

 هلع يوهم
 ةعماج يف ىملعلا ثارتلا دهعم نع

 ةعوسوم نم عيارلا دلجملا ردص بلح
 لخارلا ةمالعلا اهعضو ىتلا ةنراقملا بلح
 يذلا دلجملا وهو يدسالا نيدلا ريخ
 لاذلاو لادلا ىه فورح ةسمخ نمضتي
 ىلاوتت نا لمأ ىلع نيسلاو نيزلاو ءارلاو
 . اعابت ةعوسوملا رادصا

 يف هتناكم هل يعوسوملا لمعلا اذه
 هتيمها نع الضف ةئثيدحلا ةيوغللا ةساردلا
 هاتغو ىب هلا ثارعلا ةسارد يف

 ةيفارفحجلاو ةيرولكلوفلا تامولعملاب
 ةنيدم يف ةيخيراتلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو
 . بلح

 ةرثادلا هذس ُِق ةعوسوملا فلؤم دصر

 مهتشيعم قرطو سانلا عئاقو ةيفرعملا
 مهحارتاو مهحارفاو مهسابلو مهتايحو
 يف هنيودت قبسي مل امم مهتاجهو مهتمعطأو
 ال . باتك

 يد و هوت جو ا

 ..ظفاح ميلخلا دبع

 سنن 3 ثادهأ
 داعس يقارعلا يعاذالا يناحصلا

 ةضبنلا ةستكم هل تردصا ,يزمرمملا

 اباتك ىبست ال ثادحا ةلسلس يف دادغبب
 يف موي يف . . ظفاح ميلحلا دبع» ناوئعب

 يلاويس بتكلا نم ةلسلسلا هذه

 0 و

 ثادحألا زربا نع اعابت اهزاجنا فلؤملا
 نع هباتك اما ,ريخألا نرقلا فصن لالخ
 نع هتاعابطنا نمضتيف ظفاح ميلحلا دبع
 هتاركذم نم ائيشو رمسألا بيلدنعلا

 هتاينغا نم تارايتخاو ةيصخشلا
 نويزفلتلاو يعاذالا اهثبو اهتاليجستو
 [ل . همالفاو
 مرارا جحا نر تحج روب

 اول
 ذللك ميمنل

 يفاقثلا زكرملا مظني نيشتس لك ةرم
 ةيبرنلل ةيمللاعلا ةمظنملا يف يويسآلا
 ذختي يذلاو هوكسنويلا» ةفاقثلاو مولعلاو

 بتك ميمصتل ةقباسم .هل ارقم ويكوط نم
 ةقباسم نع ارييخا نلعا دقو .لافطالا
 ةلسلس ف ةسماخلا يهو ةديدجلا ةرودلا

 ةسسؤم اهانبتت ىتلا تاقباسملا هذه

 ةسسؤم ىه ةيناباي ةيريخ ةيعامتجا
 .امون يشوش

 بتك ةعانص عيججشت ىلا ةقباسملا يمرت
 ايقيرفاو كيفسابلاو ايسا يف لافطألا

 رحبو ةيئيتاللا اكريماو برعلا نطولاو
 نم نيثالثلا هاصقا دعوم ّق : يبيراكلا

 لالخ نمو :148“ :لوليا / ربمتبس
 / زئاوج ةدع

 ةزئافلا لامعالل ةقباسملا هذه حبتن

 نورشان مهنيب ةضيرع ريهامج ىلا لوصولا
 دفو .لافطالا بدأب ةصتخم تاسسؤمو

 يف ةقباسم 1584 ماع تميقا نا قبس

 ماعلا اذه ةقباسم اما ءايكافولسوكيشت

 ١8 نم المع ١8١ اهيف كرتشيسف
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 . نوينبمحأ طقس

 تفرغ مالو .ةملطم حلسا

 نومافا رثو
 03 مييالعأ اونلخر

 مهدرطب امد 0 نوهاطا رو

 .روجعلا ف رحلا كلذ ةرديل

 انحاو ]أ انئارغ

 لاطوألاك سبل دصنأو . . نا

 ٠ ضرألا بلذ

 يحورلا انإلفشو اذ رمع ةحجب
 نأ ىف بعتت

 ئقالع يف بعشو
 هيف انباع الأم فلو

 محالملا كم اوش نم دعصت نألل

 ونجا يلا يرو كراع

 اهمحأ نوضرألا هذه دصقأو ..ظو

 "حملا ف ىلا كلذ كردبل
 انحاو أ انفارغ

 5 ١

 ْ 0 ا اهنا نحأب ار
0 

 ملا لأ ين
 ينالك يلب نيب  رعذلا نم تومي نيح
 يئالس يفلأ نح يني
 ريا ىلع
 4 يوت وو ىلش

 رخأ ف تنك يبل
 انألال

 ايلكألا هله

 .لاسلطلاو طئسلا شح نم اولاد 06 يلد

 هذينأ مدلاو لخاب جزنأو

 ا ماو

 اهذ ني سن ةهيج ىلإ
 لادمعلا مد هيلع لاس كييبلص | له عيررلا عقنرنو

 سلا رم اضايي لك

 لابسيسلا ةرضخ يف نق

 ةفرز نع شلل ١ مالا أك

 . .الارألا ُِش راهنت من

 انيزحيذع نحللا أدبيا

 نرب منال لوعباك
 ناعما - مالكلا دمر - فلخ ضمونو فشنسن اع

 :اوفغ - كحبشن ثدأر

 يرسل تاجيل

 1 ةيواذ كل رمع رهازأ

 ْ ةيواذ كرمع رهازأ يذهأ

 ه0 .لاكلا ثوم رغ ىأال
 انالأل
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 ثبانوب وراي

 ةيلاسا هن

 يب رغلأ حانألا سرد

 ” رثتسم رفا

 ةيسارد ةحنم يف نآلا ةرفاقلا يف 3

 ةينايسالا ةسراخلا ةرازو نم

 -ارور ةباشلا ةيناسسالا ةقرشتسملا | 1
 ب (ةنس 155١ .2ثتيترام 10

 ثتيترام وردب ريبكلا ينابسالا قرشتسملا

 يبرعلا بدألا مسسفا سيئر .«ثياتنوم

 .امونوتوألا ديردم ةعماجب

 ةيملعلا ةداملا عسجت ةرهاقلا ف يهو

 رعاشلا لوح اهدعت ىتلا ةاروتكدلا ةلاسرل

 .روبصلا دبع حالص لحارلا

 نم ديدعلاب ةرهاقلا ِق تقتلا دقو

 هتبتكم روزتو روبصلا دبع حالص ءاقدصا
 .هنع ةروصلا لامكتسال هلزنمو

 يبرعلا رعشلا قاشع نم يهو
 ةغللا مسق يف اهجرخت درجمبف . رصاعملا

 بادآلاو ةفسلفلا ةيلكب مالسالاو ةيبرعلا
 ![84 ماع يف امونوتوألا ديردم ةعماحب
 نا تررقو .لقند لمأ راعشال تهجنا

 ليتل ىلوألا اهتلاسرل اعوضوم نوكت
 ةقرشتسملا فارشا تحن ريتسجاملا ةجرد

 .ثيور نمراك ةروتكدلا

 1 ما خلل نم مات مطفقاا 03

 ةلباقم

 ليبازيا ازور) تمدفق ةلاسرلا هذه ُِق

 نم كوألا لسفلا ىف ةيايسالاب تباتوم
 رصم يف رعشلل ةعيرس اماروناب ةلاسرلا

 ةريس تسرد يناثلا لصفلا يو ةرصاعملا

 يف تأدبو .هرعش يف اهرثأو لقند لمأ

 تناكو هدئاصق للحم ثلاثلا لصفلا

 نويعلاو 5 . يبلق) ةديصق د ةيادبلا

 عم رعاشلا ةقالع ةيادب تلوانتو (رضخلا

 هتديصق للحت عبارلا لصفلا يلو . عقاولا

 ىلا لقتنت مث (ةريهظلاو ليللا ةيئاكب)
 . (برحلا ثراوك)

 يف لدجلاو لقند لمأ ىلا لقتنتو
 رفس) هتديصق للحتو سماخلا لصفقلا

 .(لاد فلأ

 ددعل ةينابسالا ةمجرتلا ةلاسرلا مضتو
 لتقم) نم : اهمها نم لقند لمأ دئاصق نم
 نويعلاو يبلق) .(رطملا) :دئاصق (رمقلا
 .(فارجوتوأ) .(قرتحي ءيش) .(رضخلا
 تاملك) «(ناوارضخلا نانيعلا)

 . (سوكترابس

 ”ىرهلا رتتلا نكس . ازور

 ءاقرز يدي نيب ءاكبلا) ناويد نمو ©
 : ذئاصق (ةماميلا

 ةزاجا) :(نسلا ريغص لمعك تايموي)

 .قارشتسالا وحن اهعفد يذلا اهدلاو ثباتنوم

 ١/6 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا

 فرعي ال نزحلا) :(رحبلا ءىطاش قوف
 (ةماميلا ءاقرز يدي نيب ءاكبلا) ؛(ةءارقلا
 .اهمسا ناويدلا لمحي ىتلا

 ؛(باير) .(ةيرصع ةتيم) :دئاصفو
 يف توملا) .(ةيضفلا ةنيدملا ةياكح)

 . (شارفلا
 :دئاصق (يتآلا دهعلا) نمو ©

 .(جورخلا رفس) .(نيوكتلا رفس)
 .(سدقلا حسيتافم ملستي ال تاحرس)

 :ةديصقو ء(ريمازم) :(لاد فلأ رفس)

 : . ( حلاصت ال)
 نيواود رخا (8 مقر ةفرغلا قاروأ) نمو ©
 : تمجرت لقند لمأ

 ,(ربمسيد) ؛(نم دض) .(يبونجلا)

 حالص ربق ىلع يخيرات ريغ باطخ)
 .(نيدلا

 - ازور لوقت لقند لمأب اهتقالع نع ©
 :ثباتنوم ليبازيا

 ىلا ترضح دقل « تايح يف هلباقا مل

 .لمأ هيف لحر يذلا فيصلا يف رصم

 نم رضحا نا ينم بلط يبأ نا ركذاو
 هتردصأ يذلا صاخلا ددعلا يعم ةرهاقلا

 قاروا) ريخألا هناويدو (عادبا) ةلحم هنع
 تيرتشا امدنع ىننا ركذاو (8 مقر ةفرغلا
 اهيلا ينتدشف اهيلع هتروص تيأرو ةلجلملا

 0 بيرخم فطاعتب تيسيحلاو اريثك

 ةريخألا هتديصق أرقأ تليفأو . اهبحاص

 .هل اهأرقأ ةديصق لوأ ىهو (يبونجلا)
 نم ةلوهسب اهمهفا نا عطتسا مل اعبطو
 تلخد نا ىلا ارارم تلواحف .ةرم لوا

 . ةديصقلا ملاع ىلا
 ىلع تحرتقا ديردم ىلا يتدوع دعبو

 لمأ نوكي نا (ثيور نمراك) يتذاتسا
 .ريتسجاملل ىتلاسر عوضوم وه لقند
 بعص رعاش هنا : يل اتلاقو . .تضفرف

 نم ريبك ردق ىلع وهو . .كيلع ادج
 ليحتسملا نمو .هذئاصف ٍِق مؤاشتلا

 ثحبب ىف هدئاصق ةمجرت وا هتسارد
 ىف لوانتا نا ءإغ تحرتقاو .ىميداكا
 باهولا دبع وأ ينابق رازن رعش يتلاسر
 1 . يتايبلا

 ىلع ًارارصا تددزا نا الا ينم ناك ايف

 .تقفاو اهتعتفا اندنعو .يرايتخا

 َّق ةبوعصلا تناكو ثحببلا تاأذدييو

 ىلا دئاصقلا ةمجرت ةيفيك يف دسجتت ةيادبلا
 عساولا يلايخ ناك دقف . .ةينابسالا
 1 ةيبرعلا ةديصقلا مجرتأف ينذخأب
 اله اعيطو ءامامت ىرخا ةيناسسا ةديصفق

 يدلاو نا ركذاو .ةمجرتلا يف ريبك أطخ

 . رارمتساب ةمجرتلا يف ولسا ضفري ناك
 ىلا لصا ىتح ديدج نم ابتداعاب ينبلاطيو

 نع دعبلاو ؛ةلماكلا ةيعوضوملا ةلاح
 وا فطاوعلاب ةديصقلا عم لماعتلا

 . لايخلا
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 ةيبأ ردلا نالكشب

 اهتهجاو ىلا ىرخألا تاللكشملا نعو 2

 :ازور لوقت اهتلاسر دادعا ءانثا يف
 يف يرست ىتلا لقئد لما حور تناك -

 ليدبقلا مؤاشتلاب مستت يتلاو هدئاصق

 ءانثا ىف ملا تلقتنا دق ديدشلا نزحلاو

 .ةلاسرلا هيف دعا تذخا يذلا ماعلا
 اضرمو ابعص ايسفن اضرم يناعا تذخأو

 فقوتي داك يبلق نأب تسسحأو ايوضع
 ةرورضب ديردم يف بيبطلا يبحصنو

 يتلاح نسحتت دت نا ىلا ةساردلا نع فقوتلا

 . ةيحصلا

 يسب اي تلمع نم ضنا نلو
 اه يف ىتشياعمو لقئد لمأ دئاصقل ديدشلا

 . ىصيساخا لكي
 ابنا تلاقو ةشقانملا ةئح تنثا دقو

 ةاروتكدلا ةجرد ليئل ةلاسر حلصت

 نم ةتحل تناكو . طقف ريتسجاملا تسيلو
 ةفرشملا :داقثلاو نيقرشتسملا رابك
 .ويريب ايثراج .ثيور نمراك ةروتكذلا
 قنتنوك ليونام هيسوخ
 ىدل برعلا ءارعشلا رهشا نغ اهتلأس ©
 :تدرف . ينابسالا فقثملا

 ءارعشلا رثكأ وه ناربج ليلخ ناربج
 ءىراقلا ىدل ةيبعشو ةرهش برعلا

 ةيئابسالل ةمحرتم هراعشاو . ماعلا ينابسالا

 فحصلا عم عابتو ةينيئاللا اكريما يف
 , ةيحابصلا

 :ءامسا عيشت يميداكالا طسولا يفو

 دومحم يايق رازن «يقايبلا باهولا دبع
 .سشيورد

 ةمجرتم مهدئاصق نم تاراتخم انيدلو

 تامجرت تناك ناو . ديج لكشب ةينابسالل
 ةيشيناللا اكريما يف تمت ىلا ناربج راعشا

 .ةنامالاو ةقدلا نم ريثكل دقتفت
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 .روبصلا دبع حالص نع هاروتكد ةلاسرو

 :لامعأل ةليلق تامحرت انيدل اضيا

 بيجنو ءروميت دومحمو :ميكحلا قيفوت
 ينابسالا ءىراقلا .«كلذ ادع [يف . ظوفحم

 يبرعلا بدألا نع اريثك فرعي ال
 ةاروتكدلا نم ءاهتنالا دعب نيوئنت له ©

 ىلا يبرعلا بدألا نم صوصن ةمجرت
 ديزم داجيا لجأ نم سكعلا وأ ةيئابسالا

 ؟نيتفاقثلا نيب روسحلا نم
 مجرتأس نآلا اهدعا تلا ٍتلاسر يف -

 .روبععلا كبع حال دئاصق نم ديدعلا

 تاراتخم ةمحرت يف قفوا نا ىنمتا اهدعبو

 نم وهف بايسلا ركاش ردب دئاصق نم
 ا مهتببحا نيذلا برعلا ءارعشلا

 بدألا ةسارد ىلع لابقالا ىدم ام ©
 ؟اينابسا تاعماج يف يبرعلا

 يو . ةئنس لك دادزي نيسرادلا ددع

 ابلاط ؛١ يلاوح نآلا دحاولا فصلا

 (امونوتوالا) ديردم ةعماج يف ةبلاطو
 ةغلل القتسم امسق صصخت ىتلا يهو
 دوهج كلذ ءاروو .مالسالاو ةيبرعلا

 .يدلاو نم ةليوط

 (يسشت ولبموك) ديردم ةعماج يف اما
 ةيبرعلا : بادآلا ةساردل صصخم مسقلاف
 ةعماج فو . ةيكرتلا ؛ ةيسرافلا ,ةيربعلاو

 ةغللا ةساردل مسق اضيأ دجوي ةنولشرب

 . ةطانرغو ةبطرق يف كلذكو ةيبرعلا
 ناك يضاملا 5 مامتهألا نا

 ىلع نابسألا نيسرادلا بناج نه ءرثكأ
 ةساردو تايكيسالكلا مسقب قاحتلالا
 نآلا اما .ةينامورلاو ةيئيتاللا ةغللا
 ةيبرعلا ةغللا ةسارد ىلع ديدش لايقالاف
 . يبرعلا بدألاو

 ةديصقلا يف كيأر ام :ريخأ لاؤس ©
 ؟ةرصاعملا ةيبرعلا

 نيوكت ىلا اهقيرط يف اهنا سحا
 عقوتا ام اذهو هيلع رقتستس يذلا اهلكش
 [1 . ةمداقلا ماوعألا لالخ ين ثدحي نا

 دقانلا ددحي باتكلا ةئتطوت ذنم

 ةمث نا ىللا يوسوملا نسمع. د ا

 تراثا دق ةيملاعو ةيب رع اًثوحب و

 ةريسمل ةيفصولاو ةيريسفتلا بناوجلا
 هيلع ًامازل دجيو «يبرعلا نطولا يف ةياورلا
 دصرلاف هذه ريغ ىرخا بناوج ريثي نا
 روتكدلا هيف عرب يعامتجالاو يخيراتلا

 قيبطت يف هتذمالتو ردب هط نسحملا دبع
 ريغ ىرخا راطقا يف ةياورلا ىلع هجبع
 نيماضملاب ةصاخلا ضورمعلاو رصم

 بتك ةيركفلا وأ ةيوستلا وأ ةيعامتجالا

 يئيبارط جروجو شولع ديعس .د اهيف
 لكش دقلو ؛مهريغو يركش يلاغ .دو
 ةياورلا ةريسم يف ةريثك تاءاضا اذه لك

 اهفرعن ىتلا ةديدجلا ةيئفلا اهتأشنو ةيبرعلا
 يا هددصب نحن امل تدهم ابنا اكو مويلا

 يفاقثلا اهطيحم يف ةياورلا ىلا ةيناث ةدوعلا
 ةيركفلاو ةيبدألا ةكرحلا لخاد عسوألا

 روتكدلا ناف كلذلو .؛ معألا والا و

 يف اذه ديدجلا هئحب ةمهم ددحي يوسوملا
 تحن دادغبب ارخؤم ردص يذلا هباتك

 ؛لوحتلاو ةأشنلا  ةيبرعلا ةياورلا» ناونع

 ديد نعل هعورشم يف يوسولا مج بضو 3

 نفل ةلاعلا ةييرفلا ةيإؤرلا
 20 1و

 لع ف ةباجا يي هيتس لاقل د

 ساسا مامتها نمض)» تاالؤاستلا هذه

 يعولل لمشا راطا ميدقت ىلا حمطي
 ةياغلو ايدقتو ايعامتجا :ةيبرعلا ةياورلاب
 لبق يا .نرقلا اذه نم عباسلا دقعلا

 تلثم يتلا تالخادتلا ةعومج ةهجاوم

 طوغضلا لمجمل ةباجتسالا نم اضعب
 ذنم هتريحو نهذلا تكبرأ ىلا ةيبصعلا

 .«بيرقتلا هجو ىلع ناريزح ةسكن
 ىلإ ديكاتلاو ةزامالا يعتني ير ةرم

 هلف ةعوضوم لج اهرغ نيل فئؤملا ا
 ذنم يبدألا دقنلا ناديم ٍق ةرث تاماهسا

 نيماضملا» ردصأ نيح ١141/1 ماعلا

 نيتنس دعب هقحلأو «رعشلا يف ةيزاوجربلا
 ةيبرعلا ةياورلا يف يروثلا فقوملا» باتكي
 0 ا

 رئاد يف عوقولا :ابنم ركذنو كلذ

 بدلا ةيرظن يف ليلو ةليل فلا .رحسلا

 ةصقلا ىف ةث ةثادحلا ة هعزن .يزيلكنالا

 ةياورلا ةيرظن «ةياورلا رصع :ةيقارعلا
 نارخا ناباتك رودصلا ديق هلو ( مجرتم)

 .قارعلا ىف يصصقلا بترحخلا تدأ : : امه

 دهحجلا 0 . ةليلو ةليل فلأ عسمتجو
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 ةيبطتلا بناحلا ىلع عروتي يدقنلا

 ةيلمعلا نع ادرحم لظي ال يكل ءاضيأ
 يلومشلا اهراطا ين ةيعادبالا

 :نيياتك ىلا باتكلا مسقن نا انل نكمي
 اج يف يناثلاو يرظنلا هبناج يف لوألا
 ا لوألا بناجلا يفف ءيقيبطتلا

 مهست يلا تالخادملا نم ةعومجم فلؤملا

 ٍق 1سم وهف ةيدقنلا هتيؤر زيزعت يف
 نم ةيب رعلا ةياورلا نيا :لوألا لصفلا

 تاهاجتا» هيلي :«؟ثوروملا صقلا لوصأ

 .:حلطصملا ةيضقو ةيب رعلا ةياورلا ذقن

 ةجيرسلا ةياورلاب يدقنلا يعولا» مث

 وهفم لوحوو (ايبدأ 0

 ل ةياورلا ُْق ةلوطبلاو ةيصخشلا

 . .لؤاستلا تومو» اريخأو ؛ةرصاعملا

 0 ريثأت :درفلا ناسنالا توم
 عبتسي انهو . .«ةيب رعلا ةياورلا يف لاصتالا

 نع الئاستم لوألا يبرعلا صقلا دقانلا
 يبرسع ىئاوز بدأ نع ثيدحلا ةحص

 هنع ذخأ فيك مث نسمو ثوروم
 ثوروملا نا اضلختسم .نوثدحملا

 سسألا ضعب ىوتحا دق ةصاخ يبعشلا

 عاونأ فلتخم مدق امك» ةيئاورلا ةينفلا
 ةيفاقثلا طاسوألا ابنهم تدافا ىتلا دقعلا

 ولو ءاهيادآ ىلا هتمجرت دعب هل ةبعوتسملا
 انعاطتسمب ناكل رمتسي نا نفلا اذهل ردق

 كاع .«يبرع ىصصق نف نع ثيدحلا
 نم ىقبت ام ىوس كرتي مل كلذ عاطقنا

 مما ىدل ةيبعشلا ةركاذلاو ماعلا يعولا

 ثيدحلا لاهي لق ىلا قي
 شماوهملا لعلو .ءصقلاو راكذتسالاو

 نم لصف لكب دقانلا اهقحلأ يتلا ةديدعلا
 هفابتنا ةدش ىلع للدتل ءزجلا اذه لوصف

 ةياورلا نفي قلعتي اميف هراكفاو هتالخادمو
 هدقتفت تراص امناذهو .برعلا دنع

 لا يسوي رهلتلا دطعوو هوفازلا
 .اهعجارمو اهرداصم ةلالدب هتيؤر ةباصا
 ةلالد تاذ ةفاضم ةميق هثحبل ميقيف
 .ةخسار ةيميداكا

 ةيلورلا يف يقيبطتلا بلاخلا
 ص رعتي باتكلا نم ناثلا ءزجلا ىف

 خانملا بايغو يقيبطتلا دقنلا ةلأسمل دقانلا
 .ةداقت ةهجاوم يف يثاورلاو .يدقتنلا

 يبرعلا يئاورلا ةنحمد ناانه دكؤيو

 دقن ىلع نوئراطلاف .ةلهس تسيل رصاعملا
 هتودحجوي يذلا خانملاو ؛نوديدع ةياورلا

 ةياورلا راهدزا نا ىئعمب ءايدقن سيل

 ةرتف دعب ارخأتم ءاح ةرصاعملا ةيبرعلا

 ةدسجتم اهتايادب نع ةليوط عاطقنا
 ةيتايحلا ريسلاو ةيبعشلا تاياكحلاب
 ىتلا  ةيرعشو ةيرثن - سنامورلا صصقو

 يناشلاو عياسلا نيئرقلا نيب ترهدزا

 يئاورلا ةنحم» ناف ىرخا ةرمو .«رشع
 ةغلاب ,داحجلا يدقنلا خاثملا بايغ ين يبرعلا
 لاكشالل ةيلاحلا ةعيبطلاف .ةروطخلا
 ةيموقلا تامزألاو ةمئاقلا ةيعامتجالا
 بسانتت ةيفاقثلا تاعارصلاو ةيعامتجالاو

 اهتفصب ةياورلا تامسو تازكترم عم اينف
 ةياورلا ناف عقاولا ينو ءايبدأ اسنج

 ًارييعت سانجألا رثكأ نوكت يكل ةحشرم
 ةئيابتملا هموم لكب يرعلا ناسنالا نع

 .«ةتالكشمو همالاو هلاماو هتاحومطو

 .باتكلا يف يدقتلا عورشملا رمتسيو

 ةيب رعلا تاياورلا نم ةعومجم ىلع ًاقيبطت
 نمحررلا دبعل ةليوطلا تافاسملا قابس :اهنم

 .يلركتلا داوم ديعبلا عجرملا ء فينم

 .اربج ميهاربا اربح ليوط لب يف خارص
 قلاخلا دبعل مسلطلا باب حتفي نم
 يجان روتكدلل ينامرهقلا ديز وبا .يباكرلا

 فينمو اربخل طئارخ الب ملاع ع تي ركتلا
 يناقثلا انعقاو يف ةيدقنلا تاساردلا انوعأو .ارخؤم انام بغرب :ارفلأ فايس ينلا ي

 عضيو ىرخألا تاياورلا نم اهاوسو

 لامعألا هذه ىويؤرلا هقايس يف دقانلا
 لالخ نم نفلا اذه تالومت ةيئاورلا
 ةقالعلا ىنعم وه ريبك لاؤس ىلع ةباجالا
 وف يبرعلا ناسنالا نيبو يبدألا عونلا نيب

 يف اهتأطوو ةديدجلا ةايحلا هذه تاعبت
 ةفاقثلا هيف عطاقتت يملاعو برع عقاو قايس
 ىلا لصوتي ذا وهو .لاصضنتالا لئاسو ءاداب

 اهرتوت ةمق تغلب دق ةيبرعلا ةياورلا
 رتوتلا اذه جرفني يكلف تانيتسلا رخاوا

 ةئحسلل ةلح نكت مد ةفلتخم لاكشا يف

 ناسنالا ةمحمم قدا ابنعو تلكم ابنكل

 .«لبقتسملاو مقاول تايدحتبو يبرعلا

 ١ :.| جوار يتلا باتكلا اذه ةيضق يه اديدحت هذهو

 ١ ربا ةطاسبب رهئارو نم اون ريع نيف - 9-5 ةأيح فو غا ا ف وقت 0 ا ةباجالا ةلواحمو ةلئسالا ةراثا دنع يهتنت
 نبل ميش يبت وا . "بلا وك يي رعييلا ةليم ذإد و ؛ هناك يبل مجانملا /آ 0 . اهيلع

 . يئاورلا نفلا ف ةلثسا ىلع ةباجا . .باتكلا
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 : يزمر لامك : ةباتك

 مليفلا اذه يف ةزيم كانه ناك اذا لَ

 هتردق يف لثمتت اهنإف :عيضولا
 فيثكتو صيخلت ىلع ةلئافا ب

 .برعلاب تقصلا يتلا تاءارتفالا لمحي

 نم اهحرطو .نآلا ىتح امنيسلا ةأشت لدم

 عمجي ال .رثعبم . لعتفم قابس يف .ديدج

 تميام لك هاجت .ءاهركو اًقعيضو ادقح

 . ةلصب برعلل
 ضعب قلطنت نيوانعلا روهظ لبق

 لسالسي باقرلا ةديقم ؛ ةشحوتملا رومنلا

 نوطتمي برعلا نم ةعومجم اهفارطا كسمي
 نم ىرخا ةعومجم نودراطي . .دايحلا
 يف اهمادقا صوقت . عزفب يرجن .برعلا
 قلطت .ةحيدذملا أدبتو .ةمعان لامر

 صاصر دايبلا بكرت ىتلا ةعومجملا

 لمغ ال 7 ةعومجملا لع اهقدانب

 2ةشاشلا المت  .ةريبك ةطقل يو . احالس

 تنكمت دقو ميمدلا ةليبقلا خيش هجو ودبي
 ضعب هتيقدنبب لدنجي وهو ةوشنلا هنم
 ةماع ةطقل يلو .رارفلا نولواحي نيذلا

 نم اهئيب لمرلاو مدلاب ةثولملا ثثجلا رهظت
 حرفب نورصتتملا حياصتي .ةيقلخلا
 . يشحو

 ربهظت مل قديصقلا لوا هذه

 ةئيدم يف ىلوألا دهاشملا رودتو ء نيوانعلا

 ةمثف ؛1471/ ماع ءاكريمأب نجشتيم
 ؛«لادو ءانسحلا هيسكت .تارايسلل قابس

 اننيبو .اهئاكذو اهتدارا ةوقب زيمتت يىتلاو

 نأب اهربخي نم أي اهزوفب لفتحت يه
 شارف ىلعو .ميلا ةداقإ رك اهلا

 قابسلا يف كرتشت نا اهنم بلطي توملا
 ءارحص قرتخيس يذلا ريبكلا يلودلا

 ةريخألا هسافنا ظلي نا لبقو .برغملا
 .راصتنالاو ٌروفلاب هذعت

 ةنيدم ىفو .برغملا ىلا ةاتفلا لصت
 دادعتسالا فلختملا اهمكاح نلعي  ةيثادب

 ضعب هماما رمي ةأجفو .قابسلا ءديل
 مهدايج تاوهصل نيطتمملا لاجرلا

 " 5ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا ١1/4 ١5 لوليا ١56285

 الورم ةسفنلا نم جرصيو عرش

 فب انكي كايرعلا دانتف قلطتي يذلا

 ةشهدب هأف ارغاف ,يديلقتلا هيزب . مكاحلا

 ةيرصتملا روصلا مش 3
 ريوصتب .ةيادبلا ذنم . مليفلا متبيو

 .سرطغتملا يبرعلا لجرلا نيب ةقالعلا
 اهاري ال ىتلا ةيبرعلا ةأرملاو .يناوهشلا
 ةيشحوب مسعت (ةيراج درجمك الا مليفلا

 خيش دهشن ةيادبلا يفف .تارم ةدع دكأتت
 ةلبكم ةأرما نانسا ىلع فشكي وهو ةليبق

 . نيميلا ىلا لوألا . .ينويهصلا جتنملا نالوغ ميحانم

 الئاق هب رضيل هعبات ىلا تفتليو .لالغالاب
 ةرارخ هيف رحجفت ةأرما ديري هنا
 يف رودي .لات دهشم ىفو . . تابغرلا
 ,ةأرما صقرت ؛روخاملا ىلا برقا ناكم
 (ةبونز» ةعوطقم ماغنا ىلع ؛ ةيفرش ةصقر

 لاجر ناكملا محتقيو . . شرطألا ديرفل

 اهنوذخأيو ةصقارلا اوفطخ ةليبقلا خيش
 .ءارحضلا بلق يف لجرلا رقم ىلا

 نا نوقباستملا فشتكي ءارحصلا يفو

 ؛نيتيبرع نيتليبق نيب رودت برحلا
 ةصقارلا تفطتخا ىتلا يه امهادحا
 . .مليفلا لخدم نم ةحبذملاب تماقو
 ةليبقلا هذه دي يف ةريسا ةاتفلا عقتو

 امدنع اهخيش ثهلي عبطلابو .ةشحوتملا

 ءاهبصتغعي نا لواخحو .ءاضيبلا ةاتفلا ىري

 اهددبو . .ةفيتغ ةمواقم همواقت ابنكل
 نيذللاو ؛قابسلا ُِق يمر قب

 رثكأ نم ةدحاول ناضرعتي امعو اههدهشن

 ىتح لامرلا يف نيقباستملا نفدب نوموقي

 «سفقانخلا» تارشع نوعضيو ءامهيسأر
 نوبرقيو ءامهيسأر ىلع تارشحلاو
 .امهيهجو نم تراقعلا

 ةبيطلا ةغلاب ةليبقلا هذه دعتو

 ةيبرغملا ةليبقلاب تسيق ام اذا رضحتلاو
 يف .ةريسا ةاتفلا عقت امدئعف . .ىرخألا

 ؛ىرخألا ةليبقلا دي يف .ةقحال فورظ
 روم تايبرعلا ءاسنلا اهلبقتست

 انه عالما رع يدنألاد ؛ايشحو

 ةعطق ةحئار ةأرما لك ممشتتو ءاهسبالم

 لحس قا تفاقم ىل ىتلا شامقلا
 عشبا ةروص ةمث نا بسحا الو . .اهيلع
 امنيسلا اهتمدق :؛ةروصلا هذه نم
 . لفاحلا اهخيرات يف : ةي رصنعلا

 لواحي .ىيلوألا ةليبقلا خيش لعف اكو
 هيلع ترطيس نا دعب ؛ةيناثلا ةليبقلا خيش
 ىلع هعفصت ابهنكل .ءاهاثي نا .هزئارغ

 يف لجر ىوقأ هنأب اهددب امدتعو .ههجو
 ربكأ اهدالي شيج نأب هرظحت , ةقطنملا هذه

 هش ناهي نا دعبو . ىراحصلا هذه نم
 بج يف ةاتفلا عضي .ةرملا ولت ةرملا ةليبقلا

 ةمكأ قوف ةاتفلا فقتو .ةعئاج رومن هب
 . ارفق اه لصت نا لواحت رومنلا |نيب ةيلاع

 ناتليبقلا لدابت مليفلا لاوطو

 ةليبقلا خيش يلوتسيو . حياذملا ناتيب رغملا

 ضعب نم شاشر عفدمو ةرايس ىلع ةيتئاثلا

 امدنع هنم مليفلا رخسيو .نيقباستملا

 امدنع امامت اهمشهيف ةرايسلا ةدايق لواحي

 روخصب مدطصتف ءارولل اس دوعي

 يفضي نا «رييكاملا» توفي الو . . بلقنتو

 هوجولا عيمج ىلع ةرفنملا حبقلا حمالم

 تالايصفتلا نم ةليصفت يفو .ةيب .ةيبرعلا

 خيش نضتحي مليفلا اهب رخزي ىتلا ةطحنملا

 يذلا يبوروألا قباستملا ةيناثلا ةليبقلا

 تامالع ودبتو 0 عفدملا هحئم

 ةحئار ءارج نم يورو ياي حاب

 . يبرعلا

 ءرارشالا برعلا ءالؤه طسوو

 ىف ءاربكلا دحأ نأب أجافن .نيشحوتملا
 د حب طك يحب هللا ةليبقلا

 ةيقب نم ةمامد لقا هحمالمو . .رضحتلا

 ةأجافملا بهذت ام ناعرسو .ةبراغملا
 ىدحا ىف نوثاقلا سرد هنا فرعن امدنع
 يبنجألا هذاتسا ناو ءبرغلا تاعماج
 ف ءام دح ىلا . حجنيو «هعم شيعي

 ةنيلعلا ةيوووألا راك جر

 ةبودنم بحب قفخي هبلق نإف كلذل

 دعب ءاهرودب . يهو ..ةيرغلا ةراضملا

 ىلع نيتيئادبلا نيتليبقلا يضقت نا
 ققحت نا دعبو .ءاهذقني نا دعبو ءامهضعب
 ررقت «قابسلا يف زوفلاب اهدلاول اجو
 نا عيطتسس امي رف ,هيناج ىلا فقت ن

0 

 ال يذلا «ىراحصد مليف وه اذه

 جرخملا جاتنا نم وهو .قيلعتل جانحي
 كاس يذلا «ينويهصلا «ليئارسألا

 عئاصملاو سرادملا قوف تاراغلا يف رايطك
 تيعس وت يذلا ,نالوغ مسحانم .ةيرضملا

 يذلاو .نيريخألا نيماعلا يف هتكرش

 ضرعلا رود ىلا للستيس هجاتنا نأ نلعأ
 [] .اوسرتحإف . .ةيب رعلا دالبلا يف
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 هيؤر
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 ديع غيستسي ؛اوركالود لثم هلثم [ 7
 ىف ؛هراكفأو ةباتك بدؤملا باهولا هب

 هوعدي ثحبلا ىلا برقأ صن |[ ذل
 .راكفا ةعومجمب نحن هوعدنو :ةياورلاب
 ةعومجمو . صصف ةعومج ةلكاش ىلع

 نأل .جرحي ام اذه يف سيلو .دئاصق
 اياررتقا رثكألا ةيمستلا ىه «راكفا ةعومجم»

 نع دعبلا لك ديعبلا بدؤملا باتك نم
 هقافا ُق ىّتح يئاورلا صنلا موهفم

 .نخنو .ةعقوتملا ةررحتملا ةيلبقتسملا
 لاكساب بققوم بدؤملا نم فقن ال ءائه

 ىضوفلاو ضومغلاب ددن امدنع نيتنوم نم
 سامحي ريشن . سكعلا ىلع .لب .هيدل
 ةيلاعلا ةيرعاشلاو .راكفالا ءافص ىلا
 «راكفا ةعومجم» انقالطإبو :بدؤملا ىدل

 ميدق عون نيشدت بدؤملا ديعي .ىهصن ىلع

 ةديصقلاو ةصقلا بناج ىلا .فسدألا ىف

 اقع يف ةرسنم هلامم تيقب :ةيآورلاو
 ةيتراكيدلاو ةلوقملاو يملعلا حلطصملا

 هذه نمو .روصع لاوط ةيديدحلا
 «بدؤملا ىدل ةغللا صضيبت ,ةيحانلا

 . طقف أرقتل ال لوقتل ضبنتو

 ابنكل .ةياور تنحل «اي زاتنافد ؛نذا

 اهيف بدؤملا عفدي .«ةيئاور» راكفا

 اهقفد ىلا عادبالا قئارطو ةيرعشلا
 ةحوتفم ةدام اهنم لعجيف .ىصقألا
 ءالمإ تحت بتكأ» .اناياضق ىلع قيبطتلل
 توصلا اذهو  لوقي - «يلخاد توص
 ىف ةيركفلا ةيصخشلا وه ىلخادلا
 ال انه .بتاكلا ةيصخشو .«باتكلا

 نأل ,ةيصخشلا يف جاودزادجوي
 ملكتي دحأ الو» .ةدحاو نيتيصخشلا

 .رخآلا حبصتس ابنكلو ؛(رخآلا مسأب

 ةيصخشلا ىلع فقن نا ةظحل :جاودزالا
 ين لقنتت يهو .باتكلا يف ةيئاورلا
 عم سنجلا سرامت ءوأ .سيراب عراوش
 بتاكلا ةيصخش كانه نا أ .عةياال
 ىلوألا .ةضخشملا هتيصخش و ةدرحملا

 هوأتت .تاملكلاو فو رحلا نم اهملاع ميقت

 ؛اهيلع يكبت وأ ءاهب خرصتو ءاهيف
 «قفرخ | ىه .تايصخش ابنأاكو

 سانلا نم اهملاع ينبت ةيناثلاو .ةلقتسم
 ابنكلو .ءايشألاو سانلا عم .ءايشألاو

 اهتحورطأل عضخت ىلوألا ةئيهر ىقبت
 تاحفص لك يف ةنميهملا ةيديرجتلا
 لثم ةقيقحلاو , ملحلا يف ملحلا» : باتكلا

 ءارياع ارورم اهيلع رورملا ناكف .؛ملح
 قرط .وأ .سيراب قرط ريبعت يهو
 . باتكلا يف ءاج ام لمجأ ءدسجلا

 وه يذلا .ملحلا يف ءاقبلا ينعي له
 بو رهلل درجملا ملاعلا رايتخا ءاثه ةركفلا
 نم طسبي اذه لشم لاؤس ؟عقاولا نم

 بعصلا دقعملا درجملا ملاعلا اذه تانوكم
 نم لبني يذلاو نا ِق ءىراقلل بذعملا

 عامتجالا ملعو سفنلا ملعو ةفسلفلا
  ةسايسلا ملعو نيدلا ملعو خيراتلاو
 ةريخألا تاحفصلا الثم ىطعنو املع لوقن
 لصفلا ةيادبو سماخلا لصفلا نم

 لئاسوو مسرلاو مالعالاو  سداسلا

 ايجولوتكتلاو ىقيسوملاو مالعالا

 فرعن الف .ققحتلل ةلباقلا اهتاضرتفمو
 ةيبرعلا ءةغلل وأ بهذمل وأ رايتل ادودح

 ةيرامسملاو ةينيتاللاو ةينيصلاو ةيربعلاو
 ىلع تحتفنا دقو «نمزل وأ 1290

 يضاملا يف بتاكلا لاقف .ةئمزألا اهضعب
 ءرسف .: . البفتسم رضاحلا يفو ءارضاح

 تافسلفلاو صاخشأالا نيب طبرو . قلعو
 لوقيل رثكأ داعتبالا لواحو .تانايدلاو
 «قانعلا ةفسلف ىلع فقنف :«هتفسلفد

 ةعجافو .توملا ةفسلفو .دسحلا ةفسلفو

 .ةيرافها ةروصلا نع يكحيو ى.دسحلا

 فيكو .ةركفلا ربعت ةيؤرلاب لوقيو
 ةقالعب ركف ام اذاو «تحني نأ لبق دصري

 ةركف ىطعا .فيرلا عمو ةنيدملا عم ةأرملا

 :ةراضحلا ىف ديدج وه امل ةديدج

 يف ةئيطب ةنيدملا قشت ىتلا تانيكاملا»
 يف جلي يذلا لتاقلا رثاألل اهجاتنا
 .«. .فيرلاب ىنطبريو , يفامعا

 لباقي نا ءاذه لك نم بتاكلا مه
 لءاستي  «؟لامجلا لباقأس نيأ» :لامجلا

 نبأ ىدل لب ع ىنيتاللا يحلا يف هدجي ال

 يف لب .عقاولا يف هدي ال .ساون
 يماطسبلاو برع نبا ىدل هدجي . ديرجتلا
 ال رايعمك ةيفوصلا ين .جالحلاو
 تطبترا .كانه .اهنأب الع .صيخشتك
 ؛«بدؤملا ىدل هدجن مل يعامتجا قايسب
 لو فوصتلا نيطاسا راكفا شقان امدنع

 لاطباو عئاقوو روص ربع اهصخشي
 ةعئار ىطعأل لعف ولو :ةيئاور ثادحأو
 انيب .ىناوت هنكلو .بدألا عئاور نم

 ال .هصقنت ال يدرسلا ءاتيلا ىلع ةردقلا

 نبا لعج ول ؛لقألا ىلع .ةيرعاشلا الو
 .تايصخشلا ىدحا بوث ُِق يبرع

 يخي رات قايس يف :ةديدجلا هسافناب هحفنو
 ,ديدج

 لامحلا اهيف» ه٠ ص لوقي حيحص

 ,ةأرملا ,:ةييبحلا .«ةياد يف - ١ ىلجتي

 ةرملل نجلا اهعم سرامي وهو - سونيف
 انم /هنم تلفي .كلذ عمو .ةيناشثلا

 يف يرجي سنجلا لعف نأل :صيخشتلا
 يف لطبلا روبع عم رباع وهو .قيرطلا
 .درسلا تاحفص يفو سيراب عراوش
 ةركفلا» عم سونيف / ةأرملا لاثُت مطحتيل

 لاعفا كانه اضيأ حيحص ,«ةمداقلا

 ءاضعا تاذ شوحول ةضيقن ةيسنج

 لامحجلا تبثتل .الا/ ص ةيليف ةيسنج
 يف طقست ةعاشب ابنكل .ةعاشيلا لياقم

 يف اميشوأ ىدل رركم وه امب وا .ةيبئارغلا
 . 11/84 ص «سيساحالا ةيروطاربما»

 هيفنت ؛نذا ءلامحلا نع ثحبلا

 وه يذلا ,ركفملا عفاو هيفنيو .ةركفلا

 ص «يعوطلا ىفنملا» يف ءانه «بدؤملا

 نأب ىتناد عم قفتي ه* ص ينو -

 ثحبو بلط هنكلو ءاباقع سيل ىفنملا»

 رفع . يلاحلا انرصع يف نأل  :سامتلاو

 لك يف ىفنملا راص نا دعب .ىفنملاو يفتلا
 دجوي لب . يعوط ىفنم دجوي ال .ناكم
 تحت ىنيطسلفلا هشيعي «يربج ىفنم
 ؛يسنوتلا كلذكو ءةهروص ضيعب

 روص لكل .يكريمألاو .يسنرفلاو
 امدتع رثكأ دعتبنو .هب ةصاخ ىفنملل
 نع رظنلا ضغب  ناسنا لكل نا لوقن

 يسع .هافنمل ةصاخ ةروص - هتيوه

 ءايوتج وأ الامش .ابرغ وأ اقرش ةماقالا
 يف هدوجو نم نكلو هيف ةيساسا ةيصاخ

 نوكتتو : ءاقنم افعن كاذ وا ناكملا اذه

 . هلاكشا

 ءريخألا لصفلا يف بدؤملا دوعي نأف

 ال لامشلا نم لجر لشثم» سنوت ىلا
 ركفلل ديكأت 73١8 ص «ههابشا فرعي
 ىفنلا ةيلأسم ىلا رظنلا يف ةجاذسو دئاسلا
 يف .هرهوج يف دحاو ىفنملا نأل . ىفنملاو

 ىف ددعتم . ناحيب رذا وا سنوت وا سي راب

 هده ىفنملا ةقيقح يعو مدعو . هلاكشا

 ديرجتلا نيب صنلا يف ةوهلا تماقا

 عقاولا ينو .ديرحتلا حلاصل صيخشتلاو

 حلاصل هاركالاب يفنلاو ةدارالاب يفنلا نيب

 هيفتك ىلبع بدؤملا لمحيل ةدارالاب يفنلا

 هيدل رضاحلا حبصيو .ةركاذلا ءبع

 ةروص تسيل .ةليمج .وأ .ةعشب ةروص

 يف أطخلا قيرط لب .هتقيقح ين رضاحلا
 0 .درسلا

 41/15/87 لؤوئيا ١7/5 - ١5 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا



 ند

 اض رع ىضاملا عويسالا يف

 0 ا .باتكل < اهلي
 ةيمها انحضوأو ذقنم نب ةماسا 59
 تاحفص فشكي يذلا باتكلا اذه

 دض يبرعلا انبعش لاضت خيرات نم ةقرشم

 انرايد اومدق نيذلا نيسوروألا ةازغلا

 صوصتن لي اهيفو ءانتاريخو انضرأ ببعل
 : ماها باتكلا اذه نم ةراتخم

 يف لاج ل 1 لف

 ةروص رمخا مئاوم
 نال كو

 يف مهتاوخنو لاجرلا مادقإ نم تيأرو
 . حبصلا ةالص تقو انحبصا انأ : ترحل

 ةرشع نم اوحن جنرفالا نم ةبرُس انيأر

 نا لبق ةنيدملا باب ىلا اوؤاج .سراوف
 ة : باوبلل اولاقف . حتفي

 0 هه 5 و 7

 مهو ثراحلا ءاعرب رم ثبيد نب ضايع نا هئافو نم ناكو

 ؟بايلا

 وهو «ضراوع ايبنيب .بشخ بابلاو
 : بابلا لخاد

 رزيش :لاف

 «بابيلا للخ نم باشتب هومرف

 ءالئبكرف . مهب بخت مهليخو اوعجرو

 اثأو بكار لوا - هللا همحر يمع ناكف
 0 دوحتار جئرفألاوأ ةهعم

 00 مهعبتاو انباحصا ذخآ كرمأ

 . نيديعب ريغ
 يف - برحلاب ينم ربخأ ناكو ال :لاق

 !ةديكم هذه ؟رزيش فرعي اال ماشلا

 نيسرف ىلع دنجلا نم نيسراف اعدو
 حلم لتافشكا ايضما :لاقو .نيقباس

 انمكم ناكو .ء[رزيش برق عقوم]
 ركسع امهيلع جرخ هافراش املف . جنرفالل
 و يع .هعيمج ةيكاطنا

 - د 2 عما

 ضعنب هيلع راغاف هلبإ ىورأف .هءاشر لصوف ثراحلا هيشرا نم هراعتساف .هؤاشر

 : ثراحلا هل لاقف !هاراجاي هاراجاي .ضايع حاصف .هلبا اودرطأف ؛نامعتلا مشح
 ؟ كراج تنك ىتم -

 ١ .كئاشرب يئاشر َتلَضَو :لاقف

 :لاق ءاهتوطب

 . ةبعكلا برو راوج

 !نعللا تيبأ :لاقف .نامعتلا قأف
 لاقف هيلع ددرأف هلامو هلبإ اوذخأف .ثبيد نب ضايع يراج ىلع كُمْشَح زاغا

 : نامعنلا هل

 يف بالك نب رفعج نب دلاخ لتق ثراحلا نا ديري .كميدأ نم نهو ام ّدشت الفا -
 : ثراحلا لائقتف .رذنملا نب دوسألا راوج

 .؟ىنقث ىلا ةيلخلا نودعت له-
 ؟ءادعالا نم ةبلحلا نودعت له :ىوريو 0

 .«نوزواحتت يأ نودعتت يا ي يدعتلا نم «نودعت» يقىوريو .نوضكرت ينعي ل

 ىلع درف هتملك نامعنلا ربدتف ؛ اهتلتق نا يسفن الإ كلبع ال كنا يا ءالثم اهلسرأف 5

 .هلامو هلهأ ضايع

 هؤافو دازو قوأ م يرمعل

 ثييد نب يدان ذإ قيل ناكابك |
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 :بلهملا نب ديزيل ىفو نيح كلملا دبع نب ناميلسل لثملا برضي قدزرفلا لاق

 يف ءاملا كلذو .اهيلع ريغأف يلبإ تيقسف

 يمدح هدم

 1 حا

 0و

 أ ل نا كاع انئعمو .برخحلا دوكر لبق . مهيف ةصرفلا

 ائسراف ةعمجو .دومحم هنباو يريمنلا ةعمج

 . مهطسو يف دومحم هنبا عقوف , انخيشو

 , !يدلو !ليخلا ناسرف اي
 انعط .اسراف رشع ةتس يف هعم انعجرف

 انذخاو جنرفلا نم اسراف رشع ةتس

 مهو نحن انطلتخاو : مهغيب نم انيحاص

 .هطبإ تحت ةعمح سأر دحاو ذخا ىتح
 . تائعطلا كلت ضعبب صلخف

 ركنا ع رثالا كلم

 ذيع دما

 لواوهو .يركند انيلع لون ناكو

 مث انلتاقف ,نوميم دعب ةيكاطنا باحصا

 مالغل اناصح بلصي ذفتف ءانحلطضا

 اسراف ناكو . هللا همحر .نيدلا ع ىمعل

 ةلطبلا ةيروس يف يبرعلا رعب نم روص
 س2 1

 نم لجر
 نم ناكو .نوتسح :هل لاقي انباحصا

 لوبقم باش وهو .نامجيشلا ناسرفلا
 يدي نيب ناصحلاب قباسيل «قيقد ةروصلا
 ةارحملا ليخلا قبسف هب قباسف ءيركند

 راصف .يركتد يدي نيب رضحو .اهلك
 نم نوبجعتيو هدعاوس نوفشكي ناسرفلا

 سراف هنا اوفرع دقو . .هبابشو هتفد

 003008 . عاجش
 :رشقأ وأ ةئم ةنس اذه ىلع ىضمو

 ُِق يركند انءاحو حلصلا ةدم تضقناو

 .ةئيدملا روس دتع انلتاقف .ةيكاطنا ركسع

 مهيف نعطف . مهلئاوا تيقل انليخ تناكو
 نم .بوطشملا لماك :هل لاقي لجر
 يف ءارظت نوئسحو وهو انباحصا

 0 اة خو ةعاحشلا

 هناصح رظتني هل ةرحح ىلع هللا همحر



 أطبأف ,راطيبلا دنع نم همالغ هب هيتأي
 لاقف «بوطشملا لماك نعط هقلقاو هيلع

 .فيفخ سابلب يل رم !يالوماي :يدلاول
 . ةفقاو حالسلا اهيلع لاغبلا هذه :لاقف

 فقاو كاذ ذإ انأو ءهسبلا كل حلص امهم
 موي لوأ وهو ١ يبص انأو ,يدلاو فلخ

 رظنف .لاتقلا هيف تيأر
 اما 1

 ؛«برخلا سايل يف وهو «بايثلا قودنص»
 يف سرفلا نعطف .مهنم سراف هضرتعاف
 .ماجللا سأف ىلع تضعف ءاهزحع

 بكوسم ظسو يف هتمر ىتح هب تلمحو
 عاونأ هوبذعو ءاريسأ هوذخأف . جنرفألا

 .ىرسيلا هتيع علق اوداراو .باذعلا
 هنيع اوعلقا هللا ةنعل - يركند مه لاقف

 هنيع ترنتسا سرتلا لمح اذا ىتح ىنميلا
 هنيع اوعلقف !ًائيش رصبي ىقبي الف ىرسيلا
 .رانيد فلأ هنم اوبلطو . مهرمأ | ىنميلا

 . ليخلا نسحأ نم ناك . مهدأ اناصحو

 ليحل اهجور لتقت ةييرع ةأرما
 ءابجع ءايستلا تاوخن نم تدهاشو

 نب فلخ باحصا نم الجر نا وهو
 هللا هقزر دق ناك لع :هل لاقي بعالم

 :ةماميلا ءاقرز قزر ام رظنلا نم ىلاعت
 لفاوقلا رصبي بعالم نبا عم ضبني ناكف
 . !لماك موي ةريسم ىلع

 انضبغ :لاق يزئاجعلا ماس ينثدح

 امو .مانف ءانل بدبدي . يلع دعصو ءاموي
 كارتا ةيرس نم يكرت هذخا دقو الا ىرد

 انا لاق ؟تنأ ءىش ّىأ :اولاقو .ةضهان

 كنا .كدي ىبطعا :ةلفاقلا يف راجتلا

 ةلفاقلا ىلع مكلدا ىتح ,يلمج ينيطعت
 ءديا نيب ىبشمف .هدي دقم هاطعاف

 !نيمكلا ىلا ءانيلا مهلصوا نا ىلا

 .مهمنغي برعلا ىلا جنرفالاب ضبني ُِق تادنغازكلا

 وه قلعتو .مهاتذخا مهيلع انجرخف

 .هتذعو هسرف ذخأ هيدي نيب ناك يذلاب

 دبع : يلع لقتنا بعالم نبا لتق املف
 ليفوت ةمدخ ىلا ,ءادبرلا يبأ نبا
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 كفسو مهام ذخأ

 هلو «نيرفاسملا لبس عطق ىتح .مهمد
 يدي تحن «.بتاطرفكي ,هعم ةأرمأ

 الف .هابنتو هلعف هيلع ركنت . جنرفالا

 يف هتفخاو ءاهاخأ هنظأو . عايجلا ضعب
 ىلع وهو يه تعمتجاو . ليللا ىلا تيبلا

 .هالتق «ءادب رلا يبا نبا دبع لع اهجوز
 اندنع تحيصاو ءافام عيمجب الحرو

 :تلاقو ؛ رزيشب

 ! نئاخلا
 . ناطيشلا اذه نم سانلا تحارأف

 : . مارتحالاو ةماركلا

 داهخلا لجأ نم نولئاقي برعلا

 ناك انك لئاقي نم ساسلا نمو
 : نولتاقي  مهيلع هللا ناوضر ؛ ةباحصلا
 :كلذ نمو . ةعمسل الو ةبغرل ال ةنحلل

 -«ثلاثلا دازكو يجنرفالا ناملالا كلم نا

 لك هيلا عمتجا ءماشلا لصو ام هللا هنعل

 يفو .مهلاتقل اهلهأو قشمد ركسع جرخف
 خيشلاو .يوالدففلا هيقفلا مهتلمج

 هللا امهمحر . يلوحلحلا نمحرلا دبع دهازلا

 مهوبراق (ملف .برعلا رايخ نم اناكو
 ؟مورلا ءالؤه ام : نمحرلا دبعل هيقفلا لاق

 ١ انزال 0 1

 ٠ اميبرغلا اهللا راردأ

 وحن يقيقحلا ريغو (ديز ٌفيك) وحن يقيقحلا ماهفتسالا هب داري مسا (فيك)
 ضرملا وأ ةحصلا نم ناسنالا لاح نع الإ هب لأسي الو (هللاب نورفكت فيك)
 . (ٌدعاق مأ مئاقأ نالف فيك) لاقي الو (ليلغ مأ حيحصأ دير فيك) وحن امهوحنو 1
 عقيو (تنك فيكو تنا فيك) وحن هنع ىنغتسي ال ام لبق اربخ (فيك) عقيو ْ

 ١ لعف فيك) وحن اقلطم الوعفمو ؛(ديز ءاح فيك) وحن هنع ىنغتسُي ام لبق الاح

 | مزجي طرش مسا حبصأ (فيك) ىلع (ام) تلخد اذإو .لَمف لعف يأ : ينعي (كبر
 . . (اريخ قلت بهذت |يفيك) وحن نيلعف

 ٌ ةرايصو ةرامح |

 ١ ةدّدشم ةحوتفم ءارب (ةَراَبَصلا)و ءرحلا ةدش يه ةددشم ةحوتفم ءارب (ةراَمحلا)
 | َراَبَص) نم ءابلاو (ةّرامح) نم ميملا نوددشي باتكلا رثكأ نكلو ؛دربلا ةدش

 ١ دنع ميملا ةددشملا (ةراّمحلل) ىنعم الو (ءاتشلا ةراّبص)و (فيصلا ةرامح) : نولوقيف
 ١ الإ (ةراّبصلل) ىتعم الو .هقئاسو رامحلا بحاص وهو (رامحلا) عمج الإ برعلا
 .دحاو رجح ابنأك ودبت ةبلصلا ةظيلغلا ضرألا

 ةيعملا واو و فطعلا واو

 هل بصاتلاو (عم) ىنعمب واو دعب بصتتملا مسالا وه هعم لوعفملا :ليقع نبا لاق ٠
 عم ي ريمس ي (قيرطلاو يريس) : لعفلا لاثمف .ههبش وأ لعفلا نم همدقت ام

 عمسو (ٌقيرطلاو كريس ينبجعأ)و (ّقيرطلاو رئاس ديز) لعفلا هبش لاثمو .قيرطلا
 ام) وحن لعفب ظفلي نا ريغ نم نيتيماهفتسالا (فيكو ام) دعب هبصن برعلا مالك نم

 فيك)و (اديزو نوكت ام) ريدقتلاو :(ديرث نم ةعصقو تنأ فيك)و (اديزو تنأ |
 | 2«لعفلا ىلع هعم لوعفملا ميدقتب (ترس لينلاو) لوقت الو (ديرث نم ةعصقو نوكت
 8 . اليلق يناثلا زاجأ مهضعب و (ٌديز لينلاو راس) الو

000 

 نذؤت ةّيعملا واو نأ فطعلا ىنعمب ىتلا واولاو ةيعملا واو نيب قرفلا :يريرحلالاقو 1
 نعم ىلع لّوألا ناك ناف .ىنعملا يف ةكرشلا بجوت فطعلا واوو . طقف ةبحاصملاب 2

 . . هلثم يناثلاف لوعفملا ىنعم ىلع لّوألا ناك نإو .لعافلا ىنعم ىلع يناثلاف لعافلا

 واوب نيترّركم الإ نالمعتست الو (َتْيذو َتْيَذ نالف لاق)و (تّيكو تيك نالف َلَمَق) :لوقت . .(َتَْدو َتْيَذ)ب لوقلا نعو (َتِكو َتْيَك)ب لعفلا نع تكي
 00-00 م ا الا ا

 توملا ىتح لاتقلل دعتسم .هنطوو هضرا

 ال ناو .ةبورعلا ليبس ْق داهشتسالاو

 .يبرعلا نطولا ضرا ىلع ةنوخلل ناكم

 ةلطبلا ةيروس يف يبرعلا انيعش نا
 لفاحج دادجألا هيف عراص يذلا

 ةنوخ درطيس .سمألاب ةازغلا نييبوروألا
 رايد ىلا بلحو ةامحو نالوجلا ديعيل مويلا
 [ل .بيرق هرظانل ادغ ناو ؛ةبورعلا

 ؟فوقو نحن ىتم ىلإف :لاق
 ! ىلاعت هللا مسا ىلع رس :لاق
 - هللا ايهمحر  التق ىتح التاق : امدقتف

 . !دحاو ناكم يف

 الالال

 ىلع صيرح يبرغلا نا فشكت رابتعالا
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 . :يليامب يسدأ قطان حرص

 . ١ :ميحرلا نمحرلا شا مسب
 .ءادهشلا ءاثناو .ءادهشلا تاهمأو :ءادهشلا حسب

 لئاقملا يديساي كنم رذتعأ .ءادهشلا ءافدصاو

 ةركلا هجو ٍِق يارصتخ علم خرصاو ,يقارعلا 2
 ْ :لوقأ و ةيضرألا 1

 ١ ام لكب قارعلا تبهو يذلا تناو ,كيدتفن اذامي»
 ؟ىدتفد

 ,ليحتبمللا ديساي كتع بتكت فيكو كل ىتكت اذام»

 لوقأ !ذام . يمد ناوفنع و يديس اي . تازجعملا عديم اب 0

 يحض وكرم تناو .ءرطملاو رصنلاو ليخنلا ديساب

 0 يلا م يلعاد

 ةيحملاو بارتلاب للبملا ريمألا اهنا كبف لوقا انام:

 ؟رهاطلا ّيقثلا قشاعلا اهيا .صاصرلاو و
 قطانلا بعت .هماقرا نم يركسعلا نايبلا بعت

 اسهنآ .تنأ بعتت ملو .هتاراصتنإ نم يركسعلا

 يقارعلا اهيا ءهذجم ةمق يف عضاوت يذلا رابجلا

 يف برج لوطأ ْنَم - غباسلا ماعلا لخد يذلا كرانملا

 :ةزاجإ لك يف قف ذا دحلا ىلا هلافطا دخاي لاز امو انربصع ْ
 ..ءاهي يناب

 :ءاسسلاو خ ونشلا نينوفت - يديماب كيد :ةنما 0007

 قوفو اندودح دئعو انتويس لف يرجيسي ناك اذلم كالول .

 ْش ؟انراوسا 00

 0 . رهاطلا اهمأ . برتقإ .

  .ةعطاسلا  كسمش مادا اهنإ ,برتقإ

  .كنودب نامزلا اذهو .تنأ كنامز اذه .برتقإ

 .هيلإ ريشي دحأ الو هل معط ال يديساي

 . .ةحفصلا هذه
 يرحل ٌزحربتم

 نينمؤملا اهئاقدصاو ةلجملا ٠
 ... يف مهئارأب هنم نولطي .اهطخب
 ..ةيبرعلا ةادجلا بناوج فلتخم ٠

 سكعن نأ ةرورضلاب سنلو
 .ةلجملا ةسايسم مهؤارأ

 ظ ةيجحلاد دينملا اهنا درتقإ
 ك باعشو لوهسلا تاءانحناو قبحلا .نايدو لخدإ

 ..مالظلاو |

 ةيردلاو هادملا هبلإ يغصت نم كدحو ؛:فرتقإ

 ْ .بولقلاو
 تايمسراص دقق: عاطي يذلا - نامزلا اذه يقف. كدحو

 0 زم لا ا و قوف

 نيرطبلا :ناخدو لبانقلا مويغ
 ام لكب قارغلا تبهو يذلا ثنا ؛ ,كيدتفن اذامب .

 : ؟ىدتفي ْ

 هتعمسو همساو قارعلا خيرات اد . كي دتعم اذامب

 0 ودك ىلا ةبحملا لاصتش نم ندتمملا همسج ضينو

 : ؟ةنيئامطلا

 - كمساو سفنثت هب يذلا كقيهش اثم دحاو لكراص

 بفارق نم ةمداقلا كدلح ةحئارو ده ينحت يذلا

 ْ .ةهبجلا
 : كبابحاو كووذو كلهآ نحو .هلك اذه نوكن ال فيك

 ؟كتلحم ءانباو ش

 يأ قرفن ال نآلا ىتح نحنو هلك اذه نوكن ال فيك
 ّ او ول او دحاو ياو نكت وه انيف دحاو

 062020000 زيزعلا يديساي ةهبجلا ىلإ بهذإ
 | لك يفو موجه لك يف انارتس .كنه انلك انارتس

 يعاد كوع لثف - .انتوص عمستو انارتس .راصتنا
 1 . . :اهلك ايندلا لأسن ٠ دوعرلاو كزايتلا نم

 .تبهو يذلا تنأو :لطمحلا اهنا كيدتفن اذامب ب

 0.؟ىدتفي ام لكب قايخا ٍ
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 وكسنوبلا 1 نواعنلاب

 هيشرلا ةراث ةيلثنحا

 ف

 . ةنولملا ةيرولكلوفلا طسّبلا عئاب

 يتأي نيح :نادرم نيسح .لحارلا يقارعلا رعاشلا ناك
 .ديشرلا عراش ةدمعا لك ىلع رمي .دادغب ىلا ةبوقعب نم

 ةحاس نم دتمت ىتلا ةدمعألا تائم . ادحاو ادحاو اهلبقيو
 ايرامعم ءانب لكشت ىتلاو ءريرحتلا ةحاس ىلا ناديملا

 يرولكلوفلاو يئارتلا هعقوم هل يدادغب عراش قرعأل
 نم ابيرئازو دادغي ناكس سوفن يف يحايسلاو يبدألاو
 . بناجألاو برعلا حاوسلا

 نواعتلاب ةيقارعلا ةمصاعلا ةناما هل ميقت ديشرلا عراش
 ةصاخ ةيلافتحا مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا ةمظنملا عم

 يسيئرلا عراشلا اذه اهلتحي ىتلا ةيخيراتلا ةناكملل ارظن

 . يراجتلا اهزكرمو ةميدقلا دادغب روحم لكشي يذلا

 .ديشرلا عراش نم عرفتت ىتلا ةريغصلا عراوشلا يف

 لقت ال قاوسأو ةيراجت نزاخمو هاقم ةمث :هيبناج ىلعو
 ىهقمف ؛ديشرلا عراش ةيمها نع .ىرخألا يه .ةيمها
 ءابدألا اهداتري ىتلا ىهقملا لازت امو تناك يواهزلا
 قوسو ءرعشلاو بدألا تاسلحج اهيف دقعتو نونانفلاو

 .دادغب قاوسا رهشأ نم ادحاو ربتعي ىذلا .ريفافصلا

 تايضفلاو تايساحنلا نم ةيرولكلوفلا اهتاعانصب زيمتت
 قوس ىلا ةفاضا .ةشمقألاو تاغوصملاو ىحلاو طسبلاو

 يذلا ناجرم ناخو ةجروشلاو ةمازخ وبأ بوطو جرها
 ةيقارعلا تاماقملا هيف مدقت يرولكلوف زكرم ىلا نآلا لوحت
 ىهقملاو ةناخ رديجحلا عماجو .همعطم راوزل ةريهشلا

 ماعم نم كلذ ىوسو لهألا روصملا ويدوتسو ةيليزاربلا
 .ةيراجنو ةيحايسو ةيئارت

 ىنعت ىتلا ىبعشلا ثارتلا ةلجم دعتست ةيسانملا ةهلديع

 عراشلا اذه نع صاخ ددع رادصال ,رولكلوفلا نوؤشب

 .ءديشرلا نوراه ىسابعلا ةفيلخلا مسا لمحي يذلا

 نيخرؤملاو نييرولكلوفلاو نيثحابلا نم ةبخن عم نواعتلاب
 لافتحالا متتخي ثيح .ةئسلا هذه ةيابن لبق ردصي يكل

 [ل .ديشرلا عراشب



 نبدا

 نوب
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